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Sammanfattning 
 
Titel: Behövs revisionsplikten?  – En kvantitativ studie om aktiebolags egna åsikter 
 
Författare: Brännström Ola, Ådin Adam 
 
Bakgrund: Sedan den 1 januari 1983 har alla aktiebolag i Sverige revisionsplikt. I dagsläget 
råder en debatt såtillvida om Sverige borde utnyttja EG:s fjärde bolagsdirektiv och undanta 
vissa företag från kravet på revision. Inlägg i debatten håller kostnaden som främsta argument 
till ett avskaffande av revisionsplikten, andra menar att revisionspliktens brottsförebyggande 
verkan är stor och att den därför bör behållas. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur småföretagare ställer sig till ett eventuellt 
slopande av revisionsplikten. Vi vill även utreda vilka specifika faktorer som påverkar 
företagens syn på revision. Med syn menar vi vilka för- och nackdelar företagen anser att 
revision medför. Med faktorer menar vi olika förhållanden som utöver revisionens för- och 
nackdelar kan påverka ett företags ställningstagande. Faktorer som vi valt att undersöka är 
företagsstorlek, om företaget har utomstående ägare, kostnad samt ekonomisk brottslighet. 
Utifrån resultatet från vår undersökning hoppas vi sedan kunna föra en diskussion om vilken 
sorts företag som bör kunna undantas från revisionsplikt. 
 
Avgränsningar: Studien avgränsas mot små aktiebolag. Som små aktiebolag har vi räknat 
alla aktiebolag med max 50 anställda i enlighet med EG:s fjärde bolagsdirektivs maxvärde. 
För vår branschjämförelse har vi valt att endast undersöka en bransch med hög 
ekobrottslighet, restaurangbranschen. Vi har även valt att geografiskt avgränsa studiens 
omfattning till Västerbotten. 
 
Tillvägagångssätt: I denna studie har en kvantitativ metod använts. En enkätundersökning 
genomfördes hos små aktiebolag med max 50 anställda samt en omsättning på max 65 
miljoner kronor inom Västerbotten. Enkäten skickades ut genom en länk i ett email. Vi 
skickade även ut enkäten via brev till vissa respondenter. Studiens resultat presenteras sedan i 
diagramform och vi analyserar resultaten utifrån dessa.  
 
Resultat: Vår studie visade att företags vilja till fortsatt användning av revision om den vore 
frivillig ökar med storleken hos företagen. Flertalet respondenter från alla företagsstorlekar 
skulle vilja se att revisionen förenklas för aktiebolag med färre än 50 anställda. 34 % av 
respondenterna ställer sig negativa till en fortsatt användning av revision om revisionsplikten 
avskaffades. Utifrån vår studie kan vi dra slutsatsen att ekobrottsligt utsatta branscher ej har 
en inställning som avviker från branscher i allmänhet. När det kommer till företagsstorlek 
som en faktor visar vår undersökning att desto fler anställda och desto större omsättning 
företaget som respondenterna representerar har, desto mer positivt ser de på revision.    
Enligt vår studie är företag med utomstående ägare mer positivt inställda till revision än 
företag där ägare och företagsledning är samma person/personer. Vår undersökning visade att 
alla respondenterna anser att kostnaden för revision är för hög i förhållande till den 
medföljande nyttan. 
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Förord 
 
Vi vill passa på att tacka de människor som hjälpt oss i genomförandet av denna uppsats. 
Främst vill vi tacka vår handledare Margareta Paulsson, som genomgående hjälpt oss med 
värdefull insikt. Personer som också förtjänar ett stort tack är Åke Gabrielsson som på 
uppsatsseminarier bidragit med goda råd samt de studenter som på seminarier under 
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1. INLEDNING 
I detta kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till problemet. Problembakgrunden 
resulterar sedan i vår problemformulering. Efter detta kommer vi att redogöra för vårt syfte 
med uppsatsen och även vilka avgränsningar vi valt att göra. 

1.1 Problembakgrund 
I Sverige infördes revisionsplikten år 1983 i syfte att skapa en bättre kontroll och översikt 
över bolagens ekonomiska situation vilket antogs leda till minskad ekonomisk brottslighet och 
bättre skattekontroll1. Tidigare hade aktiebolag med ett bundet eget kapital som understeg 1 
miljon kronor rätten att själva välja mellan en kvalificerad revisor och en icke kvalificerad 
revisor. Sveriges lagstiftare ansåg att det var denna grupp av företag som var mest utsatt för 
ekonomisk brottslighet. Eftersom små företag som hade någonting att dölja troligtvis inte 
själva skulle välja en mer kvalificerad revisor beslöt staten ett alla aktiebolag skulle anlita en 
kvalificerad revisor. Ett ytterligare motiv till detta beslut var att EG vid denna tidpunkt hade 
infört liknande regler och att Sverige strävade efter ett liknande regelverk.2   
 
I Sverige anses revision inte bara utföras för ägarnas intresse utan även andra intressenter 
anses ha nytta av revision. Till dessa intressenter räknas till exempel samhället, banker, 
kunder och anställda.3 För ett enmansföretag fyller revisionen kanske inte en speciellt stor 
nytta, detta eftersom man som ägare redan är väl insatt i rörelsen. För större företag där 
ägarna är skiljda från företagsledningen kan det dock vara mycket intressant för ägarna att få 
information om hur företaget fungerar.4 För samhället är revisionens främsta nyttor 
skattekontroll och brottsbekämpning. För skattekontrollen utgör reviderade räkenskaper 
endast en liten del men det råder inga tvivel om att revisionen är till nytta för skattekontrollen. 
Revisionens brottsbekämpande verkan kommer från ABL 9 kap. 42 § som säger att revisorn 
har anmälningsplikt i de fall han upptäcker lagbrott. Hur effektivt denna brottsbekämpning i 
verkligheten är går dock inte att mäta.5 
 
Statens statistiska centralbyrå, SCB, uppskattar att i Sverige uppgår de så kallade ”svarta”, det 
vill säga obeskattade, inkomsterna till hela 130 miljarder kronor per år. En bransch som anses 
innehålla stora mörkertal är restaurangbranschen.6 Att restaurangbranschen är mer utsatt för 
ekonomisk brottslighet än andra branscher beror på flera olika faktorer. Några av dessa är att 
restaurangbranschen är en utpräglad småföretagsbransch, är personalintensiv samt har små 
marginaler.7 Det finns även teorier som förklarar hur ett brottsligt beteende blir accepterat hos 
en stor grupp. Personerna inom gruppen neutraliserar sina brottsliga handlingar genom att 
tänka ”alla andra gör det”. För att motverka ett sådant beteende krävs att tillfällena till 
ekonomiska brott minskar och att personerna inom gruppen känner att den statliga kontrollen 
fungerar. 8  

                                                 
1 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005 
2 Camilla Sjöström, Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv. (Linköping: Department of Computer 
and Information Science, 1994.), 151. 
3 Föreningen Auktoriserade Revisorer. FAR:s revisionsbok. (Stockholm: FAR Förlag AB, 2002.), 13. 
4 Ibid. 
5 Per-Olof Andersson, Ordförande Svenska Revisorsamfundet, SRS. ”Revisorerna tillför företagsekonomisk 
kompetens – Behåll revisionsplikten.”, Balans  nr 4, (2005): 34. 
6 http://www.ekobrottsmyndigheten.se  2006-11-01 
7 Tage Alalehto, Motiv eller tillfälle?: en studie om ekonomisk brottslighet inom restaurangbranschen. (Atlas 
bokförlag, 1999), 18-20. 
8 Emanuelsson Korsell, L. Förebygga ekobrott, behov och metoder. BRÅ: Rapport 2003:1, 25-27. 



 7 

Det har emellertid ifrågasatts huruvida nyttan av den i Sverige nuvarande revisionsplikten för 
de små bolagen överstiger kostnaderna av densamma. I en rapport som Svenskt Näringsliv 
publicerade i mars 2005 drog professorerna Thorell och Norberg slutsatsen att det inte finns 
tillräckliga bevis för att nyttan med revision överstiger kostnaderna av den samt att de inte 
finner några bevis för att ekobrotten skulle öka vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten 
för de små bolagen. Om nyss nämnda faktorer inte kan bevisas, finns ingen anledning att 
Sverige ska skilja sig från resterande länder i Europa.9  
 
De i Sverige gällande redovisningsreglerna blir allt mer anpassade efter den internationella 
utvecklingen. Dock är en stor del av de nya regelverken i allmänhet främst riktade mot större 
bolag.10 EU:s fjärde bolagsdirektiv lämnar rätten för de enskilda medlemsländerna att låta 
mindre företag slippa revisionsplikten. Förutsättningen är att de inte överskrider två av 
följande tre gränsvärden: 50 anställda, en omsättning på 7,3 miljoner Euro, samt en 
balansomslutning på 3,65 miljoner Euro.  
 
Flera länder inom EU, exempelvis Storbritannien, har följt de ovan nämnda direktiven i 
princip fullt ut vad gäller gränsvärdena. Sverige och Malta är i nuläget de enda länder inom 
EU som fortfarande har lagstadgad revision för alla bolag.11 När nu även våra nordiska 
grannländer Danmark och Finland har valt att avskaffa revisionsplikten går debatten het för 
att Sverige skall göra detsamma.   
 

1.2 Problemformulering 
Med bakgrund av vad som redogjorts för ovan avser vi utreda i vilken utsträckning teoretiska 
argument för och mot revisionsplikten får stöd av småföretagen själva. Kan det även vara så 
att företag inom en bransch speciellt utsatt för ekonomisk brottslighet har en avvikande 
inställning till ett borttagande av revisionsplikten? Argumenten för revisionsplikt kanske ter 
sig särskilt starka inom just denna bransch? Leder detta till att olika branscher har olika behov 
av extern kontroll? 
 
Problemformuleringen kan summariskt konkretiseras med följande fråga: 
 
 

– Hur ställer sig små aktiebolag till ett eventuellt slopande av revisionsplikten och vilka 
faktorer påverkar deras ställningstagande?  

 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur småföretagare ställer sig till ett eventuellt slopande 
av revisionsplikten. Vi vill även utreda vilka specifika faktorer som påverkar företagens syn 
på revision. Med syn menar vi vilka för- och nackdelar företagen anser att revision medför. 
Med faktorer menar vi olika förhållanden som utöver revisionens för- och nackdelar kan 
påverka ett företags ställningstagande. Faktorer som vi valt att undersöka är företagsstorlek, 
om företaget har utomstående ägare, kostnad samt ekonomisk brottslighet. Faktorn ekonomisk 

                                                 
9 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 7. 
10 Thorell, P. och C. Norberg, ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans nr 3, (2005): 19. 
11 Dagens Industri, [www dokument] 
     http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex 
    %26ArticleId%3d2005%5c03%5c16%5c137039%26src%3ddi/   2006-11-23 
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brottslighet vill vi utreda genom att jämföra om några skillnader kan ses mellan ekobrottsligt 
utsatta branschers inställning till ett borttagande av revisionsplikten i jämförelse med 
branschers inställning i allmänhet. Ekobrottsmyndigheten har fastställt att en stor del av den 
ekonomiska brottsligheten sker inom ett fåtal olika branscher, en av dessa är 
restaurangbranschen.  
 
En hypotes vi arbetar med är att ifall restaurangbranschen är överrepresenterad vad gäller en 
positiv inställning till borttagandet av revisionsplikten, så kommer färre företag inom denna 
bransch att använda sig av frivillig revision jämfört med företag i andra branscher. I en 
bransch med ovanligt hög ekonomisk brottslighet som just restaurangbranschen har, kommer 
slopandet av revisionsplikten och därmed också den minskade kontrollen att på sikt riskera att 
den ekonomiska brottsligheten ökar. Denna bransch blir därigenom desto mer utsatt för 
ekonomisk brottslighet i förhållande till andra branscher än vad den varit tidigare. 
 
 Utifrån resultatet från vår undersökning hoppas vi sedan kunna föra en diskussion om vilken 
sorts företag som bör kunna undantas från revisionsplikt. 
 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas mot små aktiebolag. Som små aktiebolag har vi räknat alla aktiebolag med 
max 50 anställda i enlighet med EG:s fjärde bolagsdirektivs maxvärde. För vår 
branschjämförelse har vi valt att endast undersöka en bransch med hög ekobrottslighet, 
restaurangbranschen. Vi har även valt att geografiskt avgränsa studiens omfattning till 
Västerbotten. 
 

1.5 Disposition 
 
I kapitel 2 beskrivs det tillvägagångssätt vi valt för att på bästa sätt genomföra vår studie och 
besvara vår problemformulering. Vi diskuterar även trovärdigheten hos vår studie och tar upp 
eventuella brister hos materialet som utformar vår teoretiska referensram. Den teoretiska 
referensramen presenteras sedan i kapitel 3 och kapitel 4. Kapitel 3 ger läsaren 
bakgrundsinformation till ämnet samt fokuserar på revisionens för- och nackdelar. Kapitel 4 
redogör för ekonomisk brottslighet och hur ekobrott blivit särskilt utbrett inom 
restaurangbranschen. Anledningen till vårt val att dela upp studiens referensram i två kapitel 
är att vi avser att undersöka olika faktorers påverkan på aktiebolags syn på revisionsplikten. 
Faktorn ekonomisk brottslighet attackeras dock genom en på egen hand utformad hypotes 
som bygger på helt andra teorier i jämförelse med resterande faktorer. Kapitel 5 behandlar hur 
studien utformades och genomfördes. Kapitel 6 utgörs av empiri och presenterar resultatet 
från vår enkätstudie. Det empiriska materialet analyseras sedan i kapitel 7. I det avslutande 
kapitlet redogör vi för våra slutsatser samt ger förslag på fortsatt forskning. 
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2. TEORETISK METOD 
I detta kapitel beskrivs varför vi valt att undersöka detta ämne. Efter det följer en beskrivning 
för vilket perspektiv studien utgår från, våra förföreställningar, vår kunskapssyn och vilket 
angreppssätt vi valt. Slutligen kommenterar vi valet av teoretisk referensram och kritik till 
denna.    

2.1 Val av ämne 
Ett eventuellt borttagande av revisionsplikten har varit ett högaktuellt ämne det senaste året. 
Som ekonomistudenter inne på sina sjätte terminer har vi just avslutat kursen redovisning C 
där vi lärt oss grundläggande teorier samt praxis vad gäller redovisning i Sverige. Några 
fördjupade kunskaper inom något av revisionens många ämnesområden kan vi inte ännu anse 
oss ha, så vilket ämnesområde vi skulle välja var inte från början någon självklarhet. En nära 
vän som jobbar som revisor i Stockholm föreslog ämnet, och efter att ha bläddrat igenom 
senaste årens nummer av tidningen Balans samt sett ämnet diskuteras på nyheterna gick det 
upp för oss hur ”hett” detta ämne just nu är samt att det vore intressant ämne att fördjupa sig 
inom. Tidigare undersökningar som gjorts har till största delen varit kvalitativa. Vi tyckte 
därför det skulle vara intressant med en kvantitativ undersökning som även riktar sig mot att 
se om en eko-brottsligt utsatt bransch har en avvikande inställning till ett eventuellt slopande 
av revisionsplikten jämfört med branscher i allmänhet. Detta ser vi inte ha undersökts i någon 
stor utsträckning tidigare. En bransch som ansetts ha ett stort mörkertal av svart arbetsinkomst 
samt revisionssvårigheter är restaurangbranschen. Att se om denna branschs inställning skiljer 
sig från branschers inställning som helhet skulle därför kunna bli intressant.  

