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Sammanfattning 
 
Revisionsplikten har funnits i Sverige sedan 1944. I och med EG:s fjärde direktiv finns det 
möjlighet för medlemsländerna att undanta vissa bolag från revisionsplikt om de uppfyller 
vissa kriterier. Många medlemsländer har valt att utnyttja denna möjlighet att undanta vissa 
bolag från revisionsplikten däribland England.  I Sverige debatteras det om slopad 
revisionsplikt. Argumenten för att fortsätta med revisionen är bla. att en reviderad 
årsredovisning är viktig för företagets olika intressenter, för att de skall ha ett bra underlag för 
beslutsfattande. Vidare anser de som är för att grunden för revisionsplikten var att förebygga 
brott. De som är emot revisionsplikten anser att kostnaden för små företag är för stora i 
förhållande till vad de får ut av revisionen. Vidare är behovet av revisionen är begränsad i små 
bolag eftersom antalet ägare utanför företagsledningen ofta begränsat i små företag. Studier i 
England har visat att efter slopandet av revisionsplikten för småföretag, har ändå majoriteten 
av småföretagen valt att fortsätta revidera sitt företag. Utifrån detta har vi kommit fram till 
följande problemformulering: Hur påverkas mikroföretagens intresse för fortsatt revision 
om revisionsplikten slopas? 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka om mikroföretag i Sverige avser att fortsätta revidera 
sina företag vid en slopad revisionsplikt. Samt att undersöka vilka faktorer som påverkar 
företagets vilja att låta fortsätta revidera sina företag vid en slopad revisionsplikt. 
 
Uppsatsen är utförd med ett positivistiskt synsätt och ett deduktivt angreppssätt. Vi har med 
hjälp av en enkätundersökning undersökt företagens vilja till fortsatt revision. Vi har utgått 
från olika teorier kring begreppet revision som har legat till grund för undersökningen. Dessa 
är intressesynsättet, resursberoendeteorin, agentteorin, kostnader och nytta och maktfaktorer. 
 
Empirin som har samlats in har analyserats utifrån teorin och har resulterat i en slutsats. Det vi 
kom fram till i slutsatsen var att det finns en vilja att fortsätta revidera sitt företag efter en 
slopad revisionsplikt. Drygt hälften av företagen skulle fortsätta med revisionen. Vidare så är 
den främsta anledningen till fortsatt revision att företagen vill försäkra sig om att deras 
redovisning är korrekt. Av de som inte ville fortsätta med revisionen var den främsta 
anledningen den att de inte hade något behov av den.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Revisionsplikten har funnits i Sverige sedan 1944, när den första ”moderna” regleringen av 
revision infördes. Kriterierna för revision, var att bolagets aktiekapital skulle vara minst 2 
miljoner samt att företaget var börsnoterat. Dessutom skulle en auktoriserad revisor eller 
godkänd granskningsman utses om det föreskrevs i bolagsordningen eller krävdes av 10 % av 
ägarna. Övriga bolag behövde inte ha en yrkesmässig revisor.1 
 
År 1975 ändrades kriterierna angående revisionsplikt. Storleken på aktiekapitalet sjönk till 1 
miljon kronor, tillgångarna skulle överskrida 1000 basbelopp och antal anställda skulle vara 
mer än 200 eller att bolaget var börsnoterat. Övriga bolag kunde ha en icke yrkesrevisor. 
Storlekskriterierna är ungefär desamma som gäller idag. Kravet på kvalificerad revisor i alla 
bolag infördes 1983.2 Bakgrunden till att revisionsplikt för alla bolag infördes, var att BRÅ i 
en utredning kommit fram till att bolag med revisionsplikt, inte var utsatt för ekonomisk 
brottslighet i någon större utsträckning.  Små bolag däremot, med litet aktiekapital, var oftare 
utsatta för ekonomisk brottslighet. Revisionsplikten tog sikte på dessa bolag och motivet var 
att motverka att bolaget kunde användas som en sköld för att ge ägaren frihet från personligt 
ansvar. 3  
 
Enligt EG: s fjärde direktiv artikel 51, är revision obligatorisk. Eg-rätten lämnar dock öppet 
för medlemsländerna att undanta mindre bolag från revisionsplikt om de uppfyller vissa 
kriterier. Alla gamla medlemsländer, d.v.s. de som var med före utvidgningen 2004, med 
undantag av de nordiska länderna, har valt att utnyttja undantagsmöjligheten. Alla EU 
medlemmar har dock inte haft samma lagstiftning om full revisionsplikt som Sverige har haft. 

4 England hade full revisionsplikt men avskaffade denna 1993 för mikro- företag.5 Syftet med 
avregleringen i England, var att ta bort regleringskostnaderna för de små företagen.  Man ville 
dessutom stärka konkurrenskraften hos de mindre företagen. Detta har öppnat för debatt om 
revisionsplikten i Sverige, som inte undantagit mikroföretag från revisionsplikt.6 
 
Det finns många olika definitioner på vad ett mikroföretag är. Med mikroföretag avser vi i 
denna undersökning ett företag med färre än 10 anställda och med en omsättning som 
understiger 24 miljoner kronor. Anledningen till vår inriktning på mikroföretag, är att om en 
ändring av revisionsplikten sker, så kommer den att avse dessa företag.7 
 
Argumenten för och emot revisionsplikten är många och de flesta är överens om att 
revisionsplikten är av godo, men att nyttan med revisionen måste överväga kostnaden. 
Diskussionen om detta är olika beroende på vilken ståndpunkt som intagits. Enligt Thorell 

                                                
1 Thorell, P, Norberg C, (2005), ”Revisionsplikten i små aktiebolag", Stockholm, Svenskt näringsliv, s.15. 
2 Ibid. 
3 Ibid. s. 15f. 
4 Ibid, s.11f. 
5 Ibid, s.4. 
6 Thorell, P, Norberg C, (2005) ”Går det att försvara revisionsplikten”, Balans nr 3, s. 19ff. 
7 Thorell, P, Norberg C, (2005), ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, Stockholm, Svenskt näringsliv, s.9. 
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och Norberg var grunden för revisionsplikt att förebygga brott, men det är fler intressenter än 
bara samhället som har nytta av en revision.8 
 
Banker och kreditgivare har nytta av revision. Hur stor nyttan är beror på i vilken utsträckning 
de behövs i beslut om kreditgivning. Keasy menar att en reviderad årsredovisning är det mest 
användbara verktyget för banker när de överväger att bevilja lån.9 Vidare anser motståndarna 
till revisionsplikten, att nyttan med en revision måste ställas mot kostnaderna för det enskilda 
företaget samt att det inte går att motivera en kostnadskrävande revision och tro att den för 
med sig preventiva effekter.10 Keasy menar att den kostnadsökning som en revision medför, 
inte går att motivera då varken företaget eller dess intressenter har någon nytta av den. 
Kostnadsökningen blir inte av någon större vikt då många småföretagare anlitar 
revisorsfirmor för den löpande redovisningen i företaget.11 
 
Vilka är då ett bolags olika intressenter? Enligt Skärvad m.fl. finns det många olika grupper 
som kan påverka ett bolag. Det finns både interna och externa intressenter. De externa 
intressenterna kan vara aktieägare, banker, leverantörer kunder, och samhällsfunktioner. Vissa 
forskare menar att vissa intressenter har större inflytande än andra. De är en s.k. 
”dominerande koalition”12 
 
Andersson menar att de främsta intressenterna i små bolag är ägare, ledning, kreditgivare, 
kunder och leverantörer samt samhället. Det kan då ifrågasättas om revisionsplikten är av 
betydelse då ägare och ledning är samma person/personer. Men revisionen ligger på ett helt 
annat plan och gör att informationen från bolagen blir pålitlig och informativ. Småföretagens 
främsta kreditgivare är leverantörer. Dessa kan till skillnad från banker, inte kräva reviderade 
årsredovisningar. Leverantörer använder i stor utsträckning kreditupplysningar, som bl.a. 
innehåller information från årsredovisningar och revisionsberättelsen. Det är viktigt utifrån 
kreditvärdighetssynpunkt för leverantörerna, att årsredovisningen är reviderad och att 
revisionsberättelsen finns med, eftersom prövningen av kredit innbär att se om 
betalningsförmåga finns hos företagen.13 
 
Många tror att även att om revisionsplikten slopas, kommer en stor del av bolagen ändå att 
låta genomföra revision. De flesta är överens om att revision är bra, men att det är tvånget de 
motsätter sig. Motståndarna till revisionsplikten menar att det bör vara en valfri åtgärd som 
skall göras om det finns ett behov. I små aktiebolag där ägaren är densamme som 
företagsledaren, är behovet av revision begränsad.14 Vidare anser man att banker och 
leverantörer har olika krav på bolagen för att bevilja krediter, vilket gör att vissa bolags 
revision inte är till någon nytta för deras närmaste intressenter.  I en undersökning som gjorts, 
visade det sig att 63 % av de bolag som undantagits från revision, fortsatte att revidera sitt 
bolag.15 

                                                
8 Thorell, P, Norberg C, (2005) ”Går det att försvara revisionsplikten”, Balans nr 3, s. 19ff. 
9 Keasy, K, et al, (1988), ”The small  company audit Qualification: A preliminary investigation”, Accounting 
and business research, Vol. 18 Nr.72 s.324. 
10 Thorell, P, Norberg C, (2005) ”Går det att försvara revisionsplikten” Balans nr 3, s. 19ff. 
11 Keasy, K, et al, (1988), ”The small  company audit Qualification: A preliminary investigation”,. Accounting 
and business research, Vol. 18 Nr.72 s.324. 
12 Bruzelius, H, et al, (2004), ”Integrerad organisationslära”, Författarna och Studentlitteratur, Lund, s.73f. 
13 Andersson, Per-Olof, , (2005) ”Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens” , Balans nr. 4, s. 34. 
14 Precht, Elisabeth, (2005) ”Alla ense om revisionens fördelar – men måste det vara ett tvång?”, Balans nr. 3, 
s.24. 
15 Collis, J, (2004), “The demand for the audit in small companies in the UK”, Accounting and Business 
Research Vol.34, Nr 2, s.97. 
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Om mindre bolag ej kommer att behöva göra revision, hur ställer sig då vissa intressenter sig 
till detta? Enligt Collis har bolag fortsatt genomföra revisioner även efter slopandet av 
revisionsplikten för mikroföretag. Storlek, omsättning, ägarförhållanden, relationer med 
långivaren och att den interna informationen kontrolleras regelbundet, är en bidragande faktor 
till att fortsätta med revision på frivilligbasis.16 
 
Hur ser det då ut i Sverige om revisionsplikten skulle slopas? Kommer företagen att fortsätta 
genomföra revision? Finns det samma samband som i England? Finns det andra faktorer än 
storlek som spelar in när ett företag väljer att revidera eller inte. Ett större bolag bör ha ett 
större investeringsbehov och därmed ett större behov av lån hos banker och andra 
kreditgivare. Om banker med flera ställer krav på revision, bör alltså incitamenten till att 
genomföra revision i bolaget vara fler för större bolag. Vidare kan omsättning och likviditet 
vara en drivande faktor för revision. Kreditgivare vill se om bolaget har förmågan att betala 
sina skulder. En reviderad årsredovisning ger en trygghet för intressenter eftersom de då kan 
få en möjlighet att bedöma hur stor företagets betalningsförmåga är, när en extern granskning 
skett. 
 
Det har påvisats att 63 % av företagen som undantagits från revisionsplikten, valt att fortsätta 
revidera företaget. Detta tyder på att majoriteten av dessa företag som skulle påverkas av ett 
borttagande av revisionsplikten, tar hänsyn till nyttan av revisionen istället för att se till 
kostnaden.17 
 
Har det då någon inverkan på företagens vilja att revidera sina redovisningar om 
intressenterna anser att de bör göra en revision? Anser företagen att de får konkurrensfördelar 
om de reviderar trots slopad revisionsplikt, gentemot andra bolag som väljer att inte göra en 
revision? Vilka intressenters åsikter anser företagen väga tyngst? Ser företagen några fördelar 
med att revidera, även om det inte är lagstadgat. Det finns många frågor som är intressanta. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Hur påverkas mikroföretagens intresse för fortsatt revision om revisionsplikten slopas? 
 

1.3 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna undersökning är att utreda om mikroföretag i Sverige avser att 
fortsätta revidera sina företag vid en slopad revisionsplikt. 
 
Delsyftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar dessa mikroföretags vilja till att låta 
fortsätta revidera sina företag vid en slopad revisionsplikt. 

                                                
16 Collis, J, (2004) “The demand for the audit in small companies in the UK”, Accounting and Business Research 
Vol.34, Nr 2, s.87. 
17 Ibid, s.94. 
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2. Teoretisk metod 
 
I detta kapitel beskrivs de antaganden som vi använt oss av vid vårt genomförande av denna 
undersökning. Bland annat tidigare kunskap i ämnet, kunskapssyn, perspektiv samt 
undersökningsdesign, kommer att redogöras för nedan. Anledningen till detta är att visa den 
trovärdighet som föreligger i uppsatsen. 
 

2.1 Val av ämne 
 
Revisionsplikten är ett ämne som ständigt är aktuell för debatt. Detta ämne är speciellt 
intressant för författarna då dessa har revisionsyrket som framtida mål efter utbildningen. 
Våra eftertankar kring ämnet tog sin början då vi funderade kring våra möjlighether att erhålla 
ett jobb efter studiernas slut. Då revisionsplikten idag är ett faktum så följer det även 
möjligheterna till jobb. Skulle däremot revisionsplikten slopas och det visar sig att företagen 
inte har något intresse av att fortsättningsvis låta revidera sitt företag så kan detta innebära att 
våra framtidsutsikter för jobb försämras.  
 
 

2.2 Tidigare ämneskunskap 
 
De personliga kunskaper och erfarenheter som vi bär med oss ligger till grund för de 
tolkningar som vi gör av de företeelser som studeras.18 Vid den fortlöpande undersökning som 
vi utför upptäcker vi att vår kunskap ej är tillräcklig då vi ej har någon större erfarenhet inom 
området revision. Vi letar därför information för att öka förståelsen för det vi undersöker.  
 
I ämnet revision som sådant har vi ej några förkunskaper då detta är ett ämne som studeras 
längre fram i utbildningen. Vi har dock tidigare kunskaper inom redovisning, marknadsföring, 
organisation och ledarskap, som är kurser som vi har studerat inom vår utbildning. Emellertid 
krävdes det en repetition inom vissa delar, vilket gjorde att vi studerade litteratur och 
vetenskapliga artiklar för en ökad kunskap. 
 
De tidigare erfarenheter som vi bär med oss, är de som vi erhållit i vårt arbetsliv genom de 
företag som finns i våra familjer. Dessa har gett oss en god grund att stå på för att få 
uppfattningar och kunskaper inom ämnet. Uppfattningar såsom att det krävs mycket 
redovisningsarbete för att uppfylla de nuvarande krav som finns för att upprätthålla ett företag 
och för att kunna erhålla den revision som utförs.  Detta arbete som enligt vår erfarenhet, 
många små företagare skulle vilja slippa, för att helt kunna koncentrera sig på sin 
sysselsättning. 
 
 
 
 

                                                
18 Gustavsson Bengt et al., (2003), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Lund, Studentlitteratur, s. 
77. 
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2.3 Perspektiv 
 
Verkligheten kan betraktas utifrån ett antal olika synvinklar, d.v.s. perspektiv.19 Denna 
undersökning har studerats utifrån ett samhällsenligt perspektiv. Det innebär att vi har 
studerat vårt problem utifrån ett eventuellt intresse från företagens intressenter såsom 
kreditgivare, skattemyndigheten, leverantörer m.fl. Detta har resulterat i att vi har undersökt 
företagarnas åsikter angående deras vilja till fortsatt revision vid slopad revisionsplikt. Med 
deras svar som grund, skall vi analysera dessa för att få en förståelse för vilka faktorer som 
ligger till grund för deras vilja till att fortsätta revidera eller ej och därigenom tillgodose det 
syfte vi har med denna uppsats. 

