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1. INLEDNING

Följande avsnitt inleds med problembakgrunden där vi ytligt berör tidigare forskning och 
andra länders lagregleringar om revisionsplikt. Vi kommer därefter in på vår 
problemformulering där vi utreder vad aktiebolagen i Umeå har för inställning till 
revisionsplikten. Även syfte presenteras och för studien välbehövliga begreppsförklaringar.

1.1 Problembakgrund

Sverige har i dagsläget lagstadgad revision för samtliga aktiebolag. Med detta menas att en 
godkänd eller auktoriserad revisor granskar aktiebolagets årsredovisning, bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.1 Historiskt har revision funnits i 
enklare former sedan handelskompanier bildades i Sverige i början av 1700-talet. Nästan 200 
år senare, 1895 blev revision lagstadgat för samtliga aktiebolag och har i Sverige varit det 
sedan dess.2

Därför slopar länder revisionsplikten
Majoriteten av medlemsländerna i EU har valt att gå ifrån en lagstadgad revisionsplikt för 
små aktiebolag då nyttan inte anses överväga kostnaderna. I ett land som Sverige där andelen 
små och medelstora företag utgör huvuddelen av alla aktiebolag, är frågan högst aktuell då 
många skulle beröras av en lagförändring.3 Revisionsplikten medför för ett litet aktiebolag 
med upp till tio anställda, en ungefärlig kostnad på 10 000 kronor per år, vilket är ett av 
huvudargumenten i debatten för ett avskaffande av plikten4.  Detta för oss till frågan: Står 
Sverige på tur?! 

För att se om det finns ett tillräckligt underlag och behov som kan motivera kostnaden för 
revision har en utredning gjorts i Sverige på uppdrag av Svenskt Näringsliv, år 2005. 
Utredningen ligger delvis till grund för den pågående debatten. Undersökningen har beaktat 
de för- och nackdelar som revision medför samt uppmärksammat hur övriga länder inom EU 
har agerat och fastslår att revisionsplikten är svår att försvara. Därav bör revisionsplikten 
avskaffas, inledningsvis för de allra minsta aktiebolagen.5 Efter höstens val 2006 har den nya 
regeringen valt att utreda detta vidare för att ta ett beslut om en eventuellt slopad 
revisionsplikt6.  

Vårt grannland Danmark har år 2006 som första etapp avskaffat revisionsplikten för de minsta 
aktiebolagen. Utifrån uppsatta gränsvärden för balansomslutning, nettoomsättning och antal 
anställda, undantas aktiebolag från revision som under två på varandra följande räkenskapsår 
understiger två av dessa tre värden. Detta ska sedan utvärderas för att se om ytterligare 
aktiebolag med högre gränsvärden ska undantas från revisionsplikt. Främst är det påverkan på 
den ekonomiska brottsligheten som ska utredas för att se att den inte har ökat. Lagändringen 
grundas på rapporter som visar att det finns stora möjligheter till besparingar i näringslivets 
administrativa kostnader. Dock beräknas 90% av bolagen att anlita en revisor för hjälp med 
att bokföra, utarbeta årsredovisning och deklarera, och 40% av aktiebolagen kommer att, 

                                                
1 Balans 11/2006, ”Företagen vill behålla revisionsplikten. Små konsekvenser för branschen om revisionsplikten 
avskaffas”, s.29
2 www.ne.se, sökord: revision, 2006-10-30
3 Balans 3/2005, ”Går det att försvara revisionsplikten?”, s.19
4 Ibid, s.23
5 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag (Svenskt Näringsliv, mars 2005), s.7-8
6 Balans 11/2006, ”Revisorn är guld värd! Men revisionsplikten ska avskaffas i små företag”, s.22



4

oavsett en lagförändring vilja ha fortsatt revision. Revisionsplikten kommer inte att ersättas 
med någon annan slags granskning eller kontroll, dock ska revisorns rapport, om han biträtt 
vid upprättande av en årsredovisning, ingå i den publicerade årsredovisningen.7

Revision – inte bara en kostnadsfråga
Kostnadsfrågan ligger som ett tungt argument för att slopa revision för mindre aktiebolag men 
historiskt har lärdomar dragits av att revision ändå fyller en viktig funktion då möjligheten till 
bättre kontroll och tillförlitlighet nås. En stor skandal som satt sina spår på lagstiftningen för 
revision och aktiebolag i Sverige är Kreuger-kraschen. Ivar Kreuger, verksam inom 
byggbranschen, främst tändsticksindustrin, expanderade utomlands genom att ta lån i olika 
länder. Börskraschen i New York 1929 slog hårt, även mot banker i Europa, och de började 
kräva tillbaka på lånen, varefter Kreuger-koncernen fick stora likviditetsproblem. Att 
resultaten hade förskönats under tidigare år hade inte heller uppmärksammats då det på den 
tiden inte var tvingande med koncernredovisning, utan de olika revisorerna som jobbade åt 
Kreuger hade inte grepp om hela koncernens ställning utan enbart om de enskilda bolagen.8

Betydelsen av redovisningsprinciper och revision uppmärksammades ytterligare efter Enron-
affären. Enron, ett stort amerikanskt börsnoterat bolag gick i konkurs 2002 pga. tvivelaktigt 
revisorsingripande samt att företagets affärsidé till stor del byggde på affärsmässigt 
risktagande. Revisorerna anklagades för att inte vara tillräckligt oberoende till Enron och till 
och med förstört vissa delar av redovisningen9, och det kan vara till följd av liknande 
skandaler som har gjort att Sverige valt att ha lagstadgad revisionsplikt för samtliga 
aktiebolag. 

Revisionsplikt- ett ämne som väcker stor debatt
Frågan om revisionsplikt är att döma inte ett nytt fenomen, forskning och studier har gjorts 
om revisionspliktens vara eller icke vara. Vilka och varför vissa företag ska undantas från 
lagstadgad revision har studerats, bland annat utifrån faktorer som kostnad och tillförlitlighet 
så att inte en skandal som Kreuger-kraschen kan återupprepas.  Studier har även gjorts om 
ytterligare skäl och faktorer som kan påverka efterfrågan på revision och var storleksgränsen 
ska sättas för företag. Det finns en uppsjö av artiklar inom ämnet som försöker utreda frågan 
utifrån olika perspektiv och lagregleringar. Collis et al. utreder i ”The demand for the audit in 
small companies in the UK” om omsättning, balansomslutning och antal anställda är passande 
mått för att avgöra efterfrågan på revision.  Författarna presenterar i studien att omsättning är 
korrelerat med efterfrågan på revision. Men efterfrågan förklaras i ännu högre grad av en 
högre utbildningsnivå hos företagsledningen och deras perception av fördelar med revision.10

En annan artikel skriven av Carey et al. ” Voluntary Demand for Internal and External 
Auditing by Family Business” utreder hur efterfrågan på revision ser ut när denna är frivillig. 
Slutsatserna som presenteras är att det är svårt att hitta en förklarande faktor. Respondenterna, 
här familjeföretag i Australien anser att internredovisning är viktigare, men att 
externredovisning är mer behövligt om det görs en större separation mellan ägande och 
kontroll.11 Ytterligare forskning inom ämnet är Tabone och Baldacchinos studie ”The 
statutory audit of owner-managed companies in Malta” som utreder hur företagare och 
revisorer ser på frågan om en avskaffad revisionsplikt då landet i dagsläget har en lagstadgad 

                                                
7 Balans 5/2006, ”Revisionsplikten avskaffas för små danska företag. Men många förväntas även i fortsättningen 
anlita revisorn”, s.27-29
8 FARs Revisionsbok, 2002, s.115
9 Ibid, s.116
10 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.87
11 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.37-38
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revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Konklusionerna av studien visar att revision främst är 
riktad till tredje part och att den även har positiva effekter på företagets personal.12

Vad anser företagarna själva?
Genom att kvantitativt undersöka Umeå, en växande stad i Norrland, med ett stort antal 
småföretag kan det komplettera både nationell och internationell forskning. Detta på grund av 
att staden har många små företag som skulle beröras av ett eventuellt avskaffande av plikten. I 
Umeå där den offentliga sektorn är relativt stor finns det behov av växande privata 
småföretag, för att staden ska kunna utvecklas och skapa nya arbetstillfällen, vilket 
småföretag i synnerhet bidrar till enligt arbetsmarknadsminister Littorin13. Att vara ett litet 
företag skiljer sig i dagsläget inte från de största aktiebolagen då det för båda innebär att 
många regler måste följas. Kostnaderna för att följa de lagstadgade kraven blir därför 
förhållandevis höga för små företag. Mot denna bakgrund som vi tidigare nämnt ser vi att 
staden Umeå med en hög andel småföretag är högst relevant att studera av den orsaken att 
dessa kan, såsom övriga små aktiebolag i Sverige komma att påverkas av en lagändring av 
den i dagsläget lagstadgade revisionsplikten. 

1.2 Problemformulering 

Anser små aktiebolag i Umeå att revisionsplikten bör vara kvar, tas bort eller undantas för de 
minsta aktiebolagen?
Kan vi genom att exempelvis beakta aktiebolagets storlek, ägarsammansättning och behovet 
av andra redovisningstjänster utläsa generella mönster om inställningen till revisionsplikten?

1.3 Syfte

Syftet med studien är att utreda småföretagarnas inställning till revisionsplikten genom att de 
får ta ställning till om de tycker att alla aktiebolag, eller aktiebolag som uppfyller vissa 
kriterier bör undantas. Oberoendet mellan revisorn och företaget, samt relationen mellan 
företaget och dess externa intressenter såsom bank, leverantörer, kunder och skattemyndighet 
är förhållanden vi kommer att uppmärksamma för att se om dessa kan ligga till grund för att 
revisionsplikten skulle vara befogad. Vi vill genom påståenden som rör nytta, kostnad, 
kvalitet etc. urskilja faktorer som kan ligga till grund för att på ett tillförlitligt sätt kunna dra 
en slutsats om revisionspliktens vara eller icke-vara för små aktiebolag. Om revision skulle bli 
frivillig kommer aktiebolagen att fortsätta som idag eller kommer de att välja att avstå från 
revision? 

1.4 Begreppsförklaringar

Småföretag: Det finns olika klassificeringar av småföretag, EU-kommissionen har exempelvis 
vissa värden som klassificerar små och medelstora företag. Vi har dock valt att utgå ifrån de 
gränsvärden som används vid redovisnings- och revisionsfrågor och som återfinns i EG:s 
fjärde och sjunde direktiv som reglerar bolagsrätt. Där räknas bolag som småföretag om det 
har mindre än 50 anställda, en omsättning som understiger 7,3 miljoner euro (65,7 miljoner 
SEK), eller en balansomslutning som är lägre än 3,65 miljoner euro (32,8 miljoner SEK). För 
att räknas som småföretag måste man ligga under två av dessa tre gränsvärden. De minsta 

                                                
12 Tabone  & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.387
13 Balans 11/2006, ”Revisorn är guld värd! Men revisionsplikten ska avskaffas i små företag”, s.21
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småföretagen, mikroföretag, är enligt EU-kommissionen de med färre än 10 anställda.14 För 
att klara ut begreppet så benämner vi hädanefter aktiebolag som uppfyller kraven för 
småföretag och mikroföretag för små aktiebolag. Vi kommer även att använda ordet företag 
synonymt med små aktiebolag. 

Benämningar för företagsstorlek utifrån antal anställda kommer därmed fortsättningsvis i 
arbetet att vara:
 Små aktiebolag/företag: 1-49 anställda
 Mikroföretag: 1-9 anställa
 Småföretag: 10-49 anställda

                                                
14 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag (Svenskt Näringsliv, mars 2005), s.9-10



7

2. REVISIONSPROCESSEN

Tanken med detta avsnitt är att förklara innebörden av revision och hur revisionsprocessen 
går till då det är grundläggande för fortsatt läsning. Därefter presenteras de lagar som 
aktiebolag i Sverige måste följa och slutligen den del av EG:s fjärde direktiv som är aktuellt 
ur perspektivet  revisionsplikt.

2.1 Vad är revision?

Revision är att ”med en professionellt, skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 
uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.”15 När det gäller den lagstadgade
revisionsplikten i Sverige är reglerna många att följa. Revision innebär för företagen att de får 
en ”bekräftelse” i och med att revisorn efter att granskningen är genomförd lämnar en ren 
revisionsberättelse, vilket betyder att redovisningen är korrekt med hög, inte 100%-ig 
säkerhet.16 Detta känns också ofta tryggt för företagets många intressenter som därmed får en 
högre garanti att lämnad information är rättvisande.

2.2 Revisionsprocessen i korthet

Revisorns roll är att se till att företaget visar en korrekt bild och inte manipulerar siffror, detta 
för att redovisningen ska ge en verklig bild av hur företaget går ekonomiskt. Revisorn ska 
också vara oberoende, vilket menas att han i efterhand granskar företagets redovisning och 
förvaltning, utan att själv ha varit med och hjälpt till med bokföringen. Revisionsprocessen 
inleds med att samla in all behövlig information om företaget, för att sedan uppskatta om 
väsentliga fel finns i redovisningen och förvaltningen. En revisor tittar oftast inte på varje 
enskild affärshändelse, då detta skulle bli för omfattande, utan istället görs en övergripande 
kontroll av all information. Information finns i periodbokslut, delårsrapporter och 
årsredovisning (vilken också innehåller förvaltningsberättelsen). Denna riskbedömning är 
troligtvis den mest centrala uppgiften av revisionen.17

Fortsättningsvis skriver revisorn en granskningsplan och utformar ett arbetsprogram, där det 
kartläggs vad som ska göras, hur mycket, när och av vem. Sedan utförs själva revisionen som 
avslutas med att revisorn lämnar en revisionsberättelse, där revisorn uttrycker sina åsikter om 
den presenterade årsredovisningen och VD:ns och styrelsens förvaltning. Ytterligare rapporter 
kan också lämnas till företaget av revisorn i syfte att hjälpa företaget genom nya råd och peka 
på brister som bör ses över. Revisionen kan dessutom delas in i redovisningsrevision och 
förvaltningsrevision, även om dessa delar kan utföras på samma gång. Redovisningsrevision 
innebär en granskning av räkenskaperna och årsredovisningen, och förvaltningsrevision är en 
kontroll av styrelsens och VD:ns förvaltning av företaget.18 Revisionsarvodet fastställs sedan 
bland annat utifrån företagets storlek och antal affärshändelser. Ett större företag innebär ofta 
fler verifikat och en mer komplex struktur vilket leder till att granskningen blir mer 
omfattande tidsmässigt.19 Revisionsarvodet för ett mindre aktiebolag med upp till fem 
anställda är ungefär 12 000 kr per år, kostnaden stiger vanligtvis med ökad företagsstorlek, till 

                                                
15 Revision en praktisk beskrivning, FAR förlag, 2006, s.19
16 Ibid, s.21,26
17 Revision 1, FAR, 1994. s.9-12, 14-15
18 Ibid. s.9-12, 14-15 
19 Blom. Godkänd revisor Ernst & Young, 2006-10-12
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en ungefärlig kostnad på 16 600 för ett företag med 6-10 anställda, enligt en undersökning av 
Svanström (2006).20

2.3 Revisionsplikten i Sverige tar sin grund i följande regelverk

2.3.1 Bokföringslagen
Enligt bokföringslagen är bland annat samtliga aktiebolag bokföringsskyldiga enligt kap 2 § 
1. Detta innebär att företaget löpande skall redovisa alla bokförda affärshändelser och se till 
att de finns verifikationer för dessa samt bevara uppgifterna under en tio år lång tidsperiod 
från det att räkenskapsåret avslutas. Företag som är aktiebolag skall utöver detta även upprätta 
en balansräkning och avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning och 
offentliggöra denna. Även om revisionsplikten skulle försvinna för de minsta aktiebolagen så 
gäller fortfarande bestämmelserna enligt bokföringslagen.21

2.3.2 Revisionslagen
De allmänna reglerna för vilka som ska ställas under revision finns att läsa i Revisionslagen 
(1999:1079). Där står det i 2 § att denna lag skall efterföljas av alla som är skyldiga att avsluta 
bokföringen med ett årsbokslut i enlighet med BfL. Undantag finns för företag som har regler 
om revision i en annan lag. 

2.3.3 Aktiebolagslagen
Specifikt för aktiebolags revision gäller Aktiebolagslagen (1975:1385), där dessa bolag följer 
reglerna enligt 10 kap. 1 § som uttrycker att aktiebolag ska ha minst en revisor, samt enligt 11 
§ att revisorn ska vara godkänd eller auktoriserad. Vidare enligt 12 § ska det i de större 
bolagen finnas en godkänd eller auktoriserad revisor som avlagt revisorsexamen om bolaget 
har nettotillgångar på mer än 1 000 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp är ca. 39 400 kr22), eller 
haft mer än 200 anställda under de två senaste åren, eller om bolagets aktier finns registrerade 
vid en börs eller auktoriserad marknadsplats. Krav att ha en godkänd eller auktoriserad revisor 
som avlagt revisorsexamen kan även ställas i övriga bolag om 10 % av ägarna kräver det i 
enlighet med 10 kap. 15 §.

2.3.4 EG:s fjärde direktiv
För att uppnå harmonisering inom EU-länderna gällande lagstiftning för företag så finns det 
vissa direktiv utställda av EU för detta. Dessa direktiv har implementerats av de enskilda 
länderna. Det fjärde direktivet reglerar hur aktiebolag och vissa andra bolag med ett begränsat 
delägaransvar ska upprätta sin årsredovisning.23 Detta direktiv tillåter att vissa undantag görs 
från revisionsplikten. EU-länderna får själv bestämma om revisionsplikt ska råda för små och 
medelstora företag. I dagsläget är Sverige tämligen ensam om att ha revisionsplikt för alla 
aktiebolag. Danmark har år 2006 genomfört en lagförändring som underlättar för de minsta 
bolagen, i Finland pågår debatten om att göra detsamma. Alla övriga EU-länder, förutom 
Malta, använder sig av EG-direktivets lättnader gällande revision.24

                                                
20 Svanström. Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!, s.21
21 FARs Samlingsvolym 2005, del 1, s. 262-263, 265, 268
22 Prisbasbeloppet enligt 2005 års lag.
23 Thorell et al. The harmonization of accounting within the EU, s.217
24 http://justitie.regeringen.se/content/1/c6/01/22/45/f771f3a2.pdf. Hämtad 2006-11-07, s.11-12
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Om förslaget om slopad revisionsplikt går igenom gäller inte EU:s maxvärden för småföretag 
utan justitiedepartementet föreslår följande värden i Sverige, varav företaget måste ligga 
under två av dessa för att klassificeras som småföretag25:
 Max 50 anställda
 50 miljoner kronor i omsättning
 25 miljoner kronor i balansomslutning

                                                
25 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag (Svenskt Näringsliv, mars 2005), s.10, utifrån Rådets 
direktiv 2003/83/EG



10

3. TEORETISK REFERENSRAM

Vår första tanke om företagsrelaterade frågor ledde oss in på intressentmodellen, en 
grundläggande modell om företaget och dess intressenter. En annan övergripande teori som 
behandlades är den allmänt kända agentteorin, som fokuserar på relationerna mellan 
aktörerna. Slutligen behandlas främst tre vetenskapliga artiklar för att få en djupare inblick i 
resonemanget om revisionsplikt.  

3.1 Intressentmodellen

Det är inte bara ägarna som är angelägna om att ta del av ett företags redovisade resultat och 
ekonomiska situation, utan det finns många fler intressenter som har ett behov av att en 
korrekt redovisning lämnas. Därför är det viktigt att företaget lämnar upplysningar och 
information om företagets finansiella ställning gentemot omvärlden. För att intressenter inom 
näringsliv och samhälle ska känna ett förtroende för företagets redovisade resultat och 
ekonomiska situation utsätts den för revision. Om revision inte fanns skulle intressenter själv 
behöva ta reda på den information de behöver för att kunna utvärdera om de vill ”handla” 
med företaget. Företagets revisor utses i första hand av aktieägarna, även om de andra 
intressenterna har en viss påverkan.26

Intressenterna kan sätta olika mycket värde till denna information, bland annat beroende på 
företagets storlek. Större företag som ofta involverar en större mängd intressenter har ett 
större behov av revision, medan mindre företag som kanske inte alls har lika många 
intressenter kan vara mer tveksamma till revisionens nytta.27

De olika intressenterna är28:

Ägarna: I större företag är det vanligare att det finns flera olika aktieägare med olika stort 
innehav och som befinner sig på olika platser runtom i världen, och som inte själva sitter i 
styrelsen. Då är det av största vikt att företagsledningen lämnar riktig och sann information 
om företaget, så att dessa aktieägare och potentiella aktieägare kan fatta beslut utifrån detta. I 
mindre företag där ägaren själv är insatt och sköter verksamheten fyller inte revision samma 
funktion.

Stat & kommun: Företagets redovisning ligger som grund för skatter och avgifter som ska 
betalas och typer av stöd och bidrag som eventuellt kan komma företaget till gagn. Revisorns 
intyg och bekräftelse på att företagens siffror stämmer är en essentiell funktion.

Kreditgivare: Möjligheten till att få ta ett lån ökar om företaget blivit utsatt för revision, då 
banker och övriga kreditgivare vill känna ett förtroende för informationen som lämnas. 

                                                
26 FARs Revisionsbok 2002, s.14-15
27 Ibid, s.15-17
28 Ibid, s.15-17
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Figur 1: Företagets intressenter29

Leverantörer: För att leverera och ge kredit så kan revisionen ge en bekräftelse på att 
företagets resultat är trovärdiga. Ofta begärs en kreditupplysning som underlag för att hjälpa 
leverantörerna, och där finns också ofta namnet på revisorn som extra stöd åt att 
informationen stämmer.

Styrelse & företagsledning: Nya infallssvinklar och perspektiv rörande olika ekonomiska 
situationer kan komma fram om ledningen har en fungerande kontakt med sin revisor.

Anställda: De anställda har ett personligt intresse av att veta att företaget lämnar rätt 
upplysningar för att känna en form av trygghet för sitt arbete.

Kunder: Kunder vill kunna lita på att företaget kan uppfylla sina åtaganden och leveranser.

Även om intressentmodellen kan anses som väldigt grundläggande anser vi ändå att den kan 
ligga till grund i vår studie, då vissa intressenter kan ha en stor påverkan och direkt koppling 
till att ett företag skulle välja revision. 