2.2 Val av teori 
Det finns på detta område relativt lite teori som är direkt knuten mot vår problemställning. De 
flesta källorna som berör området kommer från den debatt om revisionspliktens vara eller icke 
vara som pågår i tidningen Balans. Utöver dessa källor är det främst Svenskt Näringslivs 
undersökning12 av revisionsplikten som kan kopplas direkt mot problemställningen. Övrig 
teori tas upp i vår studie för att man som läsare skall få en bredare kunskap om ämnet. För att 
läsaren skall få en ökad förståelse för revisionsplikten har vi valt att ta med en kortare 
historik. Eftersom Sveriges revisionsplikt är något säregen i jämförelse med andra länder 
inom EU anser vi det vara av intresse att kortfattat redogöra hur revisionen ser ut i övriga 
Europa. Vi hoppas att läsaren efter teorin har fått en god insikt i vad revision innebär samt 
vilka för och nackdelar den för med sig.  

2.3 Perspektiv 
Perspektivet är ett medvetet val som forskaren gör.13 Det fungerar som en lins som forskaren 
ser det studerade fenomenet med och sedan väljer de aspekter som anses väsentliga samt 
studerar verkligheten. Dessa perspektiv färgar innehållet i studien, det är av den anledningen 
viktigt för läsaren att vara medveten om vilket perspektiv som forskaren utgår ifrån.14 
 
Vi har valt att undersöka detta ämne utifrån ett ägar-/företagsledningsperspektiv. Det är på 
grund av att det endast är små aktiebolag med maximalt 50 anställda som berörs av EG:s 
fjärde bolagsdirektiv och på så sätt kan vara aktuella för ett eventuellt undantagande av 
                                                 
12 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005 
13 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod. (Lund: Studentlitteratur AB, 1992), 37. 
14 Ulf Lundahl, Per-Hugo Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. (Lund :     
Studentlitteratur, 2002), 62. 
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revisionsplikten. Vi anser att genom att välja detta perspektiv kunna få en rättvisande bild 
över vad företagen själva tycker om revisionsplikten och hur de skulle agera vid ett slopande 
av denna.  
 

2.4 Förföreställningar 
Då en människa ej föds med ett specifikt förhållningssätt till världen formas man t.ex. utifrån 
sina individuella sociala förhållanden, utbildning och praktiska erfarenheter.15 För att 
konkretisera detta tar vi hjälp av ett exempel: ”En forskare som vuxit upp i ett arbetarhem har 
antagligen helt andra förföreställningar om denna typ av sociala miljö än den som vuxit upp i 
en högutbildad social miljö.” 16 
 
När forskningsprocessen fortskrider utvecklar man kontinuerligt sin förföreställning och 
tillsammans med kunskapssynen påverkar de hur forskningen utformas.17 
 
Då vi ej har någon arbetserfarenhet från redovisningsbranschen blir det våra kunskaper från 
universitetsstudierna som påverkat vårt val av angreppssätt och de källor som vi byggt vår 
teori på.  Vår förföreställning om vårt ämne har sin grund i tidigare lärdomar vi erhållit genom 
vår utbildning. Detta kan påverka det teoretiska innehållet i studien såväl som den empiriska 
undersökningen och det är något som vi är väl medvetna om. 
 

2.5 Kunskapssyn 
Det kan vara till stor nytta att reflektera över sin kunskapssyn eftersom man då kan förstå de 
förutfattade meningar man besitter om sin omvärld. Endast om denna förståelse existerar kan 
man undersöka dessa förutfattade meningar och eventuellt ändra sin inställning.18  
 
Inom vetenskapens värld finns det två dominerande sätt att se på och beskriva 
forskningsproblem, positivism och hermeneutik.19 Med hermeneutiken är syftet att tolka och 
förstå något, t.ex. förstå andra människor och tolka dess motiv, handlingar mm.20 Denna 
inriktning ger en mera osäker kunskap än positivismen men istället blir den rikare och mera 
nyanserad.21 
 
Positivismen menar att helheten skall brytas ned i delar och studeras var för sig för att kunna 
förstås, en naturvetenskaplig forskningsmetod. Med det menas att man bortser från allt som 
inte är verkligt och iakttagbart. Det vetenskapliga målet är att förklara något, dvs. att söka 
efter orsak – verkan – samband. När man bedriver ett praktiskt forskningsarbete med en 
positivistisk metod börjar man med att studera verkligheten och samla in fakta om denna. 
Insamlandet av fakta görs ofta genom kvantitativa undersökningar. När man sedan har 
tillräckligt med fakta kan man utifrån den se mönster och regelbundenheter i verkligheten. 
Det är från dessa mönster som därefter kan leda fram till allmänna slutsatser, s.k. lagar.22  
                                                 
15 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 25. 
16 Ibid., 76. 
17 Ibid., 77. 
18 Mark Saunders, Philip Lewis and Adrian Thornhill, Research Methods for Business Students, 2:nd edition 
(Harlow: Financial Times/Prentice Hall, cop. 2000), 86. 
19 Johansson Lindfors, 23. 
20 Lundahl och Skärvad, 42. 
21 Torsten Thurén, Vetenskapsmetodik för nybörjare (Stockholm: Liber AB, 2003), 46. 
22 Lundahl och Skärvad, 38-39, 44. 
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Vi kommer utifrån det positivistiska synsättet att försöka visa vad som skulle hända vid ett 
borttagande av revisionsplikten. Detta då vi inleder med att skapa oss en bild av 
revisionsplikten genom insamlandet av material som beskrivs under 2.9 sekundära källor. Vi 
genomför sedan en kvantitativ undersökning för att få fakta om hur verkligheten ser ut. I 
analysen jämför vi och försöker se samband mellan våra resultat och den teoretiska 
referensramen.  
 

2.6 Angreppssätt 
Med angreppssätt avses hur man har tänkt närma sig den verklighet som man har valt som 
föremål för sin empiriska studie. Angreppssättet beror på till stor del på kunskapssynen och 
forskningsproblemet och om någon eller båda av dessa har en central roll för forskaren. Man 
kan även säga att forskaren tar angreppssättet som en utgångspunkt för sina 
ställningstaganden inför det empiriska arbetet som skall komma. I metodologiska 
sammanhang förekommer valet mellan en deduktiv och induktiv ansats. Dock måste inte det 
ena utesluta det andra utan angreppssätten kan vara överlappade23.  
 

2.6.1 Deduktivt/Induktivt angreppssätt 
Det deduktiva angreppssättet innebär kortfattat att man går från teori till empiri. Forskaren tar 
hjälp av till exempel litteraturstudier och bygger upp en teoretisk modell som är avsedd att 
avbilda den verklighet och beskriva den företeelse som står i fokus. Den uppbyggda teoretiska 
modellen testas sedan mot den empiriska verklighet som man fått fram genom sin 
undersökning för att avgöra om teorin är sann eller om den kan falsifieras.24  
 
Det induktiva angreppssättet innebär tvärtemot det deduktiva att man går från empiri till teori. 
Problemställningen utgår ej från teori som är uppbyggt av precisa uppfattningar, utan snarare 
från en teori som grundar sig på tillfälliga och enstaka iakttagelser.25 Syftet är således inte att 
visa hållbarheten hos vissa teorier utan istället att utveckla begrepp om ett fenomen och om 
möjligt förstå alla aspekter hos fenomenet.26 
 
Vi anser att ett deduktivt angreppssätt passar bäst till vår studie. Vi har utvecklat vår 
teoretiska referensram utifrån tidigare studier samt artiklar och böcker. Vår undersökning 
syftar till att pröva de argument som tagits upp i teorin och få svar på hur företagen själva 
förhåller sig till de argumenten. Vi strävar således inte efter att utveckla nya för- och 
nackdelar till slopandet av revisionsplikten, utan endast att testa redan befintliga synpunkter. 
Vi avser även att undersöka vår hypotes om att restaurangbranschen kan tänkas ha en 
avvikande inställning till slopandet av revisionsplikten jämförandes andra branscher. Den 
teoretiska referensram vi utvecklat om ekonomisk brottslighet och restaurangbranschen har 
inkluderats som stöttepelare till vår hypotes. Även denna teoretiska referensram bygger på 
redan befintliga teorier, artiklar och böcker. Vi anser att denna del av syftet också angrips med 
den deduktiva ansatsen, då vi med undersökningen avser att antingen verifiera eller falsifiera 
hypotesen utifrån de svar vi får i vår enkätundersökning. 
 

                                                 
23 Johansson Lindfors, 54. 
24 Johansson Lindfors, 55-56. 
25 Halvorsen, 43. 
26 Ibid., 78. 
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2.6.2 Kvantitativ/kvalitativ ansats 
Kommande distinktion är att avgöra vilken analys och datainsamlingsteknik man ska använda 
sig av. Vanligtvis görs valet mellan en kvantitativ eller kvalitativ ansats.27 Kvalitativa metoder 
används enkelt uttryckt då man vill beskriva saker med ord. De är att rekommendera när man 
vill få en djupare analys, men inte är i behov av att kunna generalisera utanför en viss grupp, 
miljö eller sammanhang.28 De två vanligaste tillvägagångssätten för kvalitativa metoder är 
intervjuer och observationer.29 Kvantitativa metoder används däremot när man det är viktigt 
att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet och kunna göra generaliseringar utifrån en 
mindre grupp. Om man vill kunna säga något om inställningen hos en grupp som sträcker sig 
längre än undersöknings materialet är kvantitativa metoder att rekommendera.30  
 
Då vi vill få en uppfattning om hur små bolag i Västerbotten förhåller sig till ett eventuellt 
slopande av revisionsplikten, anser vi att en kvantitativ undersökning i form av en enkät är 
bäst passande för vår studie. Vi kan på så sätt nå ut till en stor grupp företag och ställa alla 
företag exakt samma frågor. Vi är inte ute efter en djupare förståelse av någon speciell aspekt 
som slopandet av revisionsplikten kan tänkas medföra, utan vill utifrån de argument vi 
presenterat i den teoretiska referensramen kunna jämföra företagens svar. En underökning i 
enkätform ger även goda möjligheter för statistisk analys vilket underlättar jämförelser mellan 
en stor grupp företag.31 Efter analysen kan vi sedan se hur företagen vi frågat ställer sig till 
revisionsplikten, och göra generaliseringar till Västerbotten som helhet.  
 

2.7 Reliabilitet 
En förutsättning för att ett forskningsresultat ska kunna förklara faktiska förhållanden är att 
undersökningen har hög reliabilitet.32 Med reliabilitet menas hur pålitlig undersökningen är. 
Om vi gör om undersökningen, skulle vi då få samma resultat nästa gång? Ju pålitligare 
undersökningen är, dvs. ju större chansen är till upprepning av resultatet vid en ny 
undersökning, desto högre är reliabiliteten. Vid en kvantitativ undersökning är det viktigt att 
undersökningen utförs på samma sätt oavsett var och när undersökningen genomförs.33 Detta 
leder till en hög reliabilitet och innebär en hög frånvaro av slumpmässiga fel. Resultatet blir 
detsamma oavsett vem som utför undersökningen, och påverkas inte av tillfälligheter.34 
 
 För att öka reliabiliteten i vår undersökning har vi efter hjälp från statistiska institutionen på 
Umeå universitet valt en jämn procentfördelning till de tre olika grupper av företagsstorlekar 
vi valt att undersöka. Utskicket gick till 10 % av alla mikroföretag, 10 % av alla mindre 
aktiebolag, samt 10 % av alla små aktiebolag i Västerbotten. Genom att skicka enkäten via 
mejl så får även företagen möjlighet att svara på egen hand när de har tid. Detta 
tillvägagångssätt anser vi öka reliabiliteten i vår undersökning då företag knappast kommer att 
välja att svara på enkäten då omständigheter som t.ex. tidsbrist föreligger, utan själva kan 
välja ett lämpligt tillfälle att ta sig tid och svara på frågorna. För restaurangföretagen valde vi 
att skicka ut enkäten till alla restaurangföretag med bolagsformen aktiebolag i Västerbotten. 

                                                 
27 Johansson Lindfors, 54. 
28 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början (Lund: Studentlitteratur AB, 2006), 21. 
29 Ibid., 22. 
30 Ibid., 21. 
31 Jan-Axel Kylén, Fråga rätt vid enkäter, intervjuer, observationer, läsning (Stockholm: Kylén, cop. 1994), 13. 
32 Heine Andersen, Vetenskapsteori och metodlära (Lund: Studentlitteratur AB, 1994), 14. 
33 Ibid. S.15. 
34 Lundahl och Skärvad, 152. 
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Detta då vi trots denna företagsgrupp låga antal ville få deras svar representativa och 
jämförbara med de andra företagsgrupperna35.  
 

2.8 Validitet  
Validiteten i en undersökning handlar om ifall undersökningen mäter det som den är avsedd 
att mäta. Validiteten hänger ihop med reliabiliteten på så sätt att validiteten är beroende av 
reliabiliteten och kan aldrig bli högre än denna36. Man skiljer mellan inre och yttre validitet. 
Inre validitet råder när, som i vårt fall, om frågeformuläret i en enkätundersökning mäter vad 
man avsett att mäta. Yttre validitet avser om de tillfrågade i undersökning i verkligheten 
agerar och tycker på samma sätt som de i undersökningen uppgett att de agerar/tycker37.  
 
För att få en hög inre validitet har vi försökt utforma enkätfrågorna utifrån undersökningens 
syfte och teoretiska referensram. Vi har även riktat enkäten mot personer som är väl insatta 
inom företagen till exempel VD, ekonomichefer och ägare. Dessa personer utgör sedan våra 
respondenter. Vi kommer i vår uppsats ej att kunna avgöra hur god den yttre validiteten i vår 
undersökning är. Anledning till detta är att revisionsplikten för små aktiebolag ännu inte är 
borttagen. Därigenom vet vi ej hur företagens verkliga agerande kommer att bli om den 
lagstadgade revisionsplikten slopas.  
 
 
2.9 Sekundära källor  
Insamlingen av litteratur har vi bedrivit genom sökningar i universitetsbibliotekets databaser 
Libris och Album. Vi har även använt oss av databaserna BPR – Business Source Premier och 
SSRN. Några sökord som vi använt oss av är Revision, Revisionsplikt, Metod, Enkät, 
Ekobrott, Ekonomisk brottslighet, Restaurangbranschen, Statutory Audit och Auditing. Vi har 
även sökt information på Umeå Stadsbibliotek och använt oss av samma sökord. Delar av 
litteraturen har funnits via Internet där främst Svenskt Näringslivs, Ekobrottsmyndighetens, 
regeringens och BRÅ:s hemsidor använts. Utöver dem har sökmotorn GOOGLE används med 
ovanstående sökord. Vi har även funnit information i Föreningen Auktoriserade Revisorers 
facktidning, Balans. Den debatt som råder om revisionspliktens vara eller icke vara förs 
framförallt i denna tidning.  