 

2.4 Kunskapssyn 
 
Människor förstår realiteter på olika sätt och har därmed olika syn på saker och ting. De olika 
synsätten som existerar inom forskning är bland annat hermeneutiken och positivismen som 
ser på ny lärdom på olika sätt.20 
 
Hermeneutiken innebär att forskaren använder sig av sin individuella kunskap som redskap 
för att förstå helheten av det som undersöks. Detta vetande grundar sig i språket som sådant 
samt genom mänskliga handlingar, vilka tolkas för att få en förståelse för det som utreds.21  
 
Positivismen är en annan kunskapssyn och förknippas med den deduktiva metoden då 
positivisterna härleder antaganden med utgångspunkt i den teori som finns. Dessa prövas 
sedan empiriskt med vetenskapliga metoder. Detta för att alla vetenskaper i grunden skall 
genomgå samma förfarande.22  
 
Denna syn är den som stämmer bra in på vårt synsätt då vi utgår från de befintliga teorierna 
på området såsom intressesynsättet, agentteorin, resursberoendeteorin för att sedan kunna 
pröva dessa empiriskt och därefter erhålla ett resultat. Vi använder oss av dessa teorier för att 
skapa enkätfrågor som sedan ett antal respondenter får svara på angående deras vilja att 
fortsätta revidera sina företag vid slopad revisionsplikt och vilka faktorer som har betydelse 
för deras vilja. Dessa samband skall alltså förhoppningsvis upprepa sig om undersökningen 
åter genomförs vid ett annat tillfälle. 
 

2.5 Angreppssätt 
 
Forskare som utför en studie använder sig av ett deduktivt tillvägagångssätt, det vill säga de 
har de godtagna, allmängiltiga principer som utgångspunkt för att sedan använda dessa 
principer för att ange orsaken till en företeelse. Detta innebär alltså att visa på följder eller 
bekräfta det som redan har godtagits som ett faktum.23  Detta stämmer väl överens med vår 

                                                
19 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s. 62. 
20 Patel Runa, Davidsson Bo, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder”, Författarna och Studentlitteratur, Lund, 
s26. 
21 Ibid, s.29f. 
22 Ibid, s.27. 
23 DePoy Elisabeth, Gitlin N Laura, (1999), ”Forskning – en introduktion”, Lund, Studentlitteratur, s.17. 
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strategi då vi utgår från befintliga relevanta teorier såsom intressesynsättet, agentteorin, 
resursberoendeteorin. Dessa används som utgångspunkt för att samla in den empiri vi behöver 
för att därefter erhålla ett resultat som grundar sig på dessa.  
 
Induktiv strategi används oftast med en kvalitativ metod. Den induktiva strategin innebär ett 
förlopp då allmängiltiga regler frambringas eller skapas ur enskilda fall eller iakttagelser av 
företeelser.24 Man kan säga att med ett induktivt tänkande utvecklas teorier, medan vid ett 
deduktivt tänkande så prövas teorier.25 Den induktiva strategin är därför inte lämplig för vår 
undersökning, då vi ej utgår från verkligheten för att skapa nya teorier. 
 

 
 

Figur 1: Metodmodell26 
 
 

2.6 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Kvalitativ och kvantitativ metod är två tillvägagångssätt för att genomföra en undersökning 
och erhålla kunskap om ett ämne.27 Kvalitativ och kvantitativ metod syftar på hur man 
frambringar, behandlar och utvärderar den information som man erhållit.28 Kvalitativ ansats 
karakteriseras av att siffror ej används utan istället används språket vilken kan vara endera 
konverserad eller formulerad.29 Intervjuer och analyser är exempel på sådana.30  
 
Den metod man använder sig av, beror till stor del på hur problemet formuleras. Om vi vill ha 
svar på frågor såsom var, hur, vilka är skillnaderna, så bör kvantitativ ansats vara lämplig men 
om man däremot vill tyda och förstå t.ex. upplevelser så är den kvalitativa ansatsen att 
föredra.31 
 

                                                
24 Ibid. 
25 Eriksson Lars Torsten, Wiederheim-Paul Finn, (1997), ”Att utreda, forska och rapportera”, Malmö, Liber 
AB, s.229. 
26 Eriksson Lars Torsten, Wiederheim-Paul Finn, (1991), ”Att utreda, forska och rapportera”, Malmö, Almqvist 
& Wiksell, Ekonomiförlagen, s.150. 
27 Olsson Henny, Sörensen Stefan, (2001), ”Forskningsprocessen- Kvalitativa och kvantitativa perspektiv”, 
Stockholm, Författarna och Liber AB, S.40. 
28 Patel Runa, Davidsson Bo, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder”, Lund,  Författarna och Studentlitteratur, 
s.14. 
29 Backman Jarl, (1998), ”Rapporter och uppsatser", Lund, Studentlitteratur, s. 31. 
30 Patel Runa, Davidsson Bo, (2003), ”Forskningsmetodikens grunder”, Lund, Författarna och Studentlitteratur, 
s.14. 
31  Ibid. 
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Det som kännetecknar den kvalitativa metoden är att forskaren använder sig av t.ex. intervjuer 
eller observationer för att besvara den fråga som undersöks, d.v.s. ordet har en stor 
betydelse.32  
 
Den kvantitativa metoden innefattar mätningar, statistik och kvantifiering genom matematiska 
lösningar. Dessa resulterar i numeriska observationer. 33 Denna metod används av forskare 
som vill genomföra en undersökning med hjälp av t.ex. enkäter för att samla in de nödvändiga 
data som behövs för att kunna analysera och dra en slutsats om det problem som man 
undersöker. I detta fall är det kvantiteten som konstateras i siffror som används. 34 
 
En kvantitativ ansats är den metod som är mest lämplig för vårt undersökningsproblem, då vi 
vill veta vilka faktorer som avgör i frågan om viljan till fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt. Vi är i behov av en större mängds åsikter för att kunna dra en slutsats om vårt 
problem.  
 
Vårt tillvägagångssätt för att erhålla information från våra respondenter är enkäter och därför 
blir den kvalitativa metoden ej en lämplig metod för vår undersökning. Detta för att erhålla så 
många svar som möjligt och med dessa som underlag, kunna dra slutsatser om vilka faktorer 
som påverkar viljan till fortsatt revision. Denna undersökning kommer att genomföras under 
en veckas tid. Studier av detta slag kallas tvärsnittsdesign och innebär att forskaren studerar 
företeelsen inom en viss tidsram35.  
 
En longitudinell studie innebär att studien genomförs under en längre period.36 Vi anser därför 
att med våra resurser och vår begränsade tid, är detta ej en lämplig form av studie för vår del. 
Vi har heller inget behov av att genomföra undersökningen under olika tidpunkter. 
 
De faktorer som påverkar viljan till revision, kan endast konstateras om man fördjupar sig i 
mer än ett fall.37 I vårt fall har vi därför valt att kontakta 400 respondenter. Vi kommer även 
att samla in svaren från respondenterna under samma tidsperiod. 
  

2.7 Sekundärkällor 
 
På grund av det behov vi hade av fördjupning och repetition av ämnet så tog vi del av vissa av 
de sekundära källor i form av litteratur, som finns att tillgå inom området. Denna samlades in 
i syftet att skapa en utgångspunkt samt för att ha en grund att basera undersökningen på. Vi 
började med att göra en sökning av litteratur genom olika databaser. 
  
När vi sökte litteratur för de teorier som var intressanta, sökte vi genom att ange sökorden 
”agentteorin”, ”intressentmodellen”, ”resursberoendeteorin”, ”revision” m.fl. Vi fann då bl.a. 
den litteratur som vi använt oss av. Denna lånades från Örnsköldsviks Stadsbibliotek och 
Studentbibliotek. Denna litteratur resulterade sedan i de teorier som har använts i 
undersökningen. 

                                                
32 Olsson Henny, Sörensen Stefan, (2001), ”Forskningsprocessen- Kvalitativa och kvantitativa perspektiv”, 
Stockholm, Författarna och Liber AB, S.40. 
33 Backman Jarl, (1998), ”Rapporter och uppsatser", Lund, Studentlitteratur, s. 31. 
34 Ibid. 
35 DePoy Elisabeth, Gitlin N Laura, (1999), ”Forskning – en introduktion”, Lund, Studentlitteratur, s.107. 
36 Ibid, s.108. 
37 Bryman, A, Bell, E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö, Liber Ekonomi, s.65. 
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Vi har även sökt och läst vetenskapliga artiklar som hämtats från databaserna vid namn 
Business Source Premier och Emerald. De sökord som använts är ”Audit duty”, ” Mandatory 
Audit”, “Stakeholder Management” och “Small Company”. 
 

2.8 Teorival  
 
Vi har i denna undersökning valt att koncentrera oss på intressentteorin, agentteorin och 
resursberoendeteorin. Intressentteorin är nyttig som grund då den förklarar förhållandet 
mellan företaget och dess intressenter samt vilken nytta dessa har av revision.  
 
Agentteorin har använts då denna inriktar sig på relationen mellan två parter och förklarar hur 
beteenden kan regleras. Denna kan alltså vara användbar för att bland annat förklara 
relationen mellan exempelvis revisorn/principalen och företaget/agenten. 
 
Resursberoendeteorin klargör beroenderelationen aktörerna emellan. Denna är bra som grund 
för de frågor som finns kring makten som de olika aktörerna kan ha på företaget och hur detta 
påverkar valet av att revidera sitt företag. 
 

2.9 Källkritik 
 
I förevarande undersökning har vi ej till fullo använt oss av grundkällorna till de nyttjade 
teorierna. Möjligtvis kan detta påverka vår studie, då författarna till våra källor kan ha 
förvrängt teorin för att lämpa den till deras specifika utredning. 
 
De utvalda sekundärkällor som använts, har nyttjats med ett kritiskt förhållningssätt då vi är 
väl medvetna om att sådana källor kan ha olika grad av tillförlitlighet.38 Vi har dock inriktat 
oss på de källor som enligt oss verkar vara tillförlitliga. Graden av tillförlitlighet kan grundas 
på olika kriterier såsom att författaren är en känd forskare, om källan är utgiven av ett känt 
förlag och om källan fortfarande är aktuell och allmänt accepterad bland forskare på 
området39. Keasy är en av de källor som använts flitigt och som är en känd forskare inom 
området revision och är en forskare som andra forskare ofta refererar till. 
 
Även de vetenskapliga artiklar som använts och varit skrivna på engelska, kan ha tolkats fel 
då våra kunskaper i engelska ej är fullständiga.

                                                
38 Lundahl & Skärvad, (1999), ” Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”,  Lund, Studentlitteratur, 
s. 134. 
39 Booth C Wayne, et. al, (2004), “Forskning och skrivande”, Lund, Studentlitteratur, s.83f. 
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3. Teori 
 
I detta kapital redogörs för de relevanta teorier som undersökningen grundas på. 
Intressesynsättet, resursberoendeteorin och agentteorin är de teorier som nedan kommer att 
beskrivas. 

3.1 Intressesynsättet 
 
För att en organisation ska kunna verka och fungera, måste organisationen/företaget ha 
intressenter. En organisations intressenter är de individer, grupper och organisationer som har 
en utbytesrelation med organisationen. Det innebär att en beroendesituation uppstår mellan 
organisationen och dess intressenter. Organisationen behöver intressenterna för att kunna 
hålla igång sin verksamhet och intressenterna behöver organisationen för att få sina mål 
uppfyllda. Ett företags olika intressenter kan delas upp i olika kategorier. En bra modell för att 
åskådliggöra en organisations olika intressenter är intressentmodellen.40  
 
 

 
Figur 2: Företaget och dess Intressenter - Intressentmodellen41 
 
 
Utbytesföhållandet mellan företaget och dess intressenter, är viktigt att förstå för att kunna se 
på vilket sätt intressenterna bidrar till organisationens verksamhet, och vilka krav de i sin tur 
ställer för att lämna dessa bidrag.42 
 
 
 
 
                                                
40 Bruzelius, H, et al, (2004), ”Integrerad organisationslära”, Lund, Författarna och Studentlitteratur, s.73. 
41 Ibid. s. 74. 
42 Ibid. 
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Ägarna satsar kapital i verksamheten, de utsätter sig därför för en risk att förlora detta kapital 
om företaget går dåligt. De vill att företaget skall gå med vinst för att de skall få en avkastning 
på det kapital som de har satsat. Deras krav är därför att förvaltningen av kapital och 
tillgångar ska skötas på ett bra sätt så att de utvecklas för bästa avkastning.43 
 
Intresseorganisationer driver de olika medlemmarnas intressen.44  
 
Anställda bidrar med sin arbetsinsats och vill därför ha ersättning för denna samt ha en bra 
arbetsmiljö och trygghet i sin arbetssituation. De vill även ha meningsfulla arbetsuppgifter, 
utvecklas personligen, känna att de har medbestämmande och inflytande. Dessa relationer 
med företagets anställda regleras ofta via fackliga organisationer. 45 
 
Kunder  är för många organisationer den viktigaste intressegruppen. Utan kunder som köper 
företagets varor kan inte organisationen fortsätta att existera. Kunderna ställer i sin tur krav på 
organisationen när det gäller t.ex. kvalitet, leveranstid, pris och även produkternas 
miljöpåverkan.46 
 
Leverantörerna förser organisationen med varor och tjänster. De vill ha betalt för detta och 
ställer därför krav på stabilitet och god betalningsförmåga. Leverantörernas ställning att 
påverka och ställa krav påverkas av tillgången på råvaror etc.47  
 
Långivare bidrar till verksamheten med kapital liksom ägarna. De vill ha ränta på kapitalet 
och att amorteringarna betalas i tid.48  
 
Staten och kommunen bidrar med bostäder, utbildning, kommunikation och även olika 
ekonomiska bidrag till organisationens verksamhet m.m. De vill i utbyte för detta, att 
företagen tar samhällsansvar. De vill att företagen betalar skatt för sina vinster och bidrar med 
jämn och hög nivå på sysselsättningen i samhället.49  
 
Opinionsbildande grupper påverkar företaget, t.ex. miljörättsorganisationer som ställer krav 
på ökad miljömedvetenhet hos företagen.50 
 
Fokuserar vi på modellen så är det olika typer av intressenter. Alla dessa intressenter bidrar 
till organisationen på olika sätt och har även olika krav på utbytet. Intressenterna är viktiga för 
företaget. Frågan är bara om alla är lika viktiga? Vi anser att beroende på var fokus ligger, är 
vissa intressenter viktigare än andra. Alla intressenter har inte lika stora behov av samma 
saker.  
 
