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1 Inledning 

 
I detta inledande kapitel presenteras en kort bakgrund om revisionspliktens 

utveckling. Bakgrunden mynnar ut i en problemdiskussion, följt av ett syfte och 

uppsatsens disposition.

 

1.1 Bakgrund 

Revision och framförallt kravet på denna har under 00-talet varit ett hett debatterat ämne. I 

Sverige har revisionsplikt funnits i aktiebolagslagen sedan 1895. Den 1 januari 1983 infördes 

krav på kvalificerad revision
1
 för alla aktiebolag, oavsett storlek. Sverige tillsammans med 

övriga länder i Norden har i detta avseende skilt sig avsevärt från flertalet övriga EU-länder, 

där kravet på revision inte varit lika omfattande. I Norden har kravet på revision gällt även för 

små bolag, något som inte varit så vanligt bland de ”gamla” EU-länderna, det vill säga, de 

länder som var medlemmar före utvidgningen 2004. I flera andra länder har det aldrig ens 

funnits något krav på revision för små bolag och i vissa fall har det tagits bort. Storbritannien 

utgör ett exempel på det senare då de från och med år 1994 har undantagit SME bolagen 

(small and medium sized enterprises) från en årlig obligatorisk revision. Landet har under en 

10-årsperiod utökat vilka företag som kan avstå från revision. År 2004 nåddes maxgränsen 

som då var tillåten i EU, och det uppskattades att 60-70 procent av de berörda företagen 

avstod från revision. (Thorell & Norberg 2005)  

 

Revisionsplikt är i högsta grad en politisk fråga, på både internationell och nationell nivå. Det 

har under en längre tid pågått diskussioner och utredningar om revisionsplikten i Sverige och i 

andra länder (Direktiv 2006:96). Internationellt arbetar EU sedan en tid tillbaka med 

regelförenklingar. Vid ett möte 2007 betonade Europeiska rådet vikten av att lätta de 

administrativa kostnaderna och målet var att minska dessa med 25 procent fram till 2012 för 

att få företagen mer konkurrenskraftiga och för att sätta fart på ekonomin. Den svenska 

regeringen satte upp målet att klara detta till år 2010. Områden man valt att fokusera på är 

revision, redovisning och bolagsrätt. Kommissionen ansåg att kostnaderna som är knutna till 

revision är ansträngande för små företag och att det dessutom är onödigt för vissa. Här kan 

t.ex. nämnas de ca 70 000 aktiebolag som beräknas vara vilande i Sverige. (SOU 2008:32) 

 

                                                 
1
 Auktoriserad eller kvalificerad revisor.  
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Även företagsvärlden har intresserat sig för avskaffandet av revisionsplikten. Svenskt 

Näringsliv gav professorerna Per Thorell och Claes Norberg i uppdrag att undersöka varför 

Sverige skilde sig från övriga EU-länder när det gällde kravet på revision för små bolag och 

även att se vilka konsekvenserna kunde bli genom ett avskaffande av detta krav. Rapporten 

publicerades i mars 2005 och gav slutsatsen att Sverige borde göra som Storbritannien och 

slopa revisionsplikten för små aktiebolag. (Thorell & Norberg 2005) 

 

Som en följd av EU:s arbete och påtryckningar från företagsvärlden beslutade regeringen 

hösten 2006 att tillsätta en utredning för att se över reglerna för revision och då framförallt 

reglerna gällande revision för mindre aktiebolag. Bo Svensson f.d. justitieråd utsågs till 

särskild utredare. (SOU 2008:32) Som främsta argument för genomförande av lagändringen 

framhölls kostnadsbesparingarna som de företag som befriades från revisionsplikten skulle 

uppnå. En beräkning som Norberg och Thorell genomförde i sin rapport visade att revision i 

genomsnitt kostar ett mikroföretag 10 000 kr om året. Ett mikroföretag är enligt Norberg och 

Thorells definition ett företag med högst 3 miljoner SEK i omsättning. (Thorell & Norberg 

2005) 

 

I lagrådsremissen som offentliggjordes i mars 2010 skrevs följande om de 

kostnadsbesparingar som företagen väntades göra till följd av lagändringen: 

 

Sammantaget är således den möjliga kostnadsbesparingen för berörda bolag 

nästan 2,9 miljarder kronor. För de berörda aktiebolagen motsvarar kostnaden 

en betydande andel av den totala uppmätta kostnaden för de krav som ställs på 

aktiebolagen i den associationsrättsliga lagstiftningen.  

Källa: Lagrådsremiss, En frivillig revision 2010 s. 98 

 

Resultatet blev en lagändring som slogs fast av riksdagen den 21 juni 2010 och som innebar 

att små aktiebolag har möjligheten att välja revision eller inte. Aktiebolagslagens 9 kapitel om 

revision ändrades således till att innehålla undantag för revisionsplikten. Lagändringen 

började gälla den 1 november 2010. (SFS 2010:834)  

 

Undantaget från revisionsplikten gäller för små aktiebolag. Aktiebolag som uppfyller minst 

två av följande tre värden, för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren måste fortsatt 

använda sig av en revisor: 
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- Fler än tre anställda (i medeltal) 

- Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

- Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 

I och med ändringen i aktiebolagslagen kan 72 procent av alla bolag i Sverige avstå från 

revision. Det innebär att ca 250 000 aktiebolag i Sverige nu kan behålla revision eller upphöra 

med den. Av dessa aktiebolag är ca 70 000 så kallade vilande, som inte bedriver någon 

verksamhet alls. (Lagrådsremiss, En frivillig revision 2010) 

 

Aktiebolag som bildades 1 november 2010 eller senare, hade redan från början möjligheten 

att välja bort revision i bolagsordningen. För aktiebolag som bildats före lagändringen måste 

beslutet att ta bort revisionen fattas vid en bolagsstämma. Många aktiebolag har kalenderår 

som räkenskapsår vilket innebär att årsredovisningen för 2010 liksom tidigare år måste 

granskas av en revisor. (Bolagsverket 2010) 

 

Bolagsverket (2010) presenterade följande figur på sin hemsida, där situationen för aktiebolag 

med kalenderår som räkenskapsår tydliggörs.  

 

1. Lagen börjar gälla. 

2. Första möjliga dag att fatta beslut om ändring av bolagsordningen. 

3. Lämpligt att fatta beslut i samband med årsstämman. 

4. Årsredovisningen för 2010 till Bolagsverket med revisionsberättelse. 

5. Anmälan om ändring ska ha kommit in till Bolagsverket. 

6. Årsredovisningen för 2011 till Bolagsverket första gången utan revisionsberättelse. 