3.2 En överblick av agentteorin

Under 1970-talet upptäcktes ett ökat behov runtom i samhället för redovisning, varefter 
agentteorin uppstod. Agenten och principalen är båda vinst- och nyttomaximerande aktörer, 
varav den ena kan agera på bekostnad av den andra.30 Ytterligare argument för detta 
behandlar Eisenhardt som menar att mycket av organisationers mål bygger på egennytta31. 
Principalen kan exempelvis vara en kreditgivare som ställer upp vissa förbehåll för att styra 
agentens agerande, exempelvis begränsa utdelningen till aktieägare. De olika aktörerna
arbetar således för att de redovisningsprinciper som ska användas är de som gynnar dem 
själva. Ett typexempel på detta är att vissa vill ha vinstmaximerande resultat medan andra vill 
ha lågt redovisat resultat. För att få gehör för valda redovisningsprinciper måste de också 
försöka påskina att det är de bästa för allmänheten. Genom olika viljor finns det en stor 
efterfrågan på teorier som kan bekräfta dessa olika viljor. Efterfrågan skapar därmed ett 
differentierat utbud av teorier. Agentteorin är således en anti-normativ teori då ett ”rätt” sätt i 
princip aldrig kommer att kunna finnas då olika redovisningsprinciper på samma 
affärshändelse ger olika ekonomiska utfall.32

                                                
29 Figur från FARs Revisionsbok, 2002, s.16
30 Artsberg. Redovisningsteori – policy och – praxis, s.83-85
31 Eisenhardt. Agency Theory: An Assessment and Review, s.64
32 Artsberg. Redovisningsteori – policy och – praxis, s.83-85
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3.3 Studier ur ett agentteoriperspektiv

En artikel skriven av Chow ”The Demand for external auditing: Size, Debt and Ownership 
Influences” (1982) pekar på att utmärkande för de flesta av dagens moderna företag är att det 
är skiljt mellan ägande och ledning. När ledningen ofta bara besitter en liten andel av 
företagets kapital ligger det i allas intresse att företagsledningen ska fördela de resurser som 
finns på ett sätt som passar både ledningen och aktieägarna. Utgångspunkt är agentteorin, där 
agenten (ledningen) och principalen (aktieägare m.m) kan ha olika krav och intressen och där 
Chow utreder företagets incitament till att anlita extern revision.33 Agentteorin riktar därav 
stort fokus till relationer parterna emellan, speciellt när principalen beskriver och delegerar en 
uppgift till agenten, som senare utför arbetet34. Slutsatserna är att revision hjälper till att 
kontrollera intressenternas (ledningen, aktieägarna, obligationsinnehavarna m. fl.) olika viljor. 
Även faktorer som företagets storlek, antal skulder och andra former av skuldavtal ökar 
chansen för att frivilligt ta in en revisor. Medan företagsledningens ägarandel påverkar 
efterfrågan åt andra hållet, ju större ägarandel, desto mindre är önskan att frivilligt ta in en 
revisor.35

Eisenhardts artikel “Agency Theory: An Assessment and Review” (1989) behandlar utöver 
parternas olika roller teorins mångfacetterade användningsområde och att agentteorin kan 
ligga till grund för hur en organisation sätts samman.36

Agentproblem – uppstår vid skilda mål
Agentproblem inträffar när samarbetande delar har olika mål och olika synsätt på arbete. 
Teorin fokuserar speciellt på två problem som kan inträffa. Det första tar sin grund i när 
principalen och agenten har olika uppfattningar om mål och vad de begär av varandra. Det är 
även svårt för principalen att veta vad agenten faktiskt gör och om denne handlar riktigt. Det 
andra tar sin grund i hur samstämmiga parterna är när det gäller frågor om risk. Har de olika 
syn på risk beter de sig också olika och handlar på olika sätt. Teorin behandlar också 
information som en vara som kan köpas för pengar. Finns inga oenigheter om målet kommer 
agenten att bete sig som principalen vill oavsett om dennes beteende övervakas eller ej.37

Agentteorin är aktuell i vår undersökning då studien av företag kommer att medföra ett antal 
potentiella principaler och agenter. Motsättningar existerar dem emellan då de kan ha olika 
mål i och med att de är nyttomaximerande, varvid vi delvis kommer att beakta 
motsättningarna ur ett kostnadsperspektiv. Då om revision är motiverat i och med att den 
medför en kostnad som företagsledningen (agenten) i ett litet företag tvingas stå för, för att 
banken (principalen) ska kunna känna tillförlitlighet för den upprättade redovisningen, och 
därigenom ge agenten lån eller fortsatt kredit. 

3.4 Tidigare forskning - vetenskapliga artiklar

3.4.1 Kortare presentation av huvudartiklar inom ämnet
Carey et al. utreder i en artikel ”Voluntary Demand for Internal and External Auditing by 
Family Business”, (2000) efterfrågan på extern- och internredovisning i familjeföretag när
denna är frivillig. Utredningen grundar sig på en undersökning av 186 familjeföretag i 
                                                
33 Chow. The Demand for external auditing: Size, Debt and Ownership Influences, s.273,286-287
34 Eisenhardt. Agency Theory: An Assessment and Review, s.58
35 Chow. The Demand for external auditing: Size, Debt and Ownership Influences, s.286-287
36 Eisenhardt. Agency Theory: An Assessment and Review, s.57
37 Ibid, s.58,62,64



13

Australien (där intern- och externredovisning vid tiden studien gjordes var frivillig). 
Företagen kategoriseras in efter storlek, skuldsättningsgrad och separationen mellan ägandet 
och kontroll (hur stor del av styrelsen som utgjordes av familjemedlemmar) med mera. För att 
därigenom utreda om skillnader förekom kategorierna emellan. Där den inledande frågan som 
ställs görs för att utreda skillnader i efterfrågan på revision efter hur stor andel av ledningen i 
firman som inte är familjemedlemmar och hur stor del av styrelsen som inte heller är detta.38

En annan rapport utförd av Collis et al. ”The Demand for the audit in small companies in the 
UK” (2004) gjordes på uppdrag av handelsdepartementet i Storbritannien. Landet har sedan 
ett antal år undantagit små aktiebolag från revisionsplikten om de understiger vissa uppsatta 
gränsvärden. Detta utifrån EG:s fjärde direktiv som från och med 1994 tillåter 
medlemsländerna att ha egna regleringar som kan tillåta att mindre företag undantas från den 
lagstadgade revisionsplikten, såvida de inte överstiger fastställda gränsvärden gällande 
omsättning, balansomslutning och antal anställda. Storbritanniens gränsvärden har förändrats 
fortlöpande. Syftet i denna studie är att utreda vilka gränsvärden som bör sättas för att mäta 
fördelarna av revision i små företag.39

Ytterligare en artikel inom ämnet skriven av Tabone och Baldacchino är ”The statutory audit 
of owner-managed companies in Malta” (2003). Tabone och Baldacchino undersöker i 
studien 39 lokala företags och 79 revisorers inställning till och eventuella alternativ till 
revision då det i dagsläget är lagstadgat för samtliga bolag, men där liksom i Sverige en 
lagförändring diskuteras. En eventuell lagförändring skulle beröra de minsta privata 
aktiebolagen på Malta.  Studien är därav gjord på Malta, ett land som i dagsläget har 
revisionsplikt för samtliga aktiebolag oavsett storlek och som till största del inriktar sig på 
export, turism och tillhandahåller finansiell service. I landet är antalet små företag högt 
representerade och ägandeskap och kontroll är ofta allierat.40

Orsaken att vi huvudsakligen, men inte uteslutande, valt att fokusera på ovan nämnda artiklar 
är att de ger oss ett bredare perspektiv då vi härigenom kan utreda hur länder som Malta 
(liksom Sverige), som i dagsläget har en lagstadgad revisionsplikt resonerar kring frågan om 
en eventuell avskaffning. För att därefter jämföra de presenterade argumenten med studier 
från ett land som Storbritannien, som har undantagit de minsta aktiebolagen från plikten samt 
studier där revisionsplikten är frivillig som i Australien. Genom att artiklarna har olika 
utgångspunkter, där revision kan vara frivillig, delvis lagstadgad och helt lagstadgad tror vi att 
vi kan få en överblickande bild av de flesta för- och nackdelar revision kan bidra med. 
Ytterligare forskning som kan hjälpa till att förtydliga resonemanget har också använts. 

3.4.2 Bakgrundsvariabler
Bakgrundsfaktorer till Carey et al. studie är som tidigare nämnt en undersökning av 186 
familjeföretag i Australien där en indelning av företagen gjorts efter vilken typ av företag de 
är, hur länge de varit verksamma på sin marknad, antal anställda, juridisk uppbyggnad, 
företagets tillgångars värde, ägandeskapsförhållanden och hur styrelsen är sammansatt.41

Collis et al. undersökning gav 385 svarande företag som låg inom gränsen för vad EU år 1999 
räknar som småföretag (omsättning upp till 4.2 m £, balansomslutning upp till 2.1 m £, och 

                                                
38 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.38
39 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.87-88
40 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.387-388,390
41 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.43
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upp till 50 anställda). Majoriteten av respondenterna i undersökningen var riktigt små företag, 
anställda upp till 10 personer och en omsättning på 0.5-1 m £.42

Tabone och Baldacchino redogör för bakgrundsvariabler som ofta är återkommande i tidigare 
forskning; företagets storlek, omsättning, nettotillgångar, antal anställda, ägandets- och 
kontrollens struktur för att därigenom göra kopplingar dem emellan. Tabone och Baldacchino 
betonar speciellt vikten av att använda företagets ägarstruktur för att bedöma efterfrågan av 
revision, med motiveringen att variabeln är mindre känslig över tid än ekonomiska externa 
faktorer som exempelvis omsättning. När ägarsammansättningen utreds beaktas såväl 
styrelsen som är ansvariga för att upprätta boksluten, och aktieägarna som är de som ska ha 
tillgång till de presenterade siffrorna.43

Därav kommer även vi i vår utredning att inledande kategorisera våra respondenters svar efter 
bland annat storlek på företaget genom antalet anställda och ägarsammansättning för att 
därefter försöka se på samband mellan de uppdelade grupperna. Att bland annat 
ägarsammansättningen är relevant att studera bygger på att tidigare forskning fäst vikt vid 
denna variabel, då ägarstrukturen är mindre känslig över tiden enligt Tabone och 
Baldacchino44, samt enligt det agentteoretiska resonemanget om ägarandel och efterfrågan av 
revision45.

3.4.3 När efterfrågas en revisor?
Av ovan presenterade artiklar har samtliga en teori gemensamt, agentteorin. Carey et al. 
presenterar studier av tidigare forskning och litteratur som menar på att det är svårt att dra
paralleller och att identifiera enskilda faktorer som påverkar hur efterfrågan på revision ser ut, 
då alla företag ser olika ut, med olika konstellationer och relationer. Dock finns en teori inom 
ämnet, agentteorin, som tar sig an uppgiften att utreda hur efterfrågan på extern- och 
internredovisning ser ut och förklarar fenomenet som att: 

ju större separation som görs mellan ägande och kontroll ju mer övervakande behövs,

det vill säga, till större grad efterfrågas en revisor. Carey et al. skildrar i samma artikel 
tidigare studier vars forskning menar att information om frågor som dessa är begränsade 
eftersom att ägandeskap och kontroll ofta är allierat och att företaget inte gärna vill redogöra 
för hur siffrorna är presenterade och därmed inte heller efterfrågar en revisor.46

Ytterligare studier om ägande och kontroll lägger Collis et al. vikt vid när de presenterar 
teorin om att det behövs någon form av kontroll då människan ses som svag och icke 
trovärdig. Agentteoriperspektivet, i detta fall i små företag, där principalen ofta är externa 
aktieägare, långivare eller liknande, bygger på att dessa ska kunna få insyn i verksamheten. 
Detta är en orsak till varför revision också är viktig, då dessa likaväl som aktieägare i större 
bolag vill ha tillgång till finansiell information. Även ledningen inom företaget kan dra 
fördelar av revisionen, eftersom att de vill ha kontroll för att undvika misstag och kunna 
bestyrka informationen.47

                                                
42 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.91,94
43 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.387-388
44 Ibid, s.388
45 Chow. The Demand for external auditing: Size, Debt and Ownership Influences, s.286-287
46 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.39
47 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.89-90
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Tabone och Baldacchino tar även de upp teorin och pekar på tidigare studier som tar sin grund 
i agentteorin och menar att där ägandet har separerats från kontrollen så är principalerna mer 
mån om att betala priset för revisionen för att kunna styrka att presenterade siffror är korrekta. 
Är ägandet och kontrollen förknippat menar tidigare studier på att informationen styrelsen 
lämnar kan vara subjektiv och att det då kan uppstå en intressekonflikt. Det ligger därmed i 
principalens intresse att presenterat material är korrekt och rättvisande, och en oberoende 
revisorns underskrift kan enligt intressenterna stärka detta och skapa trovärdighet.48

Då agentteorin är väl rotad i frågor om revision och dess relationer är detta något Carey et al. 
tar i beaktande när de i sin undersökning ställer upp hypoteser och antaganden om byråns 
kostnader som antas ökar om ägandet och kontrollen av företaget separeras mer, då 
efterfrågan på revision ökar när företaget enligt ägarna blir mer svårkontrollerat. Om företaget 
å andra sidan enbart består av familjemedlemmar tror författarna att ägarna har en större 
tendens att missbruka företagets resurser varvid även då revision skulle efterfrågas, men nu av 
externa personer. De menar också att fördelarna av revision väger upp kostnaderna om 
ägandet är separerat från kontrollen. Antagandena som görs beträffande firmans storlek är att 
ju större firman är desto större fördelar att ha revision, eftersom eventuell rikedom är 
förknippat med bolagets storlek. Detta beror också på synen att mindre företag har 
förhållandevis höga kostnader för revision.49

Enligt resonemanget ovan verkar en revisor efterfrågas allt efter att en större separation görs 
mellan ägande och kontroll, varvid företagsledningen känner att de i högre grad kan avsätta 
resurser för revision. Företag med fler intressenter hamnar lättare i motsättningar ur ett 
agentteoriperspektiv, då ett företag kan ha flera principaler, exempelvis långivare, aktieägare 
och kunder som alla vill ha insyn i verksamheten. Fokus ligger således i vår studie på att hitta 
vilka faktorer och relationer som gör att revision efterfrågas.

3.4.4 Därför efterfrågas revision
Resultatet av Carey et al. undersökning visar att det finns två orsaker till att revision 
efterfrågas i högre grad och det beror på hur stor del av kontrollen i ledningen som delegeras 
till externa personer, det vill säga personer som inte är familjemedlemmar. På detta sätt anser 
sig ägarna få mindre kontroll över verksamheten och därmed efterfrågas revision som då 
fungerar som en kontrollerande enhet åt ägarna. Orsak nummer två grundar sig i om 
familjeföretaget har externa investerare. Ökad mångfald av ägandeskap som i fallet med 
investerare skapar en konflikt då investerarna vill se att företagets resurser utnyttjas fullt ut till 
den löpande verksamheten medan ägarna (här familjemedlemmarna), enligt Carey et al. ofta 
har andra intentioner för företagets resurser och emellanåt använder dessa till privat bruk, 
varvid en konflikt skapas. Genom att bolaget anlitar en extern revisor känner sig investerarna 
tryggare i företagets förvaltning och litar till större del på de siffror som redovisas.50

Dessa argument uppbackas av Collis et al. som redogör för tidigare forskning inom revision. 
Författarna presenterar i sin artikel Pages teorier (1984) som senare vidareutvecklades av 
Carsberg et al. (1985)51 som visade på att huvudanvändarna av räkenskaperna i första hand är 
ledningen och sedan långivarna i mindre företag. Annan litteratur och forskning beträffande 
lånesituationer för små företag visar att revision är direkt avgörande för bankers beslut om att 

                                                
48 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.388
49 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.41-42
50 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business,  s.41,46-47
51 Carsberg et al. Small Company Financial Reporting, 1985
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låna ut pengar.52 Även James et al. studie (2000) visar på detta då bankerna spelar en central 
roll då de små företagen finansieras till mer än 60 procent med hjälp av banklån53.

Collis et al. studie visade att 63 % av de mindre aktiebolagen skulle fortsätta med revision om 
den blev frivillig. Detta pga. att revision bidrog till en bättre intern kontroll, att granskningen 
delgav banken och andra långivaren trovärdighet gentemot räkenskaperna, samt att det 
förbättrar kvaliteten på lämnad information.54

Studien gjord av Tabone och Baldacchino visade på att revisorer och företagare såg ett värde 
med revision och de kunde enas om att korrekt information var viktig för aktieägarna och 
andra risktagare. Någon svarade att revision var behövligt för att få till stånd lån hos banken 
och övertyga dessa om företagets ställning, samt att tillgodose skattemyndigheten med 
uppgifter. Ledningen såg också fördelar med att anlita en revisor då dennes roll även blev att 
fungera som ett bollplank för idéer och hjälp vid upprättande av bokslut och aktuella 
redovisningsstandarder. Revisorerna tyckte även att de var erforderliga då de minskar risken 
för fel och bedrägerier. Båda parterna kunde enas om att revision var nödvändig men ägarna 
ställde sig lite mer tveksamma till påståendet.55

3.4.5 Kan revisionsplikten motiveras för alla?
Ovan nämnda argument för att behålla revisionsplikten stöds av intressenternas efterfrågan av 
revision då de anser att denna kan styrka och skapa tillförlitlighet till redovisningen. Tabone 
och Baldacchino ställer sig då frågan om intressenternas påverkan och utsträckning i de 
minsta aktiebolagen. De väcker frågan om det lagstiftade kravet för samtliga företag att ha 
revision är legitimt även i de minsta företag. Då revisionen i princip innebär att revisorn 
rapporterar att uppgifterna stämmer till samma person som har lämnat dem, då det inte är 
ovanligt att personen besitter olika titlar i företaget, (exempel aktieägare och företagsledare). 
Men andra ord, att de inte bedragit sig själva. I dessa fall beskrivs revisionen som en
tidskrävande, onödig och betungande utgift och att resurserna borde läggas på annat. Men
revision är bland annat viktigt för ägarledda företag där kompetensen för redovisning kanske 
inte finns inom företaget. Revision kan även vara viktigt för större företag då komplexiteten 
ökar med mer internationella affärstransaktioner och redovisningsstandarder.56

Revisionsplikten kan utifrån resonemanget ovan ifrågasättas beroende på företagets storlek 
och mängden externa intressenter. Där argumentationen förs att mindre företag kan uppleva 
revision som överflödig. Detta gör att vi sätter extra relevans vid att särskilja de minsta 
företagen från de lite större för att jämföra om företagsstorleken ytterligare kan motivera 
revisionsplikten.

3.4.6 Större företag vill behålla revisionsplikten
Sett till storleken på företaget visade Collis et al. studie att ju större företaget var utifrån de tre 
måtten (omsättning, totala tillgångar och antal anställda), desto större var sannolikheten att 
företagsledningen skulle välja att ha fortsatt revision. Dock visade regressionsmodellerna i 
studien att omsättning var mest signifikant som variabel för att förklara behovet av revision. 
Ännu viktigare som framkom var att företagsledningens uppfattning om fördelarna av 
revision och en högre utbildningsnivå hos ledningen visade sig vara ännu bättre förklarande 
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faktorer till revisionens värde. Revisionen bidrar även positivt till att förbättra företagens 
relation till banker och andra långivare. Granskningen var även viktig när företaget inte var 
helt familjeägt då ett naturligt förtroende inte finns för redovisningen som presenteras. 
Behovet av revision var i kontrast till detta istället mindre om företaget var familjeägt, då 
chansen att de litade på varandra är större om ägarna är släkt. Ytterligare anledningar till att 
majoriteten skulle fortsätta med revision är exempelvis om företagen har tänkt expandera och 
att de av den anledningen inte väljer att ta bort revisionen i nuläget.57

Forskare som inte kunde dra några slutsatser om samband mellan storleken på företaget och 
efterfrågan på revision var Carey et al. Att Careys et al. resultat skiljer sig från resultat av 
tidigare studier kan förklaras av att fördelningen inte var jämn mellan kategorierna om
företagsstorlek.58

3.4.7 Revisionens avskaffande - en kostnadsfråga?
Att Storbritanniens regering i sin lagstiftning använder ett visst tröskelvärde vid 
företagsstorlek och krav på revision antyder att det föreligger ett förhållande mellan detta mått 
gentemot fördelarna och kostnaderna för revisionen. Detta leder till antagandet om att där 
gränsen för befrielse från revision är satt är där fördelarna inte längre kan kompensera för 
kostnaderna för revision.59

I Collis et al. artikel finns meningsskiljaktigheter om var gränsvärdet ska gå för att slippa 
revisionsplikt. Beckerlegge (1999)60 ansåg inte att nivån ska höjas. Han hänvisar till den 
motsägelse att regeringen förespråkar ett borttagande av revisionen men samtidigt så kvarstår 
det faktum att ledningen ska kunna visa en tillförlitlig redovisning och sann bild av företaget.
Samt att då 90 % av jobbet redan är gjort i och med redovisningen, är det onödigt att ta bort 
den kvalitetsstämpel som revisionen faktiskt ger.61    

Tabone och Baldacchino instämmer till viss del med Beckerlegge, de pekar i sin studie på att 
företagens ägare inte ansåg att kostnaderna för revision var synnerligt höga, och den åsikten 
delades av revisorerna som inte uppfattade revisionsplikten som någon börda för företagen. 
Vid djupintervjuer dök dock några andra uppfattningar upp, som att revisionskostnaderna 
uppfattades som förhållandevis dyra och att företag verksamma på marknader med hög 
konkurrens som ständigt försöker pressa sina priser hellre skulle vilja se ett slopande av 
plikten.62

James et al. menar att kostnaderna för revision har en direkt anknytning till ägandestrukturen 
och att en komplex struktur också bidrar till högre kostnader63, varvid dessa företag kan ha 
uppfattningen att revision är förhållandevis dyrt. 

Alla företag har dock, oavsett storlek, alltid en fast kostnad för revision, och den slår 
proportionellt oftast hårdare mot de allra minsta företagen. Men det är oftast större företag 
med flera olika företagssegment, utländska mellanhavanden och i företag där det är skiljt 
mellan ägande och kontroll som ser kostnadsbesparing som en sporre. Detta pga. att den 
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rörliga kostnaden för revision ökar med storleken och komplexiteten, och det är främst den 
rörliga kostnaden som kan påverkas och reduceras.64 För att förtydliga kan detta jämföras med 
ett telefonabonnemang. Ett ensamhushåll drabbas ensam av den fasta månatliga avgiften och 
den rörliga. Ett hushåll med fler personer kan istället slå ut den fasta kostnaden på fler 
personer, och sen tillkommer självklart också den rörliga, men kostnaden blir därmed inte lika 
hög per enhet för ett större hushåll. Det vill säga kostnadsbesparingen som större företag kan 
se som en sporre är att försöka minska den rörliga kostnaden, då den fasta kostnaden inte går 
att påverka på samma sätt. Små företag har därmed svårare att minska kostnaden, då de främst 
drabbas av den fasta kostnaden.

Men frågan kan ställas om kostnadsbesparingen är det enda motivet till att slippa 
revisionsplikt? 