När det gäller revision och vilka intressenter som kan ha nytta av en revision anser vi att vissa 
intressentgrupper har större behov än andra. Ägare, kreditgivare, leverantörer och stat och 
kommun är de som har det största behovet av revisionen och även i större utsträckning 
praktiskt använder den reviderade informationen. Har intressenten ett behov av något kommer 
den även att efterfråga detta.  
                                                
43 Bruzelius, H, et al, (2004), ”Integrerad organisationslära”, Författarna och Studentlitteratur, Lund, s.74. 
44 Ibid, s.74. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid, s.75f.  
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3.2 Information 
 
Information anses vara det viktigaste verktyget när intressenter skall fatta viktiga beslut ifråga 
om företaget. Den information som intressenterna baserar sina beslut på, är den information 
som finns i årsboksluten. För att intressenterna skall kunna fatta korrekta beslut krävs även att 
informationen är riktig, och speglar företagets verksamhet. Extern revision används för att 
göra informationen mer legitim och tillförlitlig. Kontroller som utförs av en revisor ger då 
intressenterna en viss garanti för att uppgifterna som företaget ger är riktiga. Intressenterna får 
genom dessa kontroller sin information på ett smidigt sätt och gör det lättare för intressenterna 
att fatta viktiga beslut.51  

3.3 Intressenternas och organisationens beroende av resurser – resursberoendeteorin 
 
Alla verksamheter behöver resurser för att kunna verka och överleva. Resurser skaffar 
företaget från sina intressenter. De olika typer av resurser som verksamheten kan behöva är 
bl.a. information, kapital, råvaror, tjänster, teknik och legitimitet. Beroende på hur kritiska de 
olika resurserna är för verksamheten, har intressenterna mer eller mindre makt att ställa krav 
och påverka verksamheten. Ju mer kritiska resurserna är, desto mer makt har intressenten.52  
 
Företaget är inte ensam mottagare av resurser. De är i sin tur intressenter i någon annans 
verksamhet. Det är inte så klokt att i företagets strategi försätta den i en sådan situation att den 
mister sin legitimitet, gentemot andra intressen. Verksamheter antas handla under kontextuell 
osäkerhet. Osäkerheten är situationsbunden och orsakerna till detta är att intressenternas 
handlande skapar osäkerhet och att osäkerhet skapas av resursberoendet. 53 
 
Det gäller då för verksamheterna att göra osäkerheten så liten som möjligt genom att granska 
hur intressenter med stor makt handlar och försöka minska sitt eget beroende av resurser. 
Företaget måste klarlägga vilka intressentkrav som kan bli potentiella hot och vilka som har 
potential för samarbete. Det finns tre frågor som klarlägger verksamhetens resursberoende.54 
 

• Hur är resurserna kritiska för verksamheten? 
• Till vilken grad är resurserna begränsade i omvärlden? 
• Var finns källorna till resursen? 
 

Kunder och medarbetare är kritiska i alla verksamheter, annars skulle verksamheten inte 
kunna verka och överleva. En kritisk resurs är inte bestämd utifrån hur utbytbar den är utan 
om den mister sin effektivitet och legitimitet och därmed påverkar företagets överlevnad.55  
 
En organisation har många olika intressenter men för organisationen är vissa intressenter 
viktigare än andra. Detta beror på att organisationen är mer beroende av dessa intressenter och 
ju mer beroende organisationen är desto starkare maktposition har intressenten. Det finns fyra 
huvudtyper av intresserelationer; dominans, underläge, samarbete och konflikt. Dessa 
maktpositioner är inte helt bestämda och kan variera med tiden. Konjunkturer, ändrade 
ägarförhållanden etc. är faktorer som påverkar intressenternas maktpositioner.56  

                                                
51 Thomasson, J, et.al, (2004) ”Den nya affärsredovisningen”, Malmö, Liber ekonomi. 
52 Nygaard, C, et al, (2002), ”Strategizing”, Lund, Studentlitteratur, s.170. 
53 Ibid. s.169. 
54 Ibid. s.170. 
55 Ibid..  
56 Ibid. 



Teori 

Jennie Bruzelli och Angelica Wahlberg 12

 

 
Figur 3: Organisationen i förhållande till dess intressenter 
 
 
Det som är centralt i resursberoendesynsättet, är att företagets behov av resurser, ger tillfälle 
för andra att ta över en viss kontroll av företaget. Intressenter som förser företaget med 
resurser har två sätt att påverka företaget: 
 

• Intressenten har makten att bestämma om företaget får resursen i fråga. 
• Intressenten har makten att bestämma hur företaget kan använda resursen i fråga.57 

 
Det finns två källor till makt i resursberoendeteorin, den ena är 
undanhållande/användarrestriktion strategi och den andra är direkt och indirekt strategi.58 
 
Undanhållande av resurs är när intressenten med bestämmande över resursen, utgör ett 
potentiellt hot för verksamheten. Om den håller inne med resursen, har intressenten en större 
makt över företaget.59 Har intressenten användningsrestriktion på sin resurs, fortsätter 
intressenten att leverera resurser men har villkorat användningen av resursen. Båda dessa 
strategier går ut på att få företagen att ändra ett visst beteende och beroende på om 
intressenten är framgångsrik i sin valda strategi, kan de åstadkomma en förändring i företagets 
beteende.60  
 
Direkt strategi är när intressenten på egen hand sätter villkoren för sin resurs, t.ex. att inte låna 
pengar till företaget. Ett exempel är t.ex. banker som kan använda direkt strategi. Detta kan 
man ifrågasätta om det finns fler banker än bara en. Blir företaget nekad lån i en bank kan den 
alltid gå till en annan.  Här får man återknyta till de tre frågorna som styr resursberoendet. 
                                                
57 Frooman, J, ”Stakeholder influence strategies”, Academy of Management Review, (1999) vol. 24, No. 2 
s.196. 
58 Ibid, s.198. 
59 Ibid, s.196. 
60 Ibid, s.197. 
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Finns det bara en eller få banker i företagets närhet, kanske direkt strategi fungerar. Men i och 
med att världen kommer närmare genom Internet, kan även de resurser som inte finns i 
företagets direkta närhet, enkelt bli tillgängliga för företaget.61 
 
Indirekt strategi fungerar genom att det inte är intressenten som är i direkt relation till 
företaget som agerar, utan det kan vara en grupp mindre intressenter som tillsammans 
försöker att influera företaget till förändring. Fackföreningar och deras intresseorganisationer 
kan använda indirekt strategi.62 
  
Det finns fyra strategier som intressenter använder sig av för att få inflytande i verksamheten. 
Vilken strategi man väljer är beroende av vilken relation intressenten har med företaget i fråga 
om flödet av resurser. Dessa strategier kan identifieras som: 
 

• Direkt undanhållande 
• Indirekt undanhållande 
• Direkt användningsrestriktion 
• Indirekt användningsrestriktion 

 
Det finns fyra olika resursberoendeförhållanden, intressentmakt, företagsmakt, starkt 
beroende av varandra, lågt beroende av varandra. Balansen av maktmedel beror på vilken typ 
av beroenderelation aktörerna har av varandra. Har intressenten ett högt beroende av 
företaget, indikerar det att intressenten kommer att använda användningsrestriktionsstrategin. 
Ett lågt beroende indikerar att intressenten kommer att använda undanhållandestrategin. Har 
företaget ett högt beroende av intressenter indikerar detta direkta metoder av strategin. Har 
företaget ett lågt beroende torde den indirekta metoden användas.63 
 
Ur intressentens synvinkel kan denna makt användas för att minska den osäkerhet som 
uppstår i utbytesförhållandet. Revisionen kan vara ett sätt att minska osäkerheten, eftersom 
den som granskar redovisningen kan peka på eventuella brister som kan ha uppstått i den 
löpande redovisningen. Ett krav på revision från företaget kan då vara ett sätt att minska 
osäkerheten, om företaget väljer att genomföra revision pga. av att intressenter begär detta kan 
då spegla den makt som vissa intressentgrupper besitter.  
 
En annan situation är när intressentens och företagets beroende till varandra är ömsesidigt, det 
innebär att ingen av de inblandade kan sluta att samarbeta. Den enes välfärd är starkt 
beroende på den andres prestationer.64 
 
Kraven från de olika intressenterna vad det gäller information, varierar beroende på vilken 
relation parterna har till varandra.  Banker har till exempel ett större behov att få ekonomisk 
information från en årsredovisning än vad t.ex. anställda har. Det är främst ägarna som läser 
årsredovisningar men det har även konstaterats att banker begär att få titta på redovisningen.65 
 

                                                
61 Frooman, J, ”Stakeholder influence strategies”, Academy of Management Review, (1999) vol. 24, No. 2 
s.203. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid, s.197f. 
65 Collis, J, et al, (2004) “The demand for the audit in small companies in the UK” , Accounting and business 
research, Vol. 34, Nr, 2 s.87. 
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Enligt intressesynsättet behövs balans för att systemet skall fungera det behövs både 
intressebalans och maktbalans. Intressebalans innebär att det finns en balans i belönings- och 
bidragssystemet. Verksamheten kan inte förbruka mer resurser än den drar in. Maktbalans är 
balans mellan olika intressens krav och önskemål. En alltför stark maktposition hos en 
intressent på bekostnad av andra intressenter kan hota verksamheten. För att kunna upprätta 
en balans måste företaget veta var balanspunkten finns. Den anses vara en funktion av den 
aktuella maktpositionen, historisk maktposition och makthavarnas tolkning av vad som kan 
vara legitima krav från de olika intressenterna.66 
 
Ställer intressenten krav på revision och dennes resurs inte är kritisk för företaget, kanske den 
merkostnad som uppstår i samband med revisionen inte är ett legitimt krav från intressenten. 
Företagsledaren överväger då kanske att avstå från revisionen. Kommer kravet från t.ex. 
leverantören som levererar en specifik vara som företaget inte kan avstå, kanske kravet 
däremot är legitimt. Företagaren överväger därför kostnaden mot nyttan med en revision. 
 
Organisationsledaren måste se över kraven och balansera anspråken för att bevara och även 
öka resurserna för verksamhetens överlevnad. De måste se till alla intressenters krav och 
försöka se bortom kortsiktiga särintressens krav för at få en långsiktig och konkurrenskraftig 
framtidsutveckling.67 
 
Att företaget måste försöka se till alla intressenters behov i alla situationer, är kanske mer en 
vision än verklighet. Vi anser att om man ser ur en revisionssynpunkt, har inte alla 
intressenter ett behov av denna information. Anställda t.ex. har intresse av företagets 
fortlevnad och att de får lön i rätt tid. De beslutar kanske inte om de skall fortsätta att arbeta 
hos företaget grundat på deras finansiella information. Detta är mer styrt av arbetsmarknaden 
och faktorer som rör de sociala förhållanden som den anställde ställs inför. 
 
Det finns olika faktorer som bidrar till att företaget reviderar årsredovisningar. En faktor är att 
intressenter med ett maktövertag kan göra företaget tvunget att genomföra en revision för att 
kunna få ta del av de resurser som företaget behöver från intressenten. Ett exempel på en 
sådan situation är långivare, exempelvis banker. Studier har visat att banker är mindre villiga 
att låna ut till företag som valt att inte genomföra en revision i sitt företag.68 Aktieägare kan 
även de begära att få tillgång till reviderade årsredovisningar. De kan begära detta på 
bolagsstämman men det krävs 10 procents ägande för detta.69  

                                                
66 Bruzelius, H, et al, (2004), ”Integrerad organisationslära”, Lund, Författarna och Studentlitteratur, s.84. 
67 Ibid, s.82. 
68 Chow, C, W. (1982), “The demand for External Auditing: Sice, Dept and ownership influences Accounting 
review, April, 19(2) s.272. 
69 ABL 10 kap, 15§. 
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Figur 4: Resursberoende och maktfaktorers påverkande på revision 

 

3.4 Agentteorin 
 
Agentteorin är inriktad på två individers relation till varandra, principal- uppdragsgivare och 
agenten – den som utför uppdraget. I en organisation och omgärdande intressenter finns en 
mängd sådana relationer. När principalen ber agenten utföra ett visst arbete och därmed även 
binder sig att belöna agenten för utfört arbete, vill principalen försäkra sig om att agenten 
arbetar i enhet med principalens intressen och att därmed göra rätt för sin belöning. För att 
kunna uppnå en viss säkerhet utformas kontrakt mellan parterna, det är dessa kontrakt som 
principal och agentrelationen grundas på. I kontrakten beskrivs bidraget till principalen och 
den belöning som agenten vill ha i utbyte. Anledningen till upprättande av kontrakt, är att 
antaganden om beteende och information utgör förutsättningarna i teorin.70 
 
Antaganden som utgör teorin är att både principalen och agenten är nyttomaximerande. De 
försöker ständigt att maximera nyttan av relationen. Eftersom båda försöker öka sin nytta går 
det inte att göra detta utan att någon part blir lidande. Det finns en målkonflikt mellan 
principal och agent. Principalen vill ha ett stort bidrag för en liten belöning och agenten vill 
ha stor belöning för ett litet bidrag.71  
 
Antagandet om att informationen mellan principalen och agenten är asymmetrisk, innebär att 
beslut fattas utan fullständig information. Principalen har inte full kunskap om agentens 
beteende, och eftersom det inte går att utforma fullständiga kontrakt då 
                                                
70 Ibid, s.85. 
71 Ibid. 
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informationsunderlaget aldrig kan innefatta allting, försvåras kontrollen av agentens 
beteende.72  
 
Agenten antas vara opportunistisk. Det kan handla om bedrägeri, lögn och stöld etc. En 
opportunistisk part kan före eller efter upprättande av ett kontrakt, göra det svårt för 
principalen. Agenten kan genom att undanhålla eller förvränga information och handla passivt 
göra det svårt för principalen.73  Eftersom principalen omöjligt kan övervaka alla sina 
agenters beteende, kan två alternativa metoder användas för att göra asymmetrin mindre. 
Övervakning och bindning kan principalen använda för att reglera agenternas beteende.74 
 
Övervakning kan vara kvalitetskontroller av agenternas prestationer, direkt övervakning, 
o.s.v. Bindning kan vara att agenten själv går med övervakningen för att binda sig till 
principalen. Spelet mellan parterna i agentteorin handlar om att ingå i kontrakt som ger 
principalen maximal nytta. Detta minimerar då kostnaden för att upprätta relationer i en 
verksamhet. Agenterna vill å andra sidan försöka hitta sätt att kringgå dessa kontrakt för att 
själva uppnå den maximala nyttan75 
 
Revision blir då ett sätt för principalen att övervaka agentens prestationer, för att se till att 
agenten följer de mål som satts upp. Om revisionsplikten slopas för små företag, kan de 
frivilligt fortsätta att revidera sitt företag. De går med på övervakning från intressenterna, och 
får därför större legitimitet i utbyte. 
 
 

 
Figur 5:Revisionens inverkan på tillförlitligheten 
 
 
 

                                                
72 Moore, G, Ronen, J, (1990) “External audit and asymmetric information“, Journal of Practice and Theory, 
vol.9, s. 240. 
73 Bruzelius, H, et al, (2004), ”Integrerad organisationslära”, Lund, Författarna och Studentlitteratur, s.84f. 
74 Ibid, s.95. 
75 Ibid. 
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3.5 Olika maktfaktorer 
 
Revision av ett företag är ett sätt för principaler at kunna övervaka företaget så det arbetar 
enligt företagets intressen. Den fungerar som mekanism som minskar asymmetrin i 
formationen mellan ägare/ ledning, potentiella investerare och andra externa intressenter. 
Denna asymmetri får ledningen att anlita en extern revisor för att visa att deras 
ledningsförmåga är god för att göra företaget mer tillförlitligt. Asymmetrisk information kan 
göra att företaget och investerare båda förlorar på relationen. Företaget gör att det blir svårt att 
få externa investeringar och investerarna kan göra misstag i sin bedömning av företaget p.g.a. 
bristande tillförlitlig information. Dessa förluster kan göras mindre om tillförlitlig information 
finns tillgänglig.76  
 
Principal och agentförhållandet är ofta liknat med ägare/principal och ledning/agent. Detta för 
att ägarnas pengar skall förvaltas enligt deras förväntningar och därför vill de ha ett kvitto på 
att allt skötts enligt ägarnas plan. Små företag har oftast inte stora ägargrupper då ägare och 
företagsledning är samma personer. De små företagen förlitar sig kanske därför på banker för 
att få extern finansiering. Därför anser vi att detta förhållande även kan appliceras på banken 
och ledningens förhållande. Leverantörer är även en källa till resurser. Agent och 
principalförhållande kanske inte direkt är att liknas med denna situation men med ökade 
kredittider och avbetalningskontrakt kan även de vara en slags kreditgivare, och i större 
utsträckning vara i behov av granskad information.   
 