Figur 1. Översikt för företag med kalenderår som räkenskapsår. Källa Bolagsverket 2010 

 

Som figuren visar kan dessa aktiebolag tidigast under våren 2011 fatta ett beslut om de ska 

avstå från revision. 
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1.2 Problemdiskussion och problemformulering  

Lika länge som revisionsplikten har ifrågasatts, har undersökningar om konsekvenserna av ett 

eventuellt avskaffande genomförts. Under 00-talets sista hälft och år 2010 var revisionsplikten 

ett ämne som behandlades frekvent i ekonomstudenters uppsatser. Alla möjliga perspektiv har 

bearbetats. Det har undersökts hur revisionsbyråer kommer påverkas, hur banker och övriga 

kreditgivare kommer reagera, vilka konsekvenser lagändringen har för Skatteverket och hur 

de berörda aktiebolagen kommer att välja. Detta var dock innan lagen trätt i kraft och 

utgången var i många fall fortfarande oklar. Främst för aktiebolagen var det tidigare endast 

teoretiskt och de behövde inte inta någon riktig ställning.  

 

I och med lagändringens ikraftträdande den 1 november 2010, befinner sig ca 250 000 

svenska aktiebolag i ett nytt läge. Majoriteten av dessa bolag kommer att fatta beslut gällande 

revisionen på bolagsstämman under våren 2011. Det är en helt annan situation än tidigare, då 

det nu är dags att ta ett riktigt beslut.  

 

Det är därför intressant att ta reda på hur aktiebolagen kommer att välja. Kommer de att 

fortsätta med revision, även nu när den är frivillig? Eller kommer de att välja bort den?  Vad 

är viktigt för företagen när de ska göra sitt val? Har aktiebolagen ändrat sin inställning nu när 

lagändringen är ett faktum, jämfört med tidigare när utgången fortfarande var oklar?  

 

Som tidigare påpekats är Sverige inte först med att avskaffa revisionsplikten för små 

aktiebolag. Storbritannien är ett exempel som setts som förebild för den avskaffning som nu 

skett även i Sverige. Det kan av den anledningen vara intressant att se konsekvenserna av 

lagändringarna i detta land och dra paralleller till hur det kan komma att se i ut i Sverige. 

Flera studier har genomförts i Storbritannien där faktorer som påverkade de brittiska bolagens 

val har undersökts. Finns det likheter mellan hur aktiebolagen i Sverige resonerat jämfört med 

hur de brittiska bolagen fattade sina beslut gällande revision? 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka om de aktiebolag som nu har möjlighet att avstå från revision kommer 

göra detta och vilka faktorer som påverkar valet mellan att behålla och att avstå från revision. 

Dessa faktorer kommer att jämföras med tidigare undersökningar genomförda i Sverige och 

Storbritannien. 
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1.4 Disposition 

 

 Detta kapitel inleds med en kort genomgång av studiens  

 tillvägagångssätt. Därefter diskuteras de teoretiska metod- 

 valen. 

 

 Här presenteras en kort tillbakablick av revisionens historia.  

 Därefter presenteras den tidigare forskning samt de teorier  

 som legat till grund för arbetet och analysen. 

 

 I fjärde kapitlet beskrivs utförligt hur den empiriska  

undersökningen har gått till. Här redogörs för urval, 

utformning av enkät, bortfall samt hur informationen har 

bearbetats.  

 

I detta kapitel presenteras resultaten från enkäten.  

 

 

 

I uppsatsens sista kapitel analyseras resultaten från enkäten. 

Analysen har skett utifrån antaganden som baserats på 

informationen som presenterats i kapitel 3. Dessa 

antaganden har testats med hjälp av chi-två test. Sist i 

kapitlet sammanfattas studien i en slutsats. 

 

 

                

Kapitel 2 - 

Teoretisk metod 

Kapitel 3 - 

Teori och 

referensram 

Kapitel 4 - 

Praktisk metod 

Kapitel 5 – 

Empiri 

Kapitel 6 - 

Analys och slutsats 
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2 Teoretisk metod 

 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska metod. Först presenteras 

studiens tillvägagångssätt kort. Sedan motiveras ämnesvalet och därefter 

redogörs för den forskningsansats och undersökningsansats som valts i studien. 

Till sist diskuteras datainsamlingsmetoder. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

För att på ett tydligt sätt redogöra för studiens arbetsgång presenteras i figuren nedan ett 

metodschema. Därefter presenteras tillvägagångssättet kortfattat. Siffran inom parentesen 

anger i vilket avsnitt en utförlig beskrivning återfinns. 

 

Figur 2. Metodschema 

 

1. Ämnesval (2.2) 

2. Litteraturstudie 

3. Problematisering (1.2)  

4. Val av forskningsansats 

(2.3) 

5. Val av 

undersökningsansats (2.4) 

6. Datainsamling (2.5) 

Primärdata Sekundärdata 

Enkät (4) 

Databearbetning (4.5) 

8. Analys och jämförelse 

(6) 

7. Formulering av 

antaganden (6.1) 
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Som visas i metodschemat på föregående sida inleddes studien med ett ämnesval. Hur detta 

gick till och motivering av valet presenteras i avsnitt 2.2. Därefter inleddes en litteraturstudie 

på området. Som hjälp användes här böcker, tidningar och tidigare forskning. Syftet var att 

finna en kunskapslucka att utgå ifrån. Det tredje steget bestod i att konkretisera ett problem 

utifrån den information som framkommit i litteraturstudien. Problemdiskussionen kan läsas i 

avsnitt 1.2 ovan. När problemet och syftet med studien stod klart blev nästa steg att bestämma 

vilken forskningsansats och undersökningsansats som var bäst lämpade för studien. Valet av 

forskningsansats presenteras nedan i avsnitt 2.3 och undersökningsansatsen diskuteras i 

avsnitt 2.4.  

 

Därefter påbörjades datainsamlingen. Valet av datainsamlingsmetoder och hur insamlingen 

skett beskrivs i avsnitt 2.5 nedan. Som undersökningsmetod användes i den här studien en 

enkät. Utformningen av denna, beskrivning av population och urval, hur distribution gått till 

samt bortfallsanalys behandlas separat i kapitel 4. Detta för att underlätta för läsaren, så att 

denna information finns färskt i minnet inför resultatredovisningen i kapitel 5.  

 

Nästa steg i processen bestod i formulering av antaganden. Dessa antaganden baserades på 

den information som framkommit vid litteraturstudien, från valda sekundärkällor samt teorier 

på området. Denna information återfinns i kapitel 3. Antagandena som formulerades användes 

sedan vid analysen av resultatet från enkäten och vid jämförelse med tidigare forskning, detta 

presenteras i kapitel 6.  