3.4.8 Effekter av ett avskaffande
Tabone och Baldacchino argumenterar även kring möjliga utfall om revisionsplikten skulle 
avskaffas och hänvisar bland annat till Langard (1999)65. Han menar att detta skulle släppa lös 
ett kaos, och att de företag som skulle vara i störst behov av revision även skulle vara de som 
var mest benägna att avstå från detta. Skulle den avskaffas trodde både företagarna och 
revisorerna i Tabone och Baldacchinos studie att de företag som mest behövde revision också 
skulle vara de som valde att avstå. Respondenter kunde dock enas om att det främst var 
revisorer som skulle vilja ha kvar revisionsplikten.66

I Australien där revision är frivillig upplevde respondenterna att internredovisning är viktigare 
än externredovisning och företaget efterfrågade till största del hjälp för upprättande av 
denna67.

Att förutsäga vad som kommer att hända med redovisningskvalitén om företagen får ”fria 
händer” är inte lätt, speciellt inte när Sverige haft lagstadgad revisionsplikt under en så lång 
tidsperiod. Resonemanget enligt Tabone och Baldacchino om vilka effekter ett avskaffande 
kan ge är av betydelse för att på förhand kunna förutspå vilka negativa konsekvenser som kan 
medfölja.

3.4.9 Slutsatserna av tidigare forskning
Tabone och Baldacchino presenterar att revision fyller två viktiga roller. Den första berör 
företagets intressenter som enligt forskarna får en försäkrad ökad trovärdighet för företagets 
finansiella rapporter i och med en granskning av en oberoende revisor. Den ökade 
trovärdigheten är speciellt viktig för bland annat banker, leverantörer och leasingföretag som 
har en finansiell risk i bolaget. Den andra rollen revision fyller är att den har en positiv effekt 
på personer inom företaget som ägare och anställda. Revisorn kan i och med sitt granskande 
hitta fel som korrigeras och personer inom företaget vill inte gärna begå bedrägerier. 
Författarna menar därmed att priset som betalas för revisionen har en avskräckande 
psykologisk faktor som på så vis förebygger brott. Ytterligare en bidragande faktor är att 
revisorerna även kan ge råd i frågor som inte bara handlar om granskandet. Företagarna anses 
till stor del kunna ta del av de givna råden då revisorerna enligt författarna är högt 
specialiserade inom många områden och har en förmåga att ställda de rätta frågorna som gör 
att företagen kan uppmärksamma saker inom den egna verksamheten som de annars inte 
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skulle ha tänkt på. Samt att de även kan fungera som ett bollplank av idéer. Det som däremot 
kan ses som en nackdel med detta, att revisorn blir för involverad är risken för att revisorn ska 
mista sitt oberoende om de involveras allt för mycket i den dagliga verksamheten.68

Men detta resonemang gäller inte för alla då vissa företag menar att revision bara bekräftar det 
de redan vet om företaget och att det följaktligen är en onödig utgift och att de därmed kräver 
en högre nytta av revisionen för att de ska motiveras att betala för denna.69

Sammantaget visar tidigare forskning på att det finns samband att skönja och att några av 
dessa är att efterfrågan på revision är förknippat med storleken på företaget70 och graden av 
icke-familjemedlemmar i ledningen och inom styrelsen. De fem stora revisionsbyråerna i 
Australien menar att familjeföretag i dagens miljö, förutsatt att det inte finns något lagstadgat 
krav på revision, har ett större behov av internredovisning än revision.71

3.4.10 Alternativ till revision
Respondenterna i Tabone och Baldacchinos undersökning kom med förslag som att 
revisionsplikten inte längre skulle vara lagstadgad utan det skulle vara bättre om företagen 
fick ”skräddarsy” sina egna modeller för att ge dem den form av bekräftelse som behövs. 
Istället för att avskaffa revisionen helt diskuteras även kring en lättnad av dagens regler som 
skulle innebära en lättare och mindre kostsam form av försäkring från företagen att de 
presenterar riktiga siffror. Det vill säga att revisionsplikten bör modifieras för att passa alla 
eller att granskningen endast skulle rikta sig till kreditgivarna för att det är dessa som bär en 
risk när de exempelvis lånar ut pengar.72 Viktigt att beakta, oavsett en lagförändring är att 
skatteverket kommer att kräva att företagen lever upp till vissa ställda krav som tidigare har 
styrkts av en oberoende granskares underskrift enligt arbetsmarknadsminister Littorin.73

Av studerat material har flertalet diskussioner förts, men trots detta har inga konkreta 
självklara alternativ till revision som skulle tillfredsställa alla parter bättre än revision hittats. 
Därför är alternativ till revision något vi kommer att beröra i vår studie, men inte djupare 
utreda.   
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4. METOD

Nedan presenteras vår teoretiska metod, såsom vetenskaplig utgångspunkt, perspektiv, 
metodval och sanningskriterier. Vi redogör för tillvägagångssättet vid litteraturinsamlingen 
och källkritik till det. Hur urvalet av våra aktiebolag i Umeå gått till. Därefter en ingående 
beskrivning av enkätens innehåll för att ge en ökad förståelse för valda frågor och därpå även 
hur genomförandet och insamlingen av enkäterna konkret gått till. Slutligen skildras upplevda 
svårigheter och problem med enkäten och hur vi statistiskt behandlat vårt insamlade material.

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Våra tidigare erfarenheter och värderingar inom ämnet är faktorer som kan påverka, och göra 
att resultaten av vår forskning blir vinklade genom att vi tolkar svaren utifrån våra 
perspektiv74. Men då vi inte har några direkta praktiska erfarenheter inom ämnet då vi vare sig 
har arbetat eller tidigare forskat om revision upplever vi inte att vi har några värderingar som 
kan avspeglas i forskningsprocessen.

Givet vår positivistiska synsätt, som kännetecknas av en naturvetenskaplig utgångspunkt, där 
frågor om vad som är rätt kontra fel eller sant kontra falskt kan utredas i större utsträckning än 
i tolkningsbaserade synsätt, vill vi noga skilja på känslor och förnuft och oavsett vem som 
studerar så finns det en ”verklig” verklighet, 75 vilket gör att vi ska kunna dra en slutsats om 
respondenternas allmänna inställning till plikten genom att de får ta ställning till olika 
påståenden och i öppna frågor uttrycka deras åsikter om varför de resonerar som de gör. 

Genom vår syn tror vi således att vi bäst kan beskriva företagarnas allmängiltiga inställning 
till revisionsplikt. Detta genom att vi får in en större mängd svar då vi använder oss av en 
ytlig form av datainsamling genom en enkätundersökning76. En större mängd svar kan hjälpa 
oss att ta ställning till om ett avskaffande av revisionsplikten bör genomföras eller inte. Dessa 
svar kan också bidra till att terminera hur företagen skulle agera om revisionsplikten 
avskaffades, skulle de fortsätta som vanligt eller skulle de välja att avstå från revision.

4.2 Perspektiv

Undersökningen utgår från vad mindre aktiebolagen i Umeå anser om revisionsplikten, då 
liknande undersökningar redan gjorts för företag i hela Sverige. Att vi bara undersöker mindre
aktiebolag har en direkt förklaring i att frågan inte berör större företag då en slopad 
revisionsplikt för dessa inte är aktuell. Det förefaller för oss mer intressant att ta del av vad 
företagarna anser, då deras svar kan hjälpa oss att få en bredare och större uppfattning av 
frågan, eftersom att de är de som betalar för tjänsten. 

4.3 Angreppssätt

Studien utgår från ett deduktivt angreppssätt, då vi utgår från befintliga teorier och allmänna 
principer som vi sedan genom hypotesprövning testar empiriskt77. Vi har dock inte ställt upp 
några hypoteser, utan vi har utgått från vetenskapliga artiklar och andra omtalade teoretiska 
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modeller inom ämnet för att hitta en grund för vårt forskningsområde. För att slutligen genom 
en enkätundersökning se hur teorin förhåller sig till praktiken. 

Att undersöka revisionsplikten på detta sätt känns som det mest naturliga då vi söker efter 
svar på om gällande principer fungerar och stämmer i verkligheten eller om de bör förkastas. I 
och med vårt deduktiva angreppssätt ligger en stor del av arbetet före datainsamlingen, då
insamlade data bygger på att förklara och bekräfta redan befintliga teorier. För att ställa 
relevanta frågor i enkäten kräver det att vi har en bra grund från grundläggande och allmänt 
kända teorier, senaste regler och forskning.

4.4 Metodval

Vid val av metod för genomförande av vår undersökning finns tre alternativ; en kvantitativ 
studie, en kvalitativ studie eller att göra dessa i kombination.78 Skillnaderna mellan de båda 
metoderna är många. Kvalitativ forskning grundar sig i ord, att respondenten ska känna ett 
förtroende för intervjuaren och att det är respondenternas uppfattning om saker och ting som 
ska utredas och förklaras. Intervjuaren försöker hitta ett sätt att förstå den sociala 
verkligheten. Kvantitativ forskning pekar till större del på siffror, och att genom att eventuellt 
lämna ut en enkät till respondenten skapa en distans dessa två emellan för att kunna urskilja 
ett beteende och göra statistiska analyser. Metoden går ut på enkla, klara, specifika frågor där 
lite utrymme lämnas för tolkning/missuppfattning.79

Av de ovan nämnda alternativen har vi valt att genomföra vår studie utifrån en kvantitativ 
metod som genererar en bredd, det vill säga lite information om många enheter. Vi valde 
denna metod för att den bäst passar vårt angreppssätt, kunskapssyn och vår 
problemformulering, då vi tror att vi kan skönja en mängd företagares inställning till ämnet 
om vi får in fler svar. Detta gör att resultatet bättre kan avspegla verkligheten och att vi 
därmed lättare ska kunna dra allmänna slutsatser, än om vi genomfört ett färre antal 
djupintervjuer. Ytterligare motivering är att de vetenskapliga studier vi tagit del av främst har 
använt det tillvägagångssättet. 

En avigsida med att använda enkäter som insamlingskälla är att dessa innehåller limiterade 
faktorer då bland annat förmågan att upptäcka något nytt begränsas. Eftersom att frågorna är 
konstruerade på förhand och att lite plats lämnas åt egna tankar och reflektioner tenderar detta 
att ge en ensidig bild av verkligheten. Detta är lite av ett dilemma, då å andra sidan för många 
och öppna frågor i en enkät samtidigt kan avskräcka respondenten från att deltaga.80

4.5 Litteraturinsamling

”Befintlig information först!”
lyder en överskrift i kapitlet om hur man går tillväga för att införskaffa information, av 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001). Detta var något vi hade i åtanke då tidigare rapporter 
kan ge oss en orientering inom ämnet, överblicka tidigare problem, skönja hur andra forskare 
har gått tillväga, vilket angreppssätt de valt med mera.81 Följaktligen, det första vi gjorde efter 
att ha valt ämne var att sätta oss in i en del av materialet som publicerats om revisionsplikt, då 
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dessa redan befintliga (sekundära) källor, ger oss en bra grund. Dessutom är denna sekundära 
information både kostnads- och tidsbesparande. 

Vi fann att en bra utgångspunkt var att läsa Svenska Näringslivets rapport från 2005 som 
bidrog med en välorienterad inblick i nuvarande lagreglering i Sverige och djupare utredning 
om för- och nackdelar med revision. Efter att ha sökt vidare märkte vi snabbt att området var 
väldebatterat och att många tidigare studier gjorts. Vi bokade därför tidigt ett möte med 
Tobias Svanström, ekonomie licenciat på Handelshögskolan vid Umeå Universitet som själv 
har forskat inom ämnet och använt sig av samma metodval som vi haft i åtanke. Han gav oss 
förslag på vetenskapliga artiklar som var möjliga att använda då dessa behandlar 
revisionsplikt i mindre företag, dock i andra länder än Sverige. 

Utgångspunkt till materialinsamlingen till denna uppsats har främst varit genom information 
som finns tillgänglig vid Umeå Universitetsbibliotek. Där har vi letat i ALBUM och 
databasen Business Source Premier. Sökord vi mest frekvent använt har varit revision, 
revisionsplikt, små aktiebolag, intressenter, agentteorin. Sökningen har även gjorts genom 
kombinationer av dessa ord och vid behov till dess engelska motsvarighet. Vi har även letat i 
tidningen Balans, då den ger oss en lite färskare bild av vad som hänt och händer inom 
området just nu.

4.6 Källkritik och val av teorier

Forskaren/forskarna ska som regel utvärdera tillförlitligheten på sina valda sekundära källor. 
Det kan göras enligt vissa kriterier såsom äkthet, oberoende, färskhet och samtidighetskrav.
 Äkthet – är materialet äkta och sann?
 Oberoende – att noggrant kolla upp var informationen kommer ifrån, hänvisningar ska 

finnas så att man ska kunna hitta tillbaka till vilken primärkälla som företrädesvis 
använts.

 Färskhet – välja den nyaste och färskaste forskning som finns, då denna information 
bör innehålla mer fakta, senaste tillskotten men samtidigt ha med den tidigare 
viktigaste informationen.

 Samtidighetskrav – information som är insamlad och skriven närmare den aktuella 
händelsen kan ge en mer detaljerad och riktig beskrivning av fenomenet, i jämförelse 
till något som skrivs om samma händelse flera år senare 82

Dessa kriterier går inte alltid att tillämpa helt men de kan ligga till grund för reflektion över 
valda källor som bidrar till att öka tillförlitligheten. Då färskhetskriteriet och 
samtidighetskriteriet är något paradoxala, bör forskningsområdet avgöra vilket kriterium som 
är mest relevant.

Att hitta information om ämnet revisionsplikt ansåg vi inte vara så svårt. Vi valde tidigt ut två 
välanvända teorier, intressentmodellen och agentteorin. Vid intressentmodellen och hur 
lagregleringen ser ut i Sverige har vi främst utgått från litteratur inom revision och 
redovisning, bland annat utgivna av FAR samt Sveriges Rikes Lag, vilket är trovärdiga och 
ursprungliga källor. Agentteorin har beaktats utifrån olika vetenskapliga artiklar där forskare 
har använt teorin i olika studier inom organisationsforskning. 
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För att fördjupa oss i frågan om revisionsplikt, då ovan nämnda teorier är lite mer 
allmängiltiga har vi också tagit hjälp av vetenskapliga artiklar. Dessa är skrivna främst på 
2000-talet, vilket gör att de känns mer aktuella tidsmässigt, samt att vi uppmärksammat att 
dessa artiklars referenser allt som oftast går tillbaka till samma ursprungskällor och till 
varandras studier, vilket måste betyda att de anser att varandras bidrag är av vikt. Detta gör att 
kriterier som äkthet, oberoende och färskhet känns uppfyllda i dessa artiklar. De är dessutom 
skrivna av granskade forskare som är väl insatta inom ämnet vilket bidrar till att höja 
tillförlitligheten. När det finns en mängd artiklar att välja mellan så har vi efter att fått tips läst 
och valt att fokusera på de artiklar där främst småföretag ingått i studien. Dessa studier är 
gjorda i andra länder än Sverige. Bland annat Storbritannien, Malta och Australien, där 
lagstiftningen och företagsstrukturen kan skilja sig något från den svenska. Men för att kunna 
ge en liten begynnande bild om hur en eventuell avskaffning av revisionsplikten för de mindre 
aktiebolagen i Sverige skulle kunna bli, har vi studerat några olika undersökningar som gjorts 
i länder med annan lagstiftning på området än Sverige. Det artiklarna bidrar med är 
resonemang runtomkring revisionens värde och varför en eventuell tröskelnivå sätts. Att bara 
ta del av forskning gjord i Sverige skulle däremot innebära en begränsning då det skulle 
medföra att vi inte tar del av all forskning som finns tillgänglig och att vi skulle få en ensidig 
bild av revision då företagarna i Sverige bara upplevt en sorts lagstiftning.

Även om nyare och färskare forskning inte riktigt besitter samma kvalitetsstämpel som 
tidigare forskning har vi valt att ta med sådana delar, mycket på grund av att revisionspliktens 
vara eller icke-vara är så tidsaktuellt. Informationen är då hämtad från tidningen Balans som 
anses vara en respekterad tidning. Rapporten skriven på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2005 
har inledningsvis fungerat som en bra grund till att hitta information, dock inte som någon 
grundläggande teoridel av arbetet. 

Malin Blom, godkänd revisor på Ernst & Young i Umeå kontaktade vi för att bland annat få 
ökad kunskap om hur ofta företagen har kontakt med sin revisionsbyrå. Vi valde henne för att 
hon är studentansvarig och har synts på Umeå Universitet. 

Ett uppenbart problem redan i ett inledande skede var att hitta en allmängiltig definition av ett 
småföretag. Olika källor har olika uppfattning av hur småföretag ska fastställas, då 
exempelvis både nationella anvisningar och EG:s direktiv kan användas. I de behandlade 
vetenskapliga artiklarna har författarna skilda uppfattningar om var gränsen för småföretag 
går. Vi tror att vi genom att ha studerat ett flertal olika källor kan ha fått en mer allmän, inte 
lika begränsad bild, även om vi varit tvungna i vår undersökning specificera gränsvärdena83.

4.7 Urval till studien

Ambitionen var att få kring 60 mindre aktiebolag att delta i studien, vilket vi anser vara en 
realistisk genomförbar mängd av företag. Detta på grund av uppsatta kriterier om vilka som 
får delta, då undersökningen riktar sig till ekonomiansvariga på mindre aktiebolag med 1-49 
anställda i Umeå. Anledningen till att vi valde att fokusera på antalet anställda och därmed 
bedöma om det är ett stort eller litet företag är att det är ett bra och greppbart mått som även 
är ett av måtten Svenskt Näringsliv använder sig av för att definiera ett småföretag. 
Alternativa mått som tidigare studier bygger på är bland annat omsättning, nettotillgångar och 
balansomslutning som kan vara ett komplement till antalet anställda för att bedöma företagets 
storlek. Men vi har endast fokuserat på storleken på företaget, en indelning även Svanström 

                                                
83 se ”definition av småföretag 1.4”
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satt mycket vikt vid, då han presenterar resultaten i sin studie utifrån företagsstorlek om antal 
anställda84. Vi har således utifrån vår frågeställning valt att dela in de mindre aktiebolagen i 
två kategorier, mikroföretag med 1-9 anställda, och övriga småföretag 10-49 anställda. Denna 
uppdelning även gjorts i enlighet med EU:s storleksindelning av företag.85 Kriteriet för att 
respondenterna ska få delta i studien är att de är ekonomiansvariga eller arbetar med 
redovisningen (ex. löpande redovisning, årsbokslut, kassaflödesanalyser) till någon del. Detta 
för att vi tror att det är dessa som har erfarenhet, kunskap och insikt i hur revisionen går till i 
företaget och har kontakt med revisorn. Vi tror även att det är rimligt att få access till dessa 
respondenter, då de ofta befinner sig på företaget, eller åtminstone befinner sig där någon dag 
under veckan.  

4.7.1 Sökning efter små aktiebolag i Umeå
Genom att fysiskt dela ut enkäten till respondenterna säkerställer vi att de som fyller i enkäten 
faktiskt är behörig enligt våra kriterier. Vi har också begränsat oss neråt, till att företaget 
måste ha minst en helårsanställd, för att försöka utesluta hobbyverksamhet i studien. Genom 
ett stratifierat slumpmässigt urval höjs trovärdigheten för resultaten, då alla små aktiebolag 
inom kategorin anställda 1-9 respektive 10-49 i Umeå har lika stor sannolikhet att bli utvalda. 
Till att börja med utformade vi två grupper (stratan), en grupp med 1-9 anställda och 
ytterligare en med 10-49 anställda. Detta för att vi eftersträvar att få lika många svar från 
respektive kategori för att lättare kunna göra jämförelser dem emellan. Vi hittade våra företag 
via en länk till Affärsdata Företagsfakta via Umeå Universitetsbibliotek86. Vi gick in på fliken 
företag och gjorde en utökad sökning där vi markerade Umeå som kommun och ort, 
aktiebolag som bolagsform och 1-9 anställda vid första sökningen. Vi fann totalt 1652 träffar, 
varav andelen aktiva företag var 1332 stycken. Vid den andra sökningen bytte vi ut antal 
anställda från 1-9 till 10-49, alla andra kriterier lika och fann nu totalt 201 aktiebolag varav 
170 var aktiva. Tabone och Baldacchinos studie på Malta visade även den att antalet aktiva 
företag kan vara betydligt lägre än vad som registreras, där endast hälften av de totalt 30 000 
företagen på Malta var aktiva87. 

Utfallet att flest aktiebolag är mikroföretag och finns i början av skalan styrks av Collis et al., 
som skriver att undersökning av små företag generellt ger en större andel mikroföretag88. Att 
majoriteten av företagen i vår urvalsram finns inom 1-9 anställda motiverar vår 
storleksindelning, (där ett intervall medvetet är mindre än det andra). 

4.7.2 Slumpmässigt urval
Efter att ha funnit alla potentiella aktiebolag som är aktiva har vi klistrat in dessa i excel där vi 
genom en slumpfunktion har tilldelat varje företag ett slumpmässigt värde. Därefter sorterade 
vi vår data efter slumpvariabeln och erhöll 60 företag ur respektive kategori. Anledningen till 
att vi valde så många företag var att vi uppskattade risken till externt bortfall med 50 %. 
Grundtanken var att exkludera företag som ingår i en koncern som moder- eller dotterföretag, 
då deras syn och uppfattning av revision kan påverkas av att de ingår i en koncern. Att 
undanta dessa företag visade sig vara svårt, då majoriteten av aktiebolagen med fler än 10 
anställda ingår i en koncern som moder eller dotter, därav valde vi att ta med alla potentiella 
företag oavsett ett eventuellt koncernförhållande. Värt att nämnas kan dock vara att om en 

                                                
84 Svanström. Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!
85 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag (Svenskt Näringsliv, mars 2005), s.9, utifrån 96/280/EG
86 Sökning utförd: 2006-11-15
87 Tabone  & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.387
88 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.91
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avreglering av revisionsplikten skulle ske för små aktiebolag i Sverige skulle det även gälla 
för de företag som ingår i en koncern och som uppfyller de krav som krävs för att undantas.

4.8 Sanningskriterier

Det är inte ovanligt att forskare vill upprepa ett experiment/försök som andra forskare 
genomfört för att se om experimentet ger samma utfall. Sådana replikationer görs av flera 
anledningar, varav en kan vara att forskaren tvivlar att det ursprungliga resultatet är korrekt.  
För att en studie ska vara möjlig att replikera krävs det att tillvägagångssättet är utförligt 
beskrivet.89 Vi kommer därför grundligt att beskriva hur vi gått tillväga i vår 
informationssökning, enkätkonstruktion, hur vi slumpmässigt valt ut våra respondenter och 
hur vi slutligen samlat in svaren. Detta för att Ni som läsare ska få en förståelse för hur vi 
resonerat, men även kunna upprepa studien om intresse skulle finnas. 