2.9.1 Kritik av sekundära källor 
När man använder sig av sekundära källor måste man kontrollera sina källor genom att 
kritiskt granska källan utifrån ett antal kriterier.38 Ett av dessa kriterier kan vara att 
aktualiteten hos en källa bör granskas, med det menas att kontrollera om källan är den senast 
allmänt vedertagna inom det aktuella området. En källa behöver inte vara inaktuell bara för att 
den är gammal, så länge som ingen ny teori har tagits fram inom området så har källan 
fortfarande kvar sin aktualitet.39 Ett annat viktigt kriterium att granska är varför en källa har 
uppkommit, dvs. varför den har skrivits. En artikel kan vara beställd för att tjäna ett specifikt 
syfte och därför vara vinklad för att nå ett önskat resultat.40  Till exempel kan någon som är 
positivt inställd till ett slopande av revisionsplikten vinkla en text för att på så sätt öka 

                                                 
35 Gerald Keller, Statistics for management and economics, seventh edition (Duxbury: Thomson Brooks/Cole, 
2005), 150. 
36 Eliasson, 16-17. 
37 Lundahl och Skärvad, 150-151. 
38 Ibid., 224. 
39 Johansson Lindfors, 89. 
40 Lundahl och Skärvad, 226. 
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acceptansen av denna idé. I vårt fall blir detta väldigt påtagligt då flera av våra källor är 
skrivna av yrkesutövare och organisationer med egna bakomliggande intressen. Till exempel i 
tidningen Balans är många artiklar skrivna av redovisningsexperter. Att anta att dessa 
personer är helt neutralt inställda vore blåögt då personerna oftast är starkt kopplade mot 
någon revisionsfirma. I vår studie har vi flertalet gånger refererat till en studie om 
revisionsplikten framtagen av professorerna Per Thorell och Claes Norberg. Denna studie 
gjordes på beställning av Svenskt Näringsliv. Då Svenskt Näringsliv är positivt inställda till 
ett slopande av revisionsplikten gäller det att ta med detta i beaktande, dock anser vi att 
författarna bakom studien är så pass seriösa personer att undersökningen inte mister 
trovärdighet på grund av detta. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 Revision och Revisionsplikt 
 I inledningen av detta kapitel presenteras revisionspliktens utveckling i Sverige samt, 
innehållet i en revision. Detta för att ge läsaren en bakgrund och bättre förståelse för ämnet. 
Vi fortsätter sedan med att redogöra för revisorns anmälningsplikt, revisionens för och 
nackdelar samt hur revisionsplikten ser ut i övriga Europa. 

3.2 Historisk överblick av Sveriges revisionsplikt 
Mellan åren 1875 – 1888 förskingrades 1,7 miljoner kronor från svenska företag. Kontrollen 
över företags räkenskaper var bristfällig och det tog lång tid innan fall av förskingring kunde 
upptäckas. För att komma till rätta med detta problem antogs 1895 en ny aktiebolagslag. I och 
med den blev det krav att räkenskaperna och styrelsens förvaltning av svenska aktiebolag 
skulle revideras. Det fanns dock på den tiden inga kvalificerade revisorer. Inte förrän 1912 
auktoriserade Stockholms Handelskammare sex stycken revisorer. De efterföljande åren 
utvecklades revisorsyrket och fler och fler revisorer auktoriserades.41 1944 kom en ny 
aktiebolagslag där det för första gången krävdes en auktoriserad revisor i börsnoterade företag 
med ett aktiekapital till värde av två miljoner SEK eller mer.42 Med denna lag skärptes 
reglerna för revision bl.a. som en följd av Kreugerkraschen.43 
 
I och med den nya aktiebolagslagen 1977 krävdes en kvalificerad revisor i företag med ett 
bundet eget kapital på en miljon SEK. För bolag med nettotillgångar som översteg 1000 
basbelopp eller med fler än 200 anställda eller ifall bolaget var börsnoterat krävdes det en 
auktoriserad revisor.44 
 
Sveriges lagstiftare ansåg att företag som hade ett bundet kapital som understeg 1 miljon 
kronor var mest utsatta för ekonomisk brottslighet. Eftersom små företag som hade någonting 
att dölja troligtvis inte själva skulle välja en mer kvalificerad revisor beslöt staten ett alla 
aktiebolag skulle anlita en kvalificerad revisor.45 Revision blev en plikt för alla aktiebolag i 
Sverige oberoende av företagens storlek den 1 januari 1983. Argumenten för revisionsplikt 
var att den skulle motarbeta ekonomisk brottslighet samt vara till hjälp för ägarna att upptäcka 
ekonomiska problem i ett tidigt skede.46 Ett ytterligare motiv till detta beslut var att EG vid 
denna tidpunkt hade infört liknande regler och att Sverige strävade efter ett liknande 
regelverk.47  
 

3.3 Revisionsplikt inom EU 
Artikel 51 i EG:s fjärde bolagsdirektiv kungör revisionsplikt för alla aktiebolag inom EU. Den 
tillåter dock att man gör undantag ifrån revisionsplikten om aktiebolaget uppfyller vissa krav. 
Enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv kan företag som understiger två av följande tre kriterier 
undantas från revisionsplikt: medeltal av 50st anställda, balansomslutningen skall vara max 

                                                 
41 Sjöström, 94. 
42 Elisabeth Precht, ”Revisionsplikten i små bolag – en fråga som engagerar.”, Balans nr 4, (2005): 22. 
43 Sjöström, 93. 
44 Elisabeth Precht, ”Revisionsplikten i små bolag – en fråga som engagerar.” Balans nr 4, (2005): 22. 
45 Sjöström, 151. 
46 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag. Svenskt Näringsliv, 2005, 16. 
47 Sjöström, 151. 
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3 650 000 euro och nettoomsättningen får ej överstiga 7 300 000 euro. Flertalet 
medlemsländer har valt att använda sig av detta och nedan följer en tabell som visar hur ett 
antal medlemsländer har valt att definiera sina gränsvärden för revision.48 

 
 
Som man kan utläsa från ovanstående tabell är variationer för gränsvärdena inom de olika 
medlemsländerna påtaglig. Gränsvärdet för balansomslutning men framförallt för 
omsättningen fluktuerar kraftigt, däremot är det maximala antalet anställda, 50st, detsamma 
för alla länderna. Vissa av medlemsländerna t.ex. Luxemburg och Nederländerna har valt att 
lägga sig nära EU:s maximalt tillåtna gränsvärden medan England har valt att anamma 
maxgränserna fullt ut.49 Den danska Erhevs- og Selskabsstyrelsen uppskattade 2005 att 90 % 
av de små företagen inom EU är undantagna från lagstadgad revision.50 Förutom Sverige så är 
det endast Malta inom EU som även använder sig av lagstadgad revision.51 Danmark har 
nyligen beslutat sig för att undanta bolag som inte överstiger följande gränsvärden från 
revision: 1,5 miljoner DKK i balansomslutning, 3 miljoner DKK i omsättning och maximalt 
12 anställda.  Ett land som verkar gå mot strömmen är Italien där diskussioner om att införa 
revisionsplikt för mindre företag hålls i efterdyningarna av en redovisningsskandal. 52 

3.3.1 Revision i England 
England har i detta sammanhang en särställning eftersom de 1969 införde lagstadgad revision 
för alla aktiebolag men avskaffade detta krav för små bolag 1994. Andra länder t.ex. Tyskland 
och Frankrike har aldrig haft lagstadgad revision för små bolag. Sedan avskaffandet 1994 har 
England höjt sina gränsvärden tre gånger, 1997, 2000 och senast 2004. I och med 2004 års 
höjning ligger Englands gränsvärden för undantag på EU:s maxinivå.53 Att England valt att 
använda sig utav undantag från revisionsplikt bygger på en regleringsteori för små företag 
som säger att om inte nyttan av en ofrånkomlig regel kan påvisas överväga de kostnader den 
medför så bör regeln avskaffas.54 Farhågor fanns i England att negativa effekter så som fel i 
                                                 
48 Svanström, T., ”Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma”, Umeå Universitet, 2006, 3. 
49 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 12. 
50 Svanström, T., ”Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma”, Umeå Universitet, 2006, 3. 
51Dagens Industr [www dokument] 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c03% 
   5c16%5c137039%26src%3ddi/   2006-11-23 
52 Svanström, T., ”Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma”, Umeå Universitet, 2006, 3. 
53 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 25. 
54 Ibid.   
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bokföringen, bedrägerier och skattebortfall m.fl. skulle uppkomma p.g.a. undantag från 
revisionsplikten. När Englands regering gjorde en utvärdering av dessa eventuella negativa 
effekter inför den senaste gränsvärde höjningen år 2004 kom de till slutsatsen att nyttan av 
revisionsplikten för dess intressenter inte var tillräcklig stor i förhållande till de ekonomiska 
besparingar man ansåg sig kunna göra vid en höjning av gränsvärdena.55 Englands 
handelsdepartement gav Jill Collins i uppdrag att göra en vetenskaplig undersökning av 
revisionsplikten. Undersökningen utvärderade företagsledningars syn på undantag ifrån 
revision och nyttan av revision.56 Genom en grundlig genomförd enkätstudie fick Collins fram 
att det främsta skälet till att revidera ens företag, trots att det var undantaget ifrån 
revisionsplikt, var en önskan från företagsledningen och att det följde bolagets policy. 
Intressenterna till företagens redovisning som krävde revision var främst banker och 
aktieägare. Det främsta skälet till att utnyttja rätten till undantag ifrån revisionsplikten var att 
företagen inte såg några direkta fördelar samt en kostnadsbesparing57  
 

3.4 Revisionens utförande 
En revision utförs alltid av en extern revisor, detta p.g.a. att den revisor som genomför 
revisionen skall vara oberoende. Kravet på oberoende ger ett ökat förtroende för 
granskningen.58 Revisorn väljs på bolagsstämman.59 Syftet med en revision klarläggs i nionde 
kapitlet 3 § i aktiebolagslagen där det bl.a. står: ”Revisorn skall granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 
Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.”  Utifrån 
det kan man säga att revisorns huvudsakliga arbetsuppgifter är att granska följande punkter: 
 

• årsredovisningen 
• räkenskaperna 
• styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av verksamheten, det vill säga 

förvaltningsrevision.  
 
Själva granskningen av årsredovisningen har som syfte att kontrollera att posterna i företagets 
balansräkning, t.ex. tillgångar, skulder och avsättningar, finns i verkligheten och tillhör 
bolaget. De uppgifter som lämnas i balansräkningen och resultaträkningen skall även 
kontrolleras så att de stämmer överens med företagets räkenskaper.60 
 
Revisionens kärna är räkenskapsrevision.61 Med räkenskapsrevision menas att bolagets 
löpande redovisning granskas. Tillförlitligheten för den löpande redovisningen är beroende 
utav företagets interna kontroll. Revisorn granskar företagets interna kontroll för att utifrån 
det bedöma räkenskapernas tillförlitlighet.62 
 
 
 
 

                                                 
55 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 30. 
56 Ibid., 26. 
57 Ibid., 27. 
58 Ibid., 18. 
59 Aktiebolagslagen 2005:551, ABL kap 9 8§  
60 Jan Thomasson, Extern redovisning och finansiell analys. (Liber AB, 1998), 215. 
61 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 24. 
62Thomasson, 215. 
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Förvaltningsrevisionens syfte är främst att klargöra om63: 
 

• åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet ligger styrelsen eller 
VD till last. 

• Styrelseledamot eller VD på annat sätt handlat i strid med Aktiebolagslagen, tillämplig 
lag om årsredovisning eller bolagsordningen.   

 
Efter att dessa granskningar är gjorda skall revisorn på årsredovisningen skriva en referens till 
revisionsberättelsen. Om revisorn anser att något som granskats ej bör fastställas t.ex. 
resultaträkningen så skall revisorn anteckna detta.64 Revisionsberättelsen i sin tur ska alltid 
innehålla revisorns utlåtande beträffande om årsredovisningen upprättats enligt lag, 
resultaträkning och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsen och VD samt det inom 
förvaltningsberättelsen framställda förslag till dispositioner för bolagets vinst eller förlust.65  

3.4.1 Revisorns anmälningsplikt 
Reglerna om en revisors anmälningsskyldighet förmedlar i korthet att en revisor är skyldig att 
informera styrelsen om denne misstänker att en styrelsemedlem eller verkställande direktör 
har begått vissa brott med ekonomisk koppling inom ramarna av bolagets verksamhet. Efter 
att styrelsen informerats skall revisorn senast 4 veckor senare avbryta sitt uppdrag hos detta 
företag. Om brottet så kräver skall även Rikspolisstyrelsen alternativt av regering bestämd 
polismyndighet informeras.66 De typer av ekonomiska oegentligheter som skall anmälas av en 
revisor stipuleras i ABL 9 kap. 42 §. Exempel på sådana brott är bedrägeri, svindleri, 
penningtvätt, skattebrott, bestickning och förskingring. Anmälningsskyldigheten för revisorer 
infördes den 1 januari 1999 för att stärka revisorers brottsförebyggande roll som en del i 
kampen mot den ekonomiska brottsligheten.67 Under 2003 gjordes en postenkätundersökning 
som var riktad till 1350 revisorer. Enkätstudien visade att knappt 30 procent av revisorerna 
ansåg att anmälningsplikten är en viktig del av brottsbekämpningen. 34 procent av 
respondenterna ansåg att anmälningsplikten är helt verkningslös.68 Enligt 
Ekobrottsmyndigheten fanns det år 2000 17 stycken anmälningar från revisorer angående 
ekonomiska oegentligheter. Att antalet anmälningar var så lågt pekar på att anmälningsplikten 
inte har någon större betydelse.69 Slutsatser som dras i BRÅ:s Rapport 2004:4 är att revisorers 
anmälningsskyldighet inte kommer att spela en viktig roll i antalet brottsanmälningar, 
däremot att anmälningsskyldigheten har en brottsförebyggande effekt genom revisorernas 
stärkta maktposition. Den brottsförebyggande effekten tros även öka i takt med att företagen 
tar del av denna lagstiftning.70 

3.4.2 Nackdelar med revision 
Den främsta nackdelen mot revision som tas upp i debatter är kostnaden. Man menar att 
revisionsarvodet utgör en för hög kostnad för små aktiebolag. För de allra minsta aktiebolagen 
uppskattas den årliga revisionskostnaden uppgå till cirka 10 000 kronor.71 Företag som deltog 
i en engelsk studie av revisionsplikten utförd av Jill Collis angav att de i genomsnitt skulle 

                                                 
63 Föreningen Auktoriserade Revisorer. FARs samlingsvolym, (Stockholm: FAR Förlag AB, 2002), 1124. 
64 Thomasson, 215. 
65 Ibid., 216. 
66 ABL 9 kap.  42-44 §§ 
67 Larsson, B. Revisorns anmälningsskyldighet. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, Rapport 2004:4, 23. 
68 Ibid., 19. 
69 Ibid., 24-25. 
70 Ibid., 15. 
71 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 5. 
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spara 22 procent av revisionskostnaden om de valde att avstå ifrån revision. Av de företag i 
samma studie som skulle välja bort revision hade 77 procent kostnaden som motiv. Ett annat 
inlägg i debatten emot revisionsplikt är revisionens problem med revisorns oberoende. Denna 
problematik uppkommer oftast i de allra minsta aktiebolagen där ägare och styrelse utgörs av 
samma person. Det får som effekt att den som skall granskas även utser vem som skall sköta 
granskningen. Revisorn får i detta fall starka skäl att hålla sig på god fot med ägaren för att få 
fortsätta uppdraget vilket kan leda till att revisorn säljer konsulttjänster m.m. vid sidan om 
själva revisionen.72  

3.4.3 Fördelar med revision 
Bolagsrevisionen har uppkommit utifrån ägarnas behov av kontroll av bolagsledningens 
förvaltning av dess verksamhet. Det går att se i att det är bolagsstämman som väljer 
revisorer.73 I Sverige anses revision inte bara utföras för ägarnas intresse utan även andra 
intressenter anses ha nytta av revision. Till dessa intressenter räknas till exempel samhället, 
banker, kunder och anställda.74 
 
3.4.3.1 Fördelar med revision för dess intressenter: 
• Ägarna – Ett enmansföretag har kanske inte så stort behov av revision då man som ägare 

redan är insatt i hur företaget fungerar. I ett större företag med utomstående ägare, dvs. där 
ägarna är skiljda från företagsledningen är det dock mycket intressant för ägarna att 
erhålla information om hur företaget går och hur företagsledningen sköter verksamheten. 