Det finns andra intressenter förutom långivare som kan efterfråga revision eftersom en 
reviderad årsredovisning anses förbättra kvaliteten på den information som finns i 
redovisningen. Ytterligare en anledning som kan påverka viljan till att fortsätta låta revidera 
sitt företag, är om företaget använder revisionsbolaget för andra tjänster än just revision. Men 
även en lång relation med revisorn kan vara ett incitament att fortsätta med revisionen.77  

3.6 Kostnader och nytta  
 
Kostnader är en annan faktor som styr ett företags beteende. Företag vill maximera sina 
vinster. Varje val ett företag gör, går ut på att det skall vara så kostnadseffektivt som möjligt. 
När en intressent använder någon av sina strategier att påverka företaget åt ett visst håll, kan 
det öka kostnaderna för företaget. Om kostnaderna blir för stora finns risken att företaget inte 
anser att resursen är värd kostnadsökningen och väljer att avstå resursen. Det är dock en 
förutsättning att resursen inte har möjlighet att hota verksamheten för att företaget skall ha råd 
att avstå resursen.78 
 
Ett argument för att revisionsplikten ska tas bort för små företag, är att kostnaden för att 
genomföra den är oproportionerligt stor. En bidragande orsak till detta är planering, 
genomgång av företagets räkenskaper mm. För kostnader som är fasta och förbestämda 
betyder detta att det blir kostsamt för mindre företag. Detta borde dock inte gälla företag som 
har revisorsfirmor som sköter den löpande redovisningen i företaget, kostnaden för att 
förbereda en revision blir då inte lika stor. Men även minsta lilla kostnadsökning i samband 

                                                
76 Moore, G, Ronen, J, (1990) “External audit and asymmetric information“, Journal of practice and theory, 
vol.9, s. 240. 
77 Seow, Jean- Linn, (2001), “The demand for the UK small company audit – an agency perspective”, Business 
Journal, 19(2) s.66. 
78 Frooman, J, ”Stakeholder influence strategies”, Academy of Management Review, (1999) vol. 24, No. 2 
s.197f. 
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med en revision är för stor då externa och interna intressenter inte har någon större nytta av att 
informationen reviderats.79 
 
För externa intressenter är inte årsredovisningar som revideras kontinuerligt av nytta, 
eftersom de ofta får information om företaget på annat sätt. Information granskad av revisor 
för att få lån från banker etc. i form av vad man anser och faktiskt användande är den största 
källan till beviljande av lån och krediter. Bankerna ansåg att andra källor till information var 
av lägre rang då de anses vara mindre tillförlitliga då det i vissa företag antingen inte hade bra 
information pga. bristande expertis eller inte hade någon alls.80 
 
Nyttan för förtagen att genomföra revisionen blir då att det blir enklare att få krediter och lån. 
Om banker inte har tillgång till den reviderade informationen kan banken kanske välja att inte 
låna ut pengar, eller ge ofördelaktigare räntor och villkor för att låna ut pengar till företaget. 
Kostnaden som uppkommer för företaget genom en revision kan då uppfattas som liten om 
detta ställs mot vilka kostnader som kan uppkomma om företaget väljer bort revisionen. 
 
Att banker framförallt endast grundar sina lånebeslut på reviderade årsredovisningar, anser vi 
inte vara sannolikt då det finns andra källor till information. Dessa kan vara personliga 
kontakter till sin bank. Framförallt i mindre städer och byar är personliga kontakter viktiga 
och att banken väl känner till företagaren. Det kan vara betydelsefullare än en reviderad 
årsredovisning för banker att fatta sina lånebeslut på. Företagets utbytesförhållande med 
leverantörer kan även de grundas på annat än informationen i årsredovisningar vilket gör att 
leverantörerna ser personliga relationer som en del av deras beslutunderlag. 
 
Antalet ägare som inte ingår i företagets ledning bidrar även till att företaget kommer att 
genomföra revisionen. Ju fler ägare utanför företagets ledning, desto större är incitamenten att 
genomföra revision.81 För de interna intressenterna är revision av mindre betydelse eftersom i 
små företag är oftast de största ägarna involverade i företagets löpande verksamhet. Är 
ägare/ledning samma person/personer, har de fullständig tillgång till information om 
företaget. Principal-agentförhållandet uppstår alltså inte och övervakning är då av ringa 
betydelse. Även fast detta förhållande inte är av betydelse kan revision i dessa företag, öka 
tillförlitligheten och användbarheten av den finansiella informationen till ägaren. Ägare kan 
ofta sakna viktig kunskap om finansiell kontroll. Den disciplin som överförs på personalen 
och ledningen är viktig för att kunna få tillförlitig information och konsekvens för externa och 
interna intressenter.82 
 
Revisionen fungerar som en kvalitetskontroll för företagsledaren då denna får en kontroll över 
den löpande redovisningen så att den blir korrekt. Detta kan då motverka eventuella fel som 
kan uppstå och kan justeras så att inte företaget skadas på längre sikt om felaktig information 
får ligga till grund för ledningen och andras beslut. Revisionen kan även medföra att 
personalen blir mer noggrann och disciplinerad i dennes arbete. Det kan spara tid och göra 
företaget mer effektivt. 
 

                                                
79 Keasy, K, et al, (1988) ”The small company Auditing Qualifications: A preliminary investigation” Accounting 
and Business research,Vol. 18, No 73. s.324. 
80 Ibid. 
81 Seow, Jean- Linn, (2001), “The demand for the UK small company audit – an agency perspective”, Business 
Journal , 19(2) s.75. 
82 Keasy, K, et al, (1988) ”The small company Auditing Qualifications: A preliminary investigation” Accounting 
and Business research ,Vol. 18. No 73. s.325. 
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Revisionskostnaden anses oproportionerligt hög för små företag att bära, för att få sitt bolag 
reviderat. Informationen som erhålls anses inte vara till någon större nytta för externa 
intressenter. Anledningen till detta är att externa intressenter oftast erhåller information på 
annan väg än just årsredovisningar.83 En annan syn på revision är att oberoende av storlek på 
företagen är reviderad information av vikt när långivare väljer att bevilja lån eller krediter. 
Långivare anser att alternativa informationskällor inte är lika tillförlitliga som en extern 
revision är.84  
 

3.7 Sammanfattande diskussion 
 
Vi har i vår teori utgått ifrån intressesynsättet. Företaget har många olika intressenter för att 
kunna verka och överleva. För att få en förklaring kring vilka faktorer som påverkar valet att 
genomföra en revision eller inte, om revisionsplikten slopas, utgår vi ifrån 
resursberoendeteorin och agentteorin. 
 
Agentteorin går ut på att identifiera förhållandet mellan agent och principal, där agenten är 
företaget och principalen är de olika intressenterna. Agentteorin utgår ifrån att osäkerhet 
uppstår genom asymmetrisk information och att agenten agerar opportunistiskt. Principalen 
kan inte ha full kontroll över all information som agenten ger, och behöver därför ett verktyg 
för att minska osäkerheten i samband med denna information. Revisionen är därför ett verktyg 
som företaget har för att minska osäkerheten i informationen.  
 
Detta verktyg försvinner om revisionsplikten avskaffas, men företaget behöver intressenternas 
resurser i mer eller mindre stor utsträckning. Vissa intressenter är mer beroende av företaget 
än andra. Förhållandet mellan företaget och dess intressenter präglas av olika maktfaktorer. 
Har intressenten en resurs som är kritisk för verksamheten, har intressenten ett övertag 
gentemot företaget och därmed ett visst inflytande över verksamheten. Omvänt gäller att 
företaget har ett övertag mot intressenten om denna inte har en resurs som är kritisk för 
företaget. Ett förhållande med ömsesidiga behov av resurser gör makten likvärdig för 
parterna.  
 
Intressentens maktövertag kan komma att påverka företaget, genom att intressenterna 
använder olika strategier. Det finns två olika strategier som intressenterna kan använda sig av, 
Undanhållande/användarestriktion strategin. Vilket förhållande intressenten har till företaget 
avgör valet av strategi. Intressenten behöver inte handgripligen använda sig av strategin, bara 
hotet om att den kan användas kan inverka på företagets handlingar.  
 
Genomför inte företaget en revision kan detta göra att banker inte vill låna till företaget och 
detta kan i sin tur göra att företaget inte kan fortsätta verksamheten. Leverantörer kan välja att 
inte leverera till företaget. Ägare vill kanske inte skjuta till kapital och potentiella investerare 
kan anse att informationen inte är tillförlitlig och vill inte investera p.g.a. osäkerhet. 
 
Informationen är en viktig del i företagets kommunikation med intressenterna. Informationen 
måste vara riktig och spegla verksamheten. För att göra informationen så pålitlig som möjlig, 
anses det att revision är ett bra sätt att visa detta då den granskas av en extern part. Banker, 

                                                
83 Keasy, K, et al, (1988) ”The small company Audit Qualifications: A preliminary investigation” Accounting 
and Business research,Vol,18,No 73. s.324. 
84 Berry, A. J, (1993), “Financial information, The banker and the small business” British Accounting Review, 
s.25. 
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leverantörer och ägare grundar ofta sina beslut på finansiell information. Revisionen blir 
därför ett viktigt verktyg för att minska osäkerheten hos informationen.  
 
Externa ägare har nytta av revision eftersom de inte har full insyn i företagets verksamhet. 
Osäkerhet kan då uppstå när det gäller kommande investeringar och dylikt. Företagets nytta 
av revision är då att företaget uppfattas som trovärdigt och detta kan leda att det blir lättare att 
finansiera verksamheten om behovet skulle uppstå. Det kan även underlätta för företaget att 
dra till sig nya investerare. Leverantörer har nytta av revisionen eftersom det kan minska 
osäkerheten kring betalningar från företaget. Företagets nytta av revisionen kan vara att 
företaget kan få fördelaktigare kredit och leveranstider.  
 
Faktorer som avgör om företaget kommer att genomföra revision eller inte kommer att bero 
på om företaget anser sig uppnå någon nytta med den extra kostnad som en revision medför. 
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4. Praktisk metod 
 
I detta kapitel förklaras hur vi praktiskt har gått tillväga för att komma i besittning av och 
bearbeta den information vi har erhållit av respondenterna. Vi redogör nedan för bl.a. vilken 
ansats vi har använt, vilket urval vi har gjort, accesss, operationalisering m.m.  

4.1 Urval  
 
Vår population består av företag som har mindre än 10 anställda och mindre än 24 miljoner 
kronor i omsättning. Då det är praktiskt omöjligt att göra en totalundersökning av hela 
urvalsunderlaget med samtliga företag, valde vi att göra ett systematiskt urval där vi använde 
databasen Affärsdata som sökmotor för att nå dessa företag. 
 
Detta innebär att vi har ett register, hämtat från registret Affärsdata, med de befintliga 
mikroföretagen. När vi gjorde en stökning i denna databas på aktiebolag som har mindre än 
10 anställda och mindre än 24 miljoner kronor i omsättning så erhöll vi 162279 träffar. Bland 
dessa valde vi ut totalt 400 företag som kom att ingå i vårt urval. 
 
För att välja ut dessa 400 företag, valde vi att låta Affärsdata visa en lista med 500 träffar per 
sida. Därefter valde nummer 5 och 10 på varje sida tills det att vi hade erhållit 400 företag. I 
de fall där företaget som valts ut ej hade emailadress som var tillgänglig, valde vi 
nästkommande företag på listan. 
 

4.2 Access 
 
För att genomföra denna undersökning, är det nödvändigt att få kontakt med våra 
respondenter och få information om deras inställning till revisionsplikten. Vi sökte helt enkelt 
bland de aktiebolag som hade en årsomsättning under 24 miljoner kronor samt med mindre än 
10 anställda. Företagen är belägna runt om i Sverige. Det var därmed inga problem med att få 
tillgång till dessa företag då vi hade möjlighet att utnyttja databasen Affärsdata genom 
studentbiblioteket i Örnsköldsvik. Antalet företag med dessa kriterier utmynnade alltså i 
45 112 aktiva företag.  
 
Efter det att vi fick tillgång till de företag som var relevanta för vår undersökning, gick vi till 
sökmotorn Google. Där skrev vi in företagsnamnet och gjorde en sökning för att erhålla deras 
webbadress. När vi fick tag på denna, besökte vi det sökta företagets hemsida för att ta reda på 
den emailadress som brevet och länken till enkäten skulle gå till. 
 
Det accessproblem som uppstod var att få respondenterna att svara på vår enkät. Vi tog 
kontakt med företagen genom ett introduktionsbrev och förklarade vad undersökningen 
syftade till för att få dem att svara i så stor omfattning som möjligt. De som inte var villiga att 
svara var de som var tidspressade i sitt arbete och på grund av detta inte kunde avvara den tid 
som det skulle ta att svara på enkätfrågorna. 
 
 

4.3 Operationalisering  
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Passagen mellan teori och empiri är viktig i en undersökning . Här kopplas teorin till 
undersökningen och belyser verkligheten. Problem kan uppstå med kommunikationen mellan 
de som undersöker och undersökningspersonerna. Detta beror på att människor uppfattar 
saker olika. Det begrepp som undersökningspersonerna uppfattar, är inte alltid detsamma som 
undersökarna avsett när de formulerat frågorna till de undersökta personerna. Frågorna i 
undersökningen måste vara så entydiga som möjligt för att få en entydig innebörd. Detta för 
att de svar som undersökarna får, även bör vara de svar som de är intresserade att få.85  
 
I vår uppsats har vi valt att ha en del bakgrundsinformation t.ex. antal anställda, omsättning 
och ägarförhållande för att kunna hitta samband mellan dessa och faktorer som kan ha 
betydelse för valet av att revidera och inte revidera. Vi ställde även en konkret fråga om 
företagen skulle fortsätta med revision även om revisionsplikten slopades. För att kunna 
urskilja varför de skulle fortsätta med revisionen eller ej och vilka faktorer som påverkade, 
ställde vi ytterligare frågor relaterade till företagens attityd och behov av revisionen. För att få 
svar på vilket förhållande företagarna har till sina intressenter, försökte vi få en uppfattning 
om företagarnas attityd till de olika intressenternas behov av revisionen. Genom att fråga 
vilken nytta de olika intressenterna har av revision, vill vi spegla om företagaren anser att 
intressenten har behov av informationen som en revision ger. Vidare ville vi undersöka vad 
företagaren själv hade för attityd till revision genom att fråga vad just deras företag hade för 
nytta av en revision. Även företagarnas beroende av resurser och vilken makt de olika 
intressenterna besitter undersöktes. Vi ställde därför frågan om de skulle fortsätta med 
revision om de olika intressenterna begärde detta. På detta sätt har vi gjort en koppling till den 
teori som ligger till grund för denna undersökning. 
 

4.4 Enkätutformning 
 
Vi har valt att använda oss av enkäter för att kunna erhålla svar från så många respondenter 
som möjligt. Detta för att i sin tur kunna dra välgrundade slutsatser. För att kunna nå så 
många respondenter som möjligt så valde vi att genomföra en enkätundersökning via Internet. 
Vår använda teori är det underlag som vi grundat våra enkätfrågor på. Detta för att erhålla så 
relevanta frågor som möjligt.  
 
Vi har enligt Dahmströms rekommendationer, börjat vår enkät med frågor av den neutrala 
sorten för att skapa ett förtroende så respondenten förhoppningsvis känner en vilja till att 
fortsätta svara på enkäten.86 Vi började därför med frågor såsom hur många anställda 
företaget har, hur många år företaget varit i drift o.s.v. Vi valde att avsluta med enkätens 
känsligaste fråga, d.v.s. hur stor omsättning företaget har. Ett annat mål är att hålla enkäten så 
kort som möjligt för att reducera risken för att respondenterna ej skall orka besvara alla 
enkätfrågorna. 
 
Vi har valt att utforma enkäten med fasta svarsalternativ. Detta för att underlätta att koda och 
utvärdera svaren efteråt. En annan fördel med dessa fasta svarsalternativ är att vi lättare 
kommer att kunna jämföra svaren.87  

                                                
85 Holme, M I, et al. (1996), ”Forskningsmetodik” Studentlitteratur, Lund, s.159 
86 Dahmström, Karin, (2000),”Från datainsamling till rapport”, Studentlitteratur, Lund, s.106f. 
87 Bryman, A, Bell, E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Liber Ekonomi, Malmö, s.178. 
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4.5 Enkätutskick 
 
Med anledning av att vi vill nå så många respondenter som möjligt, valde vi att genomföra en 
så kallad Internetenkät. De utvalda respondenterna var företag med mindre än 24 miljoner 
kronor i omsättning samt att de skulle ha mindre än 10 anställda. Vi började med att skicka ut 
introduktionsbrev med en länk till enkäten. I introduktionsbrevet angavs syftet med 
enkätundersökningen för att motivera respondenten att svara. Även tidsåtgång angavs för att 
visa respondenterna att ingen större tid krävs för att besvara frågorna. Därefter var det bara för 
respondenten att klicka på länken i brevet för att gå vidare till enkäten som var placerad på en 
hemsida på Internet. När enkäten sedan besvarats så var det bara att trycka på knappen sänd så 
anlände till den oss, i vår inbox på mailen. 
 