Reliabilitet (tillförlitlighet) är ett begrepp som blir speciellt viktigt för oss som genomför en 
kvantitativ studie90 då vi vill försäkra oss om att våra konstruerade frågor inte kan 
missuppfattas och därmed verkligen fungerar som ett bra och tillförlitligt mätinstrument för 
att mäta respondenternas attityder till ämnet. Tillförlitligheten beror på hur väl i vårt fall 
enkäten mäter samma sak om vi upprepar samma experiment vid en senare tidpunkt. Kan vi 
skönja en högkorrelation mellan de två skiljda observationstillfällena har vi ett stabilt mått 
och därmed tillförlitliga svar.91 God reliabilitet uppnås således när flera forskare kommer fram 
till samma resultat när de undersöker samma fenomen. Fördelen med enkäter är även 
objektiviteten den medför vid bearbetningen, eftersom att respondenternas svar inte kan 
manipuleras genom att varje fråga får ett svar/kryss som kodas på samma sätt för varje fråga. 
Genom detta kan kodningen av datat inte tolkas olika oavsett vem som bearbetar datat.92

Vidare fastställer reliabiliteten precisionen hos, och användbarheten av våra valda mätenheter. 
Mätinstrumenten vi använder i vår undersökning är bland annat skalor och frågor där 
ekonomisansvariga får ge svar på olika frågeställningar som rör revision. Får vi ett svar vid ett 
tillfälle och ett annat svar vid ett senare tillfälle tyder det på att mätningsmetodens reliabilitet 
borde ifrågasättas.93 Men eftersom vår undersökning kommer att genomföras på respondenter 
i Umeå vid ett tillfälle kan vi inte avgöra om vi kommit fram till överrensstämmande svar om 
vi gjort undersökningen ytterligare en gång. Ett sätt vi använt oss av för att höja reliabiliteten 
är kontrollfrågor, där vi har ställt liknande frågor med ungefär samma innebörd för att se om 
svaret blir detsamma. Detta gjordes vid frågor som var centrala för studien, exempelvis vid 
kostnads-, nytto-, och kvalitetsfrågor. Ett exempel på detta är en av delfrågorna i fråga 11 som 
behandlar revisionens trovärdighet. Vi utreder här om respondenterna upplever att revision är 
ett viktigt medel för att skapa trovärdighet, varefter vi senare behandlar frågan om 
trovärdighet igen och frågar om revision är bästa sättet att skapa trovärdighet.

Validitet, även benämnt giltighet tar sin grund i om forskaren verkligen mäter det den avser 
att mäta, det vill säga hur väl studien visar det den vill ta mått på och förklara. Prövningar av 

                                                
89 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.48
90 Ibid, s.48
91 Ibid, s.94
92 Trost, Enkätboken, 1994, s.58
93 Ejvegård, Vetenskaplig metod, s.67
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validitet kan endast genomföras om det finns andra jämförande mått.94 Validitet delas 
vanligtvis upp i två underkategorier för att beskriva de mest centrala delarna av begreppet: 

 Ytvaliditet: Vill uppnås genom att måttet lyckas fånga in och spegla innehållet i den 
aktuella frågan/undersökta begreppet95. Genom att influeras av våra vetenskapliga 
artiklar och Tobias Svanströms enkät ökar chansen för att frågorna ska lyckas mäta det 
vi är ute efter.

 Begreppsvaliditet: Betyder att forskaren utgår ifrån relevanta teorier och deducerar 
hypoteser som är relevanta för begreppet ifråga96. Vi har använt oss av resultaten och 
slutsatserna från ett flertal vetenskapliga artiklar inom ämnet och sedan konstruerat 
frågeställningar för att se om vi får liknande utfall i vår studie. 

4.9 Enkätens innehåll

4.9.1 Enkätutformning
Vi har utformat en enkät bestående av totalt 16 frågor. Vissa av frågorna är direkt riktade mot 
vår problemformulering, dvs om ett avskaffande skulle vara att föredra och för vilka, medan 
andra frågor specificerar sig på vissa bitar som revision kan tänkas bidra med; exempel högre 
nytta, ökad kontroll och ökat underlag för intressenter, för att svara på frågan om varför de 
resonerar som de gör. 

För att göra enkäten enkel och följdriktig inleder vi med mestadels fasta svarsalternativ, för att 
sedan behandla attitydfrågor och slutligen avrunda med några öppna frågor om 
revisionsplikten. Vi har försökt minimera antalet öppna frågor då dessa kan vara tidskrävande 
att behandla i och med att svaren antingen kan vara långa och utförliga eller korta och 
otydliga. Många öppna frågor kan också leda till ett större bortfall då det kan vara svårt att 
veta vad man egentligen tycker och att formulera sig riktigt.97 Enkätfrågorna är grundade och 
influerade av våra valda teorier, valda vetenskapliga studier och Tobias Svanströms studie 
”Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!”. Efter att ha sammanställt vår enkät 
rådfrågade vi vår handledare Anders Isaksson och Tobias Svanström för att minimera antalet 
uppenbara oklarheter. Nedan redogör vi för de bakomliggande argumenten till valda 
enkätfrågor. För att se frågorna i dess helhet, se bilaga 1. 

4.9.2 Motivering för val av frågor
Klassificering av aktiebolag
Den inledande frågan om antalet helårsanställda lämnas öppen för respondenterna att skriva in 
exakt antal år för att vi ska kunna klassificera om företaget är ett mikro- eller småföretag 
enligt EG’s fjärde och sjunde direktiv98. Vi kommer därefter vid kodningen av svaren att 
skapa två kategorier om 1-9, respektive 10-49 anställda. Anledningen till att vi inte skapat två 
kategorier redan i enkäten är ett möjligt scenario att majoriteten av de slumpmässigt utvalda 
företagen i den andra kategorin (10-49) exempelvis har 11 anställda vilket är betydligt 
närmare definitionen av ett mikroföretag än om majoriteten av företagen i den andra kategorin 
skulle ha exempelvis 48 anställda. Då frågan lämnas öppen kommer vi nu att kunna analysera 
ett möjligt scenario enligt ovan som skulle kunna leda till en försvagad bild av de ”större” 
småföretagens åsikter.

                                                
94 Ibid, s.71
95 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.96
96 Bryman & Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.96
97 Trost. Enkätboken, s.68-69
98 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag (Svenskt Näringsliv, mars 2005), s.9-10
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Ägarförhållande och intressenter
Frågan om det finns aktieägare som inte är aktiva i företaget är konstruerad för att få en 
överskådande bild av hur företagets struktur ser ut, detta tillsammans med påföljande fråga 
om hur stor ägarandel företagets största ägare har tillsammans med sin familj. Vi vill här få en 
uppfattning om hur många intressenter som kan tänkas finnas och om företaget är familjeägt. 
Carey et al. gör antaganden om, och finner ett samband att revision till större del efterfrågas 
om en separation finns mellan ägandet och kontrollen99, varefter vi med dessa frågor vill 
utreda om vi kan skönja ett liknande samband. Vi fann vissa problem med att utforma en 
fråga om hur ägandeförhållandena ser ut, då vi vill innerymma en mängd faktorer. 
Exempelvis hur stor andel av företaget som utgörs av familjemedlemmar då familjeägda 
företag enligt Carey et al. sägs ställa sig mer tveksamma till revisionens nytta och att dessa 
har en tendens att missbruka företagets resurser till en större del i jämförelse med andra 
ägarsammansättningar100. Fråga 10 i enkäten bygger vidare på detta, då vi här separerar 
intressenterna och låter respondenten uppskatta vilka intressenter de tror har mest nytta av att 
företaget granskas, dvs. utsätts för revision. Vi har valt dessa olika intressenter då vi ser dessa 
som de mest centrala, exempelvis banker och andra kreditgivare som ofta är de största 
finansiärerna av verksamheten, Collis et al.101 även James et al.102. Även skatteverket som vill 
se att företaget inte ”fifflar” med siffror och exempelvis drar av för många och för höga 
representationskostnader103. De anställda har vi valt att ta upp då vi tror att de är angelägna
om att företaget går bra, då de vill trygga sin fortsatta anställning etc. 

Om det finns externa aktieägare är det också betydelsefullt att se om respondenten upplever 
att aktieägarna har hög nytta av revisionen, vilket vi vill få svar på i fråga 10. Vi vill även 
utreda om ett familjeföretag anser att de själva, som aktieägare har nytta av revision, enligt 
Carey et al.104. Ägandeförhållandet är även kopplat till en delfråga i fråga 11 om de anser att 
revision enbart är en bekräftelse för ägarna vad de redan vet om företaget vilket Tabone och 
Baldacchino utreder i sin studie105.

Branschtillhörighet och anlitad revisionsbyrå
Vilken bransch företaget tillhör är relevant för vår undersökning då vi gärna vill se en 
spridning av vilken bransch företaget tillhör för att få en bredare allmän bild, detta är dock 
inte ett krav. Vi är medvetna om att Umeå har ett stort antal små aktiebolag (påvisade även 
vår sökning i affärsdata). Vi vill även se om vi kan utreda övriga eventuella skillnader mellan 
branschtillhörighet om vi lyckas få en någorlunda jämn fördelning. Likaså vill vi med frågan 
om vilken revisionsbyrå de anlitar bilda oss en allmän uppfattning om respondenternas 
bakgrund. Vi vill gärna se en spridning av vilken byrå de anlitar men har inte detta som ett 
krav, och vi kommer heller inte att gå in på djupet i detta, utan endast notera om vi ser att 
respondenterna till största del anlitar en specifik revisionsbyrå. 

Oberoende mellan företag och revisor
Hur många år företag anlitat sin nuvarande revisionsbyrå är en fråga vi konstruerat 
tillsammans med en fråga om företagarnas inställning till om relationen mellan företag och 
revisor är strikt yrkesmässig, för att analysera oberoendet. Detta i enlighet med att Tabone och 
                                                
99 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.46-47
100 Ibid, s.46-47
101 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.88-89
102 James et al. Agency Cost and Ownership Structure, s.87
103 Balans 5/2006, ”Revisionsplikten avskaffas för små danska företag. Men många förväntas även i 
fortsättningen anlita revisorn”, s.27-29
104 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.41-42
105 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.389
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Baldacchino som utreder oberoendet och menar att revisorn, speciellt i små företag ofta blir 
involverade och beblandar sig i den löpande verksamheten och ofta fungerar som bollplank 
för idéer106. Även Malin Blom, revisor på Ernst & Young i Umeå som dagligen arbetar med 
revision bekräftar detta och menar att det är lätt att bli involverad i den löpande redovisningen 
då företagarna ofta har frågor. Det är en hårfin gräns, som varje person själv får ta ställning 
till. Blom anser också att mycket kontakt med ett företag är om de har kontakt genom 
exempelvis telefonsamtal, besök, sammanträden osv. mer än 5 gånger per år. Normalt rör det 
sig om ungefär 2-5 gånger per år och lite kontakt är färre än två gånger per år, enligt henne.107

Har företaget dessutom ideligen, (i vår enkät uppskattat till mer än 13 gånger per år) kontakt 
med revisorn anser vi att detta kan påverka oberoendet.

Övriga redovisningstjänster
Även om en avreglering av revisionsplikten skulle genomföras så kommer företagen 
fortfarande att följa Bokföringslagen (dvs. göra löpande bokföringen, upprätta årsbokslut etc)
108. Anlitar de i dagsläget sin revisionsbyrå till dessa tjänster tror vi att de lika gärna kan 
fortsätta med revision då detta ”hör till paketet”, än om de anlitar en annan redovisningsbyrå 
eller någon annan extern person enbart för dessa tjänster.

Skulle revisionsplikten försvinna för de minsta aktiebolagen och om företagen i dagsläget inte 
efterfrågar ytterligare tjänster än revision kommer vi att jämföra denna fråga med fråga 13, 
”Om ni inte skulle fortsätta med revision, skulle ert behov av extern rådgivning och andra 
tjänster öka?”. Här blir det intressant för oss att se hur tendenserna skulle kunna bli efter ett 
eventuellt avskaffande, då det i ett land med frivillig revision i större mån efterfrågas hjälp 
med internredovisning109. Går att se om efterfrågan på korrekt redovisning kommer att 
efterfrågas av speciellt kreditgivarna och att företagen därför kommer att ta hänsyn till detta 
och efterfråga tjänster som kan förbättra deras internredovisning. Vi kommer med denna fråga 
ja/nej endast att kunna se om de kommer att efterfråga ytterligare tjänster, inte vilka tjänster 
det skulle röra sig om. Vi anser dock inte detta relevant då vi forskar om ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten och inte alternativa sätt att övertyga företagets intressenter om 
att redovisningen är korrekt. 

Uppfattning om revisionens innebörd
En av våra frågor som behandlar uppfattningen om revisionens innebörd är omfattande med 
många delfrågor, vilket behövs för vår analys för att kunna bena ut vilka argument som väger 
tyngst för ett kvarhållande respektive avskaffande av revisionsplikten. Vi upplever dock 
frågan som mera lättsam i jämförelse till om vi skulle haft flera enskilda frågor som 
tillsammans tar betydligt mera plats och gör enkäten större i omfång. Frågan i sin helhet 
inleds med: ”För oss innebär revision…", därefter påbyggs meningen med nedanstående 
påståenden. Genom delfrågan ”kontroll av att styrelse och VD följer lagar och förordningar” 
fokuserar vi på agentteorin110. Men även att separation mellan ägande och kontroll leder till 
ökad efterfrågan på revision, Carey et al.111. Ur ett intressentperspektiv är frågor som ”att 
betalning av skatter och andra avgifter säkerställs” och ”höjer kvaliteten och tillförlitligheten 
till förmån för våra intressenter” relevanta. 
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Påståendet att revision innebär ”en noggrann kontroll av räkenskaperna” leder till att fel och 
misstag lättare uppmärksammas i tid om de kontinuerligt följs upp, vilket även Collis et al. 
utreder i sin studie112. ”Att det enbart är en bekräftelse för ägarna vad de redan vet om 
företaget” bygger på slutsatser av Tabone och Baldacchino, att ägarledda företag får en känsla 
av att rapportera till sig själva113. Återkommande i debatten om revisionsplikt är vikten av tid 
och pengar vilket underbygger att argument som ”att storleken på revisionsarvodet står i 
proportion till arbetsinsatsen” och ”en onödig tidsåtgång för företagsledningen” bör 
undersökas. 

Enligt Collis et al. har företagsledare med en högre utbildning i jämförelse till personer med 
en lägre utbildningsnivå, ett större intresse av att en revision genomförs114. Tabone och 
Baldacchino behandlar även dem vikten av kunskap, och hur företagsledningen kan få aha-
upplevelser och kunskaper om redovisning om revisorn ställer rätt frågor115. Utifrån detta blev 
vi inspirerade att ta med frågan om företaget erhåller viktiga kunskaper och lärdomar, för att 
se om detta är viktigt och kan ge revisionen ytterligare motivering. Att nyttan/fördelarna står i 
kontrast till kostnaden är genomgripande i de flesta studier, bland annat Collis et al.116 och 
Carey et al.117. För att allmänt behandla kostnad och nytta av revision har vi ställt frågan om 
revision innebär ”allt för höga kostnader för företaget” och som en kontrollfråga till den ”att 
nyttan överstiger kostnaden för företaget” då kostnadsavsnittet är en så pass central del i 
debatten.

Påståendet att ”större företag har mer nytta av revision”, bygger på intressentmodellen där ett 
större aktiebolag oftast har fler intressenter än mindre aktiebolag118. Enligt Collis et al. kan 
stora komplexa företag se mer fördelar med revision då ägandet är mer separerat från 
kontrollen och det finns en större mängd procedurer inom dessa119, vilket ledde till frågan om 
”komplexa företag (ex. flera marknadssegment, utländska mellanhavanden) har mer nytta av
revision”. Dessa två frågor är dock svårbedömda, lägre vikt bör läggas vi dessa då det är vad 
respondenterna tror, och kanske inte har några personliga erfarenheter av.

Carey et al. menar att en risk finns att företag som till största delen är ägt av familjen tenderar 
att privat utnyttja företagets resurser120. Därav undersökte vi om ”revision har en 
avskräckande effekt från att begå ekonomiska brott”, vilket kan kopplas samman med frågan 
om familjeägarförhållandet i början av enkäten. Utifrån alla intressenters perspektiv ställs 
frågan om revision innebär ”ett viktigt medel för att skapa trovärdighet för den redovisning 
som upprättats”, då vi vill utreda om revision bidrar till att öka trovärdigheten.

Utifrån hur revisionsprocessen går till, där revisorn bara tar upp väsentliga fel och aldrig kan 
garantera att allt stämmer till 100%121, vill vi se om aktiebolagen anser att ”revisorns 
underskrift garanterar att allt är rätt”. För att behandla oberoende mellan företag och revisor 
ställs frågan ”kontakten med vår revisor är strikt yrkesmässig”. Det paradoxala förhållandet 
behandlar även Tabone och Baldacchino, då revisorn inte bör vara för engagerad i 

                                                
112 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.89-90
113 Tabone  & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.389 
114 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.95-96
115 Tabone  & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.395-396
116 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.96
117 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.41-42
118 FARs Revisionsbok 2002, s 15-17
119 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.90
120 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.46-47
121 Revision en praktisk beskrivning, FAR förlag, 2006, s.21,26
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redovisningen och verksamheten, men ska samtidigt kunna fungera som ett bollplank för olika 
förslag för att skapa mervärde för företaget122. Slutligen om revision är ”ett sätt att förbättra 
rutiner och kontrollsystem”, vilket vi har grundat på Collis et al. studie där dessa rutiner kan 
förebygga att interna misstag begås123. 

Trovärdighet
För att se om revision främst behövs för att skapa trovärdighet för den redovisning som 
upprättas kommer vi att utreda detta och även om det skulle finnas alternativa sätt till revision 
som också skulle kunna bidra med trovärdighet för redovisningen. Här kommer således en 
öppen fråga att ställas för att få tillgång till andra tänkbara förslag än revision som skulle 
kunna bidra med trovärdighet då det enligt Tabone och Baldacchino är bristfälligt med 
sådana. Lättare, mindre kostsamma alternativ av revision presenteras och vidare att företaget 
själv får besluta om ett sätt som passar just det egna företaget när det gäller att kunna försäkra 
att redovisningen stämmer.124  Genom den öppna frågan får respondenterna således chansen 
att vara kreativa och komma med egna förslag istället för att vi genom våra alternativ skulle 
styra dem.

Avslutande frågor
Frågan om respondenterna upplever att redovisningskvalitén skulle försämras utan revision 
har vi valt att formulera mer allmän, istället för att fråga om företagets egna 
redovisningskvalité. Risken finns att en sådan fråga skulle kunna resultera i många nekande 
svar då vi inte tror att de skulle vilja medge att sannolikheten för slarv skulle öka och att ett 
eventuellt förskönande av siffror skulle kunna ske för att få till stånd ett banklån. Tabone och 
Baldacchino resonerar kring detta och menar att ett avskaffande skulle kunna släppa lös ett 
kaos och att de företag som skulle vara i mest behov av revision även skulle vara de som 
skulle välja att avstå125. Genom vår formulering får respondenten nu möjlighet att ge sin 
allmänna uppfattning om de tror att redovisningen skulle försämras utan revision. Frågor som 
denna är ”sämre” då respondenten inte egentligen kan svara hur andra skulle reagera utan bara 
svara för sig själv och hur de tror att de skulle göra. Men trots detta anser vi inte att vi kan 
vända frågan enligt resonemanget ovan, då frågan istället kan bli för retorisk. 

Frågan om respondenternas inställning till revisionsplikt för aktiebolag är central då detta är 
huvudfrågan. Här kan vi se hur företagen, som skulle kunna påverkas av en lagändring 
resonerar. Vi kommer i och med fråga två (antal anställda, 1-9 resp. 10-49) kunna särskilja de 
olika kategoriernas syn och därmed bilda oss en uppfattning om respondenternas åsikt. Vi 
kommer även att beakta hur inställningen till revisionsplikt är kopplat till hur 
ägandeförhållandena ser ut, vilket Tabone och Baldacchino utreder126. Slutligen kommer 
samband mellan inställningen till revisionsplikt och företagens behov av andra tjänster som 
revisionsbyråerna kan erbjuda att analyseras.

Frågan om hur företagen skulle agera vid en avskaffning av plikten sammanfattar studien och 
är relevant för att på förhand försöka förutspå vilka konsekvenser en avskaffning skulle leda 
till, om företagen skulle välja att fortsätta som tidigare eller om de skulle välja att avstå från 
revision? Denna fråga kommer vi även att koppla samman med helårsanställda, 
ägarförhållanden och om företaget ingår i en koncern eller inte. 

                                                
122 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.391-392
123 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.90
124 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.389-390
125 Ibid, s.390,392-393
126 Ibid, s.388
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4.10 Insamlig av primärdata

”Hade ni skickat ett brev hade vi inte ens öppnat det”
Så löd en av kommentarerna när vi besökte ett aktiebolag och frågade om de kunde delta i vår 
enkätstudie. Personen betonade att tiden före jul är hektisk och att de egentligen inte hade tid 
att svara, men genom att vi kom dit i egen person ansåg hon att vi ökade chansen att hon och 
även andra företag skulle svara. Vi delar hennes och andra respondenters uppfattning om att 
det är svårare att säga nej till en person öga mot öga än att kasta ett papper i sopkorgen. 

Det finns många olika sätt att samla in material, bland annat genom postenkäter, 
telefonintervjuer, länkade filer via e-mail, personlig intervju med flera127. Metoden vi valde 
var att slumpvis välja ut aktiebolag i Umeå som höll kriterierna128. Därefter begav vi oss iväg 
till ett företag i taget och frågade om de hade tid att besvara en enkät. Genomförandet av 
enkätundersökningen inleddes 2006-11-20 och stoppdatumet sattes till 2006-11-24. En styrka 
med det valda alternativet är att respondenterna haft möjlighet att utnyttja oss och ställa frågor 
vid eventuella oklarheter, vilket kan ha gett en bättre förståelse för innebörden av frågorna i 
jämförelse till respondenter som fyllt i enkäten på egen hand. 

Ett alternativ hade varit att med brev skicka ut en enkät. Men denna metod skulle enligt oss 
bidra till en lägre svarsfrekvens samt att svaren skulle droppa in under en längre tidsperiod än 
vid det valda alternativet. Att besöka företagen gav oss således en lägre kostnad, snabbare 
svar samt en högre svarsfrekvens. Genom att fysiskt besöka varje företag kunde vi även 
säkerställa att rätt person (ekonomiansvarig eller liknande) besvarade enkäten, vilket är ett av 
problemen med enkätundersökningar129.