 
• Banker (kreditgivare) – För att bevilja ett lån kräver oftast banker en form av säkerhet. En 

revision kan i detta fall fungera som ett bevis på att företaget sköts och fungerar på ett 
korrekt vis. 

 
• Leverantörer – För företag som säljer varor via kredit så kan revision vara ett bra sätt att få 

bättre säkerhet för sina affärer. Leverantörer brukar hämta information genom 
kreditupplysningar. Där kan man se vilka revisorer kunderna har använt samt tidigare 
revisionsberättelser och på så sätt erhålla information om hur företaget man säljer till mår. 

 
• Kunder – Kunderna till ett företag har behov om att veta att företaget inte har ekonomiska 

problem och kommer att kunna genomföra sina åtaganden. 
 
• Anställda – Anställda inom ett företag kan vara intresserade av att veta hur det går för 

företaget. En revision kan ses som ett säkert omdöme av företagets situation.75  
 
• Samhället – Samhället främsta nytta av revisionen är skattekontroll och brottsbekämpning. 

Reviderade räkenskaper utgör endast en del av skattekontrollen men det finns inga tvivel 
om att en god ordning och revisionens kvalitetspåverkan är till nytta för skattekontrollen. 
När det gäller brottsbekämpning har revisorn enligt ABL 9 kap. 42 § anmälningsplikt i de 
fall han finner oegentligheter i form av lagbrott. Hur effektivt denna anmälningsplikt är 
för att stävja uppkommandet av brott kan man dock inte mäta.76 

                                                 
72 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 33-34. 
73 Ibid., 18. 
74

FAR:s revisionsbok, 13. 
75 Ibid., 13. 
76 Per-Olof Andersson, Ordförande Svenska Revisorsamfundet, SRS. ”Revisorerna tillför företagsekonomisk 
kompetens – Behåll revisionsplikten.”, Balans  nr 4, (2005): 34. 
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Några andra fördelar som tagits upp i debatten om revisionsplikten är att den anses ha en 
förebyggande effekt av ekonomisk brottslighet som en effekt av revisorns anmälningsplikt vid 
oegentligheter. Den anses även skapa en bättre skattekontroll för myndigheterna samt leda till 
en överlag bättre ordning av företags räkenskaper.77 
 

3.5 Agentteorin 
De första att presentera den moderna agentteorin var Jensen och Meckling 1976.78 Denna 
teori kallas även för principal – agent teorin. Jensen och Meckling menade att en agentrelation 
är ett kontrakt där en part (principalen) anlitar en annan part (agenten) till att utföra ett 
uppdrag i utbyte mot kompensation. Ett exempel på en sådan agentrelation kan vara den 
mellan ett företags utomstående ägare och dess företagsledning. Inom dessa relationer kan 
konflikter uppstå ifall principalen (ägarna) och agenten (företagsledningen) försöker 
maximera sina egna intressen utan att dessa överensstämmer.79 För att minimera risken för att 
till exempel företagsledningen (agenten) styr företaget efter sina egna intressen kan ägarna 
(principalen) använda sig av såkallade kontrollverktyg. Exempel på sådana kontrollverktyg är 
revision, bolagsstämma och årsredovisning.80 För mindre bolag utan utomstående ägare 
uppstår inte denna relation då ägare och företagsledning brukar utgöras av samma 
person/personer. På grund av detta kan man anta att företag med utomstående ägare vore mer 
benägna att använda sig av revision om den vore frivillig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3:1. Revision som övervakningsinstrument.81 
 

1. Ägarna/Principalen ger företagsledningen i uppdrag att sköta företaget. 
2. Ägarna önskar bättre insikt i hur företaget sköts och använder sig av ett 

kontrollverktyg, revision. 
3. Revisionen utförs och ägarna får bättre insikt i företaget, vilket motverkar att agenten 

handlar efter eget intresse. 

                                                 
77 Per Thorell och Claes Norberg, ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans nr 3, (2005): 23. 
78 Mattias Hamberg, Strategic Financial Decisions. (Malmö: Liber AB, 2001), 70-71. 
79

 Kristina Artsberg, Redovisningsteori : policy och praxis (Liber AB, 2005), 84.  
80 Jensen, Michael & Meckling, William 1976: Theory of the Firm: Managerial Behavior, 
Agency Costs and Ownership Structure, 26. 
81 Artsberg, 85. 

Redovisningsmottagare 
/Principal 

Redovisningsskyldig 
Agent 

 
Revisor 

Kontrollant 



 21 

4. EKONOMISK BROTTSLIGHET OCH RESTAURANGBRANSCHEN 
 Bekämpning av ekonomisk brottslighet var den främsta orsaken till att revisionsplikten 
infördes år 1983. I detta kapitel ges en mer ingående beskrivning av den ekonomiska 
brottsligheten. Vi redogör kort för vad som menas med ekonomisk brottslighet, vi beskriver 
sedan restaurangbranschen och dess utsatta läge för ekobrott. Kapitlet avslutas sedan med en 
genomgång av orsaker till ekonomisk brottslighet samt förebyggande åtgärder mot ekobrott.   
 

4.1 Definition av ekonomisk brottslighet 
Det finns inte någon enligt svensk lag gällande definition på ekonomisk brottslighet. 
Vanligtvis använder man sig av definitionen i justitieutskottets betänkande där det konstateras 
att ekonomisk brottslighet är sådan brottslighet som har ekonomisk vinning som motiv, som 
bedrivs inom ramen för näringsverksamhet som inte i sig är kriminaliserad men utgör grunden 
för de kriminella handlingar samt som har kontinuerlig karaktär och bedrivs systematiskt.82  
Det finns dock ingenting som tyder på att ekobrottslingen är kriminell i sin natur till skillnad 
från andra brottstyper. Ekobrottet är istället ett situationsbetingat brott, som påverkas av olika 
faktorer där den starkaste är marknadens konkurrenssituation. Om de råder hård konkurrens 
med illegala förtecken och samhällets kontroll är liten, är risken stor att en företagare går över 
gränsen.83  
 

4.2 Restaurangbranschen - en eko-brottsligt utsatt bransch 
Restaurangbranschen har alltid varit en utpräglad småföretagsbransch84. Statistiska 
centralbyrån publicerade år 2000 en rapport som visade att inom restaurangbranschen och 
hotellbranschen sammanslaget så hittades hela 97 % av företagen inom kategorin med 0-19 
anställda.85 Branschen har även alltid varit personalintensiv och personalkostnaderna har 
därför stor betydelse för branschens totala ekonomi.86 Under hela 1900-talet har branschen 
haft en stark tillväxt. Som exempel kan nämnas i slutet av 80-talet då antalet restauranger i 
Stockholm på några år steg från 400 till 900 st. Småföretagarstrukturen tillsammans med den 
ökade tillväxten inom branschen, det ökande behovet av personal till följd av tillväxten, och 
den höga personalomsättningen, har alla bidragit till ökade kostnader för den enskilde 
krögaren. Dessa kostnader tvingas krögaren bearbeta på en marknad som genom den höga 
konkurrensutvecklingen fått små marginaler. Allt detta har utgjort en grogrund för en 
mångfald av ekonomiska brott inom branschen87. 

Man kan även i motioner till riksdagen utläsa oro om restaurangbranschen som en ekonomiskt 
brottslig utsatt bransch. Till exempel sa Kristdemokraterna i en motion till riksdagen 2003   

Man kan utan vidare säga att det inte går att driva restaurangrörelse i Stockholm utan att begå i vart fall 
skattebrott, vilket kan bekräftas av ekopolisen i Stockholm. Tekniken i kassaregistren är nu sådan att ekopolisen 
inte klarar av att upptäcka justeringar som gör att inkomster maskas bort. Restaurangbranschen har förlorats från 
det legala samhället, och andra branscher är på väg att gå åt samma håll.88  

                                                 
82 Justitieutskottets betänkande 1980/1981:21, 62. 
83 Alalehto, 16-17. 
84 Alalehto, 18. 
85 Statistiska centralbyrån [www dokument] 
     http://www.scb.se/statistik/NV/NV1206/2000I02/NV19SM0203.pdf 2006-11-16 
86 Alalehto, 19. 
87 Ibid., 18-20. 
88 Marcelind, Ragnwi. Ekonomisk Brottslighet. (Motion till riksdagen 2003/04:Ju410), 6. 
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Det kan emellertid konstateras att problemet som motionsförfattarna i starka ordalag beskriver 
inte är isolerat till Stockholm. I ett pressmeddelande från skatteverket från den 17 mars 2005 
konstateras omfattande fusk i restaurangbranschen. Skatteverket har under åren 2003 och 
2004 kontrollerat restaurangbranschen i Norr- och Västerbottens län som en del av en 
landsomfattande kontroll där olika branscher granskats. Skatteverket utförde 86 revisioner på 
restauranger i länen under aktuell period, där undanhållna intäkter uppgick till cirka sju 
miljoner kronor. Skatterevisor Lars Enbom konstaterar att oredovisade intäkter är vanligt 
förekommande i branschen. Därutöver förekommer även omfattande brister restaurangernas 
bokföring och i underlagen från kassaregistren. Vid tillsynsbesöken saknades 
kassakontrollremsor samt uppgifter på kundkvitton i ett flertal fall. Avslutningsvis konstaterar 
skatteverket att behovet av fortsatta kontrollinsatser är stort och att kontrollen av branschen 
därför kommer att fortsätta under 2005 och 2006. 

 

4.3 Orsaker 
Att söka utreda varför vissa branscher är mer utsatta än andra för ekonomisk brottslighet är en 
svår uppgift. Lars Korsell, som är verksjurist vid Brottsförebyggande rådet, betonar den 
närmaste omgivningens betydelse för en persons motiv att begå brott. Han menar att det till 
stor del handlar om vad affärspartners och kollegor gör, och vad som ligger i organisationens 
väggar. Ett problem uppkommer när ett visst olagligt beteende blir utbrett och accepteras av 
vissa stora grupper. Inom den identifierbara gruppen krävs då att aktörerna upplever att den 
externa statliga kontrollen fungerar. Kontrollen behöver inte nödvändigtvis styras mot 
avsiktliga eller systematiska fel och stora belopp. Det viktiga är att öka antalet kontroller som 
framgångsrikt upptäcker felen och som leder till sanktioner. Gruppsolidariteten i gruppen 
måste öka, det räcker inte att söka sätta stopp för enskilda individer. 89  

Korsell beskriver även hur kriminellt beteende lärs in. Detta sker i miljöer där det anses mer 
fördelaktigt att bryta mot lagen än att följa den. Personerna i dessa miljöer lär sig och 
socialiseras in i ett beteende som ej är accepterat av andra miljöer. Normer utvecklas 
härigenom, och även om personer faller bort eller tillkommer så kan den brottsliga 
verksamheten fortsätta.90  

Att kunna bortförklara brottet, och fortsätta se sig själv som en laglydig människa, anses vara 
en viktig del av motivationen för en gärningsman att begå brott. Detta gäller speciellt för eko-
brottslingar, som vanligtvis delar de värderingar som gäller för samhället som helhet. 
Bortförklaringar är ingenting som görs i efterhand, utan kan ses som motivationsdrivande 
neutraliseringar som görs redan innan brottet begås. Neutraliseringar kan beskrivas som att 
anses ha goda skäl för att begå brottet. Ett exempel kan vara känslan av att ”alla andra gör det, 
det drabbar ingen fattig”, eller att vara mån om att sina anställdas försörjning.91 

Tillfället eller situationen för att begå brott är av avgörande betydelse för att brottet ska begås. 
Situationerna och tillfällena beror i sin tur på hur arbets- och affärslivet är organiserat. 
Problemen med undantagandet av skatt kan förklaras med alla möjligheter som finns för att 
undgå skatt. Om tillfällena minskas genom olika åtgärder sjunker även skatteundandraget.92  

 

                                                 
89 Lars Emanuelsson Korsell, ”Skatt, risk och brott.”, Apropå, nr 4 (2002) [www dokument] 
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=189&module_instance=12 
90 Emanuelsson Korsell, L. Förebygga ekobrott, behov och metoder. (BRÅ: Rapport 2003:1), 25-26. 
91 Ibid., 26-27. 
92 Ibid., 27. 
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4.4 Förebyggande åtgärder 
Brottsförebyggande rådet har på uppdrag från regeringen publicerat en rapport om hur man 
förebygger ekonomisk brottslighet. En enkätundersökning genomfördes där 342 poliser, 
åklagare, skattebrottsutredare, skatterevisorer, kronofogdar och konkursförvaltare fick besvara 
frågor om ekobrottsförebyggande. 

I rapporten konstateras att tillfällena till ekobrott ökar i det moderna samhället till följd av en 
växande affärsverksamhet. Mörkertalen är stora speciellt när det gäller skattebrotten, och det 
är svårt att upptäcka och utreda brottsligheten på traditionellt vis. Enbart ett mindre urval av 
gärningsmännen lagförs på grund av brister i kontrollsystem och selektion i kontroll- och 
rättskedjan. Slutsatsen dras att en ökad tonvikt på brottsförebyggande åtgärder delvis kan 
kompensera bristerna och minska brottsligheten.93 Den viktigaste åtgärden för myndigheterna 
är att minska tillfällena till brott. Speciellt stor påverkan har de samhälleliga 
kontrollfunktioner som befinner sig närmast de tillfällen och situationer där brotten faktiskt 
sker. Som exempel på aktörer som kan minska tillfällena till brott kan nämnas 
skattemyndigheten och dess informations- och kontrollverksamhet, fackföreningar, företagens 
ledningar, revisorer samt andra interna kontrollfunktioner. Viktigt är att de brottsbekämpande 
myndigheterna kan samarbeta med dessa aktörer och använda gemensam kunskap för att 
underlätta alla parters agerande.94  

 

 

 

 

                                                 
93 Emanuelsson Korsell, L. Förebygga ekobrott, behov och metoder. (BRÅ: Rapport 2003:1), 6 
94 Ibid., 28-29. 
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4.5 Konklusion 
I detta och föregående kapitel har vi presenterat vår teoretiska referensram. Vi har tagit upp 
revisionsplikten som fenomen, dess för- och nackdelar, historien bakom, vad som egentligen 
menas med revision samt hur en revision går till. Vi har även tagit upp en del om ekonomisk 
brottslighet, något som revisionsplikten är menad att förhindra. I den kommande delen av 
denna uppsats kommer vi att presentera hur vi gick tillväga med vår undersökning samt de 
efterföljande resultaten. Där skall vi visa hur små aktiebolag inom Västerbotten förhåller sig 
till revisionsplikten och vilka faktorer som kommer att påverka dem inför ett eventuellt val 
mellan att använda sig av revision eller att avstå. Nedan följer en figur som är tänkt att 
illustrera hur vi har byggt upp vår studie. 
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5. PRAKTISK METOD 
I detta andra metodkapitel beskriver vi hur vi gått tillväga med insamlingen av de empiriska 
data som behandlas. Vi inleder med att beskriva hur respondenterna har valts ut. Efter det 
följer en beskrivning över hur enkätundersökningen utformades, genomfördes och 
avslutningsvis bearbetades. I den avslutande delen av detta kapitel kritiserar vi vårt 
tillvägagångssätt. 
 