Vi var även tvungna att skicka ut 3 påminnelser per mail till de utvalda respondenterna som ej 
hade svarat efter en vecka. Efter en vecka senare skickades den första påminnelsen ut på 
grund av dålig respons från respondenterna. Efter denna påminnelse erhöll vi ytterligare svar 
på enkäten. Därefter var vi tvungna att skicka ut 2 påminnelser till med en vecka mellan varje 
påminnelse. 
 

4.6 Bortfall  
 
Primärbortfallet som utföll var 315 av 400 utskickade. Vi tror att detta beror på att många 
företagare inte har tid att lägga på att besvara frågorna samt att en del av dem blir försiktiga 
att öppna okända mail på grund av virusrisk. Vi erhöll därmed en svarsfrekvens på ca 21 %. 
Denna svarsfrekvens är ganska låg och det kan tänkas att detta bortfall, i form av uteblivna 
svar, medverkar till ett mindre tillförlitligt slutresultat. 
 
Det sekundärbortfall som utföll var endast på 2 frågor. Vi tror att anledningen till detta 
bortfall beror på att respondenterna inte förstod eller gjorde rätt i anvisningarna till dessa två 
frågor. Det var frågor som de skulle utelämna beroende på hur de svarat i den föregående 
frågan.  
 
I övrigt har vi försökt att undvika sekundärbortfall genom att konstruera enkäten så att det 
praktiskt inte gick att utelämna några frågor. Skulle någon fråga ej bli besvarad av 
respondenten så sade programmet till att respondenten var tvungen att besvara frågan för att 
kunna fortsätta besvara resten av enkätfrågorna. 
 

4.7 Databearbetning 
 
Vi har använt oss av SPSS för att kunna behandla våra insamlade data. Detta har gjort att vi 
kunnat använda oss av korstabeller och frekvenstabeller för att dra slutsatser i vår 
undersökning. 
 

4.8 Källkritik 
 
Vi gjorde en teststudie på en företagare som ej ingick i studien men som är ägare till ett 
mikroföretag. Frågorna besvarades utan större problem och vi ändrade några frågor som 
tolkades fel. Därefter beslöt vi oss för att gå vidare med enkäten i dess nyutformade skick. 
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När det gäller databasen Affärsdatas register, anser vi den vara tillförlitlig som källa till de 
företag som vi kom i kontakt med. Det var inget företag som var felaktigt jämfört med 
Affärsdatas register, d.v.s. vi kom i kontakt med det företag som vi hade för avsikt att komma 
i kontakt med. 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel redogör vi för de data som vi erhållit genom de enkäter som respondenterna 
svarade på. Vi har valt att redovisa detta, enligt samma struktur som enkäten, för att få en så 
strukturerad och överskådlig redogörelse som möjligt. Såvida mer precisa utfall och bortfall 
önskas, var god se bilaga 3. 
 
1. Ange antalet anställda i Ert företag 
De flesta av respondenterna hade 2-3 anställda i företaget. De övriga fördelade sig enligt 
nedan angivna diagram.  
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Figur 6:Antalet anställda i procent 

 
 
2. Hur många år har ert företag varit i drift? 
De flesta av respondenterna hade haft företaget i drift i 4-10 år samt 16 år eller längre. 
 
3. Hur ser ägarförhållandet ut i Ert företag? 
En eller två ägare var det vanligaste ägarförhållandet bland respondenterna. 
 
4. Är ägare och företagsledning samma person/personer? 
Bland respondenterna så var majoriteten ägare och företagsledning samma personer. 
 
5. I hur stor grad är Ni insatt i ämnet revisionsplikt? 
Ungefär hälften av dem som svarade, var lite insatta i ämnet revisionsplikt medan knappt 
hälften var mycket insatta. Endast ett fåtal var inte insatta överhuvudtaget i ämnet. 
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6. Hur stor nytta anser Ni att företagets ägare har av revision? Ange grad av nytta. 
Majoriteten tyckte att företagets ägare hade nytta av revision med fördelningen enligt 
diagrammet nedan. Endast 8 % ansåg att ägarna inte har någon nytta överhuvudtaget av 
revision. 
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Figur 7: Ägarnas nytta av revision 

 
 
7. Hur stor nytta anser Ni att företagets ledning har av revision? Ange grad av nytta. 
När det gäller ledningens nytta av revision så ser resultatet ut på ett liknande sätt. 45 % anser 
att ledningen har stor nytta av revision och 43 % anser att de har liten nytta av revision. 12 % 
menar att ledningen inte har någon nytta alls. 
 
8. Hur stor nytta anser Ni att företagets kunder har av revision? Ange grad av nytta. 
19 % av respondenterna ansåg att företagets kunder har stor nytta av revision och 41 % att 
kunderna har liten nytta av revision. 40 % ansåg att kunderna inte har någon nytta alls av 
revision. 
 
9. Hur stor nytta anser Ni att Stat och Kommun har av företagets revision? Ange grad 
av nytta. 
Majoriteten av de svarande ansåg att Stat och Kommun har någon form av nytta av revision. 
40 % ansåg att de hade stor nytta av revisionen medan 42 % ansåg att de hade liten nytta av 
revision. 18 % ansåg att Stat och Kommun inte har någon nytta alls av företags revision. 
 
10. Hur stor nytta anser Ni att företagets anställda har av revision? Ange grad av 
Nytta. 
Företagets anställda har stor nytta av revision enligt 9 % av respondenterna. 57 % ansåg att de 
anställda hade liten nytta av revision medan 34 % ansåg att de inte hade någon nytta 
överhuvudtaget. 
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11. Hur stor nytta anser Ni att företagets leverantörer har av revision? Ange grad av 
Nytta. 
27 % av respondenterna ansåg att företagets leverantörer har stor nytta av revision. 53 % 
ansåg att leverantörerna har liten nytta av företagens revision. 20 % ansåg att leverantörerna 
inte hade någon nytta alls av revisionen. 
 
12. Hur stor nytta anser Ni att företagets kreditgivare har av revision? Ange grad av 
Nytta. 
57 % av respondenterna ansåg att företagets kreditgivare har stor nytta av revision. 38 % 
ansåg att kreditgivarna har liten nytta av revision medan bara 6 % ansåg att kreditgivarna inte 
har någon nytta alls av företagens revision. 
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Figur 8: Kreditgivarnas nytta av revision 

 
 

 
13. Anser Ni att kostnaden, i förhållande till nyttan av en revision är Hög, Lagom eller Låg. 
Ingen av respondenterna ansåg att kostnaden var låg i förhållande till nyttan. Däremot tyckte 
65 % att kostnaden var hög och 35 % att kostnaden var låg i förhållande till nyttan. 
 
14. Använder Ni revisorn för andra tjänster än revision? 
Mer än hälften av respondenterna använder revisorn även för konsultation och 12 % använder 
revisorn för löpande bokföring. 
 
15. Hur ofta rådfrågar Ni er revisor?  
Enligt 50 % av respondenterna så rådfrågar de revisorn sällan, 35 % rådfrågar revisorn ibland. 
7 % svarade att de tar hjälp av revisorn ofta och 8 % att de aldrig konsulterar revisorn.  
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16. Vad anser Ni att Ert företag har för nytta av revision?  
En stor andel ansåg att revisionen var en försäkran på regelrätt redovisning och en 
skattemässig trygghet. Även trygghet för kreditgivare, leverantörer och kunder fanns med 
bland faktorerna för nyttan med revision. 
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Figur 9: Försäkran på regelrätt redovisning 
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Figur 10: Trygghet för kreditgivare 
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Trygghet för leverantörer
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Figur 11: Trygghet för leverantörer 
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           Figur 12: Trygghet för kunder 
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Figur 13: Skattemässig trygghet 
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Ingen nytta alls
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Figur 14: Ingen nytta alls 
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Figur 15: Annat 

 
17. Om revisionsplikten slopas, skulle Ni fortsätta att revidera Ert företag?  
53 % av respondenterna skulle fortsätta revidera sina företag om revisionsplikten skulle 
slopas. 

Fortsatt revision vid slopad revisionsplikt
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Figur 16: Fortsatt revision vid slopad revisionsplikt 
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18. Om nej till att fortsätta revidera sitt företag vid slopad revisionsplikt, Varför? 
De flesta ansåg sig inte ha något behov av att revidera sitt företag samt att det var för dyrt. 
Några tyckte även att det var för tidskrävande. 
 
19. Om ja till att fortsätta revidera sitt företag vid slopad revision. Varför? 
En stor andel av dem som skulle fortsätta revidera var den största anledningen interna 
finansiella kontroller och intressenter. 
 
20. Om Ni inte skulle fortsätta med revisionen vid slopad revisionsplikt, tror Ni att 
Ert behov av extern rådgivning skulle öka?  
En stor del av respondenterna ansåg att behovet av extern rådgivning ej skulle öka vid en 
slopad revision. 

Ökat behov av externa rådgivning vid slopad 
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Figur 17: Ökat behov av extern rådgivning vid slopad revision 

 
21. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets ägare 
begärde det? 
En stor andel av respondenterna skulle fortsätta revidera sitt företag om ägarna begärde det. 
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Figur 18: Fortsatt revision på ägares begäran 
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22. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets ledning 
begärde det? 
Även gällande en begäran av revision från företagets ledning, skulle en stor andel av 
respondenterna fortsätta revidera företaget. 
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Figur 19: Fortsatt revision på ledningens begäran 

 
 

23. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets kunder 
begärde det? 
53 % av respondenterna skulle fortsätta med revisionen om företagets kunder begärde det. 
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Figur 20: Fortsatt revision på kundernas begäran 
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24. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om Stat och kommun 
begärde det? 
68 % av de svarande skulle fortsätta med att revidera sitt företag om stat och kommun 
begärde det. 
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Figur 21: Fortsatt revision på stat och kommuns begäran 

 
 

25. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets 
anställda begärde det? 
Om de anställda skulle begära fortsatt revision skulle 21 % av respondenterna fortsätta 
revidera sitt företag. 
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Figur 22: Fortsatt revision på anställdas begäran 
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26. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets 
leverantörer begärde det? 
Fortsatt revision skulle ske i 49 % av företagen om företagets leverantörer begärde det. 
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Figur 23: Fortsatt revision på leverantörernas begäran 

 
 
27. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets 
kreditgivare begärde det? 
73 % av respondenterna skulle fortsätta revidera företaget om företagets kreditgivare begärde 
det. 
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Figur 24: Fortsatt revision på kreditgivarnas begäran 
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28. Ert företags omsättning år 2005  
En stor del av respondenterna hade en omsättning på upp till 10 miljoner kronor.  
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Figur 25: Företagets omsättning
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6. Analys och Slutsats 
 
I detta avsnitt kommer vi att genomföra en analys av vår empiri genom att koppla den till den 
utvalda teorin. Vi har strukturerat analysen genom att rubricera de viktigaste avsnitten från 
teorin. Detta för att underlätta för läsaren.  
 

6.1 Analys 
 

6.1.1 Intressenterna och resursberoende 
 
Företaget och dess intressenter är beroende av varandra. Hur mycket ett företag är beroende 
av en intressent beror helt på situationen. Företag har olika behov och därmed skiljer sig även 
beroendet av olika intressenter. Hur företagen värderar de olika intressentgrupperna ger dock 
en bild av hur viktig intressentens resurser är för företagen. Det vi sett i vår undersökning är 
att det främst är kreditgivare som företagen anser har störst nytta av revisionen. Därefter följer 
ägare, ledning och stat och kommun. Leverantörerna ansågs inte ha någon stor nytta av en 
revision och lägst värderades anställdas och kunders nytta av en revision. Att ägares och 
företagsledning nytta av revisionen värderas högt kan kanske verka lite konstigt med tanke på 
att i denna undersökning är c:a 98 % av företagen, företagsledaren och ägaren samma 
person/personer. Eftersom frågan inte var specifikt riktad till vad nyttan var för just deras 
företag var, så kan detta tolkas som att det är en allmän uppfattning hos företagen. 
 
Fokuserar man på hur maktförhållandet ser ut, kan man se att om revisionsplikten slopas och 
intressenterna skulle begära att företagen fortsatte att revidera sina årsredovisningar, kan det 
urskiljas vilka som väger tyngre än andra intressenter. Ägarna väger tyngst, vilken kanske 
förklaras med att de är de som skulle avgöra om de skall fortsätta med revision eller ej.  
Antalet ägare utanför företagets ledning är ett incitament att fortsätta revidera sitt bolag88.  Ju 
fler ägare utanför bolagsledningen, desto större incitament till fortsatt revision hos 
företagen.89 I vår undersökning visade det sig att av dem som skulle fortsätta med revisionen 
efter ett slopande, var tendensen att i de bolag med fler än två ägare, skulle 60 % av dessa 
fortsätta med revision. Av dem som inte skulle fortsätta med revisionen var det bara 7 % som 
var två eller fler ägare. Detta kunde man även urskilja på dem som hade en ägare, att betydligt 
fler skulle avstå från fortsatt revision än de som var fler ägare. Att denna tendens att vilja 
fortsätta med revision, skulle bero på antalet ägare kan i och för sig vara en bidragande orsak 
till att fortsätta revidera. Detta eftersom ju fler ägare som är utomstående, ju större är viljan att 
fortsätta med revision. Undersökningen visade visserligen att fler ägare ökade viljan att 
revidera sitt bolag, men eftersom nästan 98 % svarade att ägare och företagsledning var 
samma personer kan detta inte bero på att ägarna inte har någon insyn i företaget. 
 
Den reviderade årsredovisningen är den största källan till beviljande av lån och krediter. 
Företagen kan enklare få lån och krediter om de har en reviderad årsredovisning.90 Detta kan 
bekräftas i vår undersökning eftersom de flesta ansåg att kreditgivare hade den största nyttan 

                                                
88Keasy, K, et al, (1988), ”The small  company audit Qualification: A preliminary investigation”, Accounting 
and business research, Vol. 18 Nr.72.s.324. 
89 Ibid s.324. 
90 Ibid. 
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av en revision. Företag har olika behov av krediter och lån. Ser vi till svaren vi fått på frågan 
om fortsatt revision på kreditgivares begäran visade det sig att 72,9 % av dem som svarade, 
skulle fortsätta med revision om kreditgivare begärde detta. Detta kan bero på att det är små 
företag som vi har undersökt. Det är små företag med få aktieägare och dessa kan ha svårt att 
få finansiering av andra än just banker, vilket kan vara en anledning till att kreditgivare har en 
större makt än andra intressenter i just denna fråga. Åtminstone de som inte är direkt 
involverade i företaget. 
 
Undersökningen som genomförts visade att efter kreditgivare kom stat och kommun och 
därefter kunder, i frågan om fortsatt revision på intressents begäran. Lite intressant med detta 
är att leverantörerna hamnar efter kunderna i denna fråga. Speciellt med tanke på att 
leverantörernas situation är liknande kreditgivarnas, dock ur ett mindre och kortare 
perspektiv. Av dem som svarat att de skulle fortsätta med revision om revisionsplikten 
slopades ansåg 35,6 % att leverantörerna hade stor nytta av revisionen. De allra flesta ansåg 
att leverantörerna hade liten nytta av revisionen. Av dem som svarat nej ansåg endast 5,3 % 
att leverantörerna hade stor nytta av revisionen. Även där ansåg de flesta att leverantörerna 
hade liten nytta av revisionen. 
 