4.10.1 Bortfall och andra svårigheter med enkäten
Externt bortfall
Efter fem dagars arbete av att lokalisera och besöka våra slumpmässigt utvalda respondenter i 
Umeå hade vi lyckats samla ihop 56 svar. Vår ambition var kring 60 svar, helst jämnt fördelat 
mellan våra kategorier om antal anställda. Fördelningen blev dock något skev, 40 svar inom 
kategorin 1-9 anställda respektive 16 svar inom kategorin 10-49 anställda. Att 
svarsfrekvensen var betydligt högre i de mindre företagen upplevde vi berodde på att den 
ekonomiansvariga i högre utsträckning fanns på plats och direkt kunde säga om de kunde 
besvara enkäten, till skillnad från i de större företagen där vi inte träffade den 
ekonomiansvarige personligen. Detta ledde till att vi i lägre grad fick tillbaka enkäter från de 
större företagen. Att vi inte fick in alla enkäter vi delat ut förklaras av att vi lämnat ut enkäter 
till företagen där den ekonomiansvarige inte var närvarande eller upptagen, och därmed föll 
vissa enkäter bort då vi var tvungna att sätta ett stoppdatum för vår insamling. På några ställen 
hade de förlagt enkäten och på vissa ställen hade de inte haft tid att fylla i den. Vi kan 
följaktligen inte sätta en exakt siffra på hur stort det externa bortfallet blev då vi fritt delat ut 
enkäter tills vi erhållit ett tillfredsställande antal, dvs. 56 enkäter.

En upplevd svårighet i genomförandet av enkätstudien var den generella negativa 
inställningen till att fylla i enkäter. Uppskattningsvis ville hälften av de slumpmässigt utvalda 

                                                
127 Eriksson & Wiedersheim-Paul. Att utreda forska och rapportera, s.84
128 Se kriterierna under: 4.7 Urval till studien
129 Eriksson & Wiedersheim-Paul. Att utreda forska och rapportera, s.83-84
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företagen inte delta, detta av olika anledningar. Vi var medvetna om att detta faktum, vilket 
som tidigare nämnt motiverade vår höga andel slumpmässigt valda företag. Företag med färre 
anställda visade sig mer välvilligt inställda till att hjälpa oss i vår undersökning då dessa i 
högre utsträckning var på plats i exempelvis butiken än i de större företagen. Medvetna om att 
ett möjligt sätt att öka svarsfrekvensen kunde vara att erbjuda respondenterna någon form av 
kompensation, men vi valde att ändå inte göra detta på grund av ekonomiska skäl. 

Internt bortfall
Vid sammanställningen av enkäterna stötte vi på väldigt få interna bortfall, vilket vi tror 
berodde på att vi vid de flesta fall stod där och kunde förtydliga eventuella funderingar kring 
frågor som annars kunde ha lett till bortfall. Någon enstaka enkät uppgav ”instämmer inte 
alls” på samtliga 17 påståenden under fråga 11 vilket gör att vi valt att bortse från den frågan 
eftersom att vi inte upplever att personen fyllt i den seriöst. Detta problem stötte vi på någon 
ytterligare gång då alla alternativ på en fråga var ifyllda samt att personerna vid enstaka 
tillfällen inte valt att fylla i något av alternativen under en fråga. Vid interna bortfall har vi 
valt att bortse från svaren, dvs. vi har inte valt att presentera det som något medelvärde. Detta 
leder således till att vissa frågor i empirin inte har en total svarsfrekvens på 56. Sammantaget 
upplevde vi att de som väl tog sig tid att besvara enkäten, svarande på samtliga frågor, annars 
sa de i ett inledande skede att de inte ville/hade tid att medverka. 

En fråga som vållade oss problem under undersökningen var fråga 8 som egentligen bestod av 
flera frågor i en; om företaget anlitar någon extern person som hjälper till med bokföringen 
löpande under året, samt upprättandet av årsbokslut/årsredovisning. Detta ledde till oklarheter 
bland respondenterna, då en del själv gjorde den löpande bokföringen men fick hjälp med 
årsboksluten/årsredovisningen, varvid de inte visste vilken ruta de skulle kryssa i. Vilket gör 
att vi inte riktigt vet vad de bockat för, samt att ett flertal valde att kryssa i flera alternativ 
vilket gör att vi kommer att bortse från denna fråga framöver. 

Problem och svagheter med enkäten
Alla företag var inte medvetna om att revisionsplikten kan komma att avskaffas för de minsta 
aktiebolagen, och det faktum att Sverige har haft lagstadgad revisionsplikt för samtliga 
aktiebolag över hundra år gör att respondenterna naturligt kryssar i att de anser att samtliga 
aktiebolag bör ha lagstadgad revisionsplikt. Vi upptäckte ganska snabbt att vi behövde 
upplysa respondenterna om detta faktum då de inte alls var insatta i den pågående debatten. 
Vi började därför med att inleda varför studien var aktuell. Helt självklart var det inte heller 
var skillnaden mellan revision och redovisning gick och vad revision verkligen innebar. 

Ett problem vi uppmärksammade var om företaget hade haft samma revisor i X år, men att 
revisorn i sin tur hade bytt revisionsbyrå. Detta bidrog till tveksamheter om vad 
respondenterna skulle svara på fråga 6, vilket gör att resultatet bör tolkas med viss 
försiktighet. Då grundtanken med frågan var att utreda oberoendet i samband med ytterligare 
frågor om kontakt med revisorn gav vi till svar att de skulle säga hur länge de anlitat samma 
person. 

Frågan om vilken bransch företaget tillhörde väckte osäkerhet hos några av respondenterna, 
som inte hade någon uppfattning om detta. De på förhand fastställda svarsalternativen som 
hos oss ansågs naturliga bidrog vid upprepade tillfällen till frågor om vad vi ansåg att deras 
företag tillhörde för bransch. Problem vi stötte på var att företaget exempelvis jobbade både 
inom handel och tillverkning. 
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Generella uppfattningar var att enkäten var utformad för allmän och att vissa grupper, 
framförallt de minsta aktiebolagen med en anställd upplevde att vissa frågor var mer 
utformade för större företag med separat styrelse och VD. Ett exempel på detta var fråga 10, 
där frågan om aktieägarnas nytta väckte funderingar.  En kommentar från en skrattande 
enmansföretagare löd: ”men det är ju jag det”. 

4.11 Databearbetning

Vår enkät innehåller en mängd olika frågor som kräver olika kodningar då dessa är allt från 
sak- till attityd och åsiktsfrågor samt frågor med öppna svarsalternativ130. Genom att vi har ett 
så pass omfattande material, 56 enkäter ansåg vi det lämpligast att använda ett 
statistikprogram, SPSS, som gör det lättare att hantera materialet, exempelvis genom att koda 
om lämpliga frågor till dummyvariabler. Varje enkät var tilldelad ett löpnummer för att efter 
sammanställningen var gjord kunna gå igenom dessa en gång till för att säkerställa att inga fel 
gjorts131.

I SPSS gav vi varje enkät ett löpnummer, enkät ID från 1-56. Därefter namngav vi de slutna 
frågorna som kunde kodas med ett namn, etikett och värde utifrån hur frågan var konstruerad. 
Frågorna med fasta svarsalternativ som ja, nej och vet ej har kodats med siffror från 1-3. Den 
inledande frågan i enkäten om antal anställda kategoriserade vi upp i två kategorier, en från 1-
9 anställda (fick dummyvariabel 1) och den andra 10-49 anställda (dummyvariabel 2). 
Attityd- och åsiktsfrågorna där respondenten fick ta ställning till intressenternas nytta av att 
företaget granskas samt vad revision innebar för företaget kodades efter värden från 1-5, där 
1= instämmer inte alls respektive 5=instämmer helt. Respondentens svar fördes därefter in för 
respektive fråga. 

De avslutande frågorna som var öppna sammanställdes på ett annat sätt då dessa inte kunde 
tilldelas variabler på samma sätt som de slutna frågorna. Vi valde därför att sammanställda 
alla svar i ett dokument efter företagsstorlek och därefter se vilka motiveringar som getts till 
respektive fråga. 

I empirin kommer vi att presentera vårt statistiska material i frekvenstabeller, stapeldiagram 
och korstabeller för att tydliggöra resultaten. Slutligen kommer vi att koppla skapade tabeller 
och diagram till kapitlen om revisionsprocessen och vår teoretiska referensram för att därefter
analysera utfallet utifrån resultat av tidigare forskning i analysen. 

                                                
130 Trost. Enkätboken, s.60,64,68
131 Ibid, s.105-106
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Antal helårsanställda

40 71,4

16 28,6

56 100,0

1-9

10-49

Total

Valid
Frequency Percent

Branschtillhörighet

13 23,2 24,1

4 7,1 7,4

23 41,1 42,6

14 25,0 25,9

54 96,4 100,0

2 3,6

56 100,0

Tjänstesektorn

Tillverkning

Handel

Annat

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

5. EMPIRI

Följande avsnitt redogör för den väsentliga information som framkommit i vår 
enkätundersökning. Tabeller, diagram och korstabeller har skapats för att åskådliggöra 
samband mellan olika variabler som kan ligga till grund för att utläsa mönster om 
revisionens innebörd och revisionens vara eller icke-vara. Kapitlet inleds med de 
grupperande frågorna, såsom företagsstorlek och branschtillhörighet. Mittendelen består av 
företagets intressenter samt revisionens innebörd för företaget, för att därefter avslutas med 
de mer centrala delarna, som företagens inställning till revisionsplikten. 

5.1 Grupperande frågor

Enkäten inleds med två frågor, en öppen om antalet helårsanställda och senare en 
klassificerande fråga om branschtillhörighet som hjälper oss att sortera in respondenterna efter 
valda grupper för att underlätta framställandet av slutsatser dem emellan. Som Figur 2 visar 
besvarades enkäten av totalt 56 personer, varav 40 av aktiebolagen hör till kategorin 1-9 

anställda, respektive 16 från kategorin 10-49 
anställda. Inom kategorin för mikroföretag återfanns 
något fler företag om 1-2 anställda men i övrigt var 
fördelningen jämn. Inom gruppen för småföretag om 
10-49 anställda hade det största redovisade företaget 
40 anställda varefter näst största var betydligt mindre 
med totalt 26 helårsanställa. Därefter var spridningen 

jämn från 10-26 anställda. 
Beträffande fördelningen mellan 
de olika branscherna (figur 3) 
visade den sig vara något skev 
då närmare hälften av de 
svarande är verksamma inom 
handel och endast 7,1% finns 
inom tillverkning. 

Figur 2 & 3: Antal helårsanställda & branschtillhörighet

5.2 Respondenternas revisionsbyrå
Respondenterna anlitar till största grad 
en annan revisionsbyrå än de fastställda 
alternativen i enkäten. Dessa är bland 
annat; Revisionsteamet, LRF, 
Ekonomipoolen, Revata m fl. Av de 
angivna revisionsbyråerna i enkäten var 
Ernst & Young och Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers de mest 
anlitade revisionsbyråerna, med vardera 
11 företag. 

Figur 4: Anlitad revisionsbyrå
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Aktieägare ej aktiv * Aktieägares nytta Crosstabulation

1 0 7 2 3 13

7,7% ,0% 53,8% 15,4% 23,1% 100,0%

12 3 9 4 9 37

32,4% 8,1% 24,3% 10,8% 24,3% 100,0%

0 1 3 0 1 5

,0% 20,0% 60,0% ,0% 20,0% 100,0%

13 4 19 6 13 55

23,6% 7,3% 34,5% 10,9% 23,6% 100,0%

Count
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Vet ej

Aktieägare som ej är
aktiva i företaget?

Total

Ingen nytta Lite nytta Medel nytta
Ganska

stor nytta Stor nytta

Aktieägares nytta av revision

Total

23% 25%

78%

44%

0%

31%
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1-9 st
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5.3 Aktieägare

Figur 5: Nyttan aktieägarna anses ha av revision, efter mängden externa aktieägare

Ovan uppvisas en korstabell (figur 5) om vad företag som har, och inte har aktiva aktieägare i 
företaget anser om aktieägares nytta av revision. Företag som har aktieägare som inte är 
aktiva i företaget, (dvs. har externa aktieägare som inte är verksam inom företaget, 13 st.) 
upplever att aktieägarna till största del har ”medelnytta” av att företaget utsätts för revision. 
Respondenterna som inte svarade att aktieägarna har medelnytta svarade i större utsträckning 
att nyttan är högre än lägre. 

Majoriteten av de undersökta aktiebolagen svarar att de inte har externa aktieägare, 37 st.
Respondenterna upplever här att aktieägarna, (de själva) till största del inte har någon nytta av 
att företaget granskas. Det påträffas dock en spridning mellan svaren, då även ”medelnytta” 
respektive ”stor nytta” fick många svar.

Svaren till om det finns aktieägare som inte är aktiva inom företaget utvecklas i figur 6 nedan,
där en uppdelning av mikro- respektive småföretagen har gjorts.
Majoriteten av mikroföretagen 
har inga aktieägare som inte är 
aktiva inom företaget. Liknande 
samband finns i småföretagen, 
men här är spridningen större 
och antalet externa aktieägare 
fler än i mikroföretagen. Då 
denna fråga endast är 
konstruerad för att urskilja om
det finns aktieägare som inte är 
aktiva i företaget kan vi inte 
urskilja om det rör sig om 
väldigt många eller väldigt få 
aktieägare.                                     Figur 6: Uppdelning av mikro- och småföretag
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5.4 Företagsstruktur

Helårsanställda * Ägarandel tillsammans med familj Crosstabulation

5 10 2 23 40

12,5% 25,0% 5,0% 57,5% 100,0%

4 7 1 3 15

26,7% 46,7% 6,7% 20,0% 100,0%

9 17 3 26 55

16,4% 30,9% 5,5% 47,3% 100,0%

Count

% within Helårsanställda

Count

% within Helårsanställda

Count

% within Helårsanställda

1-9

10-49

Helårsanställda

Total

25-49% 50-74% 75-99% 100%

Ägarandel tillsammans med familj

Total

Figur 7: Utomstående ägare per företagsstorlek

Ovan (figur 7) har en uppledning av mikro- respektive småföretag gjorts efter antalet 
anställda, som sedan har kombinerats med ägarstrukturen för att utläsa om aktiebolaget är ett 
”familjeföretag” eller inte. Mikroföretag är till största delen helt familjeägda, med angivna 
undantag om 17 respondenter i kategorin från 25-99%. Småföretagen är till huvuddelen 25-
74%-igt ägda av familjen. Ingen av företagen påträffades inom den lägsta skapade kategorin 
med en ägarandel på 0-24% tillsammans med sin familj, varvid denna inte åskådliggörs i 
figuren ovan. 

5.5 Revisorns oberoende

Nedan har frågan ”Vid hur många tillfällen har ni haft kontakt med er revisionsbyrå under det 
senaste året?” kombinerats med påståendet om relationen till revisorn är strikt yrkesmässig. 
Företagen som haft förhållandevis lite kontakt med sin byrå löpande under året (0-4 gånger) 
instämmer och menar att kontakten dem emellan är strikt yrkesmässig med några få undantag. 
Stiger frekvensen av kontakt till närmare en gång per månad (5-12 gånger) blir spridingen 
större varav majoriteten förhåller sig neutrala till påståendet. Totalt 13 av företagen har 
kontakt med sin revisor mer än 21 gånger per år och även här är spridningen jämn mellan en 
neutral till ett instämmande att relationen till revisorn är strikt yrkesmässig. 

Resultatet av fråga 6, hur många år företaget anlitat sin nuvarande revisionsbyrå visade ett 
medelvärde på 9,5 år. 

Figur 8: Oberoendet

Kontakt under det senaste året * För oss innebär revision... Crosstabulation

Count

1 2 1 3 8 15

0 2 7 5 5 19

1 0 0 1 6 8

0 1 4 4 4 13
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Hur stor nytta intressenterna har av att företaget utsätts för
revision

55 3,0364 1,45250

55 3,6909 1,18435

56 2,8571 1,38076

56 3,6250 1,27297

56 3,0536 1,28516

56 2,3929 1,27463
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5.6 Företagets intressenter

För att kartlägga hur stor nytta olika intressenter, såsom aktieägare, banker, kunder osv har av 
att företaget utsätts för revision, bad vi respondenterna ta ställning till vad de trodde. Vi har 
tagit upp de viktigaste och mest frekventa externa användarna av aktiebolagens 
årsredovisning. Respondenterna fick därmed uppskatta nyttan för varje enskild intressent i en 
skala där 1=ingen nytta, 2=lite nytta, 3=medelnytta, 4=ganska stor nytta, 5=stor nytta. I 

figur 9 ser vi att intressenter som 
fått högst medelvärde är banker & 
andra kreditgivare samt stat, 
kommun & skatteverk som ligger 
närmare 4 än 3. Leverantörer & 
kunder samt aktieägare hamnar 
båda kring 3, medelnytta. Styrelse 
& företagsledning hamnar just 
under 3, och till sist anställda som 
anses ha minst nytta enligt 
respondenterna då de endast har ett 
medelvärde på drygt 2.

Figur 9: Upplevd nytta för intressenter

5.7 Respondenternas uppfattning om revisionens innebörd för det egna företaget

Respondenterna har fått ta ställning till ett antal påståenden om revision och dess innebörd. 
För varje påstående har de kunnat svara enligt en skala där 1=instämmer inte alls, 
2=instämmer till viss del, 3=neutral, 4=instämmer mestadels och 5=instämmer helt. Denna 
fråga redovisar vi i två figurer, där figur 10 behandlar revisionskvalitén och figur 11
behandlar nytta och kostnad av revision. Nedan redovisas resultaten.

Figur 10: Revisionskvalité

Medianen enligt ovan visar att majoriteten av de svarande instämmer helt om att revision 
innebär att betalning av skatter och andra avgifter säkerställs och att det sker en noggrann 
kontroll av räkenskaperna. Påståendena har även ett typvärde (mode) som visar på detta. 

Påståendena om:
 att revision innebär att det sker en kontroll av att styrelse och VD följer lagar och 

förordningar
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 att tillförlitligheten höjs till förmån för företagets intressenter 
 att revision har en avskräckande effekt från att begå ekonomiska brott
 att revision är ett viktigt medel för att skapa trovärdighet för den redovisning som 

upprättats 
 att revision är ett sätt att förbättra rutiner och kontrollsystem 

fick samtliga en median på 4, men med varierande typvärden. Påståendet med det lägsta 
redovisade typvärdet är frågan om revision är ett sätt att förbättra rutiner och kontrollsystem. 
Där flest svarade 3, det vill säga en neutral inställning. Ytterligare en fråga med ett typvärde 
på 3, och även en median på 3, var frågan om revisorns underskrift garanterar att allt är rätt. 

Figur 11 nedan behandlar samma fråga som ovan, det vill säga respondenternas uppfattning 
om revisionens innebörd för företaget, men ur ett perspektiv om nytta och kostnad.

För oss innebär revision...

55 55 55 55 55 55 55 53

1 1 1 1 1 1 1 3

3,0000 3,0000 2,0000 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000
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Multiple modes exist. The smallest value is showna. 

Figur 11: Nytta och kostnad av revision

De två sista påståendena om att större aktiebolag skulle ha större nytta av revision, samt att 
komplexa företag med exempelvis flera marknadssegment skulle ha mer nytta av revision fick 
båda högt typvärde och median. Påståenden som förhåller sig negativa till revisionsplikten är; 
att revision innebär för höga kostnader för företaget, att revisionsarvodet står i relation till 
arbetsinsatsen, att revision är en onödig tidsåtgång för företagsledningen och den enbart är en 
bekräftelse för ägarna vad de redan vet. De två första som behandlar kostnaden för revision 
fick neutral inställning (3) på både typvärde och median. De andra två som menar att revision 
skulle vara överflödigt för ägarna och ledningen fick ännu mindre medhåll av våra 
respondenter, då median och typvärde hamnade på 2 eller 3, vilket visar att företagen ställer 
sig neutrala eller bara instämmer till viss del. 

De påståenden som är mer positiva till revisionsplikten som att företaget erhåller viktiga 
kunskaper och lärdomar, samt att nyttan överstiger kostnaden för revision fick något högre 
värden. Median och typvärde hamnade där runt 3 och 4 vilket antyder att de är neutrala eller 
instämmer mestadels. 

5.7.1 Fyra påståenden om revisionens innebörd
Ytterligare uppdelning har gjorts av fyra påståenden som behandlar nytta och kostnad genom 
att de har korsats var en för sig mot de två företagsstorlekarna. Möjliga positiva och negativa 
effekter av revision jämförs således mellan grupperna för att se om någon skillnad går att 
utläsa företagsstorlekarna emellan. 
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Onödig tidsåtgång för företagsledningen
Företagsstorlek Instämmer Instämmer till Neutral Instämmer Instämmer

inte alls viss del mestadels helt
1-9 anställda 20,5% 38,5% 25,6% 10,3% 5,1%
10-49 anställda 18,8% 37,5% 18,8% 12,5% 12,5%
Figur 12: Revision – onödig tidsåtgång

Att revision skulle innebära en onödig tidsåtgång för företagsledningen gav liknande 
svarsfördelning från både mikro- och småföretag, där de flesta ansåg att så inte var fallet.

Höga kostnader för företaget
Företagsstorlek Instämmer Instämmer till Neutral Instämmer Instämmer

inte alls viss del mestadels helt
1-9 anställda 7,7% 15,4% 28,2% 25,6% 23,1%
10-49 anställda 6,3% 37,5% 50,0% 6,3% 0,0%

Figur 13: Revision – höga kostnader

Att revision innebär allt för höga kostnader för företaget fick däremot ett stort medhåll av 
mikroföretagen. Närmare 50% instämde mestadels eller helt till att det var för höga kostnader. 
Många av småföretagen var å andra sidan tveksamma till det eller förhöll sig neutrala till 
påståendet.

Företaget erhåller viktiga kunskaper och lärdomar

Företagsstorlek Instämmer Instämmer till Neutral Instämmer Instämmer
inte alls viss del mestadels helt

1-9 anställda 10,3% 10,3% 30,8% 25,6% 23,1%

10-49 anställda 0,0% 25,0% 25,0% 37,5% 12,5%
Figur 14: Revision – viktiga kunskaper och lärdomar

Den positiva effekten att företaget erhåller viktiga kunskaper och lärdomar fick likartad 
svarsfördelning företagsstorlekarna emellan. Respondenterna visade sig främst instämma 
mestadels eller helt till påståendet. 

Nyttan överstiger kostnaden för revision
Företagsstorlek Instämmer Instämmer till Neutral Instämmer Instämmer

inte alls viss del mestadels helt
1-9 anställda 15,4% 23,1% 25,6% 23,1% 12,8%
10-49 anställda 12,5% 12,5% 18,8% 50,0% 6,3%
Figur 15: Revision – nyttan överstiger kostnaden

Påståendet om att nyttan överstiger kostnaden för revision visade på en stor spridning bland 
respondenterna i mikroföretagen. Småföretagen visade sig i stället vara mer positiva till att så 
var fallet. 
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5.8 Är revision bästa sättet att skapa trovärdighet?

Frågan om revision är bästa sättet att skapa trovärdighet för den redovisning som upprättats 
gav sammantaget många jakande svar, 35 st. av 56. Det var även många som svarade vet ej, 
16 st. Mikroföretagen anser att revision är bästa sättet att skapa trovärdighet, 68%, i 
jämförelse till småföretagens 50%. Småföretagen hade en högre andel vet ej. 
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Figur 16: Uppnås trovärdighet för redovisningen genom revision?