5.1 Val av företag/respondenter 
När man genomför en kvantitativ undersökning brukar man välja mellan att göra en 
totalundersökning eller en stickprovsundersökning. Vid en totalundersökning undersöker man 
alla individer i den aktuella populationen, ju större en population är desto svårare blir en 
totalundersökning att genomföra.95 När man inte har möjligheten att göra en 
totalundersökning men trots det önskar kunna uttala sig om den aktuella populationen 
genomför man istället en stickprovsundersökning. Stickprovet är i sig självt en viss mängd 
individer tagna utifrån den totala populationen. Det man framförallt uppnår med en 
stickprovsundersökning är en kostnadsbesparing. Utöver detta sker även en tidsbesparing 
samt en eliminering av de felkällor som är kopplade till insamling av stora mängder data.96 
Eftersom vi har både en begränsad budget och tidsram finner vi att en stickprovsundersökning 
är det logiska valet.  
 
En stickprovsundersökning kan genomföras genom ett sannolikhetsurval eller ett icke-
sannolikhetsurval. Om man som forskare önskar att garantera sig mot alltför stora 
felmarginaler bör man använda sig av sannolikhetsurval. Vid icke-sannolikhetsurval kan man 
inte bygga på statistiska argument.97 Vi kommer i denna studie att använda oss av 
sannolikhetsurval.  
 
Vid sannolikhetsurval finns det två huvudsakliga former som brukar användas, dessa är 
obundet slumpmässigt urval och systematiskt urval. Ett obundet slumpmässigt urval innebär 
att alla individer i populationen skall ha samma sannolikhet att delta i studien, dvs. tas med i 
stickprovet. Urvalet kan ske genom t.ex. en lottdragning som utgår från den totala 
populationen. För det systematiska urvalet tas alla individer som står på ett visst avstånd ifrån 
varandra på listan över populationen med i undersökningen. Man väljer eller slumpar ut ett 
godtyckligt startvärde t.ex. nr 8 och tar därefter exempelvis med var 10:e individ från listan. 
Utöver dessa två former av urval kan man även göra en uppläggning där specifika grupper 
inrättas före själva sannolikhetsurvalet sker. Detta kallas för ett stratifierat urval. När man 
använder sig av ett stratifierat urval krävs det att man känner till signifikanta 
bakgrundsegenskaper hos den aktuella populationen.98    
 
Med vår undersökning vill vi visa hur små aktiebolag inom Västerbotten skulle agera vid ett 
slopande av revisionsplikten. När vi definierat de småföretag som skall inkluderas i vår studie, 
så har vi använt oss av de gränsvärden som ges i EG:s fjärde bolagsdirektiv. Där har 
gränsvärden för ett småföretag satts till ett medeltal av 50st anställda, balansomslutningen 
skall vara max 3 650 000 euro och nettoomsättningen får ej överstiga 7 300 000 euro.99  

                                                 
95 Eliasson, 45. 
96 Halvorsen, 96. 
97 Ibid., 99-100. 
98 Ibid., 99. 
99 EG:s fjärde bolagsdirektiv, artikel 51.2 som hänvisar till artikel 11 
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EU-medlemsländerna har fått tillstånd att bestämma sina gränsvärden själv så länge de inte 
överstiger ovanstående värden. 2004 lade justitiedepartementet fram en promemoria där man 
gav förslag till gränsvärden i Sverige. Enligt promemorian bör svenska företag med färre än 
50 anställda, 25 miljoner kronor i balansomslutning och en nettoomsättning på max 50 
miljoner kronor räknas som småföretag. I promemorian ges även ett förslag till ett gränsvärde 
för att definiera de allra minsta småföretagen. Det värde som föreslås är 3 miljoner SEK i 
nettoomsättning.100 Vi har i vår undersökning valt att dela in småföretag i tre grupper som står 
att finna nedan, detta för att undersöka ifall företagsstorlek kan vara en faktor som påverkar 
ett företags ställningstagande för eller emot revision. Utifrån detta anser vi att ett stratifierat 
urval av företagsgrupperna är passande för att sedan använda oss av ett systematiskt urval av 
individer. Anledningen till att vi väljer att använda oss av ett systematiskt urval är att det är 
enklare att genomföra än ett obundet slumpmässigt urval. Då individerna på vår 
populationslista ej är listade i någon specifik ordning får alla individer samma sannolikhet att 
tas med i studien.  
 
Inom företagen har vi riktat enkäten mot personer inom ledande positioner som besitter den 
kunskap som krävs för att besvara frågorna i vår enkätstudie. Våra respondenter utgörs 
således av verkställande direktörer, ekonomichefer och ägare till företag. På grund av deras 
positioner inom företagen anser vi dem tillsammans utgör en trovärdig respondentgrupp som 
bidrar till vår studie med sina erfarenheter och expertis. 
 

5.1.1 Mikroföretag 
De minsta företagen i vår studie har vi valt att kalla mikroföretag. Mikroföretagen har vi valt 
att definiera som ett aktiebolag med 1-3 anställda och med en nettoomsättning på max 3 
miljoner kronor. Att vi valde max 3 anställda kommer utifrån Justitiedepartementets indelning 
av småföretag. De definierar de allra minsta företagen som företag med en nettoomsättning 
mindre än tre miljoner kronor. Utifrån detta anser vi att max tre anställda är en passande 
gräns.101   

5.1.2 Mindre aktiebolag 
Vi har här helt godtyckligt satt ut våra gränsvärden för att uppnå en bättre fördelning av 
företagen i studien. Vi valde att definiera mindre aktiebolag i vår studie som aktiebolag med 4 
– 15 anställda och med en nettoomsättning mellan 4 – 25 miljoner kronor. Den övre gränsen 
på 25 miljoner har vi valt utifrån att det är ett vanligt förekommande gränsvärde för 
nettoomsättningen inom EU.102 

5.1.3 Små aktiebolag 
För att definiera denna grupp av företag har vi valt att följa EG:s fjärde bolagsdirektiv. De 
maxgränser som ges där är 50 anställda och en nettoomsättning på max 65 miljoner kronor.103 
Således får våra små aktiebolag definitionen 16 – 50 anställda och en nettoomsättning mellan 
26 -  65 miljoner kronor.  
 

                                                 
100 http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/45/69/79295785.pdf  2006-11-05 
101 Ibid., 69.  
102 Se tabell sid. 8 T.ex. Portugal, Italien och Frankrike. Ca. 25 miljoner 
103 Beräknat med kursen 9kr per euro. 
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5.2 Populationen 
Populationen i vår studie består av småföretag som kan inkluderas i de gränsvärden EG 
fastställt. I vår avgränsning har vi valt att endast inkludera företag som är lokaliserade inom 
Västerbotten. När vi sammanställt vår lista över de aktuella företagen har vi använt oss av ett 
företagsregister som tillhandahålls via hemsidan www.foretagsfakta.se . I detta register kan 
man sortera företag inom Sverige efter län, kommun, bransch och antal anställda. Vi gjorde 
fyra olika indelningar. Alla indelningar är i sin tur gjorda inom Västerbottens län. 
Indelningarna gjordes efter företagsdefinitionerna ovan, dvs. en grupp företag med 1-3 
anställda, en grupp med 4-15 anställda samt en grupp med 16-50 anställda. Den fjärde 
gruppen är restaurangföretag inom Västerbotten med max 50 anställda. Anledningen till att vi 
tagit med restaurangföretagen som en helhet är att vi med denna vinkling endast strävar efter 
att se om en bransch med hög ekobrottslighet har en avvikande inställning. Vi är således för 
restaurangbranschen inte ute efter att se skillnader mellan olika företagsstorlekar.   
 
När vi genomfört vår eftersökning av aktiebolag inom Västerbotten fann vi via Företagsfakta 
2208 företag som vi klassificerat som mikroföretag. Antalet mindre småföretag var 978 
stycken och antalet småföretag var 290 stycken. För restaurangbranschen fann vi 32 stycken 
aktiebolag inom Västerbotten. 

5.3 Enkätutformningen 
Man skiljer mellan tre olika typer av frågor när man utformar en enkät. Dessa tre är öppna 
frågor, frågor med fasta svarsalternativ och frågor med skalor. Öppna frågor ger respondenten 
stor frihet.104  De har fördelen att en fråga kan täcka in så många svar som möjligt. Nackdelen 
är när svaren ska bearbetas och tolkningar måste göras för att kunna kategorisera svaren.105 I 
en enkät kan man dock begränsa utrymmet och därmed kontrollera svarslängden. Frågor med 
fasta svarsalternativ är lätta att besvara och även att bearbeta. Respondenten behöver bara 
sätta ett eller flera kryss för att välja redan utformade svarsalternativ.106 Detta gör att man kan 
vara ganska säker på att respondenten ger användbara svar utifrån frågarens utgångspunkter 
och säkerhet blir hög när det gäller att notera rätt svar.107 Eftersom de givna svarsalternativen 
påverkar svararen är det viktigt att dessa är noggrant utformade så att de ger svar på det som 
är avsett att undersökas. Frågor med skalor används för att få en bedömning i skalor som t.ex. 
bra- dålig, instämmer-instämmer ej.108  
 
Vi har i frågeformuläret använt oss av frågor med fasta svarsalternativ samt frågor med 
skalor. Anledningen till detta val är att vi har som avsikt att nå ut till en stor grupp aktiebolag. 
Det underlättar bearbetningen av svaren för att kunna genomföra en statistisk analys. Vi kan 
även genom att koppla varje fråga till teorin vara säkra på att vi får svar på det vi har som 
avsikt att undersöka. Två av frågorna med fasta svarsalternativ i vår enkät innehåller dock en 
möjlighet för respondenten att kommentera sitt val. Vi ser härigenom ett tillfälle att få 
argument och synpunkter som vi ej tänkt på själva. Detsamma gäller ytterligare en fråga där 
respondenten får möjlighet att ange en annan nytta som revisionsplikten medför än de 
tänkbara nyttor vi angett som svarsalternativ. Frågor med skalor underlättar bedömning 
mellan företag, och jämförelse mellan olika företagsstorlekar samt branschjämförelser blir 
härigenom lätt genomförbart på frågor där en sådan jämförelse kan anses relevant.  

                                                 
104 Kylén, 24. 
105 Eliasson, 37. 
106 Kylén, 26. 
107 Eliasson, 37. 
108 Kylén, 29. 
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I vår enkät inkluderade vi en fråga om vilken position som respondenten besitter inom 
företaget. Anledningen till denna fråga är att vi vill få information om vilka respondenterna är 
samt vilken insikt och påverkan de kan tänkas ha i företagets ställningstaganden. Om vi vore 
att utelämna denna fråga från enkäten skulle i princip en praktikant kunna besvara enkäten 
utan att det kom till vår kännedom.  
 
Själva enkäten är utformad som en hemsida vars adress bifogas som en länk i missivbrevet. 
Då vi själva inte kan programmera hemsidor sökte vi runt efter ett företag som tillhandahåller 
en tjänst som låter oss bygga ihop en enkät på ett enkelt vis. Företaget vi fann heter 
Formdesk.109 De tillhandahåller just en enkättjänst som kunderna får utforma själva på ett 
enkelt sätt. Något som även var mycket positivt var att Formdesks tjänster är gratis under 90 
dagar, vilket var väldigt passande för vårt syfte.  

5.3.1 Utskicksförfarandet 
Ett missivbrev innehållande en länk till enkäten skickades via email ut till respondenterna.110 
Som tidigare sagts var det totala antalet mikroföretag inom Västerbotten 2208, vi valde att 
skicka ut vår enkät till cirka 10 % procent av dessa företag. Det motsvarar cirka 221st företag. 
Vilka företag som skulle erhålla enkäten valdes ut på så sätt att vi slumpade fram startsiffran 4 
och tog sedan vart 10 företag på listan. I de fall vi ej lyckades erhålla företagets e-mailadress 
valdes nästkommande företag på listan. För de mindre småföretagen var den totala summan 
978st företag. I detta fall valde vi ut vart nionde företag på listan tills vi kommit upp i hundra 
företag. Urvalet skedde på samma sätt som för mikroföretagen. Småföretagen var 290 till 
antalet. Vi valde här ut var tredje företag på listan tills vi kommit upp i 10 % av de 290 
företagen.  
 
För restaurangbranschen fann vi endast 32st aktiebolag med mellan 1-50 anställda. Då antalet 
var så pass lågt anser vi att en stickprovsundersökning av just denna population skulle 
innebära för få respondenter. Vi beslöt oss därför för att skicka ut enkäten till alla företagen. 
Då inte alla aktiebolagen inom denna grupp angivit en e-mailadress valde vi att skicka ut vår 
enkätundersökning till dessa företag via konventionella brev.  
 
Vi valde att låta enkätundersökningen pågå under en period av tre veckor. Efter utskicket av 
e-mail märkte vi att 27st e-mailadresser ej fungerade. Vi valde då ut nästkommande företag 
från de företagslistor vi tidigare nämnt och skickade ut vårt missivbrev till dessa företag med.  
När en vecka gått skickade vi ut ett påminnelse-/tackbrev och efter två veckor skickade vi ut 
ytterliggare ett påminnelse-/tackbrev. Efter att de tre veckorna förflutit hade vi erhållit totalt 
118 enkätsvar. Om man inte räknar med de felaktiga e-mailadresserna ger det en 
svarsfrekvens på cirka 31 %.  

5.3.2 Bortfallsanalys 
Anledningen till att 69 % av respondenterna ej besvarat vår enkät kan vara flera. En anledning 
skulle kunna vara att fel person inom företaget mottagit vårt email och helt enkelt nonchalerat 
det. Andra orsaker kan vara att e-mailadressen fungerar men ej används tillräckligt ofta eller 
att personen som mottagit e-mailet inte känner sig tillräckligt insatt i ämnet för att kunna bidra 
till studien. Det kan även vara så att man helt enkelt inte orkat delta i en studie eller att tiden 
ej har räckt till för respondenten. 

                                                 
109 http://www.formdesk.com 2006-11-16 
110 Se bilaga 1 Enkät och Missivbrev. 
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5.4 Kritik 
När vi valt ut de företag som inkluderas i vår studie har vi som sagt använt oss av tjänsten 
Företagsfakta. Ett problem med denna tjänst är att alla företag i Sverige inte finns 
representerade. Vad detta beror på vet vi inte men det kan tänkas att företag själva valt att 
avstå av olika anledningar. Antalet företag som finns med i Företagsfaktas databas uppgår till 
cirka 180 000 och vi har inte lyckats hitta någon annan databas med ett större register. Vi har 
även märkt att inte alla företag som finns registrerade har angett en e-mailadress. Då vår 
enkätundersökning genomförs via e-mail minskas på grund av detta det möjliga urvalet. Vi 
har emellertid via Internet och telefonsamtal lyckats finna flera e-mailadresser till företag som 
ej delats ut via Företagsfakta och på så sätt minimerat denna sorts bortfall. Inom 
restaurangbranschen var det särskilt svårt att finna e-mailadresser till företagen. Vi valde 
därför som nämnts tidigare att till denna företagsgrupp skicka ut konventionella brev till alla 
restaurangföretag. Undersökningen har således inte utförs på exakt samma sätt för 
restaurangföretagen som för resterande företag i undersökningen, vilket kan anses ha en 
negativ inverkan på reliabiliteten i undersökningen. Vi anser dock att förutsättningarna inte 
ändras märkbart för de respondenter som svarar på en fysisk enkät istället för på ett e-mail. De 
kan fortfarande välja att svara på enkäten när de själva vill, och returnerandet av enkäten 
underlättade vi genom att skicka med ett frankerat kuvert med ifylld adress. Vi kan även se att 
restaurangföretagens svarsfrekvens ej skiljer sig märkbart jämfört med resterande företagens 
svarsfrekvens. En tanke som slagit oss angående vårt val att endast undersöka företag inom 
Västerbotten på grund av studiens tidsbegränsning, är att resultaten vi erhållit kanske ej går att 
generalisera för övriga landet. Framförallt gäller detta nog storstäderna vars företagsklimat 
kan tänkas vara betydligt annorlunda jämfört med Västerbottens. 
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6. EMPIRI 
I detta kapitel presenterar vi resultaten från vår enkätundersökning. Vi har delat upp svaren 
och behandlar dem utifrån rubrikerna Revisionens nytta och fördelar, Revisionspliktens 
framtida utformning, Framtida användning av revision samt Kostnad för revision.  