Väger vi in vad företagen anser att just deras bolag hade för nytta av en revision, ansåg 35,5 
% att det var en trygghet för leverantörer av de respondenter som svarat att de skulle fortsätta 
med revision vid ett slopande. Av dem som svarat nej ansåg endast 15,8 % att det var en 
trygghet för leverantörer. 60 % av dem som svarat att de ville fortsätta med revision vid ett 
slopande, skulle fortsätta med revisionen på leverantörernas begäran. 15,6 % ville inte 
fortsätta. Av dem som svarat nej på frågan, skulle 31,6 % fortsätta med på leverantörernas 
begäran, 42,1 % skulle inte fortsätta.  
 
De som svarat att de inte skulle fortsätta med revision, ansåg endast 5,3 % att leverantörerna 
hade stor nytta av en revision. Ändå var det 31,6 % av dessa som skulle fortsätta på 
leverantörerna begäran. Detta tyder på att även om de anser att leverantören har någon större 
nytta av revisionen så om de skulle begära att företagen skulle fortsätta att revidera sitt 
företag, har de inte råd att avstå från leverantörernas resurser. Detta kan bero på en viss makt 
som leverantörerna besitter. Det kan då dels vara en kombination av intressentens makt och 
vilken tillgång av leverantörernas resurser som finns i företagets närhet. 
 
Det är viktigt att göra osäkerheten mindre för organisationerna91. Det finns tre frågor som 
klarlägger verksamhetens resursberoende, hur resursen är kritisk för verksamheten, till vilken 
grad resurserna är begränsade i om världen var källorna till resurserna finns92. De företag som 
vi valt att undersöka är det inte några speciella branscher, med speciella tillverkningsprocesser 
eller produkter, utan det är små företag som finns på de flesta orter i Sverige. Därför kan deras 
beroende av vissa leverantörer vara begränsade, eftersom även om leverantörer är kritiska för 
verksamheten är de inte begränsade i omvärlden, och källorna till resursen finns i företagens 
närhet. De kan hitta resursen utan någon större ansträngning.  
 
Kundernas nytta av revisionen ansågs av de flesta svarande vara begränsad. De flesta ansåg 
att kunderna hade liten nytta eller ingen nytta alls av revisionen. Endast 18 % ansåg att 
kunderna hade stor nytta av en revision. Om vi ser till viljan att fortsätta revidera på kunders 
begäran, skulle 52,9 % fortsätta att revidera sitt bolag om deras kunder begärde detta. 

                                                
91 Nygaard, C, Bengtsson, Lars, (2002), ”Strategizing: en kontextuell organisationsteori”, Lund, 
Studentlitteratur. s.170. 
92 Ibid. S. 170. 
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Undersöker vi skillnaderna mellan de som svarat ja och nej på frågan om fortsatt revision vid 
ett slopande, kunde vi se en tendens att de som svarat ja i större utsträckning skulle fortsätta 
revisionen på kundernas begäran, jämfört med dem som svarat nej(64,4 % mot 26,3 %), detta 
i jämförelse med vad de ansåg om kunders nytta av revisionen. Nejsägarna ansåg att kunderna 
hade liten eller ingen nytta alls av revisionen. De som svarat ja, ansåg till största del att 
kunder hade liten nytta av revisionen. 
 
Den aktuella maktpositionen är en tolkning av vad makthavarna anser vara legitima krav från 
de olika intressenterna.93 Ser man till vad respondenterna har svarat om nyttan av revisionen, 
är det de som inte skulle fortsätta med revisionen de som heller inte anser att kunder inte har 
någon nytta alls av revisionen. Väger vi in vad de svarat i frågan om deras företags nytta med 
revisionen var, var det endast 10,5 % av dem som svarat nej som ansåg att revisionen var en 
trygghet för kunderna. Av dem som svarat ja var det 33,3 % som ansåg att revisionen var en 
trygghet för kunderna. Detta kan då vara ett led i vad företagsledaren anser vara legitima krav 
från intressenten. Kunderna är i och för sig viktiga för alla företag, men ser man på resultatet 
från undersökningen och vad de som svarat nej till att fortsätta revisionen vid ett slopande, 
svarade på frågan om fortsatt revision på kundernas begäran så ansåg de att kunderna inte har 
någon större nytta av revisionen. Företagsledaren anser då att det inte är ett legitimt krav från 
intressenten och överväger därför vad de anser vara bäst för företaget.  
 
Anställdas nytta av revisionen ansåg de svarande vara liten eller ingen nytta alls. Endast 9,4 
% ansåg att de anställda hade stor nytta av revisionen. Några fler skulle fortsätta med 
revisionen om de anställda begärde detta, men den större delen av dem som svarade skulle 
inte fortsätta med revision på anställdas begäran. Företaget måste balansera de olika 
intressenternas krav, men även se till alla intressenters krav för att företaget skall få en så bra 
fortlevnad som möjligt94. Detta kan då tyda på att även om de anställda är en kritisk resurs hos 
de flesta för företag, är inte de anställda jämbördig de övriga intressenterna i fråga om fortsatt 
revision. Detta kan då bero på att de anställda inte i någon större grad kommer att undanhålla 
sin resurs om företaget väljer att inte fortsätta med revisionen.  
 
Skillnader vi kan se i förhållandet nyttan för intressenterna och fortsatt revision på deras 
begäran, är att de som är positiva till fortsatt revision även i större utsträckning anser att 
intressenterna har nytta av revisionen. De skulle även i större utsträckning fortsätta med 
revisionen på intressenternas begäran. De som svarat nej är mer konsekventa vad det gäller 
intressenternas nytta av revisionen . De anser att ingen av intressenterna har någon större 
nytta av revisionen. Frågan om fortsatt revision på intressenternas begäran, var det endast 
ägare, ledning och kreditgivare som vägde över och att de skulle fortsätta på deras begäran.  
 
Detta kan då vara en effekt av dem som redan är positivt inställda till revisionen att de även 
ser nyttan av den för sitt eget företagsbruk. De kanske även ser mer positivt till nyttan för 
intressenterna. Detta kan då medföra att eftersom de redan tänker fortsätta med revisionen, 
anser de att det inte har någon betydelse att göra det på intressenterna begäran. Detta borde då 
spegla alla intressenter för att kunna överensstämma. I vår undersökning skulle övervägande 
av jasägarna fortsätta på intressenter begäran. Procenten var i och för sig avvikande i de olika 
fallen. Det var dock en kategori intressenter som de inte skulle fortsätta för och de var de 
anställda. Detta tyder på att det har betydelse från vilken kraven kommer ifrån, och att trots att 

                                                
 
93Bruzelius, Lars H, (2004), ”Integrerad organisationslära”, Lund, Författarna och Studentlitteratur. s. 84. 
94 Ibid s. 82. 
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företagen har en positiv inställning till revisionen, betyder det inte att alla intressenter är 
jämbördiga. 

6.1.2 Kostnader och Nytta 
 
När vi frågade vad respondenternas företag hade för nytta av en revision, svarade de allra 
flesta att det var en försäkran på regelrätt redovisning och skattemässig trygghet, som var 
nyttan för just deras företag. Några färre ansåg att trygghet för kreditgivare var nyttan för 
företaget. De som de ansåg att de hade minst nytta av, var trygghet för leverantörer och 
kunder. Revisionen kan, även fast ägarantalet i företaget är lågt och att ägare och ledning är 
samma personer, vara till nytta för företaget95. Det beror på att en revision ökar 
användbarheten för finansiell revision till ägaren96. Vår undersökning tyder på att detta är en 
bidragande orsak till viljan fortsätta med revisionen även efter ett slopande. Detta för att de 
flesta svaranden ansåg att den största nyttan av en revision var just försäkran på regelrätt 
redovisning och skattemässig trygghet. Det var endast 9,4 % som ansåg att det inte fanns 
någon nytta alls med revisionen. 
 
Vad gäller frågan om kostnaden i förhållande till nyttan ansåg 64,7 % att den var hög 35,3 % 
ansåg att den låg på en lagom nivå. Kostnaden för revisionen kan vara svåra att bära för små 
företag97. Detta beroende på att informationsvärdet är av liten nytta för de externa 
intressenterna, då dessa grundar sina beslut på andra faktorer än just den reviderade 
årsredovisningen98.  Alternativa informationskällor kan ses som mindre tillförlitliga i 
förhållande till reviderad information, och att detta är av vikt vid t.ex. lånebeslut.99 I vår 
undersökning tyder det på att det inte är de externa intressenterna som är av vikt när företaget 
väger nyttan av en revision. Det verkar vara mer för företagens egen skull. De anser att 
försäkran på regelrätt redovisning är av stor nytta för just dem. När 65 % även svarade att 
kostnaden i förhållande till nyttan är hög, kan detta tyda på att deras intressenter inte har 
någon större nytta av revisionen och kostnaden blir därför hög i förhållande till företagets 
nytta om det endast är fråga om att försäkra sig om att redovisningen är korrekt.  
 
Omsättningen kan vara ett incitament till fortsatt revision100. Undersökningen vi genomfört 
visar att de som var positiva till fortsatt revision hade en omsättning på 3-10 miljoner kronor . 
Att viljan till fortsatt revision stiger med omsättningen, kan bero på att redovisning och 
finansiella kontroller inte i lika stor utsträckning sköts av ägarna själva. Det behövs kanske 
fler personer som håller i redovisning och dylikt när omsättningen ökar. Är inte 
ägare/företagsledning själva de som håller i redovisningen, minskar kontrollen hos dem och 
revisionen kan då bli ett redskap för kontroll hos företagsledaren.  Undersökning visar även 
att av dem som inte vill fortsätta med revisionen om revisionsplikten upphör, är de som har en 
omsättning på under 3 miljoner kronor. Detta kan då vara en anledning till att de inte vill 
fortsätta revidera sitt bolag. Kostnaderna blir för höga för dessa bolag. Detta var dock inte 
största anledningen till varför de inte ville fortsätta med revisionen, utan den största 
anledningen var att de ansåg sig inte ha något behov av den. Men att de inte har något behov 
                                                
95 Keasy, K, et al, (1988), ”The small  company audit Qualification: A preliminary investigation”, Accounting 
and business research, Vol. 18 Nr.72. s. 325. 
96 Ibid. 
97 Ibid s.324. 
98 Ibid. 
99 Berry, A. J, (1993), “Financial information, The banker and the small business” British accounting review, s. 
25. 
100 Seow, Jean- Linn, (2001), “The demand for the UK small company audit – an agency perspective”, Business 
Journal , 19(2). s. 66. 
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av den medför även naturligt att kostnaderna som följer av en revision blir för stora.  Detta 
eftersom bolagen betalar för något som de inte anser sig ha något behov eller nytta av. 
 
En faktor till fortsatt revision kan vara att företaget använder revisorn/revisionsbolaget till 
andra tjänster än just revisionen101. Kostnaden kan dock vara oproportionerligt stor för små 
företag när det gäller revision. Detta beror på att planering och genomgång, medför kostnader 
som är fasta och förutbestämda, vilket kan ge stora kostnader för små bolag.102 Anser då inte 
företagen att nyttan av en revision kommer dem tillgodo, blir kostnaden övervägande stor i 
förhållande till användningsmöjligheterna.  
 
Granskar vi svaren vi erhållit på frågan om revisorn används till andra tjänster än just 
revision, var det 63,2 % av dem som var negativa till fortsatt revision som inte använde sig av 
övriga tjänster som revisionsbolagen kan tillhandahålla. Detta speglas även när det gäller att 
rådfråga revisorn. De som inte vill fortsätta med revisionen vid ett slopande, svarade större 
delen att de rådfrågade revisorn sällan eller aldrig. De som ville fortsätta med revisionen efter 
ett slopande rådfrågade revisorn ibland eller ofta. Detta tyder på att de som svarat att de vill 
fortsätta med revisionen har ett större behov av revisorn som stöd och hjälp vid frågor som rör 
redovisningen. De allra flesta som svarade att de skulle fortsätta med revisionen efter ett 
slopande använde revisorn för konsultation. De som inte ville fortsätta med revision använde 
revisorn för konsultation i mycket lägre grad. Denna tendens kunde vi även urskilja gällande 
frågan om ökat behov rådgivning vid slopande av revisionsplikten. Bara 10,5 % ansågs sig 
behöva ökad rådgivning medan 79 % ansågs sig inte behöva detta. Av dem som vill fortsätta 
med revisionen var det ungefär lika stor andel som ansåg sig behöva ökad rådgivning som de 
som ansåg att de inte hade ett ökat behov av rådgivning. Detta kan då vara en faktor som styr 
viljan till fortsatt revision eller ej. För dem som inte vill fortsätta anser de sig inte behöva 
rådfråga revisorn och får heller inget ökat behov av rådgivning efter ett slopande av 
revisionsplikten.  
 

6.1.3 Information 
 
Av de svarande skulle 52,9 % fortsätta med revisionen om revisionsplikten slopades, 22,4 % 
skulle välja att avstå och 24,7 % var osäkra. Den främsta anledningen till att fortsätta revidera 
sitt bolag var för interna finansiella kontroller p.g.a. intressenter, var en annan anledning. Ser 
vi till de tidigare svaren om varför de vill fortsätta med revision, stämmer detta väl överens 
med vad de ansåg var nyttan med en revision för just deras företag. Detta var att försäkra sig 
om att redovisningen fungerade på rätt sätt. De externa intressenterna var inte i lika stort 
fokus som de interna om man bortser från de anställda. En faktor till fortsatt revision kan bero 
på att tillförlitligheten och användbarheten i informationen blir bättre103. Har ägare och 
ledning inte den kunskap som krävs för en bra kontroll av företaget, kan revisionen underlätta 
för ägare/företagsledning att fatta riktiga och viktiga beslut. Undersökningen ger då en 
fingervisning att revisionen blir ett redskap för ägarna/företagsledningen att få en bra kontroll 
över företagets finansiella situation. 
 

                                                
101 I Seow, Jean- Linn, (2001), “The demand for the UK small company audit – an agency perspective”, 
Business Journal , 19(2). s. 66 
102 Keasy, K, et al, (1988), ”The small  company audit Qualification: A preliminary investigation”, Accounting   
and business research, Vol. 18 Nr.72.s.324. 
103 Ibid. 
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Information som inte är granskad av revisor kan innehålla fel och brister som gör att både 
intressent och företag förlorar på detta. Genom att göra informationen mer tillförlitlig kan 
företaget öka sin trovärdighet gentemot externa intressen, detta kan minska eventuella 
förluster på trovärdigheten hos företaget.104 I vår undersökning tyder resultaten på att det är 
viktigast för företaget att fortsätta pga. Interna finansiella kontroller det gynnar företaget både 
externt och internt. Det gynnar företagen därför att de visar att deras information är pålitlig 
och att de själva kan ha kontroll över räkenskaperna. Det kan då leda till att eventuella 
kostbara misstag minskas. Det ligger både i deras eget intresse och också de externa 
intressenternas intressen. 
 
Av dem som svarat att de inte skulle fortsätta med revisionen vid ett slopande av 
revisionsplikten, var den största andelen de som ansåg att de inte hade något behov av den. 
Efter dessa ansåg de att det var för dyrt och någon ansåg att det var för tidskrävande. Är 
företaget ett mindre bolag där det inte finns något större finansieringsbehov, kan revisionen 
vara en börda för företagen det kostar alltså mer än det smakar. 
 
Genom revision kan företagen minska risken för felaktigheter som kan skada företagen 
externt och internt, revisorn kan då fungera som ett verktyg för att uppgifterna som lämnar 
företaget är mer tillförlitliga. Fel kan uppstå pga. att kunskaper inte räcker till för att göra 
informationen tillförlitlig det kan göra att personalen blir mer noggrann och moralen höjs hos 
de anställd, så att slarv och andra fel kan undvikas.105 Eftersom anledningen till fortsatt 
revision var för de allra flesta interna finansiella kontroller är det viktigt för företaget att 
redovisningen sköts korrekt för företagets bästa. Detta tyder då på att företagen inte anser att 
de har tillräckliga kunskaper eller resurser i form av anställda på detta område. De kan inte 
avstå den hjälp och kunskap som revisorn kan tillstå. 
 