2.2 Ämnesval 

Båda författarna till denna uppsats har studerat på civilekonomprogrammet med redovisning 

som inriktning vid Linköpings Universitet. Båda har dessutom sökt sig till revisionsbranschen 

för en framtida karriär. Därför blev inriktningen revision ett ganska självklart val. Under de 

senaste åren har revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag varit ett hett debatterat 

ämne, och från den 1 november 2010 började de nya reglerna för revisionsplikt att gälla (läs 

mer härom i referensramen). Detta avskaffande påverkar många aktörer, från 

revisionsbyråerna till Skatteverket och inte minst företagarna själva. I denna studie studeras 

hur de berörda aktiebolagen resonerar idag när avskaffandet har blivit verklighet. Under våren 

2011 håller många av aktiebolagen årsstämmor där beslut om de ska behålla revisorn kommer 

att fattas. Det är intressant att se hur företagarna resonerar och vilka faktorer som påverkar 

deras beslut, och det är ett minst sagt aktuellt ämne i en för författarna relevant bransch.  
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2.3 Forskningsansats 

För att dra slutsatser från en undersökning kan forskaren använda sig av två olika 

angreppssätt. En deduktiv ansats vid en forskning innebär att utgångspunkten är redan 

existerande teorier, och utifrån dessa görs förutsägelser om empirin som sedan kan bekräftas 

eller förkastas genom insamling av empiri på olika sätt. Som exempel kan hypoteser och 

påståenden om verkligheten skapas som sedan testas genom olika observationer. En induktiv 

ansats innebär istället att forskaren utgår från en empirisk undersökning och formulerar en 

teori utifrån detta. Denna ansats har alltså sin utgångspunkt i verkligheten. (Björklund & 

Paulsson 2003) 

 

I denna studie används en deduktiv forskningsansats. Till en början studerades det 

forskningsmaterial och de undersökningar som redan existerade inom ämnet. Utifrån 

materialet skapades antaganden som sedan jämfördes med den empiri som samlats in. Den 

deduktiva ansatsen valdes eftersom det redan fanns teorier och forskning på området.  

2.4 Undersökningsansats 

Vid insamling av empiri kan kvantitativa eller kvalitativa metoder användas. Kvantitativ 

metod innebär insamling av information som kan mätas eller beräknas genom olika modeller. 

Om syftet är att skapa djupare förståelse inom ett visst ämne så passar kvalitativa metoder 

bäst och det kan genomföras genom exempelvis intervjuer. (Björklund & Paulsson 2003). 

 

För denna studie passade en kvantitativ metod bäst och en enkät användes. I denna har ett 

antal standardiserade svarsalternativ getts. Svaren från enkäten har sedan sammanställts och 

jämförts med de tidigare undersökningarna i Sverige och Storbritannien.  

 

Anledningarna till valet av en kvantitativ undersökningsansats är att den passade syftet bäst. 

Avsikten var inte att erhålla djupgående åsikter från enskilda företag utan intresseset låg i att 

få fram statistik på hur många som faktiskt kommer fortsätta använda revision, samt vilka 

faktorer som påverkade valet. Dessutom är ett av syftena med studien att jämföra resultaten 

med en undersökning som skett i Storbritannien och två tidigare undersökningar från Sverige 

och på så sätt var kvantitativ undersökningsansats det bästa valet.  
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2.5 Datainsamlingsmetod 

För att skriva en rapport krävs mycket information. Informationen kan vara av två olika slag; 

primär- och sekundärdata. Båda dessa typer av data har använts och i detta avsnitt beskrivs 

dessa ingående. 

2.5.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som insamlats av andra än författaren själv. Det kan t.ex. vara offentlig 

statistik, facklitteratur eller databaser. Detta görs för att orientera sig i ämnet och för att se om 

frågan har besvarats tidigare. En fördel med denna typ av data är att det ofta är möjligt att 

hitta en stor mängd relevant information utan att själv behöva undersöka saken från början. 

Det är dock viktigt att tänka på att denna informationstyp är skriven av någon annan med ett 

annat syfte, och därför kan relevansen vara mindre för just detta arbete. Sekundärdata är 

sällan objektiva, författaren kan ha vinklat den på olika sätt. Deras åsikter kan speglas i 

informationen. (Eriksson & Widersheim-Paul 2008) 

 

Ämnet revisionsplikt har behandlats flitigt tidigare då det varit aktuellt under flera år. Flertalet 

undersökningar har gjorts med olika infallsvinklar. I denna studie har sekundärdata använts i 

form av dessa tidigare studier. Bland annat har statistik, uppsatser och forskning i ämnet 

granskats. Den främsta sekundärkällan i studien har varit ett arbete genomfört av Jill Collis i 

Storbritannien ”Auditing and accounting requirements for SMEs in the UK: A benefit or a 

burden?”. Denna källa ansågs vara en bra utgångspunkt, då Collis är en respekterad forskare 

och att hon undersökt det problemområde som varit i fokus även i denna studie. 

 

Utöver Collis arbete har resultaten jämförts med två svenska undersökningar, en 

magisteruppsats skriven av Linda Kristoffersson och Åsa Danielsson, ”Slopad revisionsplikt – 

faktorer som påverkar småföretagaren i valet av fortsatt revision”. Den andra uppsatsen är 

skriven av Elaine Broman, Andreas Jönsson och Joakim Möller, ”Vilka faktorer har betydelse 

för ett företags beslut att låta underkasta sig revision”. Detta är en kandidatuppsats som är 

skriven år 2005. Båda dessa uppsatser har liknande utgångspunkter som denna studie och de 

har därför valts som sekundärkällor, för att undersöka eventuella likheter och skillnader 

mellan resultaten.  
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2.5.2 Kritik till sekundärdata 

Sekundära källor har utgjort en viktig del i denna studie. Det har eftersträvats att använda 

starka, objektiva och pålitliga källor som har varit relevanta för ämnet. Till exempel har en 

lagrådsremiss och offentliga utredningar använts.  

 

Ett syfte med denna studie är att jämföra resultaten med tidigare undersökningar. Dessa 

undersökningar har förvisso en del brister, men de har varit relevanta för att uppfylla studiens 

syfte. Vid användandet av sekundära källor är det viktigt att granska dem kritiskt, därför 

påpekas här några brister i de arbeten som använts.  

 

En begränsning med Collis studie är att resultaten inte kan generaliseras till företag med en 

omsättning under 0.5 miljoner pund på grund av bristande representation i urvalsramen och 

den lägre svarsfrekvensen från de minsta företagen i undersökningen. Undersökningen gav en 

svarsfrekvens på 14 procent vilket kan anses litet. Reglerna för revisionsplikt i Storbritannien 

skiljer sig från de regler som nu börjat gälla i Sverige. Det ingår därför större företag i Collis 

undersökning jämfört med de som ingår i denna studie. Skillnader i resultaten kan därför bero 

på respondenternas olika storlek. (Collis 2009) 

 

Kritik mot Kristoffersson och Danielssons uppsats är främst att antalet medverkande 

aktiebolag var för få, endast 32 aktiebolag svarade vilket är en alldeles för låg siffra för att 

kunna dra några slutsatser om resultatet.  