6.1 Respons 
Vi skickade totalt ut 380 enkäter. Nedan ses ett diagram som visar den procentuella 
fördelningen av dessa utskick mellan de olika företagsgrupperna. 

Procentuell fördelning av utskickade enkäter
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Små Aktiebolag

Restauranger

 
Figur 6:1. Procentuell fördelning av utskickade enkäter 

 
Efter vårt utskick fick vi totalt in 118 svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på 31 %. Nedan 
ses ett diagram som visar den procentuella fördelningen av inkomna svar. 

Procentuell fördelning av erhållna enkätsvar utifrån företagsgrupp
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Figur 6:2. Procentuell fördelning av erhållna enkätsvar utifrån företagsgrupp. 

 
Fördelningen av inkomna svar återspeglar ganska markant fördelningen av de utskickade 
enkäterna. När det gäller svarsfrekvensen för varje grupp hade små aktiebolag den högsta. 
Hela 45 % av respondenterna i denna grupp besvarade vår enkät. För de mindre aktiebolagen 
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var siffran 37 % och för mikroföretagen stannade svarsfrekvensen vid 31 %. För 
restaurangerna som helhet var svarsfrekvensen cirka 43 %. 
 

6.2 Revisionens Nytta och Fördelar 

6.2.1 Graden av nytta 
 I vår enkätundersökning frågade vi företag om de anser att revision för med sig några 
fördelar för företagen själva och hur stor nytta för företaget dessa fördelar ger. 
Respondenterna fick välja en siffra mellan ett till fem där fem utgjorde en mycket stor nytta 
och ett ingen nytta alls. Nedan finner ni ett diagram som visar hur respondenterna svarade.  

Graden av nytta som respondenterna anser att revision medför. 
1 = Ingen Nytta 5 = Väldigt stor nytta
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Figur 6:3. Graden av nytta som respondenterna anser att revision medför. 

 
Diagrammet ovan visar tydligt att respondenternas uppfattning om revisionens nytta är 
kopplad mot storleken på respondenternas företag. Mellan 1-3 anställda och 4-15 anställda är 
skillnaden liten men ändå mätbar, när man ser på nästa företagsstorlek så är skillnaden 
däremot markant. Man ser tydligt att större företag anser att de har en större nytta av revision 
än de mindre företagen i vår studie. Restaurangerna svarade relativt neutralt på denna fråga, 
vilket kan ses genom att deras svar var i snitt väldigt nära siffran tre. Som grupp låg de 
mittemellan de två minsta företagsstorlekarna och den största.  

6.2.2 Revisionens olika nyttor 
Respondenterna fick även ge sin syn på vilken sorts nytta revision medför. I denna fråga fick 
respondenterna ta ställning för hur mycket de höll med om vissa givna påståenden om 
revisionens nytta. Nedan finner man de diagram som visar hur respondenterna ur de olika 
företagsgrupperna har svarat.  



 32 

Nyttan med revision. 1=Håller inte alls med. 5=Håller helt med.
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Figur 6:4. Nyttan med revision, 1-3 anställda. 

 

Nyttan med revision. 1=Håller inte alls med. 5=Håller helt med.
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Figur 6:5. Nyttan med revision, 4-15 anställda. 
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Nyttan med revision. 1=Håller inte alls med. 5=Håller helt med.
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Figur 6:6. Nyttan med revision, 16-50 anställda. 

 

Nyttan med revision. 1=Håller inte alls med. 5=Håller helt med.
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Figur 6:7. Nyttan med revision, restauranger. 
 
I diagrammen på föregående sida är skillnaderna inte direkt markanta men överlag så visar de 
att respondenterna ser en ökad nytta med revision ju större företagsgruppen är. Alla 
respondenterna är överens att revision är till störst nytta för långivare t.ex. banker och som 
hjälp till myndigheternas skattekontroll. En fördel som skiljer sig påfallande mellan våra olika 
respondentgrupper är deras uppfattning över revisionens nytta som ett kontrollinstrument för 
ägarna över företagsledningen. Här finner vi att desto större företag respondenterna 
representerar desto större nytta anser de att revisionen har som ett kontrollinstrument för 
ägarna över företagsledningen. Överlag har respondenterna på 6 av de 9 olika nyttorna ansett 
att de ligger under 3, dvs. nyttorna har en tendens att anses vara låga. 
 
Restaurangbranschen är mer positiv till de olika nyttor revisionen för med sej än genomsnittet 
för resten av respondenterna. Även för restaurangerna är det återigen nyttorna Ökad trygghet 
för företagets långivare, t.ex. banker, och Underlättar skattekontrollen för myndigheterna, som 
är de nyttor som anses ha det största värdet.  
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6.3 Utomstående ägare 
Företag som ägs och drivs av samma person/personer kan tänkas ha mindre behov av revision. 
För att ta reda på om företag utan utomstående ägare anser att revision ger en lägre nytta 
jämfört med företag där ägarna är skiljda från företagsledningen har vi nedan konstruerat ett 
jämförande diagram utifrån våra enkätsvar.  

Uppfattad nytta av revision.
1=Ingen nytta, 5=mycket stor nytta
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Figur 6:8. Uppfattad nytta av revision. 

 
Man ser där tydligt att företag med utomstående ägare ser en större nytta med revision än 
företag som saknar utomstående nytta. Man kan även se att för båda dessa företagsformer så 
verkar den uppfattade nyttan av revision öka med storleken på företaget. Nämnvärt är att för 
den minsta företagsgruppen ses inga skillnader mellan inställningen hos företag med 
utomstående ägare jämfört med företagen som saknar utomstående ägare. 
 
Hos restaurangföretagen har vi ej jämfört svaren för företag med utomstående ägare mot 
företagen utan utomstående ägare. Detta då vi ej tycker att det bidrar till syftet med 
branschjämförelsen. Dock så svarade restaurangföretagen som helhet att den uppfattade 
nyttan av revision i snitt är 3,1. Ett svar som återigen kan anses neutralt i jämförelse med de 
andra företagsgrupperna, samt med tanke på den gällande skalan. 
 

6.4 Revisionspliktens framtida utformning 
I vår enkätundersökning fick respondenterna frågan hur de anser att revisionsplikten borde 
vara utformad. Nedan ses ett diagram som visar hur det totala antalet respondenter anser att 
revisionsplikten borde se ut.  
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Hur företagen anser att revisionsplikten bör vara utformad.

23%

15%

26%

0%

34%

2% Revisionsplikten bör finnas kvar i
nuvarande utformning

Aktiebolag med färre än 50 anställda bör
undantas från revisionsplikt

Aktiebolag med färre än 15 anställda bör
undantas från revisionsplikt

Revisionsplikten bör slopas för alla
aktiebolag

Revisionsplikten bör vara kvar men
förenklas för företag med färre än 50
anställda.

Vet ej

 
Figur 6:9. Hur företagen anser att revisionsplikten bör vara utformad. 

 
34 % av respondenterna anser att revisionsplikten bör finnas kvar men att den borde förenklas 
för företag med färre än 50 anställda. 26 % anser att aktiebolag med färre än 15 anställda helt 
bör undantas från revisionsplikt medan 23 % av respondenterna anser att revisionsplikten bör 
finnas kvar i nuvarande form. 
 
Vi delade även upp denna fråga utifrån vilken företagsgrupp respondenterna representerar. Då 
ser man tydliga skillnader mellan de olika företagsgrupperna. Diagrammen står att finna 
nedan. 

1-3 Anställda

19%

0%

27%

0%

50%

4%
Revisionsplikten bör finnas kvar i
nuvarande utformning

Aktiebolag med färre än 50
anställda bör undantas från
revisionsplikt

Aktiebolag med färre än 15
anställda bör undantas från
revisionsplikt

Revisionsplikten bör slopas för
alla aktiebolag

Revisionsplikten bör vara kvar
men förenklas för företag med
färre än 50 anställda.

Vet ej

 
Figur 6:10. Hur företagen anser att revisionsplikten bör vara utformad, 1-3 anställda. 
 
Den minsta gruppen, mikroföretag, vars diagram illustreras ovan är den grupp som är mest 
positiv till att revisionsplikten skall vara kvar men förenklas för företag med mindre än 50 
anställda. Hela 50 % av respondenterna i denna grupp anser att revisionsplikten bör vara 
utformad på detta vis. 27 % av respondenterna anser att aktiebolag med färre än 15 anställda 
bör undantas från revisionsplikt helt och hållet.  
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Figur 6:11. Hur företagen anser att revisionsplikten bör vara utformad, 14-50 anställda. 

 
Vår nästa företagsgrupp, mindre aktiebolag, var även de väldigt benägna att se en ändring av 
revisionspliktens utformning. Endast 10 % av respondenterna i denna grupp ville behålla 
revisionsplikten i nuvarande utformning. Det populäraste alternativet för denna grupp 
respondenter var det som stipulerade att aktiebolag med färre än 15 anställda bör undantas 
från revisionsplikt, hela 42 % ansåg att det var det bästa alternativet. 24 % ansåg att 
revisionsplikten bör vara kvar men förenklas för företag med färre än 50 anställda. Lika stor 
del av respondenterna ville att företag med färre an 50 anställda borde undantas från 
revisionsplikt. 
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Figur 6:12. Hur företagen anser att revisionsplikten bör vara utformad, 16-50 anställda. 
 

För vår tredje företagsgrupp, små aktiebolag, så såg respondenternas åsikter betydligt 
annorlunda ut. Här fann vi att hela 51 % vill se att revisionsplikten kvarstår i nuvarande 
utformning. Lite överraskande finner vi även att det näst populäraste alternativet är det som 
säger att aktiebolag med färre än 50 anställda bör undantas från revisionsplikt.  
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Man kan på de tre föregående diagrammen se att småföretag ser betydligt positivare på 
revisionsplikten än mindre småföretag och mikroföretag. Hos mikroföretagen vill 19 % 
behålla revisionsplikten i nuvarande utformning, hos de mindre småföretagen var siffran så 
låg som 10 % medan det hos småföretagen är hela 51 % som vill behålla revisionsplikten i 
nuvarande utformning.  
 

Restauranger
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Figur 6:13. Hur företagen anser att revisionsplikten bör vara utformad, restauranger. 
 

Restaurangerna svarade på denna fråga liknande mikro och mindre aktiebolag. De två 
dominerande svarsalternativen var Aktiebolag med färre än 15 anställda bör undantas 
revisionsplikt, samt Revisionsplikten bör vara kvar men förenklas för företag med färre än 50 
anställda. Dessa två alternativ stod för drygt 80 procent av svaren på denna fråga. 
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6.5 Framtida användning av revision 
För att få veta om företagen tycker att revision är gynnsamt för dem, samt för att få en bild av 
hur företags användning av revision kan komma att se ut ifall revisionsplikten slopas, så 
frågade vi företagen om de skulle använda sig av revision även om den inte längre var 
lagstadgad. Vi jämförde sedan företagens svar utifrån de tre olika grupperna av 
företagsstorlekar, för att få en uppfattning om ett företags storlek påverkar företagets syn på 
revisionen och dess nytta. Nedan ses ett diagram över hur den totala populationen svarat. 
 

Skulle ni använda er av revision om den ej var lagstadgad? 
Totala Populationen av respondenter.

35%
31%

34%

Vet ej

Nej

Ja

Figur 6:14. Användning av revision om den ej vore lagstadgad, total population. 
 

Hos aktiebolagen totalt sätt är de tre olika svarsalternativen nästan jämt fördelade med en 
tredjedel var av respondenternas svar.  
 
Diagrammet nedan visar hur den minsta företagsgruppen, mikroföretagen, anger att de 
kommer att agera om revisionsplikten tas bort.  

Skulle ni använda er av revision om den ej var lagstadgad? 
1-3 Anställda

42%

31%27%

Vet ej

Nej

Ja

 
Figur 6:15. Användning av revision om den ej vore lagstadgad, 1-3 anställda. 
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27 % säger att de kommer att fortsätta använda sig av revision, 42 % säger att de ej kommer 
att använda sig av revision, och 31 % är tveksamma och har ej bestämt sig.  
 

Skulle ni använda er av revision om den ej var lagstadgad? 
4-15 Anställda

39%

22%

39%

Vet ej

Nej

Ja

 
Figur 6:16. Användning av revision om den ej vore lagstadgad,4-15 anställda. 

 
För aktiebolagen med 4-15 anställda är andelen som ställer sig negativa till fortsatt revision 
om revisionsplikten slopas hela 39 %. En lika stor del, 39 %, svarar att de ej vet hur de skulle 
agera, och bara 22 % ställer sig positiva till fortsatt revision även om den inte längre blir 
lagstadgad. 
 

Skulle ni använda er av revision om den ej var lagstadgad? 
16-50 Anställda

54%

8%

38%

Vet ej

Nej

Ja

 
Figur 6:17. Användning av revision om den ej vore lagstadgad, 16-50 anställda. 
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Gruppen med de största aktiebolagen hade den mest positiva inställningen till fortsatt revision 
även om revisionsplikten försvinner. 54 % av respondenterna svarade ja på denna fråga. Dock 
så var procentsatsen för de som säger sig inte veta hur de skulle agera hela 38 %. Endast 8 % 
av företagen ställer sig negativa till ett fortsatt användande av revision om den ej vore 
lagstadgad. 
 
 

Skulle ni använda er av revision om den ej var lagstadgad?
 Restauranger

37%38%

25%

Vet ej

Nej

Ja

 
Figur 6:18. Användning av revision om den ej vore lagstadgad, restauranger. 
 

 
 
Hos restaurangföretagen ligger de största svarsandelarna på alternativen ja och vet ej. Andelen 
som ställer sig negativa till användning av revision på frivillig nivå är endast 25 %. 
Restaurangföretagen svar återspeglar ganska bra den totala populationen av respondenters 
svar. Som företagsgrupp lägger de sig mellan de två minsta företagsgruppernas mer negativa 
inställning och den största företagsgruppen mer positiva inställning till fortsatt användning av 
revision även om den ej var lagstadgad. 

6.6 Kostnad för revision 
Det främsta argumentet för slopande av revisionsplikten är att kostnaden är för hög i 
förhållande till den nytta revisionen bidrar med. Thorell och Norbergs undersökning visade att 
revisionen kostar i snitt ca 10 000 kr för de minsta företagen. Collis undersökning i England 
visade att av de företag som inte vill ha revision så angav 77 % för hög kostnad som motiv.  
För att se om för hög kostnad är en uppfattning som företagen i Västerbotten själva delar om 
revisionsplikten, så ställde vi en fråga till företagen om hur kostnaden för revisionen förhåller 
sig till fördelarna den för med sej. Vi har jämfört de olika grupperna av företagsstorlekars svar 
för att se om några skillnader kan utläsas angående åsikter om kostnaden beroende på 
företagsstorlek. 