De som inte ville fortsätta med revisionen, var största anledningen att de inte hade något 
behov av den. Finns kunskapen i företaget kanske den kostnad som revisionen medför blir en 
onödig utgift som inte gör någon större nytta hos företaget. Ser man till svaren så tyder det på 
att företagen verkar ha kontroll över de finansiella frågorna eftersom man inte rådfrågade 
revisor i någon större utsträckning. Man ansåg heller inte ha något ökat behov av rådgivning 
om revisionsplikten upphör. 

 

6.2 Slutdiskussion 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att det finns ett intresse till att fortsätta att revidera 
sitt bolag även om revisionsplikten slopas. Drygt hälften av respondenterna skulle fortsätta 
med revision vid ett slopande av revisionsplikten. Det var företagens interna finansiella 
kontroller som var avgörande för deras vilja till att fortsätta med revisionen. Detta kunde även 
urskiljas när vi frågade vilken nytta revisionen medförde för just deras företag. Där svarade de 
flesta att det var för att förvissa sig om att redovisningen var korrekt.  
 

                                                
104 Moore,G, Ronen, J, (1990) “External audit and asymmetric information“ , journal of practice and theory, 
vol.9.s.240. 
105 Keasy, K, et al, (1988), ”The small company audit Qualification: A preliminary investigation”, Accounting 
and business research, Vol. 18 Nr.72. s.324. 
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Vidare kunde samma tendens urskiljas vad det gäller att använda revisorn för andra tjänster än 
just revision. Där kunde vi se att de som inte vill fortsätta med revisionen, använde sig av 
revisorns tjänster i mindre utsträckning. De som inte vill fortsätta med revision vid ett 
slopande, ansåg att de inte hade något behov av revisionen. De som ville fortsätta ansåg att de 
behövde den i större utsträckning. 
 
Vi kunde även se att intressenterna hade ett visst inflytande över verksamheten, alla hade inte 
ett stort inflytande men det vi kunde urskilja, var att även om de inte vill fortsätta med 
revisionen, hade ägare, företagsledning, kreditgivare, och stat och kommun kunna göra att 
även de negativt inställda till revisionen skulle fortsätta. Av de externa intressenterna kan man 
därför säga att kreditgivarna har den största makten över företagen och kan därför påverka 
deras beslut i just denna fråga.  
 
Vidare kunde vi se att omsättningen påverkade vilken vilja företagen hade. Viljan steg med 
omsättningen. Vidare när det gäller antalet ägare som står utanför, visade undersökningen att 
viljan till att fortsätta med revision var högre hos de med fler ägare, dock skulle det enligt 
teorin bero på att utomstående ägare inte har möjlighet att kontrollera vad företaget gör i 
samma utsträckning som ägare som ingår i företagets ledning. Undersökningen visade 
förvisso att fler ägare ökade viljan att fortsätta med revisionen, men vår undersökning visade 
även att i c:a 97 % av fallen, var ägare och ledning samma personer. Detta betyder att viljan 
till fortsatt revision, inte beror på ägarantalet i sig. 
 
För att sammanfatta detta har vi kommit fram till att de faktorer som styr valet att fortsätta 
med revisionen, främst är för företagens egen skull och den kontroll som de då erhåller. Av 
dem som är positiva till fortsatt revision är det viktigt att redovisningen blir bra och de tror 
även att de skulle behöva mer rådgivning om revisionsplikten slopades. Detta kan bero på att 
kunskapen inte finns i företaget utan att revisorn blir ett verktyg för att säkerställa att den 
finansiella informationen blir korrekt.  För de som är negativa till fortsatt revision, är 
situationen den omvända. Deras anledning till att inte fortsätta med revisionen, var att de 
ansåg sig inte ha något behov av den. De svarade även att de inte använde revisorn till andra 
tjänster än just revision och att de sällan rådfrågade revisorn. Detta kan bero på att kunskapen 
finns i företaget och kostnaderna för revisionen blir en onödig utgift när företaget inte kan dra 
nytta av den i någon större utsträckning. 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi har konstaterat att viljan till att fortsätta revidera sina företag främst beror på den interna 
kontrollen över företaget som erhålls. Det som nu kan vara intressant att undersöka är om 
denna vilja skiljer sig åt mellan dessa branscher samt varför det finns en eventuell skillnad. 
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7. Sanningskriterier 

 

7.1 Reliabilitet 

 
Reliabiliteten är i vilken omfattning undersökningen är tillförlitlig och reliabiliteten innefattas 
av måttets stabilitet, interna reliabilitet samt interbedömarreliabilitet.106  
 
Vi anser att stabiliteten är bra då resultatet förmodligen skulle utfalla likadant om 
undersökningen upprepas vid ett senare tillfälle än när undersökningen genomfördes.  
 
Den interna reliabiliteten behöver vi i denna undersökning aldrig ta hänsyn till då 
respondenten ej erhåller poäng för de svar som de givit. Inte heller interbedömarreliabilitet 
blir i denna undersökning aktuell då inga personliga uppskattningar kommer att göras. 
Därmed kan inga feltolkningar göras av de resultat som erhålls.107 
 
En aspekt som kan göra att reliabiliteten kan ifrågasättas är respondenternas kunskap i ämnet. 
Vi har försökt att få de insatta i företaget att svara på denna enkätundersökning men kan 
naturligtvis ej utesluta att vi erhållit svar från respondenter som ej har någon kunskap i ämnet. 
Om sådana respondenter finns med i vår undersökning kan detta äventyra måttens stabilitet. 
Vi har dock som tidigare nämnts, försökt reducera dessa problem med åtgärden att skicka 
frågorna till de respondenter som torde vara insatta i ämnet då de besitter relevanta 
befattningar. Vi kan dock inte vara säkra på att rätt personer besvarade enkäten då dessa som 
erhöll mailet kan ha vidarebefordrat det till annan person. 
 

7.2 Validitet 
 
Validiteten skall vara så hög som möjligt då den skall mäta det som man avsett att mäta.108 I 
denna undersökning anser vi oss ha fått de svar vi behöver för att kunna dra en tillförlitlig 
slutsats och kan därmed konstatera att validiteten är hög. För att bättre uppnå denna validitet 
så bearbetades enkätfrågorna noga och vi genomförde även en pilotundersökning på ett 
företag som sedan ej omfattades av vår undersökning. De svar vi erhöll då var svar som vi 
ansåg krävdes för att dra en tillförlitlig slutsats och gjordes för att undvika missuppfattningar 
av våra enkätfrågor från respondentens sida. Därav grundar vi graden av validitet för denna 
undersökning. 
 
 

                                                
106 Bryman, A, Bell, E, ”Företagsekonomiska forskningsmetoder” Liber Ekonomi, Malmö, s.94. 
107 Ibid. 
108 Johansson Lindfors, Maj-Britt, (1993), ”Att Utveckla kunskap”, Studentlitteratur, Lund, s.108. 



 

Bilaga 1 
 
 

Enkätundersökning gällande företags inställning till fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt. 

 
Vi är två studenter, Angelica Wahlberg och Jennie Bruzelli, som just nu skriver vår 
kandidatuppsats på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Vår undersökning handlar 
om viljan till fortsatt revision vid slopad revisionsplikt.  
 
Vi behöver därför Er hjälp med detta. Vi skulle vara tacksamma om Ni vill svara på 
nedanstående frågor för att vi skall kunna dra slutsatser om just Er bransch. Vi beräknar att 
denna undersökning tar ca 5 minuter att besvara. 
 
Ni kommer naturligtvis att få ta del av denna undersökning när den är klar (vilken beräknas 
vara klar i slutet på maj -06 eller i början på juni -06), om så önskas. Var vänlig maila oss på 
jeebri02@student.umu.se, Ert företagsnamn samt emailadress dit Ni önskar få 
undersökningen skickad. 
 
Svarsalternativen är utformade på så sätt att endast ett alternativ kan anges förutom där annat 
anges. Var vänlig och ange det alternativ som stämmer bäst in med Din åsikt. Detta för att vi 
skall erhålla ett så tillförlitligt resultat som möjligt på denna undersökning. 
 
När Ni svarat klart på samtliga frågor var vänlig och tryck på sänd-knappen så att vi med 
säkerhet erhåller Era svar. 
 
Om Ni som erhåller detta mail i Er inbox, ej är rätt person på företaget för att svara på denna 
undersökning, skulle vi vara mycket tacksamma om Ni är vänlig och vidarebefordrar detta 
mail till rätt person. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Angelica Wahlberg och Jennie Bruzelli 
 
 
 
 
 
Var god returnera detta email om Ni önskar ta del av den färdiga undersökningen, så skickar 
vi den till Er. 



 

Bilaga 2 
 
Enkätfrågor med kodning 

 
1. Ange antalet anställda i Ert företag?  

 0=0st. anställda ……….10=10st. anställda.  
 

2. Hur många år har ert företag varit i drift?  
 1=0-3år, 2=4-10år, 3=11-15år, 4=16år 
   eller mer.  

 
3. Hur ser ägarförhållandet ut i Ert företag?  
 1=1 ägare, 2=2 ägare, 3= fler än 2 ägare. 

 
4. Är ägare och företagsledning samma person/personer?  
 1=Ja, 2=Nej 

 
5. I hur stor grad är Ni insatt i ämnet revisionsplikt?  
 1=Mycket insatt, 2=Lite insatt, 3=Inte insatt överhuvudtaget. 

 
6. Hur stor nytta anser Ni att företagets ägare har av revision? Ange grad av nytta.  
 1= Stor nytta, 2=Liten nytta, 3=Ingen nytta alls 

 
7.Hur stor nytta anser Ni att företagets Ledning har av revision? Ange grad av nytta. 
 1= Stor nytta, 2=Liten nytta, 3=Ingen nytta alls 

 
8. Hur stor nytta anser Ni att företagets kunder har av revision? Ange grad av nytta.  
 1= Stor nytta, 2=Liten nytta, 3=Ingen nytta alls 

 
9.Hur stor nytta anser Ni att Stat och Kommun har av företagets revision? Ange grad 

av nytta.  
 1= Stor nytta, 2=Liten nytta, 3=Ingen nytta alls 

 
10. Hur stor nytta anser Ni att företagets anställda har av revision? Ange grad av nytta. 

1= Stor nytta, 2=Liten nytta, 3=Ingen nytta alls   
 

11. Hur stor nytta anser Ni att företagets leverantörer har av revision? Ange grad av 
nytta.  

  1= Stor nytta, 2=Liten nytta, 3=Ingen nytta alls 
 

12. Hur stor nytta anser Ni att företagets kreditgivare har av revision? Ange grad av 
nytta.  

  1= Stor nytta, 2=Liten nytta, 3=Ingen nytta alls 
 

13. Anser Ni att kostnaden, i förhållande till nyttan av en revision är:  
  1=Hög, 2=Lagom, 3=Låg 

 
14. Använder Ni revisorn för andra tjänster än revision?  
  1=Löpande redovisning, 2=Konsultation, 3=Nej   



 

15. Hur ofta rådfrågar Ni er revisor?  
 1=Ofta, 2=Ibland, 3=Sällan, 4=Aldrig 

 
16. Vad anser Ni att Ert företag har för nytta av revision? (ange ett eller flera alternativ 

som passar Er)  Försäkran på regelrätt redovisning.  
  1=Ja, 2=Nej 

 
17. Vad anser Ni att Ert företag har för nytta av revision? (ange ett eller flera alternativ 

som passar Er)  Trygghet för kreditgivare.  
  1=Ja, 2=Nej 

 
18. Vad anser Ni att Ert företag har för nytta av revision? (ange ett eller flera alternativ 

som passar Er) Trygghet för leverantörer.  
  1=Ja, 2=Nej   

 
19. Vad anser Ni att Ert företag har för nytta av revision? (ange ett eller flera alternativ 

som passar Er) Trygghet för kunder.  
  1=Ja, 2=Nej      

 
20. Vad anser Ni att Ert företag har för nytta av revision? (ange ett eller flera alternativ 

som passar Er)  Skattemässig trygget.  
  1=Ja, 2=Nej   

 
21. Vad anser Ni att Ert företag har för nytta av revision? (ange ett eller flera alternativ 

som passar Er) Ingen nytta alls.  
  1=Ja, 2=Nej   

 
22. Vad anser Ni att Ert företag har för nytta av revision? (ange ett eller flera alternativ 

som passar Er)  Annat.  
  1=Ja, 2=Nej   

 
23. Om revisionsplikten slopas, skulle Ni fortsätta att revidera Ert företag?  
  1=Ja, 2=Nej, 3=Vet ej 

 
24. Välj något av nedanstående alternativ om Ni svarat nej på föregående fråga. 

Vilken är den viktigaste anledningen till att Ni ej vill fortsätta med revision? 
0=Hoppa över om ja, 1=För dyrt, 2= Inget behov, 3=För tidskrävande, 4=Annat, 
99=Bortfall 

 
25. Välj något av nedanstående alternativ om Ni svarat ja på fråga 23. "Vilken är den 

viktigaste anledningen till att Ni vill fortsätta med revision?  
0=Hoppat över om nej på fråga 23, 1=P.g.a. intressenter, 2=Interna finansiella     
kontroller, 3=Annat 99=Bortfall 

 
26. Om Ni inte skulle fortsätta med revisionen vid slopad revisionsplikt, tror Ni att Ert 

behov av extern rådgivning  skulle öka?  
  1=Ja, 2=Nej, 3=Vet ej 



 

27. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets ägare 
begärde det?  

  1=Ja, 2=Nej, 3=Vet ej 
 

28. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets ledning 
begärde det?  

  1=Ja, 2=Nej, 3=Vet ej 
 

29. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets kunder 
begärde det?  

  1=Ja, 2=Nej, 3=Vet ej 
 

30. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om Stat och kommun 
begärde det?  

  1=Ja, 2=Nej, 3=Vet ej 
 

31. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets anställda 
begärde det?  

  1=Ja, 2=Nej, 3=Vet ej 
 

32. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets 
leverantörer begärde det?  