De som svarat nej ombads i en öppen fråga skriva vad de istället anser vara det bästa 
alternativet för att skapa trovärdighet. Endast fem respondenter svarade nej, och ännu färre 
motiverade för det. Det som dock framkom var; att det borde finnas ett annat, enklare sätt. Att 
det skulle räcka med en godkänd redovisningsfirma, eller någon form av ”körkort” för 
redovisning. Någon annan uppgav att istället för att en revisor granskar bokföringen borde det 
räcka med en sakkunnig person, alternativt att personer själv kollar upp information efter eget 
intresse.

5.9 Redovisningskvalitet utan revision

För att ytterligare behandla kvalitet och trovärdighet ställdes frågan om respondenterna tror 
att redovisningskvalitén allmänt skulle försämras utan revision. Som svaren visar så uppgav
de flesta av småföretagen (10-49 anställda) att kvaliteten inte skulle försämras, medan de 
flesta av mikrobolagen ansåg att kvaliteten skulle försämras utan revision. 

Sammantaget är det dock ganska varierande svar mellan ja, nej och vet ej, som vi kan se i 
figur 18.

Figur 17: Kvalitet, utifrån företagsstorlek        Figur 18: Kvalitet
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5.10 Vill företagen behålla revisionsplikten?

Vår studie behandlar slutligen företagens inställning till revisionsplikten. Alternativen som 
ställdes upp var; alla aktiebolag bör ha lagstadgad revisionsplikt, aktiebolag med färre än 50 
anställda bör undantas från revisionsplikten, aktiebolag med färre än 10 anställda bör 
undantas från revisionsplikten, alla aktiebolag bör undantas från revisionsplikten eller vet ej.
Här nedan visas korstabeller för att se hur inställningen till revisionsplikten ser ut i 
kombination till; helårsanställda, ägarandel tillsammans med sin familj samt om företaget 
anlitar sin revisionsbyrå till andra tjänster än revision i dagsläget. 

5.10.1 Revisionsplikt eller inte utifrån helårsanställda
Figur 19 behandlar antalet helårsanställda, 1-9 resp. 10-49 och deras inställning till 
revisionsplikt. 27 av 55 svarande anser att revisionsplikten bör vara kvar. Endast 1 svarande 
ansåg att aktiebolag med färre än 50 anställda ska undantas från revisionsplikten medan hela 
18 svarande tyckte att aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantas. Att alla aktiebolag 
skulle undantas var inte heller aktuellt, då blott 1 respondent ansåg det. 

Vad är er inställning till revisionsplikten? * Helårsanställda Crosstabulation
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Figur 19: Lagstadgad revisionsplikt, efter företagsstorlek

Av de respondenter som motiverat sitt val om vilka aktiebolag som bör eller inte bör ha 
revisionsplikt så har följande motiveringar lämnats:

Alla AB bör ha revisionsplikt, enligt anställda 10-49
Exempelvis så anser olika småföretag, enligt kriteriet antal anställda, att alla aktiebolag bör ha 
lagstadgad revisionsplikt då det fungerar som en extra kontroll, och att externa aktieägare kan 
ha satsat pengar i aktiebolaget vilket gör att det måste finnas någon som har kontroll och 
ansvar över räkenskaperna. Ytterligare kommentarer var att revisionsplikten är bra, men det är 
för mycket pappersarbete löpande under året, varje månad ska en momsredovisning göras. Ett 
alternativ vore en förenkling då myndigheterna själv kollade upp vad de ville veta istället för 
att företagen måste redogöra för allt, som tar så mycket tid. 

Alla AB bör ha revisionsplikt, enligt anställda 1-9
Av mikroföretagen, med upptill 9 anställda, fanns det också de som motiverade ett bevarande 
av revisionsplikt, då det är en typ av kontroll men att priset på revisionsarvodet bör sättas i 
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relation till aktiebolagets storlek och antal affärshändelser som ska granskas. Denne upplevde 
att kostnaden för revision var för hög i dagsläget för ett enmansföretag.

AB < 10 anställda bör undantas från revisionsplikten, enligt anställda 1-9
Några mikroföretag ansåg att aktiebolag med färre än 10 anställda ska undantas från 
revisionsplikt, då flertalet av respondenterna inte upplevde tillräcklig tillfredsställelse av 
tjänsten revision. Vissa ansåg att det borde räcka om man bara hade någon form av ”körkort” 
för att klara redovisningen och att handelsbolag, ekonomiska föreningar och kommanditbolag 
inte behöver ha revision, då storleken på dessa företag ofta är under 10 anställda. Eller 
åtminstone försöka förenkla för de mindre bolagen, då det av vissa anses dyrt och att det inte 
ger så mycket. För någon upplevs även revisorerna som okunniga och krävande. En 
respondent upplever att små aktiebolag är mer påpassade än lite större aktiebolag, då det 
oftare sker en skattekontroll av dessa bolag. Han skriver vidare att skattemyndigheten alltid 
”jagar” de små aktiebolagen, trots att han anser att det är mindre problem och fel i små
aktiebolags redovisningar. Han tror att detta kan bero på att det är lättare att granska små 
företag då det är enklare att få en överblick över dessa företag.  

5.10.2 Revisionsplikt eller inte utifrån ägarstruktur
Ytterligare en korstabell (figur 20) har skapats över inställningen till revisionsplikt och hur 
stor ägarandel företagets största ägare har tillsammans med sin familj. Av de respondenter 
som svarat på frågan finns det flest 100%-igt ägda aktiebolag, 25 företag, och deras 
inställning är att alla aktiebolag eller dem med fler än 10 anställda bör ha revisionsplikt. 
Många företag med en familjeägarandel på 50-74%, 17 företag, hade liknande svarsfördelning 
som de 100%-igt ägda företagen. Av de företag med en ägarandel på 25-49% svarade 
majoriteten att alla aktiebolag bör ha lagstadgad revisionsplikt. Inom kategorin 75-99%-igt 
familjeägda företag finns det endast 3 företag, varav dessa hade skilda uppfattningar. 

Figur 20: Lagstadgad revisionsplikt, efter ägarandel tillsammans med familj

Vad är er inställning till revisionsplikten? * Ägarandel tillsammans med familj Crosstabulation
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5.10.3 Revisionsplikt eller inte, utifrån nyttjande av andra tjänster än revision
En sista korstabell har konstruerats över inställningen till revisionsplikten och om företaget 
anlitar sin revisionsbyrå för andra tjänster än revision i dagsläget. Som visas i figur 21 är 
fördelningen jämn mellan de som använder och de som inte använder sig av andra tjänster än 
revision i dagsläget. Hälften av alla 55 svarande anser att alla aktiebolag bör ha revisionsplikt. 
Det är dock en större andel av dem som använder sig av andra tjänster idag som vill bevara 
revisionsplikten för alla aktiebolag, 17 av 26 företag, i jämförelse till 10 företag som vill det 
av de 29 företag som inte anlitar revisionsbyrån för andra tjänster. Av de 29 företag som inte 
anlitar för andra tjänster i dagsläget visade det sig att dessa företag främst tyckte att aktiebolag 
med färre än 10 anställda bör undantas från revisionsplikten.

Figur 21: Lagstadgad revisionsplikt, efter nyttjande av andra tjänster än revision

I dagsläget använder inte ens hälften av våra respondenter sin revisionsbyrå för andra tjänster 
än revision. Detta jämförs med om behovet av extern rådgivning och andra tjänster skulle öka 

om företaget inte skulle fortsätta 
med revision. Enligt figur 21 där 
29 av 55 svarande inte använder 
sig av andra tjänster än revision 
idag, visar figur 22 att en ökning 
skulle kunna ske av andra tjänster 
om företaget inte skulle fortsätta 
med revision. En ökad efterfrågan 
är dock inte markant, då 29 av
totalt 56 svarade ja.

Figur 22: Kommer efterfrågan på andra tjänster att öka utan revision?

Vad är er inställning till revisionsplikten? * Anlitar revisionsbyrå för andra tjänster Crosstabulation

17 10 27

65,4% 34,5% 49,1%

0 1 1

,0% 3,4% 1,8%

5 13 18

19,2% 44,8% 32,7%

0 1 1

,0% 3,4% 1,8%

4 4 8

15,4% 13,8% 14,5%

26 29 55

100,0% 100,0% 100,0%

Count

% within Anlitar
revisionsbyrå för
andra tjänster

Count

% within Anlitar
revisionsbyrå för
andra tjänster

Count

% within Anlitar
revisionsbyrå för
andra tjänster

Count

% within Anlitar
revisionsbyrå för
andra tjänster

Count

% within Anlitar
revisionsbyrå för
andra tjänster

Count

% within Anlitar
revisionsbyrå för
andra tjänster

Alla AB bör ha
lagstadgad revisionsplikt

AB med < 50 anställda
bör undantas från plikten

AB med <  10 anställda
bör undantas från plikten

Alla AB bör undantas från
revisionsplikten

Vet ej

Vad är er inställning
till revisionsplikten?

Total

Ja Nej

Anlitar revisionsbyrå för
andra tjänster
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5.11 Frivillig revision – hur reagerar företagen?

Den avslutande frågan om respondenternas företag skulle fortsätta med revision om den vore 
frivillig (figur 23) visade att hela 36 av 55 företag skulle göra det, oavsett företagsstorlek.
Svarsfördelningen för mikro- och småföretag var likartad, då majoriteten av båda kategorierna 
skulle fortsätta. Småföretagens jakande svar, 75%, var dock något högre än mikroföretagens, 
62%.

62%

75%

18%

6%

21% 19%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Procent

Ja Nej Vet ej

Skulle ditt företag fortsätta med revision om den vore 
frivillig?

1-9 st

10-49 st

Figur 23: Fortsätta med revision om den vore frivillig?

Under frågan om frivillig revision ville vi att respondenterna skulle motivera sitt 
ställningstagande. Följande gick att utläsa:

Företag som skulle fortsätta med revision, enligt anställda 1-9
På grund av att vi inte har den kunskapen och kompetensen själva inom företaget. Så att vi 
kan koncentrera oss på det vi är duktiga på, i detta fall sälja kläder. Revisionen kan tillföra 
olika metoder och tips som kan användas för att maximalt utnyttja alla möjligheter som finns 
för företaget, och få ut så mycket pengar som möjligt inom lagens ramar. Det är bra med en 
årlig genomgång av företaget, så att man kan se problem och sätta in åtgärder i tid. Samt att 
det är bra att få veta hur företaget går även på ”papperet”.  Dock skulle det vara önskvärt med 
en enklare revision för småföretag. Anser att det är bra med den styrning som revision medför 
men är på tok för dyrt för ett enmansföretag.

Företag som inte skulle fortsätta med revision, enligt anställda 1-9
Om ett bra och välfungerande samarbete fanns mellan företag och en välrenommerad 
redovisningsfirma skulle allt kunna fungera ändå. Helt enkelt på grund av att det är en 
kostnadsfråga. Skulle inte fortsätta med revision av den okonstlade anledningen att 
företagaren är ensam och vet att allt går rätt till. Ett företag vill redovisa korrekt men tycker 
inte att de får respons eller några råd från sin revisionsbyrå, de vill ha ett mer givande 
förhållande till sin revisionsbyrå.

Företag som skulle fortsätta med revision, enligt anställda 10-49
Det är viktigt med en bekräftelse på att vi handlar i enlighet med regler och förordningar då vi 
även sysslar med import.

Företag som inte skulle fortsätta med revision, enligt anställda 10-49
Dyrt för ett jobb som redan är gjort.
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5.11.1 Frivillig revision i förhållande till ägarstruktur
Följande korstabell (figur 24) har gjorts för att utreda sambandet mellan om företag skulle 
fortsätta med revision om den vore frivillig och ägarandel som största ägaren har tillsammans 
med sin familj. 

Skulle Ditt företag fortsätta med revision om den vore frivillig? * Ägarandel tillsammans med
familj Crosstabulation

Count

7 12 1 15 35

1 2 0 5 8

1 3 2 5 11

9 17 3 25 54

Ja

Nej

Vet ej

Skulle Ditt företag
fortsätta med revision
om den vore frivillig?

Total

25-49% 50-74% 75-99% 100%

Ägarandel tillsammans med familj

Total

Figur 24: Frivillig revision, efter ägarstruktur

De flesta företag i studien är helägda tillsammans med sin familj, och skulle fortsätta med 
revision oavsett en eventuell lagändring. Liknande samband finns även inom de övriga 
kategorierna med en lägre familjerepresentation. Totalt skulle 35 av 54 (65%) svarande 
respondenter  fortsätta med revision.

5.11.2 Frivillig revision utifrån koncern eller ej
För att se om det finns ett samband mellan om företaget skulle välja att fortsätta med revision 
om den vore frivillig och om företaget ingår som moder- eller dotterföretag i en koncern har 
följande korstabell (figur 25) skapats. Noteras kan dock göras att fördelningen mellan företag 
som ingår och inte ingår i en koncern inte är helt jämn, endast 13 av 55 svarande ingår i en
koncern. Resultaten visar dock att oavsett om företaget ingår i en koncern eller inte så skulle 
majoriteten fortsätta med revision om den vore frivillig, hela 61,5 % av företagen som ingår i 
en koncern och 66,7% av företagen som inte ingår i en koncern. Både företag som ingår och 
inte ingår i en koncern visade sig även ha liknande svarsfördelning över nej och vet ej. 

Skulle Ditt företag fortsätta med revision om den vore frivillig? * Ingår företaget i en koncern?
Crosstabulation
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Figur 25: Frivillig revision, efter koncern eller inte koncern
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6. ANALYS

Syftet med studien är att utreda företagens inställning till revisionsplikten och se vilka 
argument som ligger till grund för det. Kapitlet redogör för de samband och mönster som har 
kunnat urskiljas i empirin med en återkoppling till vår tidigare presenterade förklaring av 
revisionsprocessen och vår teoretiska referensram. Vi har med detta velat se om resultat av 
tidigare forskning kan appliceras på vår studie för att se om liknande samband kan göras.    

6.1 Grupperande frågor

6.1.1 Antal svarande
Enkäten besvarades av totalt 56 personer vilket gör att vi inte kommer att kunna generalisera 
våra resultat i samma utsträckning som om vi fått ett högre antal respondenter att delta. Vi 
kommer dock fortfarande att kunna se mönster som var det ursprungliga syftet med studien. 
Att fördelningen av antalet respondenter i varje kategori om antal anställda blev 
förhållandevis skev (40 svar respektive 16 svar) har mindre betydelse då vi fick flest 
respondenter inom den mest intressanta gruppen att studera. Anledningen till detta är att 
revisionsplikten högst troligt i första hand kommer att avskaffas för de allra minsta 
aktiebolagen som den gjort i Danmark132, det vill säga våra mikroföretag om 1-9 anställda. 
Spridningen inom respektive kategori visade sig vara relativt god vilket är en fördel då datat 
blir mer representativt, i kontrast till det möjliga scenariot där samtliga företag inom den 
högre kategorin varit företag med 11 anställda. 

6.1.2 Branschtillhörighet
Branschtillhörigheten visade att de flesta företag var verksamma inom handel, därefter 
tjänstesektorn och annat ej fastställt alternativ. Tidigare studier gjorda i mindre länder där 
antalet små aktiebolag är högt representerade och där revisionsplikten i dagsläget är 
lagstadgad är Malta. Här hade vi förhoppningar om att kunna jämföra och se likheter i 
strukturen för att se om likartade företag har liknande åsikter om ämnet som Tabone och 
Baldacchino redovisar i sin studie ”The statutory audit of owner-managed companies in 
Malta”133. Men detta infriades inte samt att vi inte fick den spridning mellan branscherna vi 
hade hoppats på, vilket gör att vi inte anser att branschtillhörighet är en lämplig variabel för 
att göra jämförelser, utan snarare storleken på företaget. 

6.1.3 Revisionsbyrå
Respondenterna anlitar till största del en annan revisionsbyrå än de ”stora fyra” Ernst & 
Young, KPMG, Deloitte och Öhrlings PriceWaterhouseCoopers som är de största 
revisionsbyråerna i Sverige. I övrigt är svaren relativt jämnt fördelade mellan de olika 
svarsalternativen, vilket vi önskade. Genom att vi fick en större variation då företagen inte 
använder samma revisionsbyrå tror vi att detta ger ”bättre” svar till senare ställda frågor och 
påstående då respondenterna inte enbart har påverkats av en revisionsbyrå som exempelvis 
arbetar på ett visst sätt. I Australien där revision är frivillig ska landets fem stora 
revisionsbyråer ha sagt att de upplever att korrekt intern redovisning är viktigare än 
revision134. Det är inte omöjligt att de största svenska revisionsbyråerna delar den 
uppfattningen då ett eventuellt avskaffande inte kommer att slå lika hårt för dem då de ofta 
erbjuder ytterligare tjänster än revision och att dessa kanske kan komma att efterfrågas i högre 

                                                
132 Thorell & Norberg. Revisionsplikten i små aktiebolag (Svenskt Näringsliv, mars 2005), s.7-8
133 Tabone  & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.387
134 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.41
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grad. Efterfrågan på andra tjänster än revision är en fråga vi kommer att komma tillbaka till 
senare i analysen. 

6.2 Aktieägare 

Resultatet av studien visar att en betydlig mängd av aktieägarna är aktiva inom företaget på 
något vis (37 av 55). Endast en del av företagen har aktieägare som inte är aktiva inom 
företaget (13 stycken) och resterande svarade vet ej. Resultatet visar också att 47,3% av 
företagen är helt familjeägda varav den markant största andelen av dessa är företag med färre 
än 10 anställda. Det påvisas också att ägarstrukturen förändras och att ägarandelen 
tillsammans med familjen blir lägre ju större företag som undersöks. Detta kan bero på att 
behovet av personal ökar i takt med att företaget blir större, varefter den eventuellt 
inledningsvis helt familjeägda företaget kommer att rekrytera personal och att företaget allt 
eftersom får en mer mångfacetterad sammansättning. Aktieägares nytta av revision 
uppskattades av företagen till medelnytta, då aktieägare som intressent fick ett medelvärde 
kring 3. Att aktieägares nytta av revision inte blev högre kan till stor del förklaras av det höga 
antalet av mikroföretag med endast 1-2 anställda där det inte finns några extra aktieägare 
utöver dem själva. Vanligtvis efterfrågas revision av aktieägare om det är skiljt mellan ägande 
och kontroll, vilket till största del inte var fallet bland våra respondenter. Därav uppskattade 
företagen också styrelsens och företagsledningens nytta till knappt 3, medelnytta, då dessa 
ofta är aktieägarna själva. 

6.2.1 Revision onödigt för aktieägare om dessa inte är externa
Har företaget många intressenter, exempelvis aktieägare som inte är aktiva inom företaget blir 
det intressant att jämföra vilken nytta företaget upplever att aktieägarna har av att företaget 
granskas. Företag som har externa aktieägare anser enligt vår studie att dessa främst har 
medelnytta av att företaget granskas, i jämförelse till företag som inte har aktieägare som inte 
är aktiva inom företaget som upplever att dessa inte har någon nytta av att en revision görs. 
Enligt agentteorin har principalen (aktieägarna) ett större behov av revision om de inte själva 
sitter med i ledningen och styr företaget135, vilket är fallet i småföretagen som i högre grad har 
externa aktieägare än mikroföretagen. Kontroll och ägande är generellt ofta förknippat i små 
företag, så om ett avskaffande av revisionsplikten skulle ske blir inte heller ägarna utan 
vetskap då de till stor del är verksamma inom verksamheten. Tabone och Baldacchinos studie
menar att revisionen bör ifrågasättas när den i princip innebär att ”revisorn endast meddelar 
till Herr och Fru A (som aktieägare) att Herr och Fru A (som företagsledare) inte har bedragit 
dem själva”136. Detta resonemang kan kopplas samman till ytterligare ett påstående i enkäten 
”om revision endast är en bekräftelse för ägarna vad de redan vet om företaget”. Det 
påståendet resulterade sammantaget i en neutral inställning, samt ett instämmande till viss del. 

Vid en närmare genomgång av svaren kunde vi skönja att mikroföretag hade en väldigt spridd 
uppfattning om revision enbart är en bekräftelse för ägarna vad de redan vet om företaget. 
Medan småföretagen förhöll sig något mer tveksamma till påståendet att revision enbart är en 
bekräftelse, vilket kan tolkas som att ägarna i småföretagen anser att revisionen kan bidra med 
något. En koppling kan där göras till tidigare teorier som pekar på att företagsledningen kan 
dra fördelar av revision, exempelvis kan risken minskas för misstag i och med den extra 
kontrollen137. Detta tillsammans med resonemanget ovan tyder på att mikroföretagen anser sig 

                                                
135 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.89-90
136 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.389
137 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.89-90
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ha lägre nytta av revision ur aktieägarnas, (det vill säga deras egna) perspektiv än 
småföretagen. 

6.3 Oberoendet kan ifrågasättas

Resultaten av vår studie stödjer Tabone och Baldacchinos resonemang om att revisorn kan 
påverka företagarna, om denna blir väldigt involverad i verksamheten och i större del svarar 
på frågor, fungerar som ett bollplank för idéer och hjälper till med befintliga ekonomiska 
system.138 Detta menar även Blom, revisor på Ernst & Young, som säger att det är lätt att bli 
involverad i verksamheten. Vår studie visade att företagen hade kontakt med sin revisor i hög 
utsträckning, om vi jämför dessa med vad en revisor ansåg som mycket kontakt per år139. 
Påståendet om att relationen till revisorn är strikt yrkesmässig visade på en stor spridning.
Men att de som hade en frekvent kontakt med sin revisor ställde sig neutrala eller höll med 
påståendet, i jämförelse med de företag som hade förhållandevis lite kontakt (0-4 ggr/år) som 
huvudsakligen instämde helt till relationen till revisorn var strikt yrkesmässig. Detta stödjer 
argumentationen om att en ökad kontakt kan leda till att revisorn lättare kan bli involverad i 
verksamheten. Frågan om hur länge respondenterna anlitat sin nuvarande revisionsbyrå gav 
ett medelvärde på 9,5 år140. Det vill säga en lång tidsperiod som tillsammans med en frekvent 
kontakt byrån och företaget emellan gör att oberoendet kan ifrågasättas. 

6.4 Upplevd nytta för företagets intressenter 

Inom näringslivet finns det flera olika intressenter till företaget, exempelvis bank som kanske 
ska ge företaget ett lån, skatteverket som kräver skatt och leverantörer som ska leverera varor 
till företaget. Resultaten i vår studie visar att respondenterna upplever att intressenterna lägger 
olika mycket vikt vid att deras företag blivit utsatt för revision. Sammantaget visade sig bank 
& andra kreditgivare vara den viktigaste av föreslagna intressentgrupper, vilket bekräftar 
tidigare studier där det är direkt avgörande för banken vid utlåning om företaget blivit utsatt 
för revision, då 60% av småföretagen finansieras genom banklån141. Agentteorin kan 
appliceras på relationen mellan företaget och banken/andra kreditgivare. Principalen i form av 
exempelvis banken vill maximera sin nytta genom att kunna känna säkerhet för att få tillbaka 
pengarna de lånar ut. Således är banken en vinstmaximerande aktör som agerar på bekostnad 
av agenten (företaget) som får betala för ett trovärdigt beslutsunderlag, dvs. revision.142

Av företagets intressenter ansågs även stat, kommun & skatteverkets nytta vara bland de 
högre. Dessa kan exempelvis ses som kontrollanter av att rätt skatt betalas, då Sverige har 
förhållandevis höga avgifter för bland annat moms och skatter i jämförelse till övriga länder. 
Att redovisningen bekräftas som korrekt genom en ren revisionsberättelse är en trygghet för 
många företag, samt att potentiella bidrag grundas på detta. Vid ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle intressenternas beslutsunderlag som revisionen bidrar med således 
försämras. 