 

Broman, Jönsson och Möller använde i sin undersökning högre gränsvärden för de deltagande 

respondenterna än vad som använts i denna studie. Detta kan göra att resultaten från deras 

undersökning kan skilja sig från denna studies resultat på grund av storlekarna på företagen. 

2.5.3 Primärdata 

Primärdata är data som författaren samlar in för studien. Olika sorters undersökningstekniker 

kan användas för detta ändamål, t.ex. intervjuer, observationer och enkäter. Det är den här 

sortens information som har utgjort grunden för detta arbete, då en kvantitativ 

undersökningsmetod i form av en enkät har använts. 
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Enkät 

En enkät består av standardiserade frågor och svarsalternativ, alternativt kan möjlighet för 

mer öppna svar ges (Björklund & Paulsson 2003). Enkäterna delas ut till en viss relevant 

urvalsgrupp, såvida inte en totalundersökning genomförs då enkäten delas ut till hela 

populationen. Distributionen av enkäterna kan ske på flera olika sätt. Ett exempel på sådana är 

att skicka enkäten via post. Enkäten bör också åtföljas av ett brev där författarna presenteras 

och syftet med undersökningen beskrivs. Det gäller att försöka fånga respondentens intresse 

och beskriva varför det är viktigt att de svarar. I brevet ska det även framgå varför 

respondenten valts ut och vilka de övriga respondenterna är. (Ejlertsson 2005)  

 

Svaren ska sedan sammanställas och statistik tas fram på svarsfördelningen. Det är viktigt att 

man funderar på hur frågorna är formulerade så att svaren blir lätta att hantera redan innan 

enkäten skickas ut. Data som framkommer kan sedan bearbetas på olika sätt, analyseras och 

eventuella slutsatser kan dras.  

 

Fördelarna med en enkät är att ett relativt stort urval på ett stort geografiskt område kan 

användas. Det är ett både tids- och kostnadsbesparande alternativ till intervjuer. 

Respondenterna kan vara anonyma vilket kan ge ärligare svar. En annan fördel med enkäter är 

att respondenterna i lugn och ro kan fundera över frågorna utan någon intervjuare som 

stressar. Statistiken från enkäter går att granska i efterhand till skillnad från intervjuer, det är 

dessutom lätt att tolka resultaten. En ytterligare fördel med denna undersökningsmetod är att 

det går att undvika den så kallade intervjuareffekten, det vill säga att respondenten påverkas 

av intervjuarens sätt att ställa frågor. (Ejlertsson 2005)  

 

Det finns även nackdelar med denna insamlingsmetod, t.ex. fås ofta en låg svarsfrekvens, det 

vill säga att bortfallet är stort. Det ställer också stora krav på utformningen av frågorna då de 

inte får tolkas fel eller vara ledande och det finns inga möjligheter till att ställa följdfrågor. 

Frågorna får inte heller vara för svåra eller otydliga frågor då det leder till en lägre 

svarsfrekvens. Slutligen är det viktigt att man inte ställer för många frågor i enkäten då det 

tenderar leda till färre svar från respondenterna. (Eriksson & Widersheim-Paul 2006) 

 

Orsakerna till att enkäter användes i denna studie var att många företag behövde delta för att 

få en säkerhet i utfallet. Då undersökningen är tidsbegränsad ansågs enkäten uppfylla behovet, 



 12 

 

intervjuer hade tagit för lång tid och tillräckligt många företag hade inte kunnat bearbetas. 

Distributionen av enkäten skedde genom utsändning till företagens e-postadresser, då detta 

var ett billigt och effektivt sätt att få ut både enkäten och påminnelser. Författarna tror också 

att en elektronisk enkät underlättade för företagen, då de slapp fylla i papper och posta och 

förhoppningen var att bortfallet därmed skulle bli mindre. 

 

Det praktiska genomförandet av enkäten beskrivs utförligt i kapitel 4.  
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3 Teori och Referensram 

 

Kapitlet inleds med en presentation av revisionsprofessionen. Därefter redogörs 

för revisionspliktens utveckling och hur den ser ut idag. Senare i kapitlet 

kommer en genomgång av en tidigare undersökning på området. Till sist 

presenteras en teori om behovet av revision.  

 

3.1 Revisionens historia 

Innan en undersökning genomförs för att ta reda på ifall små aktiebolag tänker behålla 

revision eller inte kommer här klargöras vad revisionsplikten innebär. Detta avsnitt innehåller 

en tillbakablick på revisionens historia och utveckling. 

 

Eva Wallerstedt är professor vid Uppsala Universitet och har undersökt hur revisionen i 

Sverige utvecklats sedan mitten på 1800-talet. Resultatet av undersökningen publicerade hon i 

boken ”Revisorsbranschen i Sverige under hundra år” som kom ut år 2009. Boken beskriver 

professionens utveckling på ett bra och utförligt sätt och denna ligger till grund för detta 

avsnitt.  

 

Den första aktiebolagslagen gjorde det genom sin tillkomst 1848 möjligt för svenskarna att 

bilda bolag med begränsat eget personligt ansvar för de satsade pengarna. Ett par decennier 

senare, närmare bestämt 1864, gav Näringsfrihetsförordningen alla människor rätt att starta 

företag. Denna förordning låg även till grund för banklagstiftningen som utkom samma år 

med innebörden att bankerna själva fick sätta in- och utlåningsräntor. Även det faktum att den 

allmänna folkskolan infördes 1842 bidrog till att den svenska industrialiseringen kom igång. 

Industrialiseringen var förmodligen den viktigaste orsaken till att behovet av 

revisionsbranschen ökade. När industrisamhället fick sitt stora genombrott kring år 1900 

skapades ett kapitalbehov som inte tidigare funnits i samma utsträckning i Sverige. Företag 

som vi känner till dem idag växte fram och behovet av finansiering utifrån blev oundvikligt. 

Det var denna åtskillnad mellan ägande och företagande som gjorde att lekmannarevisorer 

började granska företagens redovisningar. Ägarna behövde någon som försäkrade att deras 

pengar förvaltades på rätt sätt. (Wallerstedt 2009) 
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Först 1895 föreskrevs det i den då nya aktiebolagslagen att styrelsens förvaltning och bolagets 

räkenskaper skulle granskas av en eller flera revisorer. Sedan dess har revisionsplikten funnits 

i aktiebolagslagen. På denna tid krävdes ingen speciell utbildning för att utöva revision. Inte 

heller fanns något krav på att revisorn skulle vara oberoende. De första reglerna om revisorns 

oberoende från företaget kom först 1910 i och med Lag om aktiebolag, där det fastställdes att 

revisorn inte fick vara i bolagets tjänst samt att styrelseledamöter inte fick vara med och utse 

revisorn. 1912 fattade Stockholms Handelskammare beslut om att auktorisera revisorer. 