  1=Ja, 2=Nej, 3=Vet ej 
 

33. Skulle Ni fortsätta med revision vid slopad revisionsplikt om företagets 
kreditgivare begärde det?  

  1=Ja, 2=Nej, 3=Vet ej 
 

34. Ert företags omsättning år 2005:  
1=Ingen omsättning alls, 2=1-3 000 000 kr, 3=3 000 001-10 000 000 kr, 4=10 
000 001-15 000 000kr, 5=15 000 001-20 000 000kr, 6=Mer än 20 000 000kr, 
7=Vet ej/Vill ej uppge  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 

Frekvenstabell 

Antal anställda  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 anställda 2 2,4 2,4 2,4 

1 anställd 10 11,8 11,8 14,1 

2 anställda 14 16,5 16,5 30,6 

3 anställda 16 18,8 18,8 49,4 

4 anställda 9 10,6 10,6 60,0 

5 anställda 7 8,2 8,2 68,2 

6 anställda 5 5,9 5,9 74,1 

7 anställda 1 1,2 1,2 75,3 

8 anställda 5 5,9 5,9 81,2 

9 anställda 7 8,2 8,2 89,4 

10 anställda 9 10,6 10,6 100,0 

Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 

Antal år i drift   

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0-3 år 13 15,3 15,3 15,3 

4-10 år 31 36,5 36,5 51,8 

11-15 år 12 14,1 14,1 65,9 

16 år eller längre 29 34,1 34,1 100,0 

Valid  

Total 85 100,0 100,0  



 

Ägarförhållande  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 ägare 34 40,0 40,0 40,0 

2 ägare 36 42,4 42,4 82,4 

Fler än 2 ägare 15 17,6 17,6 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 

Ägare & Företagsledning  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 83 97,6 97,6 97,6 

Nej 2 2,4 2,4 100,0 Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 

Insatt i ämnet revisionsplikt  

 
 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Mycket insatt 37 43,5 43,5 43,5 

Lite 44 51,8 51,8 95,3 

Inte 
överhuvudtaget 

4 4,7 4,7 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 

Ägares nytta av revision  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Stor nytta 40 47,1 47,1 47,1 

Liten nytta 38 44,7 44,7 91,8 

Ingen nytta alls 7 8,2 8,2 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 



 

Ledningens nytta av revision  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Stor nytta 38 44,7 44,7 44,7 

Liten nytta 37 43,5 43,5 88,2 

Ingen nytta alls 10 11,8 11,8 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 
 

Kunders nytta av revision  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Stor nytta 16 18,8 18,8 18,8 

Liten nytta 35 41,2 41,2 60,0 

Ingen nytta alls 34 40,0 40,0 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Stat & Kommuns nytta av revision  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Stor nytta 34 40,0 40,0 40,0 

Liten nytta 36 42,4 42,4 82,4 

Ingen nytta alls 15 17,6 17,6 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Anställdas nytta av revision  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Stor nytta 8 9,4 9,4 9,4 

Liten nytta 48 56,5 56,5 65,9 

Ingen nytta alls 29 34,1 34,1 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 



 

Leverantörers nytta av revision  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Stor nytta 23 27,1 27,1 27,1 

Liten nytta 45 52,9 52,9 80,0 

Ingen nytta alls 17 20,0 20,0 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Kreditgivares nytta av revision  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Stor nytta 48 56,5 56,5 56,5 

Liten nytta 32 37,6 37,6 94,1 

Ingen nytta alls 5 5,9 5,9 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Kostnad i förhållande till nytta   

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Hög 55 64,7 64,7 64,7 

Lagom 30 35,3 35,3 100,0 Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Används revisorn för andra tjänster  

 
 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja, för löpande 
redovisning 

10 11,8 11,8 11,8 

Ja, för konsultation 49 57,6 57,6 69,4 

Nej 26 30,6 30,6 100,0 

Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 



 

Hur ofta rådfrågas revisorn  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ofta 6 7,1 7,1 7,1 

Ibland 30 35,3 35,3 42,4 

Sällan 42 49,4 49,4 91,8 

Aldrig  7 8,2 8,2 100,0 

Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 

Försäkran på regelrätt redovisning  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 60 70,6 70,6 70,6 

Nej 25 29,4 29,4 100,0 Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Trygghet för kreditgivare   

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 38 44,7 44,7 44,7 

Nej 47 55,3 55,3 100,0 Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Trygghet för leverantörer  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 24 28,2 28,2 28,2 

Nej 61 71,8 71,8 100,0 Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 



 

Trygghet för kunder  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 21 24,7 24,7 24,7 

Nej 64 75,3 75,3 100,0 Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Skattemässig trygghet  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 51 60,0 60,0 60,0 

Nej 34 40,0 40,0 100,0 Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Ingen nytta alls  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 8 9,4 9,4 9,4 

Nej 77 90,6 90,6 100,0 Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Annat  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 4 4,7 4,7 4,7 

Nej 81 95,3 95,3 100,0 Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 



 

Fortsatt revision vid slopad revisionsplikt  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 45 52,9 52,9 52,9 

Nej 19 22,4 22,4 75,3 

Vet ej 21 24,7 24,7 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 
 

Anledning till ej fortsatt revision   

 
 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Hoppa över pga ja-svar i 
föregående fråga 

64 75,3 75,3 75,3 

För dyrt 5 5,9 5,9 81,2 

Inget behov 12 14,1 14,1 95,3 

För tidskrävande 1 1,2 1,2 96,5 

Bortfall 3 3,5 3,5 100,0 

Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Anledning till fortsatt revision   

 
 

Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Hoppa över pga svarat Nej 
på fråga 24 

39 45,9 45,9 45,9 

På grund av intressenter 11 12,9 12,9 58,8 

För interna finansiella 
kontroller 

27 31,8 31,8 90,6 

Annat 4 4,7 4,7 95,3 

Bortfall 4 4,7 4,7 100,0 

Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 



 

Ökat behov av rådgivning vid ej fortsatt revision  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 30 35,3 35,3 35,3 

Nej 44 51,8 51,8 87,1 

Vet ej 11 12,9 12,9 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Fortsatt revision på Ägares begäran  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 72 84,7 84,7 84,7 

Nej 6 7,1 7,1 91,8 

Vet ej 7 8,2 8,2 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Fortsatt revision på ledningens begäran  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 68 80,0 80,0 80,0 

Nej 7 8,2 8,2 88,2 

Vet ej 10 11,8 11,8 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 
 

Fortsatt revision på kundernas begäran  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 45 52,9 52,9 52,9 

Nej 18 21,2 21,2 74,1 

Vet ej 22 25,9 25,9 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 



 

Fortsatt revision på stat och kommuns begäran  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 58 68,2 68,2 68,2 

Nej 12 14,1 14,1 82,4 

Vet ej 15 17,6 17,6 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 

Fortsatt revision på anställdas begäran  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 18 21,2 21,2 21,2 

Nej 38 44,7 44,7 65,9 

Vet ej 29 34,1 34,1 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 

Fortsatt revision på leverantörernas begäran  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 42 49,4 49,4 49,4 

Nej 20 23,5 23,5 72,9 

Vet ej 23 27,1 27,1 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 
 

Fortsatt revision på kreditgivarnas begäran  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Ja 62 72,9 72,9 72,9 

Nej 8 9,4 9,4 82,4 

Vet ej 15 17,6 17,6 100,0 
Valid  

Total 85 100,0 100,0  



 

Omsättning  

 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1-3000000 35 41,2 41,2 41,2 

3000001-10000000 34 40,0 40,0 81,2 

10000001-15000000 8 9,4 9,4 90,6 

Mer än 20000000 5 5,9 5,9 96,5 

Vet ej/vill ej uppge 3 3,5 3,5 100,0 

Valid  

Total 85 100,0 100,0  

 



 

Bilaga 4  
 
 

Ägarförhållande 
 

Fortsatt revision vid 
slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid 1 ägare 16 35,6 
    2 ägare 20 44,4 
    Fler än 2 ägare 9 20,0 
    Total 45 100,0 
Nej Valid 1 ägare 10 52,6 
    2 ägare 8 42,1 
    Fler än 2 ägare 1 5,3 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid 1 ägare 8 38,1 
    2 ägare 8 38,1 
    Fler än 2 ägare 5 23,8 
    Total 21 100,0 

 
 
 

Ägares nytta av revision 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Stor nytta 32 71,1 
    Liten nytta 12 26,7 
    Ingen nytta alls 1 2,2 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Stor nytta 3 15,8 
    Liten nytta 12 63,2 
    Ingen nytta alls 4 21,1 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Stor nytta 5 23,8 
    Liten nytta 14 66,7 
    Ingen nytta alls 2 9,5 
    Total 21 100,0 

 
 



 

Ledningens nytta av revision 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Stor nytta 29 64,4 
    Liten nytta 14 31,1 
    Ingen nytta alls 2 4,4 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Stor nytta 3 15,8 
    Liten nytta 12 63,2 
    Ingen nytta alls 4 21,1 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Stor nytta 6 28,6 
    Liten nytta 11 52,4 
    Ingen nytta alls 4 19,0 
    Total 21 100,0 

 
  
 

Kunders nytta av revision 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Stor nytta 10 22,2 
    Liten nytta 20 44,4 
    Ingen nytta alls 15 33,3 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Stor nytta 2 10,5 
    Liten nytta 7 36,8 
    Ingen nytta alls 10 52,6 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Stor nytta 4 19,0 
    Liten nytta 8 38,1 
    Ingen nytta alls 9 42,9 
    Total 21 100,0 

 
  



 

Stat & Kommuns nytta av revision 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Stor nytta 27 60,0 
    Liten nytta 14 31,1 
    Ingen nytta alls 4 8,9 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Stor nytta 3 15,8 
    Liten nytta 8 42,1 
    Ingen nytta alls 8 42,1 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Stor nytta 4 19,0 
    Liten nytta 14 66,7 
    Ingen nytta alls 3 14,3 
    Total 21 100,0 

 
 

Anställdas nytta av revision 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Stor nytta 8 17,8 
    Liten nytta 28 62,2 
    Ingen nytta alls 9 20,0 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Liten nytta 7 36,8 
    Ingen nytta alls 12 63,2 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Liten nytta 13 61,9 
    Ingen nytta alls 8 38,1 
    Total 21 100,0 

 
 



 

Leverantörers nytta av revision 
 

Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Stor nytta 16 35,6 
    Liten nytta 24 53,3 
    Ingen nytta alls 5 11,1 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Stor nytta 1 5,3 
    Liten nytta 13 68,4 
    Ingen nytta alls 5 26,3 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Stor nytta 6 28,6 
    Liten nytta 8 38,1 
    Ingen nytta alls 7 33,3 
    Total 21 100,0 
 
  
 Kreditgivares nytta av revision 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Stor nytta 31 68,9 
    Liten nytta 13 28,9 
    Ingen nytta alls 1 2,2 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Stor nytta 6 31,6 
    Liten nytta 10 52,6 
    Ingen nytta alls 3 15,8 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Stor nytta 11 52,4 
    Liten nytta 9 42,9 
    Ingen nytta alls 1 4,8 
    Total 21 100,0 
 
  
 



 

Kostnad i förhållande till nytta 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Hög 23 51,1 
    Lagom 22 48,9 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Hög 16 84,2 
    Lagom 3 15,8 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Hög 16 76,2 
    Lagom 5 23,8 
    Total 21 100,0 
 
  
 

Används revisorn för andra tjänster 
 
Fortsatt revision vid 
slopad revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja, för löpande 

redovisning 
4 8,9 

    Ja, för konsultation 33 73,3 
    Nej 8 17,8 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Ja, för löpande 

redovisning 
3 15,8 

    Ja, för konsultation 4 21,1 
    Nej 12 63,2 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja, för löpande 

redovisning 
3 14,3 

    Ja, för konsultation 12 57,1 
    Nej 6 28,6 
    Total 21 100,0 

 
  



 

Hur ofta rådfrågas revisorn 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ofta 4 8,9 
    Ibland 20 44,4 
    Sällan 21 46,7 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Ofta 1 5,3 
    Ibland 4 21,1 
    Sällan 8 42,1 
    Aldrig 6 31,6 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ofta 1 4,8 
    Ibland 6 28,6 
    Sällan 13 61,9 
    Aldrig 1 4,8 
    Total 21 100,0 

 
 

Vad anser ni att ert företag har för nytta av revision? 
 

Försäkran på regelrätt redovisning 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 38 84,4 
    Nej 3 6,7 
    Total 41 91,1 
  Missing System 4 8,9 
  Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 6 31,6 
  Missing System 13 68,4 
  Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 16 76,2 
  Missing System 5 23,8 
  Total 21 100,0 

 
 



 

Trygghet för kreditgivare 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 25 55,6 
  Missing System 20 44,4 
  Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 7 36,8 
  Missing System 12 63,2 
  Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 6 28,6 
  Missing System 15 71,4 
  Total 21 100,0 

 
 

Trygghet för leverantörer 
  
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 16 35,6 
  Missing System 29 64,4 
  Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 3 15,8 
  Missing System 16 84,2 
  Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 5 23,8 
  Missing System 16 76,2 
  Total 21 100,0 

 
 
 

Trygghet för kunder 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 15 33,3 
  Missing System 30 66,7 
  Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 2 10,5 
  Missing System 17 89,5 
  Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 4 19,0 
  Missing System 17 81,0 
  Total 21 100,0 



 

Skattemässig trygghet 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 34 75,6 
  Missing System 11 24,4 
  Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 10 52,6 
  Missing System 9 47,4 
  Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 7 33,3 
  Missing System 14 66,7 
  Total 21 100,0 

 
  
 

Ingen nytta alls 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Missing System 45 100,0 
Nej Valid Ja 5 26,3 
  Missing System 14 73,7 
  Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 3 14,3 
  Missing System 18 85,7 
  Total 21 100,0 

 
  
 
 

Anledning till ej fortsatt revision 
 
Fortsatt revision vid 
slopad revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Missing System 45 100,0 
Nej Valid För dyrt 3 15,8 
    Inget behov 12 63,2 
    För tidskrävande 1 5,3 
    Bortfall 3 15,8 
    Total 19 100,0 
Vet ej Missing System 21 100,0 

 
  
 



 

Anledning till fortsatt revision 
 
Fortsatt revision vid 
slopad revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid På grund av intressenter 11 24,4 
    För interna finansiella 

kontroller 
27 60,0 

    Annat 4 8,9 
    Bortfall 3 6,7 
    Total 45 100,0 
Nej Missing System 19 100,0 
Vet ej Missing System 21 100,0 

 
  
 

Ökat behov av rådgivning vid ej fortsatt revision 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 21 46,7 
    Nej 20 44,4 
    Vet ej 4 8,9 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 2 10,5 
    Nej 15 78,9 
    Vet ej 2 10,5 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 7 33,3 
    Nej 9 42,9 
    Vet ej 5 23,8 
    Total 21 100,0 

 
Fortsatt revision på Ägares begäran 

 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 42 93,3 
    Nej 1 2,2 
    Vet ej 2 4,4 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 12 63,2 
    Nej 5 26,3 
    Vet ej 2 10,5 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 18 85,7 
    Vet ej 3 14,3 
    Total 21 100,0 



 

Fortsatt revision på ledningens begäran 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 41 91,1 
    Nej 2 4,4 
    Vet ej 2 4,4 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 11 57,9 
    Nej 5 26,3 
    Vet ej 3 15,8 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 16 76,2 
    Vet ej 5 23,8 
    Total 21 100,0 

 
 

Fortsatt revision på kundernas begäran 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 29 64,4 
    Nej 7 15,6 
    Vet ej 9 20,0 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 5 26,3 
    Nej 7 36,8 
    Vet ej 7 36,8 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 11 52,4 
    Nej 4 19,0 
    Vet ej 6 28,6 
    Total 21 100,0 

 
 



 

Fortsatt revision på anställdas begäran 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 13 28,9 
    Nej 17 37,8 
    Vet ej 15 33,3 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 3 15,8 
    Nej 11 57,9 
    Vet ej 5 26,3 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 2 9,5 
    Nej 10 47,6 
    Vet ej 9 42,9 
    Total 21 100,0 

 
 

Fortsatt revision på leverantörernas begäran 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 27 60,0 
    Nej 7 15,6 
    Vet ej 11 24,4 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 6 31,6 
    Nej 8 42,1 
    Vet ej 5 26,3 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 9 42,9 
    Nej 5 23,8 
    Vet ej 7 33,3 
    Total 21 100,0 
 



 

Fortsatt revision på kreditgivarnas begäran 
 
Fortsatt revision vid slopad 
revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid Ja 37 82,2 
    Nej 3 6,7 
    Vet ej 5 11,1 
    Total 45 100,0 
Nej Valid Ja 11 57,9 
    Nej 3 15,8 
    Vet ej 5 26,3 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid Ja 14 66,7 
    Nej 2 9,5 
    Vet ej 5 23,8 
    Total 21 100,0 

 
Omsättning 

 
Fortsatt revision vid 
slopad revisionsplikt   Frequency Percent 
Ja Valid 1-3000000 14 31,1 
    3000001-10000000 23 51,1 
    10000001-15000000 4 8,9 
    Mer än 20000000 3 6,7 
    Vet ej/vill ej uppge 1 2,2 
    Total 45 100,0 
Nej Valid 1-3000000 9 47,4 
    3000001-10000000 7 36,8 
    10000001-15000000 1 5,3 
    Mer än 20000000 1 5,3 
    Vet ej/vill ej uppge 1 5,3 
    Total 19 100,0 
Vet ej Valid 1-3000000 12 57,1 
    3000001-10000000 4 19,0 
    10000001-15000000 3 14,3 
    Mer än 20000000 1 4,8 
    Vet ej/vill ej uppge 1 4,8 
    Total 21 100,0 
 
 