Leverantörer & kunder upplevdes också ha medelnytta av revision i ett företag. Att revision 
skulle vara så pass viktigt för dessa intressenter är inte markant, även om det är centralt för 

                                                
138 Tabone  & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.389
139 Blom, Ernst & Young, via mail datum: 2006-11-20
140 Resultatet bör som tidigare nämnt tolkas med viss försiktighet, och mer som ett ungefärligt antal år
141 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.88-89. James et al. Agency Cost and 
Ownership Structure, s.87
142 Artsberg. Redovisningsteori – policy och – praxis,  s.83-85
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dessa att känna trovärdighet för att företaget ska kunna uppfylla sina åtaganden i form av att 
leverera en tjänst/vara eller för att kunna betala sina fakturor. 

Anställda fick jämförelsevis lägst värde, lite nytta, då respondenterna inte anser att dessa har 
någon essentiell nytta av att en revision skulle genomföras. Detta kan anses ganska självklart 
då de inte direkt finansiellt påverkar aktiebolaget på samma sätt som andra intressenter såsom 
bank, leverantörer och kunder. Även vår studie pekar på att anställda inte upplevs ha så stor 
nytta av att företaget utsätts för revision så visar forskning av Tabone och Baldacchino på att 
revision å andra sidan har en positiv påverkan på företagets ägare och anställda. Att revisorn 
kan hjälpa till med tips och idéer genom sin kompetens samt att denne kan hitta fel som 
hjälper företaget att redovisa korrekt, gör att revision kan upplevas positivt då de flesta 
människor inte gärna vill begå misstag och bedrägerier.143

6.5 Efterfrågan på redovisningstjänster 

I dagsläget är fördelningen relativt jämn, 52,7% mot 47,3% som inte anlitar sin revisionsbyrå 
för andra tjänster än revision. De företag som anlitar revisionsbyrån för andra tjänster än
revision visar sig också i högre grad vara mer positivt inställda till revisionsplikten (65,4%) då 
de anser att revisionsplikten bör vara lagstadgad för samtliga aktiebolag. Detta kan förklaras 
av att företag som anlitar byrån för andra tjänster även vill fortsätta med revision, då revision 
kan sägas ”höra till paketet”, i jämförelse med om företaget enbart anlitar sin revisionsbyrå 
för revision. Skulle revisionsplikten avskaffas tror de flesta av respondenterna att behovet av 
extern rådgivning och andra tjänster skulle öka. En möjlig förklaring kan vara att 
tillfredsställa kreditgivare som enligt respondenterna var de intressenter som upplevdes ha 
mest nytta av att företaget utsattes för revision. Detta skulle möjligtvis kunna leda till Carey et 
al. resonemang om att intern redovisning blir allt viktigare om det inte finns något lagstadgat 
krav på revision144. 

6.6 Trovärdighet

Att revision skulle var det bästa sättet att skapa trovärdighet för den redovisning som 
upprättats gav ett medhåll på 63% (35 av 56 st). Ytterligare en fråga om revision är ett viktigt 
medel för att skapa trovärdighet för den redovisning som upprättats gav ett typvärde och 
median på 4, som på utsatt skala betecknades av ”instämmer mestadels”. Banker och andra 
långivare grundar sina lånebeslut på redovisade räkenskaper, revisionen hjälper då till att höja 
trovärdigheten och kvaliteten på lämnad information145. Att banken och andra risktagare vill 
känna trovärdighet påvisar även Tabone och Baldacchino, men också att det är viktigt att 
företaget förser skattemyndigheten med korrekta siffror146. Majoriteten av våra respondenter 
anser därmed att revision är det bästa sättet, men inte med en självklar majoritet. Många 
svarade också vet ej, vilket skulle kunna förklaras av att de flesta inte vet något annat 
alternativt sätt att skapa trovärdighet för redovisningen. 

Vid en närmare uppdelning visade resultaten dock att 68% av mikroföretagen tyckte att 
revision var det bästa sättet att skapa trovärdighet i jämförelse till småföretagens 50%. 
Respondenterna fick sedan skriva egna alternativa förslag på hur trovärdighet för 
redovisningen skulle kunna åstadkommas om de inte ansåg att revision var det bästa sättet. 
                                                
143 Tabone  & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.396
144 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.38
145 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.91,94
146 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.391-392
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Där visade det sig vara svårt att konkret bidra med ett genomförbart och tillförlitligt alternativ. 
Det som framkom var att det borde räcka med en godkänd redovisningsfirma och att man 
själv kan kolla upp det man vill veta efter eget intresse. Intressentmodellen betonar att företag
har flera intressenter som alla har ett behov av att företagets finansiella ställning presenterats 
riktigt och i dagsläget fungerar revision som en sätt att skapa trovärdighet. Detta belyser FAR 
som menar att intressenterna utan revision själva skulle behöva ta reda på information om 
företagets ställning för att utreda om de vill ”handla” med företaget.147 Ytterligare 
kommentarer är att det borde finnas ett lättare alternativ. 

Tydliga alternativa sätt till revision är således även bristfällig i annan litteratur, vilket även 
Eisenhardt pekar på, som betonar att revision ska kunna tillfredsställa alla parter och att det är 
svårt att hitta perfekta sätt148. I vår studie ligger oenigheter till stor del i att många 
mikroföretag tycker sig betala förhållandevis mycket för en tjänst de vill ha kvar, men som 
inte alltid ger dem den tillfredsställelse de vill ha samt att de vill ha ett enkelt, mindre 
tidskrävande och ”billigt” alternativ. 

Tidigare forskning presenterar förslag som att ingen revisionsplikt ska råda utan att företaget 
själv får välja det sätt som kan ge dem en form av bekräftelse. Ytterligare förslag är en lättnad 
av dagens lagar och regler som skulle kunna bidra till en mindre kostsam form av revision. 
Revisionen bör vara mer anpassningsbar eller mer direkt riktad till bank och kreditgivare då 
det är dessa som står för risken när det är de som ofta lånar ut pengar.149 Dock finns det alltid 
krav som företag måste leva upp till, exempelvis skatteverkets, vilket gör att en trovärdighet 
för lämnad finansiell information måste finnas150.  Än så länge finns det alltså inga 
samstämmiga konkreta sätt som bättre kan skapa trovärdighet för redovisningen än revision 
vilket lägger tyngd åt att revisionsplikten inte bör avskaffas.

Skulle det inte finnas några oenigheter om målet med redovisningen skulle revision och den 
extra övervakning den ger inte vara befogad151. Men då risken finns att vissa människor kan 
upplevas som mindre pålitliga och för att försäkra att företagets resurser inte missbrukas 
kommer behovet av övervakning alltid att finnas152. Även om revisionsplikten eventuellt 
skulle komma att avskaffas kommer staten, enligt Littorin, arbetsmarknadsminister, 
fortfarande att kräva någon form av krav företagen måste leva upp till153. 

6.7 Kvalitet

Är kvaliteten på redovisningen beroende av revision? Enligt resultatet på frågan om 
redovisningskvalitén skulle försämras utan revision, svarar 43% att den skulle det och 38%  
att den inte skulle det, varav resterande inte har någon uppfattning. Att det mesta av jobbet 
redan är gjort i och med redovisningen och att revision bidrar med den sista biten som också 
ger den en kvalitetsstämpel154, är därmed inte något som får ett enigt medhåll av våra 
respondenter. 

                                                
147 FARs Revisionsbok 2002, s.14-15
148 Eisenhardt. Agency Theory: An Assessment and Review, s.62
149 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.389-390
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Positiva effekter kan erhållas genom revision, som t.ex. att revisorn ger råd och förslag som 
företaget kan utnyttja och beakta, främst då vid granskningen. Detta medverkar till att höja 
kvaliteten, då denne bidrar med sin kompetens inom området.155 Utifrån våra kategorier tror 
mikroföretagen i högre utsträckning att kvaliteten skulle försämras i jämförelse till 
småföretagen, vilket kan bero på att mikroföretag har färre antal anställda och kanske inte har 
någon specifik ekonomianställd. Revision och revisorn kan därmed bidra med kompetens till 
mikroföretagen. Småföretagen är mer tveksamma, många nej och vet ej till om kvaliteten 
skulle försämras utan revision. En möjlig förklaring är att det är naturligt för småföretagen att 
lägga ner tid och pengar på redovisning. När det i jämförelsevis fler fall i småföretag än i 
mikroföretag finns externa ägare som inte själv jobbar inom verksamheten men som ska 
kunna lita på presenterade siffror. Detta kan kopplas till agentteorin, där information 
behandlas som en vara som kan köpas för pengar och principalen i viss utsträckning kan 
betala för att tid ska läggas på att rätt information kommer fram och att den håller en viss 
kvalitet156.

Påståendena att revision innebär att det sker en kontroll av att styrelse och VD följer lagar och 
förordningar, att betalning av skatter och andra avgifter säkerställs och att det sker en 
noggrann kontroll av räkenskaperna fick i princip mesta möjliga medhåll av våra 
respondenter. Om dessa åtaganden säkerställs till så stor del genom revision, hur blir det då 
utan revision? Ett möjligt scenario som presenteras i Tabone och Baldacchinos artikel är att 
ett avskaffande av revisionsplikten skulle släppa lös ett kaos och att kvaliteten därmed skulle 
försämras. Samt att de företag som är i störst behov av revision är de som skulle avstå om den 
vore frivillig.157 Om det är de företag som bäst behöver revision som skulle välja att avstå 
pga. att de möjligtvis skulle kunna manipulera redovisningen är svårt att svara på utifrån vår 
ställda frågeformulering. Det är dock ett möjligt utfall att de som svarat att kvaliteten inte 
skulle försämras utan revision även är de som skulle välja att avstå. Genom att närmare 
hälften av våra företag tror att kvaliteten skulle försämras utan revision, kan en parallell dras 
till teorin att människan inte beter sig helt trovärdigt och behöver någon form av kontroll158.

Då ingen självklar samstämmighet råder om redovisningskvaliteten skulle försämras utan 
revision kan inte heller detta argument ligga till grund för att revision behövs ur ett 
kvalitetsperspektiv. 

6.8 Vill företagen avskaffa revisionsplikten?

6.8.1 Argument för ett avskaffande
Ett av huvudargumenten i de vetenskapliga artiklarna mot en lagstadgad revisionsplikt är 
kostnadsfrågan, i synnerhet för de minsta aktiebolagen. Detta urskiljs bland annat i Collis et 
al. studie där gränsvärden för vilka aktiebolag som ska undantas för revisionsplikten 
diskuteras. Argumenten som förs är att gränsen bör dras där kostnaden inte överstiger nyttan 
av revision.159 Även enligt Carey som menar att mindre företag inte har samma ekonomiska 
resurser som större företag160. Ytterligare åsikter om att revisionskostnaderna är 
förhållandevis dyra och att företag som ständigt försöker pressa sina priser hellre vill se ett 
slopande av plikten dök upp i djupintervjuer av respondenter i Tabone och Baldacchinos 
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studie. Men forskarnas slutsats visar på att den generella uppfattningen var att företagarna i 
allmänhet inte alls anser att kostnaderna är synnerligt höga.161 Vårt resultat, om de undersökta 
företagen inom kategorin 1-49 anställda ansåg att kostnaderna för revision är för höga gav ett 
neutralt utfall för vår svarsgrupp, vilket överrensstämmer med Tabone och Baldacchinos 
resultat. Vid en uppdelning av mikro- respektive småföretag såg vi dock ett litet annorlunda 
utfall då fler mikroföretag mestadels instämde till att revision innebär allt för höga kostnader, 
medan småföretagen i större utsträckning instämde till viss del. Detta kan möjligtvis förklaras 
av Tabone och Baldacchinos resonemang att mindre företag med mer pressade resurser och 
där konkurrensen är högre anser att kostnaderna är förhållandevis höga. 

Därmed är det intressant att se om mikroföretagen i högre utsträckning skulle ha en negativ 
inställning till revisionsplikten. Resultatet visar att huvudparten av båda grupperna hade en 
positiv inställning till revisionsplikten och ansåg att samtliga aktiebolag bör ha lagstadgad 
revisionsplikt. Men kostnadsresonemanget kan ligga till grund för att mikroföretagen i lägre 
utsträckning har en positiv inställning till plikten. Vilket bekräftas av att 41% av 
mikroföretagen ansåg att aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantas från plikten, i 
jämförelse med 12,5% av småföretagen. Kommentarer till frågan bekräftar även detta då ett 
antal av mikroföretagen som vill undanta dessa från revisionsplikt resonerar som Collis et al. 
och menar att revision innebär en hög kostnad i förhållande till det mervärde det ger162. 
Tabone och Baldacchino beskriver även förhållanden som kan råda i de minsta aktiebolagen 
med få intressenter, att dessa företag kan uppleva att revision är tidskrävande, onödigt och 
betungande163. Våra respondenter i den lägre kategorin om antal anställda instämmer med 
Tabone och Baldacchino och menar att revision borde förenklas och att det borde räcka med 
någon typ av ”körkort” som styrker att de gör rätt. 

Påståendena om att större företag skulle ha mer nytta av att företaget utsattes för revision, 
samt att komplexa företag har mer nytta av revision fick båda ett stort medhåll av 
respondenterna, där flest svar gav 5, dvs. instämmer helt. Vilket tillsammans med 
kostnadsfrågan skulle kunna stödja resonemanget att de minsta företagen borde undantas från 
revisionsplikten då deras nytta som litet företag inte väger upp bördan.  

6.8.2 Argument mot ett avskaffande
Att Sverige har haft lagstadgad revisionsplikt för samtliga aktiebolag i över hundra år tyder på 
att revision har många positiva effekter som kompenserar för kostnaden företaget får stå för. 
Revision innebär i grund och botten en bekräftelse och en kvalitetssäkring som ger 
trovärdighet till den information som lämnats. Vilket ska bidra till att företagets intressenter 
ska kunna lita på att informationen företaget lämnar om sin ekonomiska ställning är 
korrekt.164 Enligt vår undersökning anser majoriteten av företagen som tidigare nämnt att 
revision är bästa medlet för att skapa trovärdighet. Majoriteten är också samstämmiga i att 
revision bör fortsätta vara lagstadgad för samtliga aktiebolag. Respondenterna instämde i stor 
utsträckning till att revision bidrog och fungerade som en kontroll av att styrelse och VD 
följer lagar och förordningar, att betalning av skatter och andra avgifter säkerställs, att 
revision bidrar till en avskräckande effekt från att begå ekonomiska brott och att revision 
innebär en noggrann kontroll av räkenskaperna. Slutligen att tillförlitligheten höjs till förmån 
för företagets intressenter som är en av anledningarna till varför revision erfordras enligt 
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FAR165. Forskare inom ämnet anser att det är onödigt att ta bort den extra kvalitetsstämpel 
som revision innebär eftersom att 90% av arbetet redan är gjort166 i och med redovisning som 
fortfarande kommer att behövas167.

6.8.3 Större efterfrågan av revision vid en separation av ägande och kontroll?
Resultat från Carey et al. studie visar att revision efterfrågas i högre grad om det görs en
separation mellan ägandet och kontrollen, dvs om ledningen delegerar kontrollen till personer 
utanför familjen168. I vår studie är de flesta av mikroföretagen helt familjeägda medan vi ser 
en tydligare uppdelning i småföretagen som till större grad har en ägarstruktur med en 
familjeägarandel på 50-74%. Jämför vi denna fördelning med respondenternas inställning till 
om de vill behålla revisionsplikten kan vi utläsa att ägarstrukturen inte har någon signifikant 
inverkan på om företagen vill behålla, alternativt slopa revisionsplikten. Varefter vi inte 
instämmer med Carey et al. att denna variabel är förklarande. Inställningen till 
revisionsplikten förhåller sig lika oavsett hur företaget är sammansatt. 

6.8.4 Revision har en positiv effekt på de anställda 
En slutsats Tabone och Baldacchino drar är att revision har en positiv effekt på personer inom 
företaget som ägare och anställda169. Detta överrensstämmer med vår studie där 
respondenterna sammantaget till mestadels höll med i påståendet om att revision har en 
avskräckande effekt från att begå ekonomiska brott, vilket sett ur intressenternas perspektiv är 
bra. Skulle däremot revisionsplikten avskaffas anser forskare att det skulle släppas lös ett kaos 
och att de företag som skulle vara i störst behov av granskning skulle vara de som först valde 
att avstå från denna170, och av vårt resultat att döma; vår höga andel svar att revision har en 
avskräckande effekt tillsammans med ett flertal respondenters uppfattning att 
redovisningskvalitén skulle försämras bör detta tas i beaktande innan ett beslut om ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten för de minsta aktiebolagen tas i Sverige. 

6.8.5 Revision; fördelar mot nackdelar
För att ytterligare hitta argument som kan förklara varför så stor del av mikroföretagen skulle 
vilja avskaffa revisionsplikten för företag med färre än 10 anställda har fyra påståenden som 
rör nytta och kostnad beaktats utifrån företagets storlek. Påståendet om att revision innebär en 
onödig tidsåtgång för företagsledningen fick väldigt liknade svarsfördelning mikro- och 
småföretag emellan. Inom kategorierna ansåg många att revision inte innebar en onödig 
tidsåtgång. Vilket kan tolkas som att revision bidrar till mer än bara granskning, exempelvis 
positiv inverkan på företagets personal och har en avskräckande effekt från att begå 
ekonomiska brott171. 

Att revision innebär allt för höga kostnader för företaget fick ett större medhåll av 
mikroföretagen, medan småföretagens svar istället pekade på att revision inte innebar allt för 
höga kostnader. Inom respektive kategori fanns det dock många som förhöll sig neutrala. 
Tidigare forskning antyder också på att kostnaderna för revision står i direkt anknytning till 
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företagets storlek och organisationsstruktur172, vilket kan förklara att många mikroföretag 
anser att en stor nackdel med revision är dess höga kostnad.

Att revision innebär att företaget erhåller viktiga kunskaper och lärdomar gav generellt 
liknade svarsfördelning mikro- och småföretag emellan. Många var positivt inställda till detta, 
vilket kan bekräfta teorier om att det är viktigt med nya och förbättrande idéer som kan nås 
genom kontakt med en revisor173. Trots att kunskaper och lärdomar erhålls visade 
mikroföretagens svar på en stor spridning till påståendet om att nyttan överstiger kostnaden 
för revision. Småföretagen ansåg däremot att nyttan tydligt överstiger kostnaden. I 
Storbritannien är tröskelvärdet för att slippa revision satt där fördelarna inte längre uppväger 
för kostnaderna174. Enligt våra resultat råder det osäkerhet bland mikroföretagen om 
fördelarna av revision verkligen överväger kostnaden, vilket gör att ett avskaffande av 
revisionsplikten för mikroföretagen bör övervägas.

Svanströms studie visade på liknande förhållande där de flesta aktiebolag upplever att 
revision bidrar med kunskaper, och inte innebär en onödig tidsåtgång för företagsledningen. 
Ytterligare likheter är att småföretag till större del ser att revision bidrar med hög nytta för 
kostnaden, i jämförelse med mikroföretagen.175 Att vi, trots vårt begränsade urval får liknande 
svarsfördelning som Svanström som genomfört sin undersökning på drygt 400 respondenter 
stärker vårt resultat ytterligare och tyder på att vi fått ”bra” och representativa svar. 

6.8.6 Varför anser majoriteten att revisionsplikten bör vara lagstadgad?
Under genomförandet av datainsamlingen upplevde vi att de något äldre respondenterna över 
50-60 år i något högre utsträckning ansåg att revision är något som alltid har funnits och att 
det har fungerat bra, varefter de även var nöjda. Medan de yngre respondenterna runt 20-35 år 
ställde sig mer tveksamma till revision. Vi tror att detta kan ha haft en inverkan på resultatet, 
därför har vi valt att i efterhand redogöra för ytterligare dimensioner som vi 
uppmärksammade under genomförandet och som skulle kunna ha beaktats vid 
enkätkonstruktionen. Detta kan även hjälpa till att förklara varför majoriteten av 
respondenterna vill ha kvar revisionsplikten för alla trots att fördelarna av revision 
sammantaget i resultatet av studien inte upplevs som så mycket högre än nackdelarna. 

Dimensioner som kunde ha beaktats är; åldern på företaget, åldern på respondenten, hur länge 
respondenten har jobbar inom företaget som ekonomiansvarig, om företaget haft samma 
revisionsbyrå under lång tid, eftersom att vi tror att inställning till förändring kan påverkas av 
detta. För att tydliggöra detta se nedan:

Företag A                 Företag B
Gammalt familjeföretag, 100 år

Respondent: 55 år

Arbetat som ekonomiansvarig i företaget i 30 år

Företaget har alltid anlitat samma revisionsbyrå

Nystartat företag, 1 år

Respondent: 25 år

Arbetat som ekonomiansvarig i företaget i 1 år

Företaget har alltid anlitat samma revisionsbyrå
Figur 26: Egen konstruerad modell
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Vi tror att det kan finnas ett samband mellan ovan nämnda variabler som kan förklara varför 
vissa av respondenterna upplever att revisionsplikten bör vara lagstadgad. Detta förtydligas av 
figur 26 i två möjliga scenarier. Företag A, ett väl etablerat företag där den ekonomiansvarige 
har arbetat inom företaget många år och där företaget haft samma revisionsbyrå och därmed 
förmodligen varit nöjd över detta och Företag B, ett nystartat företag med en ung respondent 
som bara varit verksam inom företaget en kort period. Företag A och B får svara på samma 
fråga: Vilken inställning har ni till revisionsplikten? Det äldre företaget A som har mer 
erfarenhet av revision och som alltid har arbetat under de förhållandena tror vi i större grad 
upplever att revisionen ger ett värde, detta för vanan. Men även för att liknande förhållanden 
kan leda till att respondenten känner sig mer nöjd med revisorn som under åren kan ha 
bidragit till hjälp angående utveckling av ekonomiska system etc inom företaget. Företag B 
som inte har haft samma erfarenhet av revision kan i motsats ställa sig frågan vad revision 
bidrar med förutom en kostnad på drygt 10 000 kr årligen. Detta även för att de inte vet vad 
revision konkret kan medföra. 