Stockholms Handelskammare fungerade också som ett tillsynsorgan över revisorerna. Att det 

nu fanns auktoriserade revisorer kan i viss mån ses som början på professionen som vi känner 

till den idag. År 1923 bildades Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), som än i dag är 

verksam och som bland annat ger ut rekommendationer för revision och för redovisning. Vid 

tidpunkten för föreningens start fanns 27 auktoriserade revisorer i Sverige. (Wallerstedt 2009) 

 

Nästa stora förändringsvåg inom revisorsbranschen kom genom 1944 års aktiebolagslag. 

Många av de förändringar gällande revisorer i den nya lagen kom till följd av 

Kreugerkraschen som skett 1932 och som inneburit stark kritik mot professionen. Nu ställdes 

högre krav på auktorisation och revisorns oberoende stärktes. Det blev i och med denna lag 

tvingande för börsbolag att anlita auktoriserade revisorer. (Johansson, Häckner & Wallerstedt 

2005) 

 

Under 1980-talet debatterades revisorsrollen igen i Sverige. Förutom frågor om oberoende 

och internationell harmonisering av revisionsyrket ville flera parter, med 

Brottsförebygganderådet i spetsen få igenom ett krav på kvalificerad revision i alla aktiebolag. 

Så blev också fallet och aktiebolagslagen ändrades så att från och med 1987 (1983 för 

nybildade bolag) blev alla aktiebolag i Sverige, oavsett storlek, tvingade att välja auktoriserad 

eller godkänd revisor. (Johansson, Häckner & Wallerstedt 2005) 

 

Revision kom som beskrevs ovan till genom att företag fick allt fler intressenter som behövde 

försäkras om att verksamheten och kapitalet sköttes på rätt sätt. I framför allt aktiebolag där 

ägarna inte är ansvariga för bolagets skulder är det viktigt att rapporterna redovisas på ett 

korrekt sätt. Även för andra intressenter, så som banker, kunder och leverantörer är det av 

största vikt att den ekonomiska informationen som lämnas ut är kontrollerad. Att skapa 

tillförlitlighet är revisionens största syfte. (Moberg 2003) 
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3.2 Revisionsplikten 

I detta avsnitt kommer revisionspliktens innebörd att beskrivas närmare. I första delen 

beskrivs revisionsplikten i Sverige och sedan beskrivs revisionsplikten i Storbritannien. 

3.2.1 Revisionsplikten i Sverige 

Sverige, tillsammans med de nordiska länderna har, som tidigare beskrivits, skilt sig från 

övriga EU-länder gällande revisionsplikt. Alla aktiebolag i Sverige var under närmare två 

decennier tvingade att ha en kvalificerad revisor, d.v.s. en revisor som är antingen 

auktoriserad eller godkänd. (Thorell & Norberg 2005) 

 

Reglerna om revisionsplikt har funnits i aktiebolagslagen sedan 1895, och den 1 januari 1983 

infördes krav på kvalificerad revision. Argumenten för att införa detta kvalifikationskrav för 

alla aktiebolag rörde främst ekonomisk brottslighet. Revisionsplikten började ifrågasättas 

redan i början av 2000-talet. Motiven till att ta bort revisionsplikten för små aktiebolag var 

främst kostnadsbesparande. Thorell och Norbergs (2005) efterforskning visade att en revisor i 

genomsnitt kostar 10 000 kr på år för ett mikroföretag (företag med ca 3 miljoner SEK i 

omsättning). (Thorell & Norberg 2005) 

 

I september 2006 utsåg regeringen före detta justitierådet Bo Svensson till särskild utredare, 

med uppdraget att bl.a. se över reglerna om revision för små aktiebolag. Han fick dessutom 

uppgiften att komma med ett förslag till ändringar i regelverket för att få bort revisionsplikten 

för dessa små aktiebolag. I mars 2008 lämnade utredningen in delbetänkandet Avskaffande av 

revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). Förslaget innebar att endast 4 procent av 

aktiebolagen i Sverige skulle ha revisionsplikt och att det i sin tur skulle leda till 

kostnadsbesparingar för företagen med 5,8 miljarder kronor per år. Utredningen framhöll 

också att EU tryckte på för att få ner de administrativa bördorna för medlemsländernas 

företag. EU kommissionen kom 2007 med ett förslag om att företagens administrativa bördor 

skulle minska med 25 procent fram till år 2012. De gränsvärden som utredningen föreslog var 

de av EU satta maximivärden för undantag från revisionsplikten nämligen: 

 

- Balansomslutning 41,5 miljoner kronor, 

- Nettoomsättning 83 miljoner kronor,  

- Antal anställda 50. (SOU 2008:32) 
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Efter betänkande och yttrande från flera remissinstanser kom så lagrådsremissen i mars 2010. 

Här sänktes gränsvärdena betydligt gentemot utredningens förslag.  

 

Ett privat aktiebolag ska, något förenklat, ha minst en auktoriserad eller godkänd 

revisor, om bolaget uppfyller mer än ett av följande tre delvärden: 1. antal 

anställda i genomsnitt fler än 3 personer, 2. balansomslutning över 1,5 miljoner 

kronor och 3. netto-omsättning över 3 miljoner kronor 

Källa: Lagrådsremiss, En frivillig revision 2010, s. 68  

 

Anledningar till att gränsvärdena sänktes var bland annat att övergången givet de högre 

värdena skulle innebära en allt för dramatisk förändring, vars konsekvenser skulle vara svåra 

att överblicka. Företagens intressenter skulle få lättare att hantera reformens konsekvenser 

med de lägre gränsvärdena. (Lagrådsremiss, En frivillig revision 2010) 

 

Lagändring 

Den 23 juli 2010 utfärdades Lag (2010:834) om ändring i Aktiebolagslagen (2005:551). Det 

nionde kapitlet i Aktiebolagslagen som handlar om revision och skyldigheten till denna, det 

vill säga revisionsplikten, återfinns i kapitlets första paragraf. Denna paragraf ändrades genom 

lagändringen till att innehålla ett stycke med bestämmelserna om vilka gränsvärden som 

gäller för revisionsplikt. (Aktiebolagslagen 2005:551) 

 

Från och med den 1 november 2010 började de nya reglerna om avskaffad revisionsplikt för 

små aktiebolag att gälla. Det innebar att revisionen kunde väljas bort för det räkenskapsår som 

påbörjades efter 1 november. För aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår betyder det att 

2010 års bokslut måste revideras, medan 2011 är första året då revisionen kan väljas bort. 

Varje bolag måste fatta beslut om revision på bolagsstämman och registrera det hos 

Bolagsverket. Ingen revisor försvinner således automatiskt, utan ett beslut om detta krävs. 