 41 

 

Kostnaden för revision i jämförelse med fördelarna
1=Hög kostnad i jämförelse med fördelarna
5=Låg kostnad i jämförelse med fördelarna
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Figur 6:19. Kostnad för revision i jämförelse med fördelarna. 
 

Som diagrammet ovan visar lutar företagens svar generellt sätt åt att kostnaden är för hög. 
Som väntat är de största företagen de som tycker att för hög kostnad är minst påtagligt av 
grupperna. Ingen markant skillnad kan sägas finnas mellan de olika gruppernas svar. Den 
minsta gruppen hade i snitt svaret 2,1 medan den största företagsgruppen hade 2,7. Gruppen 
4-15 anställda har i snitt svarat 2,3 på skalan vilket indikerar att åsikten om att revisionen 
”kostar mer än den smakar” minskar i takt med att företagsstorleken ökar. Ju större företag 
alltså, desto mindre tycker man att kostnaden för revisionen är för hög. Restaurangföretagen 
svarar precis som de mindre aktiebolagen, och lägger sig återigen mellan mikroföretagen och 
de små aktiebolagen på skalan. 
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7. ANALYS 
I detta kapitel sammanfattas det empiriska materialet presenterat i föregående kapitel och 
kopplas mot den teoretiska referensram som presenterats tidigare i studien. Vi delar även upp 
analysen under rubrikerna revisionens nytta och fördelar, revisionspliktens framtida 
utformning, framtida användning av revision samt kostnad för revision för att på ett enkelt 
sätt kunna reflektera tillbaka till empirin. Vi analyserar även utifrån rubrikerna 
företagsstorlekar och utomstående ägare samt ekonomisk brottslighet. 
 

7.1 Revisionens nyttor och fördelar 
När vi lät respondenterna svara på frågan om vilken grad av nytta revision medför fick vi svar 
som förehöll sig nära den relativt neutrala siffran 3. Thorell och Norberg säger i sin studie att 
kan man inte bevisa att nyttan av revisionsplikten överstiger dess kostnad så ska den heller 
inte finnas.111 Utifrån företagen själva verkar inte ens en speciellt stor nytta finnas. För de 
minsta bolagen där argumenten för revisionsplikten är svagast, är svaren även mest negativa. 
De två minsta grupperna har i snitt svar under 3 vilket indikerar en negativ inställning till 
revision. Med denna inställning hos företagen får man säga att för kostnaden att anses lägre än 
nyttan av revisionen, så måste kostnaden för revisionen vara väldigt låg. Vi återkommer mer 
till detta i avsnittet kostnad för revision, men konstaterar att utifrån företagen själva är den 
nytta revisionen medför inte särskilt stark, och minskar i takt med företagens minskade 
storlek. Utifrån svaren på denna fråga är det svårt att försvara revisionsplikten, åtminstone för 
mikro och mindre aktiebolag.  
 
När respondenterna fick svara på vilka sorters nytta revision medför ansågs de största nyttorna 
vara ökad trygghet för företagets långivare samt att det underlättar kontrollen för 
skattemyndigheten. Ingen av dessa nyttor är egentligen riktad mot företagen själva utan kan 
istället ses som nytta för samhället samt nytta för kreditgivare. Den tredje starkaste nyttan 
överlag är bättre kontroll för ägarna över företagsledningen. Detta indikerar att det främst är 
de större bolagen som har denna nytta av revision, vilket även diagrammen visar. Övriga 
nyttor är förhållandevis ganska lågt värderade. Noterbart är den låga värderingen för nyttorna 
konkurrensen blir mera rättvis samt brottsförebyggande effekt. Båda dessa nyttor syftar till att 
visa på den brottsförebyggande effekt som revisionsplikten av många anses ha. Dock får 
dessa nyttor, som var huvudargumentet vid införandet av revisionsplikten112, inte någon 
uppbackning från företagen själva. Detta innebär att det återigen blir svårt att försvara 
revisionsplikten utifrån företagens perspektiv. 
 

7.2 Revisionspliktens framtida utformning 
På frågan om revisionspliktens framtida utformning favoriserade bolagen som helhet en 
förenkling av revisionsplikten för alla bolag med mindre än 50 anställda. Näst mest populära 
alternativet är att revisionsplikten ska slopas för bolag med färre än 15 anställda, tätt följt av 
att revisionsplikten bör finnas kvar i nuvarande utformning. Här kan man återigen särskilja 
stora skillnader i svaren från de tre företagsgrupperna. Att Revisionsplikten bör finnas kvar i 
nuvarande utformning hade en relativt stor andel beror på företagsgruppen 16-50 anställda. 

                                                 
111 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 7. 
112 Camilla Sjöström, Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv. (Linköping: Department of Computer 
and Information Science, 1994.), 151. 
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Att 51 % av respondenterna inom denna grupp anser detta tyder på att revisionsplikten ändå 
fyller en viktig funktion inom denna företagsstorlek. Vi kommer att argumentera mer om 
detta under rubriken företagsstorlek. I gruppen 4-15 anställda tycker hela 42 procent att 
revisionsplikten bör slopas för denna företagsstorlek, följt av att revisionsplikten bör förenklas 
för bolag med mindre än 50 anställda samt slopas helt för bolag med mindre än 50 anställda. 
Ett tydligt missnöje kan utläsas. Att revisionsplikten inte kan försvaras utifrån denna 
företagsstorleks syn förstärks härigenom och kan även relateras till den relativt låga 
uppbackning av revisionspliktens fördelar som togs upp under tidigare rubrik. Den minsta 
företagsstorleken ställer sig även de negativa till dagens utformning av revisionsplikten.  
 
Överraskande för oss var dock att så stor andel inom denna företagsgrupp tycker att 
revisionsplikten bör förenklas men finnas kvar för bolag med mindre än 50 anställda. Det var 
endast 27 % som tyckte att revisionsplikten bör slopas för företag med mindre än 15 anställda, 
dvs. det intervall där även de själva ingår. Mikroföretagen var alltså på denna fråga mer 
positivt inställda till revisionsplikten än vad de mindre småföretagen kan sägas vara. Vår 
studie kan dock, som nämns i kapitlet teoretisk metod, ge utrymme för slumpmässiga fel som 
gör att resultatet inte kan anses 100 procentigt. Ett argument för de mindre aktiebolagens mer 
negativa inställning än mikroföretagens är dock att i mikroföretagen är det vanligt att 
företagets ägare och vd är samma person. Resultatet av detta blir att den som blir granskad är 
samma person som utser revisorn som ska granska företaget. En bieffekt av detta kan bli att 
revisorn inte får samma roll mot företagsledningen i mikroföretagen som hos större företag. 
Hos t.ex. företag där verkställande direktören är den som blir granskad är samma person som 
utser revisorn finns risk att revisorn inte är lika kritisk som hos företag där detta förhållande 
inte finns. Revisorns mindre kritiska inställning kan tänkas bero på att revisorn troligtvis vill 
behålla sin kund och fortsätta utföra revision åt företaget. Hamnar han i osämja med företaget 
genom att ha påpekat mycket negativt i sin revision är det lätt för företaget att bara byta 
revisor till nästa revisionstillfälle.113 Slutsatsen av detta blir att hos de allra minsta företagen 
kan ett mer personligt förhållande mellan företaget och revisorn uppstå, vilket gör att 
företaget kanske inte uppfattar revisorns granskning som lika kritisk. Överlag var dock de två 
mikroföretagen och de mindre aktiebolagen negativa till dagens utseende på revisionsplikten, 
och det blir återigen svårt att försvara revisionsplikten utifrån dessa företagsstorlekars syn.  
 

7.3 Kostnad för revision 
Som nämnts tidigare är för hög kostnad i jämförelse med fördelarna det främsta argumentet 
som dragit igång debatten om revisionspliktens vara eller icke vara. Enligt Thorell och 
Norberg bör revisionsplikten inte finnas kvar i nuvarande form om inte fördelarnas höga 
värde gentemot kostnaden kan bevisas.114 Ett bevis på detta hade ju varit om företagen själva 
ansett detta vara sant. Jill Collis undersökning i England visade också att 77 % av företagen 
som inte ville ha revision hade för hög kostnad som motiv.115 Vi ställde därför frågan - Hur 
anser ni att kostnaden för revision förhåller sig till fördelarna den för med sig? Återigen får vi 
svar som lutar åt ett avskaffande av dagens utformning av revisionsplikten. Mikro och de 
mindre aktiebolagen ställer sig markant negativa till kostnaden för revisionen. Kostnaden för 
revisionen uppskattades som sagts tidigare till cirka 10 000 kr för de minsta företagen.116 
Ingen jättestor summa kan tyckas. Man kan fråga sig om inte fördelarna revisionen för med 
sig får anses väldigt vaga åtminstone för mikroföretagen, då denna kostnad inte enligt 
                                                 
113 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 33-34. 
114 Ibid., 7. 
115 Ibid., 27. 
116 Ibid., 5. 
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företagen själva uppvägs. De små aktiebolagen med 16-50 anställda ställer sig på gränsen till 
neutrala i denna fråga. Med neutral menar vi att kostnaden varken anses för hög eller låg. Ett 
slopande av revisionsplikten får härigenom ur denna synvinkel inget nämnvärt stöd av små 
aktiebolag, men hos mikro samt mindre aktiebolag tenderar åsikten att vara att kostnaden för 
revisionen är för hög. Således kan inte kostnadsargumentet i debatten om revisionsplikten 
motbevisas. 
 

7.4 Framtida användning av revision 
Företagens inställning till fortsatt revision även om revisionsplikten slopas är en viktig fråga, 
inte minst för revisionsbyråerna som om detta inträffar kan komma att kontaktas i annan 
utsträckning samt i andra syften än tidigare. Vår undersökning visar att viljan till fortsatt 
användning av revision ännu en gång ökar med ökad företagsstorlek. Inga markanta skillnader 
mellan mikro och de mindre aktiebolagen kan ses, och de ställer sig betydligt mer negativa än 
positiva till fortsatt revision. Hos Internettjänsten Företagsfakta finns ca 3600 företag 
registrerade som är belägna i Västerbotten. Av dem har 3470 mellan 1-50 anställda117. Om vi 
räknar med att hos respondenterna som svarat vet ej fördelar sig 50 % på ja och 50 % på nej 
skulle det innebära att ca 50 % av alla aktiebolagen i Västerbottens skulle sluta använda sig av 
revision om revisionsplikten slopades för alla bolag med 1-50 anställda. Som vi ser kommer 
ett eventuellt slopande av revisionsplikten att påverka en stor andel av företagen. Givetvis 
behöver man ej följa EU direktiven fullt ut vad gäller gränsvärdena, utan kan börja med att 
bara avskaffa revisionsplikten för de minsta aktiebolagen. Dock så kommer ett avskaffande av 
revisionsplikten hur som helst att påverka en stor andel av Sveriges aktiebolag. Hur detta 
kommer att påverka revisionsbyråer samt påverka samhällsnyttan är dock inte denna uppsats 
mening att undersöka.  
 

7.5 Företagsstorlekar och utomstående ägare 
Vi har genomgående på varje fråga i vår undersökning kunnat urskilja skillnader i svaren som 
kan relateras till de olika företagsstorlekarna. De små aktiebolagen med 16-50 anställda tycker 
att revisionen har en högre grad av nytta än de två mindre företagsgrupperna. Detta går hand i 
hand med att de små aktiebolagen generellt hade en högre värdering av de olika nyttor 
revision för med sig. Den nytta som svaren förändrades mest för utifrån företagsstorleken, var 
bättre kontroll för ägarna över företagsledningen. Vi ser sedan även att små aktiebolag under 
revisionens framtida utformning är betydligt mer positiva än de två mindre företagsgrupperna 
till att ha kvar revisionsplikten i nuvarande utformning. En markant skillnad fanns även att se 
mellan företagsstorlekarna på frågan hur många som kommer att använda sig av revisionen 
om den inte längre vore lagstadgad. De små aktiebolagen var där betydligt mer positiva till 
fortsatt användning av revision. Avslutningsvis ansåg inte små aktiebolag att kostnaden av 
revisionen var lika hög som mikroföretagen och de mindre aktiebolagen. Detta resultat var 
inte överraskande för oss då små aktiebolag har en betydligt högre omsättning jämfört med de 
två andra företagsgrupperna. Det ger en kostnad för revision som procentuellt sett är lägre för 
de små aktiebolagen gentemot de övriga företagsgrupperna i studien. Resultatet är även 
förenligt med föreställningen att i mindre bolag är ofta ägare och företagsledning samma 
person, vilket leder till att den kontroll och insiktsmöjligheter i företaget som revisionen 
vanligtvis erbjuder till ägarna försvinner.118  
 

                                                 
117 http://www.foretagsfakta.se/ 2006-12-29 
118 Thorell, P. och C. Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005, 33-34. 



 45 

I vår teoretiska referensram presenterade vi en teori som kallas agentteorin. Den teorin menar 
att företag med utomstående ägare har en större nytta av revision än företag där ägare och 
företagsledning utgörs av samma person/personer. Revisionen används enligt agentteorin som 
ett kontrollverktyg. Detta på grund av att utomstående ägare har ett behov att kontrollera att 
företagsledningen sköter företaget på ett korrekt sätt.119 För företag där ägare och 
företagsledning är samma person/personer blir effekten av revision att man övervakar sig 
själv, något som kan anses onödigt. I vår enkät fick respondenterna svara på frågan om 
företaget hade utomstående ägare. Genom detta kunde vi sedan jämföra de olika svar som 
respondenterna gett och se ifall agentteorin stämmer in på våra svar. Som ses i diagrammet 
över utomstående ägare, kan man tydligt se att respondenter för små och mindre aktiebolag 
som representerar företag med utomstående ägare ser en betydligt större nytta med revision än 
respondenterna som representerar företag utan utomstående ägare. Även här kan man tydligt 
se att den uppfattade nyttan av revision stiger med storleken på respondenternas företag. 
Dessa resultat återspeglar agentteorins grundläggande tanke, att utomstående ägare har en 
önskan att kontrollera att företagsledningen sköter företaget väl.  Att mikroföretagen med 
utomstående ägare inte visade någon skillnad i uppfattad nytta av revision beror enligt oss på 
att dessa företag har väldigt få anställda samt liten omsättning vilket kan ge en utomstående 
ägare bättre insikt i företaget än för utomstående ägare i större företag.  
 
 

7.6 Ekonomisk brottslighet 
Som vi nämner i studiens syfte har vi arbetat med hypotesen att eftersom restaurangbranschen 
bevisligen är en bransch som är mer utsatt av ekonomisk brottslighet än andra branscher, så 
borde denna bransch ha en mer negativ inställning till revisionsplikten i jämförelse med 
övriga branscher som helhet. Som diagrammen visar har restaurangbranschen på de olika 
frågorna inte gett antydan till att våra misstankar om restaurangerna som mer negativa till 
revisionsplikten infriats. Deras inställning får snarare tolkas tvärtom. När företagen fick ange 
vilken grad av nytta revision medför, låg restaurangbranschen högre i snitt än både 
mikroföretag och mindre aktiebolag. Tar man då hänsyn till att de flesta restaurangerna vi 
frågat tillhör någon av dessa två företagsstorlekar, så kan det utläsas att restaurangföretagen 
tycker att revision medför en något högre nytta än resterande företag av samma storlek. Denna 
tendens kan utläsas även då de olika nyttorna revisionen medför graderas av företagen. 
Restaurangernas syn på hur revisionsplikten ska se ut i framtiden gav inte heller upprättelse 
för vår hypotes. Ingen markant skillnad hos restaurangernas svar i jämförelse med resten av 
respondenternas kunde utskiljas. Vid frågan om hur företagen själva kommer att använda sig 
av revision i framtiden var ganska många restaurangföretag osäkra (37 %), men bara 25 % 
svarade att de ej kommer att använda sig av revision i framtiden. Motsvarande siffror för 
mikroföretag och mindre aktiebolag är 35 % respektive 39 %. På den avslutande frågan om 
hur företagen anser kostnaden för revisionen i jämförelse med fördelarna den för med sig, var 
restaurangföretagens svar återigen ej särskiljda från resterande respondenters svar. Att således 
dra slutsatsen att en bransch som präglas av hög ekonomisk brottslighet har en större 
benägenhet att slippa revision är utifrån vår studie ej möjligt. Vi kan se tre tänkbara 
anledningar till att vår hypotes ej infriades, det vill säga att restaurangbranschen ej ställer sig 
mer negativa till revisionsplikten än resterande aktiebolag i studien. 
 