Anledningen till att vi inte valde att utveckla frågor som skulle kunna förtydliga de 
hypotetiska sambanden är att det skulle leda till att oändliga mönster och korrelationer skulle 
kunna göras och att det skulle vara svårt att se några samband med tanke på vår svarsfrekvens. 

6.9 Fortsätter företagen med revision om den blir frivillig?

Även om regeringen i Sverige skulle besluta att ta bort den lagstadgade revisionsplikten för 
små aktiebolag kommer det fortfarande att finnas företag som väljer revision ändå. Ett 
avskaffande av revisionsplikten är som tidigare nämnt bara aktuellt för aktiebolag som inte 
överstiger två av tre gränsvärden gällande antal anställda, omsättning och balansomslutning. 
Detta kommer även att innebära att aktiebolag som understiger uppställda gränsvärden samt 
som ingår i en koncern som moder- eller dotterföretag kommer att kunna undantas från 
revisionsplikten enligt en lagförändring. Detta trots att övriga aktiebolag inom koncernen som 
är för stora för att undantas kommer att behöva fortsätta. Dock är det tänkbart att 
koncernförhållandet kan påverka aktiebolagets inställning till att frivilligt välja revision. 

6.9.1 Har koncernförhållandet någon inverkan?
Då endast 13 av 55 svarande ingick i en koncern som moder- eller dotterföretag kan inte en 
helt rättvis jämförelse göras. Att företagen till största del inte skulle ingå i en koncern var 
dock något vi strävade efter då dessa kan påverkas på många sätt av koncernförhållandet. En 
viss försiktighet bör därför göras vid beaktande av svaren. En markant skillnad kunde dock 
inte utläsas, resultaten var tämligen lika fördelade mellan ja, nej och vet ej för både företag 
som ingår och företag som inte ingår i en koncern. Av båda kategoriernas svar låg majoriteten 
på ja, vilket gör att ingen slutsats kan dras att företag som ingår som moder eller dotter i en 
koncern hellre skulle fortsätta med revision eller tvärtom. 

6.9.2 Mikroföretag och småföretag och dess ägarförhållanden
Att fortsätta med revision om den vore frivillig kan påverkas av andra faktorer än 
koncernförhållandet. Även antal anställda och hur stor företagets största ägare har 
tillsammans med sin familj kan påverka företagets beslut om att välja revision om den vore 
frivillig. Sammantaget skulle 36 av 55 (65%) svarande respondenter fortsätta med revision om 
den blev frivillig. Detta kan jämföras med Collis studie i Storbritannien där 63% av de mindre 
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aktiebolagen skulle fortsätta med revision även om de undantogs från plikten176. Svanströms 
forskning visar även den att majoriteten av företagen (76,8%) skulle fortsätta med revision om 
den blev frivillig177. 

Våra resultat visade att 60% av 100%-igt familjeägda företag skulle fortsätta med revision i 
jämförelse till 70% av 50-74%-igt familjeägda och 78% av 25-49%-igt familjeägda företag. 
Ägarförhållandena visade därmed ett mönster, att företagen blir mer benägna att fortsätta med 
revision varefter familjeägarandelen minskar.  Detta kan till viss del bekräfta de 
agentteoretiska argumentationerna och resonemang om att efterfrågan på revision ökar med 
ökad mångfald av ägande och delegation av kontroll till externa personer178.

Småföretagen svarade med större majoritet att de skulle fortsätta med revision, 75% i 
jämförelse till mikroföretagens 62%. Denna skillnad skulle delvis kunna förklaras av Chows 
resonemang där ett företag mer frivilligt tar in en revisor när företagets storlek ökar och fler 
intressenter finns som bank och externa aktieägare. Samt att ju större företagsledningens 
ägarandel är desto mindre efterfrågas en revisor, vilket kan förklara varför våra mikroföretag 
inte skulle välja frivillig revision i lika stor utsträckning som småföretagen då majoriteten av 
våra mikroföretag var helt familjeägda.179

Hos våra mikroföretag fanns åsikter som att kompetensen inte fanns inom företaget, och att 
man genom revisorn kan få tillgång till välbehövlig information som kan hjälpa företaget att 
redovisa korrekt och vid skattefrågor. Detta bekräftar tidigare studier som påvisar att revisorn 
kan spela en roll som ”bollplank” för idéer och hjälpa till att tillgodose skattemyndigheten 
med rätt siffror180.  Ytterligare argument som talar för att företag skulle välja att fortsätta med 
revision även om den inte vore lagstadgad är att företagen tänkt expandera181 och att de efter 
expansionen överstiger gränsvärdena, vilket gör att det känns onödigt att tillfälligt ta bort 
revision. Argument från de mikroföretag som inte skulle fortsätta är bland annat att man som 
egen företagare vet att allt går rätt till, ingen separation mellan ägande och ledning finns, samt 
att det är en kostnadsfråga. Detta kan kopplas till Carey et al. studie, där mindre företag har 
förhållandevis höga kostnader för revision, och antagandet att tillgångar ökar med företagets 
storlek182. 

Ett av småföretagens presenterade argument för att fortsätta med revision är att det är en 
bekräftelse på att allt går rätt till då företaget även handlar med utlandet. Utländska 
mellanhavanden och ju mer komplex organisationen är, kan ge en större anledning att 
frivilligt välja revision183. 

6.10 Sammanfattande diskussion

Frågeställningen angående revisionspliktens vara eller icke-vara är komplex då den innefattar 
en mängd intressenter utanför företaget, varefter det är svårt att få en samstämmighet om 
revisionens innebörd. Företag, främst beroende på storlek har olika uppfattningar om vilken 

                                                
176 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.94
177 Svanström. Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!, s.24
178 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.46-47
179 Chow. The Demand for external auditing: Size, Debt and Ownership Influences, s.286-287
180 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.391-392
181 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.95-96
182 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.41-42
183 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.89-90
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nytta revision ger. Trots att majoriteten anser att revisionsplikten bör vara lagstadgad är den 
dock inte med självklarhet motiverad för alla, då vi ser en tendens till att de allra minsta 
aktiebolagen bör undantas. Kostnadsfrågan är ett av de främsta argumenten för en avskaffning 
av revisionsplikten, men den generella uppfattningen är att kostnaden inte uppfattas som 
förhållandevis hög. Våra resultat pekar dock på att mikroföretagen i högre grad inte upplever 
att nyttan överväger kostnaden. 

Vår studie av 56 små aktiebolag i Umeå ger ett bidrag till debatten om ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten. Underlaget kanske inte kan ligga till grund för en 
generalisering, men undersökningen kan tydliggöra vissa mönster och attityder till 
revisionsplikten som inte bör underskattas. 

Enligt företagen själva är den generella uppfattningen att revisionsplikten bör vara fortsatt 
lagstadgad för samtliga aktiebolag. Därmed att fördelarna av revision väger tyngre än
nackdelarna, vilket åskådliggörs nedan.

Figur 27: Fördelarna väger tyngre än nackdelarna



58

7. SLUTSATSER

Vi inleder med att svara på frågan: Vilken inställning har små aktiebolag i Umeå till 
revisionsplikten? Därefter redogör vi för argumenten som kan bekräfta deras inställning, 
varefter argument som istället förhåller sig något tveksamma till utfallet presenteras. Kapitlet 
avslutas med att ge förslag på ytterligare forskning inom området. 

7.1 Bör revisionsplikten avskaffas för små aktiebolag?

Slutsatsen vi kan dra är revisionsplikten inte bör avskaffas, då undersökta mikro- och 
småföretag i Umeå sammantaget anser att alla aktiebolag bör ha lagstadgad revision. Dock 
kunde mikroföretagen inte tydligt enas om alla aktiebolag bör ha lagstadgad revisionsplikt 
eller om aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantas, då fördelningen alternativen 
emellan var jämn, 46,2% mot 41%. Vilket gör att aktiebolag med färre än 10 anställda 
alternativt bör undantas från revisionsplikten. Därmed kan vi se att inställningen till 
revisionsplikten påverkas av företagets storlek. Detta pekar också Carey et al. studie på som 
menar att större företag ser fler fördelar med revision184. Även Collis et al. drar slutsatser om 
att företagsstorlek är av betydelse, då större företag efterfrågar revision i högre grad185. Att 
alla små aktiebolag, med 1-49 anställda skulle undantas från revisionsplikten visade sig inte 
vara aktuellt i vår studie. 

Ytterligare en faktor som påverkade inställningen till revisionsplikt var om företaget anlitade 
revisionsbyrån för andra tjänster. Huvudparten av de företag som gjorde det ansåg att 
revisionsplikten bör vara lagstadgad för alla aktiebolag. De företag som inte anlitade 
revisionsbyrån var inte lika positiv till en fortsatt lagstadgad revision utan ansåg hellre att 
aktiebolag med färre än 10 anställda skulle undantas. Ägarsammansättningen visade sig 
däremot inte inverka på inställningen till revisionsplikt. Oavsett om företagen var 100%-igt 
ägda tillsammans med sin familj eller bara delvis ägda av sin familj så var uppfattningen 
densamma, då de flesta svarade att alla aktiebolag bör ha revisionsplikt och därefter att 
aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantas från plikten. Vilket gör att vi inte kan dra 
samma slutsats som Carey et al., det vill säga att revision efterfrågas i högre grad vid en ökad 
mångfald av ägandeskap186. 

Härefter följer de i undersökningen mest centrala argument och aspekter som framkommit 
och som till viss del kan förklara varför revisionsplikten inte bör avskaffas eller eventuellt 
avskaffas för aktiebolag med färre än 10 anställda. Men även argument som framförts och 
som kan ifrågasätta varför den generella uppfattningen är att företagen bör behålla 
revisionsplikten.

7.2 Därför bör revisionsplikten vara lagstadgad

Revision - bästa sättet att skapa trovärdighet
En del företag behöver ett instrument som bidrar till någon form av övervakning för att 
avskräcka företagarna från att missbruka företagets resurser. Att revision är bästa medlet för 
att skapa trovärdighet kunde 63% av respondenterna enas om, men vi såg även att många 
personer ställde sig tveksamma till om revision verkligen är bästa instrumentet. 

                                                
184 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.41-42
185 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.95
186 Carey et al. Voluntary Demand for Internal and External Auditing by Family Business, s.41,46-47
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Trots att resterande 37% inte ansåg, eller inte visste om revision är bästa medlet för att skapa 
trovärdighet kunde de inte konkret bidra med ett genomförbart alternativ till dagens 
revisionsplikt. Respondenternas åsikter kan dock sammanfattas i att de upplevde att det borde 
finnas ett lättare, mindre tidskrävande och billigare alternativ som ändå kunde säkerställa att 
lämnad information är korrekt. Än så länge finns det således inga samstämmiga konkreta 
alternativ vare sig från vår studie eller behandlad tidigare forskning som på ett bättre sätt kan 
skapa trovärdighet för redovisningen än revision, vilket tyder på att revisionsplikten inte bör 
avskaffas. 

Bank och skatteverk - de viktigaste intressenterna
Vår studie visar att de intressenter som ansågs ha mest nytta av att företaget utsätts för 
revision är banken och andra kreditgivare samt stat, kommun och skatteverk. Sverige med 
landets lagar kräver att företag ska betala förhållandevis höga avgifter i form av skatter och 
moms i jämförelse till övriga länder samt att potentiella bidrag grundas på redovisningen, som
därav bör vara korrekt. Dessa två intressentgrupper ansågs dessutom av flertalet företag vara 
bland de främsta anledningarna till att revision behövs. Detta bekräftar James et al. studie, då 
intressenter som banken/kreditgivarna har en central roll för företagets finansiering187.

Ökad efterfrågan av redovisningstjänster
Skulle revisionsplikten avskaffas tror majoriteten att behovet av andra redovisningstjänster 
skulle öka för att kunna försäkra bland annat kreditgivare att lämnad information är korrekt. 
En ökad efterfrågan skulle kunna tyda på att vissa företag är i behov av det extra 
kompetensstillskott en revisor kan tillföra, och därmed uppfyller revisionen det. Alternativa 
sätt att utan revision även fortsättningsvis uppnå trovärdighet kunde vara att förbättra den 
interna redovisningen som på så vis skulle kunna fungera som ett substitut.

Frivillig revision
Ytterligare argument som kan ligga till grund för varför majoriteten av de små aktiebolagen 
anser att samtliga aktiebolag bör ha lagstadgad revisionsplikt är den höga andelen av företag 
som oavsett en lagförändring fortfarande skulle välja att fortsätta med revision. Detta visade 
även Collis et al. studie på då 63% av de mindre aktiebolagen skulle fortsätta med revision om 
den blev frivillig188. Småföretagen ställde sig mer positiva till att fortsätta med revision pga. 
att de kan ha en mer komplex företagsstruktur och har fler externa aktieägare som vill ha 
tillgång till korrekt information i förhållande till mikroföretag. Mikroföretagen skulle också, 
men inte i lika stor utsträckning fortsätta med revision om den blev frivillig. Mikroföretagens 
motiveringar var främst att revision och revisorn kan bidra med ökad kompetens till 
redovisningen. 

7.3 Argument mot dagens revisionsplikt

Revision överflödigt ur aktieägarnas perspektiv i mikroföretaget
Vår studie visar att mikroföretagen med färre än 10 anställda har ett väldigt begränsat antal 
externa aktieägare, då aktieägarna i princip alltid utgörs av företagsledningen eller övriga 
anställda inom företaget. Till följd av detta och att företagarna inte själva upplever att de har 
någon nytta av att företaget granskas ur aktieägarnas perspektiv, (dvs. deras egna) ses revision 
som överflödigt i mikroföretagen. Utreds större företag med fler än 10 anställda, upp till 49 

                                                
187 James et al. Agency Cost and Ownership Structure, s.87
188 Collis et al. The Demand for the audit in small companies in the UK, s.93-94
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anställda urskiljs ett annat mönster där aktieägarna upplevs ha större nytta av att företaget 
utsätts för revision. Våra resultat visar således att aktieägarnas nytta kan ifrågasättas i de 
minsta företagen som i huvudsak saknar externa aktieägare. Detta genom att revisorns roll är 
att bekräfta att företagsledningen har skött förvaltningen, men i mikroföretagen får 
bekräftelsen inte lika stor mening ur aktieägarnas perspektiv eftersom att revisorn i själva 
verket endast bekräftar för företagsledningen att de inte bedragit sig själva, vilket vi inte tror 
att någon medvetet vill göra. Att revision kan ses som överflödigt i många små aktiebolag 
som i huvudsak saknar externa intressenter, är en av slutsatserna även Tabone och 
Baldacchino drar189. 

Nytta och kostnad
Att företaget erhåller viktiga kunskaper och lärdomar höll många företag med om, men att 
nyttan överstiger kostnaden för revision höll småföretagen till större del med om än 
mikroföretagen. Svanströms studie visar även den att småföretag instämde till större del att 
revision bidrar med en hög nytta för kostnaden190. Mikroföretagen i vår studie ansåg däremot 
att kostnaderna var förhållandevis höga och att det kan kännas dyrt speciellt för ett 
enmansföretag. Regler och riktlinjer borde fortfarande finnas men under mindre krävande 
former då mikroföretagen dock inte underskattar nyttan av revision. 

Redovisningskvalitén
Vår studie resulterar inte i någon självklar samstämmighet om att redovisningskvalitén skulle 
försämras utan revision. Detta leder till att argumentet ”en försämrad redovisningskvalité utan 
revision” inte kan ligga till grund som en motivering för att behålla revisionsplikten. Utifrån 
våra kategorier upplever dock mikroföretagen i högre utsträckning att kvalitén skulle 
försämras i jämförelse till småföretagen. Detta kan förklaras av att mikroföretagen inte alltid 
har någon anställd som enbart har ekonomi som sin huvudsyssla i jämförelse till de större 
företagen.

Ett bristfälligt oberoende kan ifrågasätta revisionens innebörd
Revision grundar sig i att en oberoende person (godkänd eller auktoriserad revisor) 
undertecknar en revisionsberättelse som ska fungera som en form av garanti att företaget till 
stor del, men inte till 100%-ig säkerhet har lämnat en korrekt redovisning. Blir revisorn under 
årens gång och efter förhållandevis mycket kontakt alltför involverad i verksamheten kan 
oberoendet, som är en central variabel för revisionsplikten ifrågasättas. Vår studie visar 
tendenser till att ifrågasätta oberoendet, men vi anser att vi med det material vi har, samt att 
resultaten inte var signifikanta inte kan dra någon slutsats om att ett ifrågasättande av 
oberoendet skulle kunna göras. 

7.4 Uppslag till ytterligare forskning

Om ett land bör ha lagstadgad revisionsplikt eller inte är en komplex fråga eftersom att 
företag har många intressenter som alla, i olika grad påverkas av revisionen. Vi har i vår 
studie valt att utreda vilken inställning företagarna har, som är de som får stå för kostnaden 
revision medför. Men en studie skulle kunna göras utifrån andra intressenters perspektiv. 
Förslagsvis ur aktieägarnas eller bankernas perspektiv där en fråga som skulle kunna utredas 
är hur de upplever att trovärdigheten och företagens redovisningskvalité skulle påverkas av en 
avskaffning av plikten. Om de skulle lita på att företagen presenterade korrekta siffror utan 

                                                
189 Tabone & Baldacchino. The statutory audit of owner-managed companies in Malta, s.389
190 Svanström. Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!, s.20
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revisorns rena revisionsberättelse eller om de skulle komma att kräva andra metoder för att 
känna sig trygga vid exempelvis utlåning av pengar, eller innan de skulle välja att investera i 
verksamheten genom att köpa aktier. Ytterligare perspektiv som skulle kunna beaktas är 
revisorernas, som är de som arbetar mot företagen och därmed har en god inblick i 
verksamheten, varefter det skulle vara intressant att jämföra hur de tror att utfallet av en 
lagförändring skulle slå för redovisningskvalitén. 

Ytterligare ett intressant uppslag vore att djupare utreda frågan om det finns alternativa bättre 
sätt till revision utifrån olika intressenters perspektiv. Därefter sammanställa de samlade 
åsikterna och idéerna i ett konkret förslag. 
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Hej, vi är två civilekonomstudenter på Handelshögskolan vid Umeå Universitet som gör en 
studie om revisionens nytta för de minsta aktiebolagen i Sverige. Denna enkät behandlas 
anonymt, då inget enskilt företags svar kommer att kunna urskiljas.
Vi tackar på förhand för Er medverkan!

1.  Antal helårsanställda: ……………………. st

2. Finns det aktieägare som inte är aktiva i företaget? (med aktiva menar vi ex. personer som är 
anställda i företaget, sitter med i styrelsen etc.)

Ja   � Nej   �    Vet ej   �

3. Hur stor ägarandel innehar företagets största ägare tillsammans med sin familj?

0-24%   �            25-49%   �          50-74%   �         75-99%   �             100%     �

4. Vilken bransch är ert företag verksamt inom?

Tjänste �                 Tillverkning �                    Handel �                     Annat �  

      5. Vilken revisionsbyrå anlitar ni för revision?

Ernst & Young  �         KPMG         �    Öhrlings PriceWaterhouseCoopers   �
Deloitte             �         Lindebergs �    Annan, vilken: ……………………...   �

6. Hur lång tid har Ert företag anlitat nuvarande revisionsbyrå? Antal år: …………

7. Vi hur många tillfällen har ni haft kontakt med Er revisionsbyrå under det senaste 
året? (Med kontakt menar vi all kontakt; möten, telefonsamtal, e-mail etc)

   0-4 ggr  �      5-12 ggr  �    13-20 ggr   �        21 ggr eller mer   �

8. Anlitar ni någon extern person för hjälp med att upprätta löpande redovisning, 
årsbokslut och/eller årsredovisning?   

Ja, Vår revisionsbyrå    �
Ja, en redovisningsbyrå       �
Ja, någon annan     �
Nej, gör det själva    �

      9. Anlitar ni Er revisionsbyrå för andra tjänster än revision i dagsläget? (exempelvis      
rådgivning och skattefrågor)

      Ja   �     Nej   �

      10. Relationen mellan företaget och intressenterna:

1= Ingen nytta                                  5= Stor nyttaTa ställning till hur stor nytta ni tror att Ert 

företags intressenter har av att ni granskas 1 2 3 4 5

Aktieägarna 

Stat, Kommun & Skatteverket

Banker & andra kreditgivare
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Leverantörer & kunder

Styrelse & företagsledning

Anställda 

11. Vad är Er uppfattning om revisionens innebörd för ert företag? 
(Ange uppfattningen om varje påstående nedan, kryssa för det alternativ som överrensstämmer med Er 
uppfattning/inställning). 

1= Instämmer inte alls        5= Instämmer heltFör oss innebär revision……
1 2 3 4 5

att det sker en kontroll av att styrelsen och VD följer 

lagar och förordningar

att betalning av skatter och andra avgifter säkerställs

att det sker en noggrann kontroll av räkenskaperna

att kvaliteten höjs till förmån för våra intressenter

(exempelvis leverantörer & banken)

att det enbart är en bekräftelse för ägarna vad de 

redan vet om företaget

att storleken på revisionsarvodet står i proportion till 

arbetsinsatsen 

en onödig tidsåtgång för företagsledningen

att företaget erhåller viktiga kunskaper och lärdomar

allt för höga kostnader för företaget

att nyttan överstiger kostnaden för revision

att större aktiebolag har större nytta av revision

att komplexa företag (ex flera marknadssegment, 

utländska mellanhavanden) har mer nytta av 

revision.

att revision har en avskräckande effekt från att begå

ekonomiska brott

ett viktigt medel för att skapa trovärdighet för den 

redovisning som upprättats

att revisorns underskrift garanterar att allt är rätt

att kontakten med Vår revisor är strikt yrkesmässig

ett sätt att förbättra rutiner & kontrollsystem
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      12a). Anser Ni att revision är bästa sättet att skapa trovärdighet för den redovisning som 

upprättats? 

Ja   � Nej   �   Vet ej   �

12b). Om nej, vad anser du istället vara bästa alternativet? ..............................................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

13.  Om ni inte skulle fortsätta med revision, skulle Ert behov av extern rådgivning och 
andra tjänster öka? 

Ja   � Nej   �    Vet ej   �

14. Skulle redovisningskvalitén försämras utan revision? 

Ja   � Nej   �    Vet ej   �

15. Vad är Er inställning till revisionsplikten? 

� Alla aktiebolag bör ha lagstadgad revisionsplikt

� Aktiebolag med färre än 50 anställda bör undantas från revisionsplikten

� Aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantas från revisionsplikten

� Alla aktiebolag bör undantas från revisionsplikten

� Vet ej

      Motivera: (nämn gärna några anledningar) …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

16. Skulle Ditt företag fortsätta med revision om den vore frivillig? 

     Ja   �   Nej   �    Vet ej   �

Motivera:……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tack för Er medverkan!

      Om Ni önskar ta del av resultaten från studien, skriv ner Er e-mailadress nedan:

………………………………………………………………………………………………………..
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Anders Isaksson (kontaktperson för frågor om enkäten/studien)
Handelshögskolan i Umeå
Telefon: 090- 786 78 79