(SFS 2010:834) 

 

Ett fastställande om att välja bort revision kan tidigast fattas av bolagsstämman den första 

dagen på det räkenskapsår närmast efter 31 oktober 2010. Mest praktiskt kan vara att göra det 

på årsstämman som ändå ska hållas under våren 2011. (Företagarna 2010) 
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3.2.2 Revisionsplikten i Storbritannien 

År 1994 genomförde Storbritannien lagändringar på området revision. Tidigare hade det varit 

revisionsplikt för alla aktiebolag, men detta ändrades så att de minsta bolagen inte hade 

samma krav. Till en början var det endast de minsta aktiebolagen som omfattades av 

lagändringen och gränsvärdet var satt lägre än det maximalt tillåtna i EU. Gränsvärdet i 

Storbritannien har sedan ändrats 1997, 2004 och senast 2008. Idag ligger gränsvärdet i 

Storbritannien på det som enligt EU:s fjärde direktiv (78/660/EG artikel 51) är det maximalt 

tillåtna, vilket innebär: 

 

- Balansomslutning: 3,26 miljoner pund 

- Nettoomsättning: 6,5 miljoner pund 

- Antal anställda (i medeltal): 50 (Collis 2009) 

 

I Storbritannien behöver inte koncerner revideras, förutsatt att de inte överstiger gränsvärdena. 

Noterade bolag måste alltid revideras oavsett storlek. Det finns även en regel som säger att 

aktieägare som har mer än 10 procent av aktiekapitlet i företaget kan kräva revision, detta för 

att skydda minoritetsägare. (SOU 2008:32) 

 

Tanken bakom lagändringen var en regeringsfilosofi som innebar att nyttan av reglerna som 

finns ska vara större än kostnaderna, annars avskaffas regeln. (SOU 2008:32) 

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Jill Collis – Auditing and accounting requirements for SMEs in the 

UK: A benefit or a burden? 

Jill Collis är forskare och föreläsare inom redovisning. Sedan 2010 undervisar Collis vid 

Brunel University, tidigare undervisade hon vid Kingston University i Storbritannien. Hennes 

forskning fokuserar på den nationella och internationella utvecklingen av finansiell 

rapportering för onoterade små och medelstora företag. (Brunel University 2011) 

 

År 2007 genomförde Jill Collis, på uppdrag av the Department for Business, Enterprise and 

Regulatory Reform (BERR), en studie av 1 298 små och medelstora privata företag (small and 

medium sized enterprises- SMEs) i Storbritannien. Undersökningen syftade till att utreda 

vilka faktorer som påverkade viljan att ha kvar den frivilliga revisionen för SMEs och den 
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baserades på 2006 års årsredovisningar. Collis har gjort flera undersökningar på detta område 

och studien från 2007 var en vidareutveckling av hennes tidigare arbete. År 2003 genomförde 

hon en undersökning av hur många företag som skulle ha kvar respektive avstå från den 

frivilliga revisionen. Resultatet visade att ca 42 procent av de tillfrågade företagen ville 

fortsätta med revision. Denna siffra visade sig vara ungefär samma vid Collis undersökning 

som genomfördes 2007. Andelen företag som ville använda sig av frivillig revision var nu ca 

39 procent. Den senaste studien fokuserade dock inte på hur många som tänkte anlita en 

revisor utan vilka faktorer som låg bakom deras val. (Collis 2009) 

 

Storbritannien har under flera år försökt underlätta för företagen och detta har senast kommit 

till uttryck i UK´s Companies Act 2006. Grundantagandet har varit att redovisnings- och 

revisionskrav är en börda för företagen och att man ska försöka minska denna. Detta är också 

något som EU eftersträvar. Collis anser att de studier som tidigare genomförts för att se om 

man ska höja tröskelkravet för revisionsplikt har en brist så tillvida att fokus legat på förväntat 

beteende istället för verkliga konsekvenser. Vidare påpekar hon att de studier i ämnet som 

tidigare gjorts är för små i sitt urval för att man ska kunna göra några generaliseringar utifrån 

resultatet. Collis menar dessutom att en ytterligare brist i tidigare undersökningar varit att 

fokus legat på ett enda element i regelverket. Koncentrationen borde istället varit på hur det 

faktiskt ser ut i verkligheten för företagens ledning när de ska väga kostnader mot nyttan för 

revision. (Collis 2009) 

 

Datainsamlingen vid undersökningen 2007 skedde genom ett utskick av enkäter per post där 

frågorna först testats genom intervjuer av några få företag. Företagen i urvalet fick inte ha en 

balansräkning överstigande 12,9 miljoner pund och/eller max 250 anställda. Enkäten 

skickades till 9 458 företag och svar inkom från 1 294 företag vilket gav en svarsfrekvens på 

ca 14 procent. (Collis 2009) 

 

Undersökningen visade att det nya regelverket lindrade belastningen för vissa företag som 

valt bort revision medan det för andra företag fanns stora fördelar med att ha kvar revisionen. 

Flertalet av företagen ansåg att fördelarna uppvägde kostnaden för tjänsten. Collis kom i sin 

rapport från 2007 fram till att de främsta faktorerna för att behålla revision för de undersökta 

företagen var för det första att de inte ser kostnaden som en stor belastning för företaget utan 

värdet av kontrollen av räkenskaperna är större. För det andra så anser företagen att det är 

viktigt att det finns en samstämmighet mellan åren och att revision tillför detta. En ytterligare 
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faktor som Collis fann var att det fanns det krav från banker, aktieägare och andra långivare 

att företagen ska använda sig av revision. (Collis 2009) 

3.3.2 Kristoffersson, Danielsson – Slopad revisionsplikt – faktorer som 

påverkar valet av fortsatt revision 

Under våren 2010 skrev Linda Kristoffersson och Åsa Danielsson en magisteruppsats vid 

Mittuniversitetet, i företagsekonomi och deras huvudämne var revision. Syftet med uppsatsen 

beskrevs som: 

 

Studiens syfte är att förklara hur småföretagaren uppfattar nyttan med revision 

och revisionsnära tjänster. Vidare syftar studien till att förklara hur relationen 

med den revisor småföretagaren har idag påverkar framtida beslut om att behålla 

revisionen när revisionsplikten slopas. 

Källa: Kristoffersson, Danielsson 2010, s. 6 

 

Kristoffersson och Danielsson samlade in sitt datamaterial genom en enkät som skickades ut 

till 180 företag i Östersunds kommun. De begränsade sig till att endast skicka ut enkäten till 

företag med max 10 anställda. Distributionen av enkäten skedde via e-mail till respondenterna 

och de fick en svarsfrekvens på 17,7 procent, vilket var 32 svar. Av de 32 bolag som svarade 

på enkäten, avsåg 68,8 procent att fortsätta med revision även när den blivit frivillig. 