Den främsta anledningen till att vår studie ej visade någon skillnad mellan 
restaurangföretagen och övriga företag tror vi beror på att aktiebolag är den enda bolagsform 

                                                 
119 Artsberg, 84. 
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där revisionen är lagstadgad. Företag som har en benägenhet till att bryta mot lagen kan enkelt 
undvika granskningen från en extern revisor genom att vara exempelvis handelsbolag. Vid en 
eftersökning på internetsidan Företagsfakta visar det sig att 32 av totalt 113 restaurangerna i 
Västerbotten har aktiebolag som bolagsform.120 80 företag har således valt att anta en annan 
bolagsform. Vi anser det ej orimligt att anta att den ekonomiska brottlighet som finns inom 
restaurangbranschen i högre grad är lokaliserad till andra bolagsformer än aktiebolag. 
 
En annan tanke vi har är att om revisorns anmälningsplikt inte fyller den brottsförebyggande 
funktion som var syftet vid införandet av anmälningsplikten 1999, så finns inte heller 
anledning att tro att företag inom en bransch utsatt för hög ekonomisk brottslighet ska vara 
”räddare” för revisorn än andra företag. Det vore logiskt att tycka att företag som har 
någonting att dölja vill undvika revision. Vår undersökning har dock ej visat på ett sådant 
beteende. Detta tyder på att revisorns anmälningsplikt ej har en sådan förebyggande effekt 
som var tanken vid införandet av anmälningsplikten, samt som BRÅ:s rapport 2004:4 
spekulerar om. Denna rapport säger att antalet anmälda brott av revisorer inte är stort nog för 
att anses ha effekt på den ekonomiska brottsligheten, men att det faktum att revisorer har 
anmälningsplikt har en förebyggande effekt som dock ej går att mäta.121 Våra resultat visar 
dock ej på att en sådan förebyggande effekt finns och speciellt påverkar företag inom en 
bransch med hög ekonomisk brottslighet. 
 
Att restaurangföretagen själva ställer sig negativa till att restaurangbranschen är utsatt för hög 
ekonomisk brottslighet och fått ett skamfilat rykte anser vi vara en sista tänkbar anledning till 
att restaurangföretagen ej utmärkte sig i vår studie. Att en vilja till förbättring finns är inte 
otänkbart. Som beskrivits tidigare är inte ekobrottslingar kriminella i sin natur till skillnad 
från andra brottstyper.122 Brottet är istället situationsbetingat och beror till stor del på 
marknadens konkurrenssituation.123 Kanske är det så att restaurangägare har tröttnat på att 
illojal konkurrens råder på marknaden som i sin tur lett till att det blivit svårt att bedriva 
restaurangverksamhet utan att begå bokföringsbrott. 
 

                                                 
120 http://www.foretagsfakta.se/   2007-01-03 
121 Larsson, B. Revisorns anmälningsskyldighet. Brottsförebyggande rådet, BRÅ, Rapport 2004:4, 15. 
122 Emanuelsson Korsell, L. Förebygga ekobrott, behov och metoder. (BRÅ: Rapport 2003:1), 25-26. 
123 Alalehto, 16-17. 
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8. SLUTSATS 
I detta kapitel presenteras de viktigaste resultaten från undersökningen. Vidare kopplar 
författarna studiens syfte till dess resultat. Kapitlet avslutas med rekommendationer till 
fortsatt forskning.  
 
Innan vi presenterar våra slutsatser vill vi repetera problemformuleringen och vårt syfte. 
 
Problemformulering: 
 

– Hur ställer sig små aktiebolag till ett eventuellt slopande av revisionsplikten och vilka 
faktorer påverkar deras ställningstagande?  

 
Syftet med uppsatsen var att visa hur småföretagare ställer sig till ett eventuellt slopande av 
revisionsplikten. Vi vill även utreda vilka specifika faktorer som påverkar företagens syn på 
revision. Med syn menar vi vilka för- och nackdelar företagen anser att revision medför. Med 
faktorer menar vi olika förhållanden som utöver revisionens för- och nackdelar kan påverka 
ett företags ställningstagande.  
 
En av faktorerna vi avsåg att utreda i denna studie var den ekonomiska brottslighetens 
påverkan på företags ställningstagande. Vi utvecklade därför hypotesen att 
restaurangbranschen som präglas av hög ekonomisk brottslighet borde ha en mera negativ 
inställning till revision än övriga branscher. Genom studien ville vi sedan undersöka om vår 
hypotes var korrekt. En korrekt hypotes anser vi hade gett tecken på att revisionsplikten har 
en brottsförebyggande effekt, då företag med hög ekobrottslighet därigenom velat undvika 
revisionsplikten. 
 

8.1 Slutsatser 
Vår studie visade att företags vilja till fortsatt användning av revision om den vore frivillig 
ökar med storleken hos företagen. Skillnaden mellan de två minsta företagsstorlekarna var 
inte speciellt stor och dessa två grupper var mest negativa, cirka 40 % av dessa respondenter 
ställde sig negativa till en fortsatt användning av revision. För de små aktiebolagen svarade en 
majoritet av respondenterna att de skulle fortsätta använda sig av revision även om den vore 
frivillig. Totalt var antalet företag som säger att de inte skulle använda sig av revision ifall den 
var frivillig något större än antalet företag som skulle fortsätta använda sig av revision, 34 % 
mot 31 %. Flertalet respondenter från alla företagsstorlekar skulle vilja se att revisionen 
förenklades för aktiebolag med färre än 50 anställda. Svaren som gavs i vår undersökning kan 
påverkas av att respondenterna kanske aldrig resonerat kring detta scenario tidigare samt att 
de kanske påverkas av dagens läge, dvs. att revision är lagstadgat. Många respondenter angav 
att de inte visste hur de kommer att agera ifall revisionsplikten slopas. Denna osäkerhet hos 
respondenterna känns naturligt då det kan vara svårt att spekulera i hur man skulle agera vid 
en framtida regeländring.  
 

8.1.1 Ekonomisk brottslighet:  
När vi talar ekonomisk brottslighet som en faktor som påverkar företags inställning till 
revision kunde vi inte finna någon skillnad mellan företag i allmänhet och företag inom den 
ekobrottsligt tyngda restaurangbranschens inställning till revision. Därmed kan vi säga att vår 
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hypotes visade sig vara felaktig. Utifrån den falsifierade hypotesen kan vi dra slutsatsen att 
ekobrottsligt utsatta branscher ej har en inställning som avviker från branscher i allmänhet. 
Utifrån vår studie kan således inga tecken ses som tyder på att revisionsplikten har en 
brottsförebyggande effekt.  
 

8.1.2 Företagsstorlek: 
När det kommer till företagsstorlek som en faktor visar vår undersökning att desto fler 
anställda och desto större omsättning företaget som respondenterna representerar har, desto 
mer positivt ser de på revision och revisionsplikten.     
 

8.1.3 Ägarförhållanden: 
Enligt vår studie är företag med utomstående ägare mer positivt inställda till revision än 
företag där ägare och företagsledning är samma person/personer.   

8.1.4 Kostnaden 
Vår undersökning visade att alla respondenterna anser att kostnaden för revision är för hög i 
förhållande till den medföljande nyttan. Att mikroföretagen anser att kostnaden är för hög är 
eventuellt inte så uppseendeväckande då dessa företag har en relativt låg omsättning, men att 
även de små aktiebolagen tenderade att anse kostnaden för revision för hög i förhållande till 
dess fördelar, var för författarna tämligen oväntat. Dessa resultat är ett uttryck för att dagens 
revision är för dyr i förhållande till den nytta som företag anser sig erhålla.  

8.1.5 Författarnas åsikter  
Utifrån vad som presenterats i denna uppsats tycker vi att mikroföretag och mindre aktiebolag 
visat starka tendenser på att företagen själva ej finner revisionsplikten nödvändig. De största 
nyttorna företagen anser att revisionsplikten medför kan alla relateras till yttre intressenter och 
gynnar således inte företagens själva. Med detta i tanke anser författarna att revisionsplikten 
bör omarbetas. Utifrån denna studies resultat anser författarna att det vore skäligt att undanta 
företag med färre än 15 anställda och en omsättning på maximalt 25 miljoner kronor från 
lagstadgad revision. Utifrån situationen i övriga Europa vore detta en förhållandevis försiktig 
början på ett eventuellt fullständigt avskaffande av revisionsplikten utifrån EG:s fjärde 
bolagsdirektivs gränsvärden. 
 
 

8.2 Förslag till framtida studier: 
Denna uppsats tar endast upp företags uppfattning om revisionens kostnader och fördelar. 
Författarna tycker att det vore intressant med en undersökning om hur revisionens nyttor 
uppfattas av dess utomstående intressenter, t.ex. skatteverket, ekobrottsmyndigheten, banker 
med flera. 
 
Ett annat förslag som författarna finner vara intressant är en undersökning om vad företagare i 
ett land där revisionsplikten har slopats anser om denna nya situation. Ett land som skulle 
kunna vara aktuellt är Danmark där man precis börjat använda sig av rätten att undanta vissa 
bolag från revisionsplikt.  
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Bilaga  
 

Missivbrev E-mail 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Handelshögskolan i Umeå som just nu skriver C-uppsats. Vår uppsats 
handlar om småföretagares inställning till revisionsplikten. Revisionsplikten är den lag som 
säger att alla aktiebolag i Sverige måste genomgå en revision, dvs. en extern revisor granskar 
företagets räkenskaper. Det talas mycket om revisionspliktens vara eller icke vara inom 
ekonomivärlden. Det finns dock väldigt lite information om hur företagarna själva ser på 
revision. Därför har vi för att få en så bra uppfattning som möjligt om småföretagarnas syn på 
revisionsplikten och ett eventuellt slopande av denna utvecklat en enkätundersökning. 
Enkäten tar cirka tre minuter att besvara.  
 
Genom att klicka på nedanstående länk kommer ni till enkäten. Vi är väldigt tacksamma att ni 
tar er tid och besvarar våra frågor. Alla personer som deltar i studien är och förblir självklart 
helt anonyma.  
 
 
Länk till enkät: 
http://www.formdesk.com/revisionsplikt/enkat  
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Mycket vänliga hälsningar Ola Brännström och Adam Ådin  
 
 
 
 
Om ni har några frågor om enkäten, skicka då gärna ett e-mail till: 
 
Brannstrom@gmail.com 
 
adad0001@student.umu.se  
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Missivbrev Kuvert 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Handelshögskolan i Umeå som just nu skriver C-uppsats. Vår uppsats 
handlar om småföretagares inställning till revisionsplikten. Revisionsplikten är den lag som 
säger att alla aktiebolag i Sverige måste genomgå en revision, dvs. en extern revisor granskar 
företagets räkenskaper. Det talas mycket om revisionspliktens vara eller icke vara inom 
ekonomivärlden. Det finns dock väldigt lite information om hur företagarna själva ser på 
revision. Därför har vi för att få en så bra uppfattning som möjligt om småföretagarnas syn på 
revisionsplikten och ett eventuellt slopande av denna utvecklat en enkätundersökning. 
Enkäten tar cirka tre minuter att besvara.  
 
Vi är tacksamma för att ni tar er tid och besvarar våra frågor genom att fylla i den bifogade 
enkäten. Skicka sedan tillbaka enkäten i det medföljande kuvertet som är frankerat och klart. 
Alla personer som deltar i studien är och förblir självklart helt anonyma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Mycket vänliga hälsningar Ola Brännström och Adam Ådin  
 
 
 
 
Om ni har några frågor om enkäten, skicka då gärna ett e-mail till: 
 
Brannstrom@gmail.com 
 
adad0001@student.umu.se  
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Enkätfrågor 
 
 
Vilken är din position inom företaget? (T.ex. Vd, Ekonomichef etc.) 
Svar: ______________________ 
 
Vilken bransch tillhör ert företag?  
� Restaurang 
� Handel 
� Industri 
� Annan, nämligen: _____________________ 
 
Hur många anställda har ert företag?  
� 1-3 
� 4-15 
� 16-50 
 
Hur stor var ert företags nettoomsättning föregående år? (2005) 
� Under 3miljoner kronor 
� 3-25 miljoner kronor 
� 25-65miljoner kronor  
 
Har företaget utomstående ägare som ej arbetar inom företaget?  
(Familjemedlemmar räknas ej in som utomstående ägare.) 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
 
Vilken grad av nytta anser ni att ert företag har av revision?  
Ringa in det alternativ ni tycker stämma bäst. 
(1 = Ingen nytta) ( 5 = Väldigt stor nytta) 
 
1 2 3 4 5   

 

 
Vilka fördelar anser ni att revision medför? 
Ringa in den siffra som återspeglar er åsikt på följande påståenden. 
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 
Brottsförebyggande effekt 
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 

1 2 3 4 5   
 
Bättre kontroll för ägarna över företagsledningen 
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 

1 2 3 4 5   
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Bättre insikt i hur företaget går 
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5   
 
Hjälp för företagsledningen att styra företaget 
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5   
 
Ökad trygghet för företagets långivare, t.ex. banker  
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5   
 
Konkurrensen blir mera rättvis 
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5   
 
Ifall företaget har ekonomiska problem kan dessa uppdagas och åtgärdas tidigare 
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5   
 
Säkrare affärer mellan kunder och leverantörer  
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5   
 
Underlättar skattekontrollen för myndigheterna 
(1 = Instämmer inte alls) ( 5 =Instämmer helt) 
 
1 2 3 4 5   
 
Annan nytta, nämligen: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
Hur anser ni att kostnaden för revision förhåller sig till fördelarna den för med sig? 
Ringa in den siffra som återspeglar er åsikt. 
(1 = Hög kostnad i jämförelse med fördelar) (5 = Låg kostnad i jämförelse med fördelar) 
 

1  2 3 4 5 
 
Skulle ert företag använda sig av revision även utan lagstadgad skyldighet? 
� Ja 
� Nej 
� Vet ej 
Kommentera gärna ert val:______________________________ 
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Vad anser ni om revisionsplikten? 
 
� Revisionsplikten bör finnas kvar i nuvarande utformning 
 
� Aktiebolag med färre än 50 anställda bör undantas från revisionsplikt 
 
� Aktiebolag med färre än 15 anställda bör undantas från revisionsplikt 
 
� Revisionsplikten bör slopas för alla aktiebolag 
 
� Revisionsplikten bör vara kvar men förenklas för företag med färre än 50 anställda. 
 
� Vet ej 
 
Kommentera gärna ert svar.:________________________________ 
 
 