(Kristoffersson & Danielsson 2010) 

 

Datamaterialet analyserades för att försöka finna samband mellan faktorer som kunde påverka 

valet och huruvida aktiebolagen tänkte fortsätta med frivillig revision. Deras resultat visade 

att de variabler med högst påverkan vid valet av fortsatt revision var att revisorn visade 

företagaren en hög grad av respekt och att kontakten mellan företaget och revisorn var god 

(att företagaren fick feedback från revisorn). Variabler som inte själva hade inverkan på valet 

av att ha kvar revision men som tillsamman med respekt och kontakt visade sig ha påverkan 

var att företaget hade behov av rådgivning vid bokföring, behov av andra tjänster samt att 

revisorns hade stor branschkännedom. (Kristoffersson & Danielsson 2010) 
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3.3.3 Broman, Jönsson & Möller – Vilka faktorer har betydelse för ett 

företags beslut att låta underkasta sig revision?  

Höstterminen 2005 skrev Elaine Broman, Anders Jönsson och Joakim Möller en 

magisteruppsats vid Högskolan i Kristianstad inom ämnet revision. Syftet med uppsatsen var 

att undersöka vilka faktorer som hade betydelse för ett företags beslut att låta underkasta sig 

revision, förutsatt att plikten var slopad. (Broman, Jönsson & Möller 2005)  

 

Utifrån tre olika teorier, institutionella teorin, agent teorin och den positiva 

redovisningsteorin, formulerade författarna elva hypoteser som de sedan försökte falsifiera. 

De samlade in data genom att ställa standardiserade frågor till små företag via telefon. Totalt 

ingick 250 företag i undersökning och de fick svar från sammanlagt 80 av dessa, vilket gav en 

svarsfrekvens på 32 procent. (Broman, Jönsson & Möller 2005) 

 

Broman, Jönsson och Möller analyserade resultaten utifrån de tre olika teorier som de 

beskrivit i uppsatsen. Deras resultat visade att 57,5 procent av de svarande företagen skulle 

komma att fortsätta med revision i det fall det blev frivilligt. Dock svarade flera företag att de 

möjligtvis skulle dra ned på omfattningen av revision då det antingen var för dyrt eller att det 

inte fanns behov då det handlade om familjeföretag. Endast 17,5 procent svarade att de skulle 

avstå från revision om det blev frivilligt. 25 procent av aktiebolagen i undersökningen visste 

inte hur de skulle välja. Det framkom att företag med lån skulle fortsätta med revision med 

anledning att de ansåg att det var lättare att få krediter. (Broman, Jönsson & Möller 2005) 

3.4 Revisionens intressentmodell 

Intressentmodellen är en företagsekonomisk modell som beskriver de aktörer som finns i, och 

runt omkring ett företag, som har ett intresse i företaget. Revisionens intressenter, är de som 

har ett intresse av att företaget revideras. Enligt svensk lagstiftning är definitionen av 

intressenterna bred och utgångspunkten är att alla som har eller kan komma att få en relation 

till det granskade företaget bör betraktas som intressenter till revisionen. De olika 

intressenterna kan ha olika stort informationsbehov, men det är för alla av stor vikt att de 

finansiella rapporterna och förvaltningen sköts på ett korrekt sätt. (Svanström 2008) Nedan 

följer en figur som visar revisionens intressentmodell. Denna modell har modifierats för att 

innehålla revisionens viktigaste intressenter. Valet av vilka intressenter som skulle ingå i 

modellen baserades på den litteraturstudie som genomförts. 
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Figur 3. Revisionens intressentmodell - Författarnas egen version 

3.4.1 Kreditgivare 

Kreditgivares intresse av revision är främst att någon oberoende kontrollerar att de 

ekonomiska rapporterna stämmer. Det är utifrån den finansiella informationen som banker 

och andra kreditgivare avgör om bolaget kommer klara av att betala tillbaka lån och räntor. 

Revisionen hjälper dessa intressenter att säkerställa betalningsförmågan hos ett bolag. (Smith 

2006) I mindre bolag ses ofta kreditgivarna som en av de största intressenterna, vad det gäller 

revision. Institutionella långivare (banker m.fl.) använder sig i princip alltid av 

årsredovisningar vid sin kreditbedömning, så det är lätt att förstå att kreditgivare ofta har en 

positiv syn på att räkenskaper ska vara reviderade. (Thorell & Norberg 2005) 

3.4.2 Stat och samhälle 

Staten och samhällets roll som revisionens intressenter märks på ett flertal punkter. En av de 

främsta anledningarna till att staten har intresse i oberoende granskning av årsredovisningar, 

är att dessa ligger till grund för skattedeklarationer. Skatteintäkter är statens inkomstkälla och 

revision är ett sätt att upptäcka skattesmitningar. Ett annat intresse som samhället har i 

revision är att den kan upptäcka och verka förebyggande för ekonomisk brottslighet. I 
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Aktiebolagslagen (2005:551) finns en lagstadgad skyldighet för revisorer att anmäla brott. 

(Thorell & Norberg 2005) 

3.4.3 Ägare  

Ägarnas intresse i revision kan variera stort, beroende på om de är aktiva i företaget eller inte. 

I många fall, när det gäller små bolag, är ägaren samma som företagsledning och i dessa fall 

spelar inte revisionen någon större roll. Är ägaren däremot inte involverad i bolaget kan 

revision öka tilltron till underlaget som ägarna använder sig av i sin utvärdering av bolaget. 

De ekonomiska rapporterna, främst årsredovisningen, är i många fall en viktig källa för 

ägarna när de ska avgöra hur bolaget skötts. (Thorell & Norberg 2005) 

 

Det är vanligt att i uppsatser om revision nämna Principal - Agentteorin. Grundtanken i denna 

teori är att det ska finnas en eller flera principaler vilka kan ses som uppdragsgivare och sedan 

ska det finnas en eller flera agenter vilka är uppdragstagare. Förhållandet dem emellan är att 

agenten ska utföra uppgifter åt principalen. (Jensen & Meckling 1976) Agenten kommer att se 

till sitt eget bästa och inte till företaget så länge det inte finns nedskrivet i exempelvis ett 

kontrakt (Sevenius 2007). Eftersom denna uppsats fokuserar på mycket små aktiebolag, är det 

inte motiverat att diskutera ett sådant förhållande. Ägarna i dessa företag är oftast själva 

involverade i aktiebolagets verksamhet och det finns då inget principal - agent förhållande. 

3.4.4 Anställda, leverantörer och kunder 

Även anställda, leverantörer och kunder kan ses som revisionens intressenter. Anställda kan ta 

de finansiella rapporterna till hjälp när de ska avgöra framtidsutsikterna för sin anställning. 

Leverantörerna i sin tur kan ha användning av de reviderade rapporterna i sitt avgörande 

huruvida de ska inleda lång- eller kortsiktig relation med bolaget och för att försäkra sig om 

bolagets betalningsförmåga. Kundernas intresse ligger främst i att med hjälp av rapporterna 

avgöra bolagets pålitlighet. (Smith 2006) Det är dock inte troligt att revision har lika stor 

betydelse för dessa intressenter jämfört med de som presenterats tidigare. 
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4 Praktisk metod

 
I detta avsnitt redogörs för det praktiska tillvägagångssättet i arbetet med 

uppsatsen. Inledningsvis förklaras urvalet och distributionen av enkäten. 

Därefter redogörs för hur enkäten utformats och bearbetats. Vidare presenteras 

en bortfallsanalys och ett källkritiskt avsnitt. Sist i kapitlet redogörs för hur 

databearbetningen har gått till. 

 

4.1 Urval och distribution  

Populationen för undersökningen är aktiebolag i Sverige som uppfyller de kriterier som gäller 

för att kunna välja bort revision. Det vill säga aktiebolag som under två räkenskapsår i följd 

uppfyller minst två av följande kriterier: 

1. Högst tre anställda 

2. Högst 1,5 miljoner kr i balansomslutning  

3. Högst 3 miljoner kr i nettoomsättning 

Dessutom har undersökningen inriktats på aktiebolag som är aktiva. Så kallade vilande 

aktiebolag ingår därmed inte i populationen. Anledningen till detta är av två olika slag. För 

det första hade det varit svårt att nå ut till vilande bolag genom den tänkta distributionen. För 

det andra dras slutsatsen att det främst är aktiva aktiebolag som har nytta av revision och 

deras åsikter är därför av större intresse. 

 

Syftet med distributionen var att få ut enkäten till så många aktiebolag som möjligt utan att 

det skulle kosta en förmögenhet eller att det skulle ta för lång tid. Av de alternativ som fanns 

för distribution ansågs att utsändning via e-post passade bäst för detta ändamål. Detta gjorde 

att populationen fick begränsas till aktiva aktiebolag med en registrerad e-postadress.  

 

En totalundersökning av den faktiska populationen hade ändå i praktiken varit omöjlig att 

genomföra eftersom det i Sverige finns flera tusentals aktiebolag som uppfyller dessa 

kriterier. Begränsning skedde därför geografiskt, systematiskt till ett län, och därefter ett 

slumpmässigt urval inom det länet för att få fram respondenter. Geografiskt bestämdes att 

välja ut ett län i Sverige, vilket blev Södermanlands län. Valet föll på det länet då det var ett 

närbeläget län och urvalet av aktiebolag var tillräckligt stort. 
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Till hjälp användes söktjänsten Företagsfakta (www.foretagsfakta.se). Företagsfakta ingår i 

European Directories S.A. som är ett av Europas ledande sök- och katalogföretag 

(Företagsfakta 2011). Där kan man söka efter företag i Sverige och göra avgränsningar i 

sökningarna efter till exempel län, kommun, bransch, typ av företag o.s.v. Urvalet gick till på 

följande sätt. Först filtrerades aktiebolag i Södermanlands län ut, därefter begränsades 

resultatet till att endast omfatta aktiebolag med högst 4 anställda samt högst 5 miljoner SEK i 

nettoomsättning. Därefter rensades resultatet på företag som inte uppfyllde kriterierna ovan, 

genom att de antingen var för stora eller att de inte hade någon e-postadress registrerad. Båda 

dessa kriterier kunde utläsas från hemsidans information om företaget. Detta resulterade i en 

lista som innehöll totalt drygt 800 aktiebolag. Bland dessa genomfördes ett slumpmässigt 

urval med hjälp av en tärning. Med start på det första företaget i listan, kastades en tärning 

och det företag tärningen stannat på plockades ut. När slutet på listan hade nåtts, genomfördes 

proceduren ännu en gång på samma sätt. Detta innebar att 364 aktiebolag plockats ut. På 

grund av tidsaspekten och att mängden svar skulle vara hanterbara, var målet att skicka 

enkäten till mellan 350 och 400 företag. Därför avslutades urvalsprocessen efter två varv runt 

listan.   

4.2 Utformning av enkäten 

Enkäten (se bilaga 2) bestod av totalt 22 frågor, uppdelade på fyra områden. I det första 

området fick respondenten fylla i ett antal grundläggande fakta om aktiebolaget så som 

omsättningens storlek och antal anställda. Detta område togs med för att säkerställa att 

respondenten verkligen omfattades av urvalskriterierna. Frågorna inom detta område var av 

två olika karaktärer. De fem första var öppna frågor där respondenten själv fick skriva i ett 

svar, de två nästföljande frågorna var flervalsfrågor där respondenten fick kryssa i ett av fem 

svarsalternativ. Nästa område i enkäten kallades ”frågor om revision”. I detta område ombads 

respondenten bland annat att ta ställning till huruvida de planerar behålla revision av 

årsredovisningen 2011 eller inte. Det tredje området innebar att respondenten fick ta ställning 

till nio stycken påståenden. Svaren bestod av en skala från 1 till 5, där 1 innebar ”instämmer 

inte alls” och 5 innebar ”instämmer helt”. Påståendena handlade på olika sätt om 

respondentens syn på revision. Det sista området med frågor bestod av tre stycken öppna 

frågor där respondenten fick utveckla sitt val gällande revision. 

 

För att underlätta så långt som möjligt för respondenterna var syftet att hitta ett smidigt och 

enkelt sätt att fylla i svaren på. Google Documents användes därför vid utformningen av 

http://www.foretagsfakta.se/
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enkäten. Enkäten tillverkades med hjälp av deras dokumentmallar. På detta sätt kunde länken 

till enkäten kopieras och respondenterna kunde i sin tur enkelt fylla i sina svar, genom att 

antingen skriva i sina svar i rutorna eller klicka i sina svar på flervalsalternativ frågorna. 

4.3 Bortfall 

Vid enkäter kan två olika sorters bortfall uppstå. Ett externt som innebär att inte alla som fått 

enkäten svarar på den. Även ett internt bortfall kan uppstå då respondenter som visserligen 

svarat på enkäten har utelämnat vissa frågor, det vill säga att de har lämnat ett blankt svar på 

en eller flera frågor. (Körner & Wahlgren 1998) 

 

Totalt skickades enkäten ut till 364 aktiebolag. Svarsfrekvensen var endast 22,8 procent. Trots 

påminnelser blev det externa bortfallet 281 stycken, eller 77,2 procent. Orsaker till bortfallet 

kan tillexempel vara ointresse, bristande kunskap etc. Att aktiebolagens e-postadresser inte 

används utesluts inte som en orsak till bortfallet. En annan anledning till bortfallet kan vara att 

respondenterna av säkerhetsskäl inte har velat öppna den bifogande länken till enkäten. Att 

enskilda frågor i enkäten inte besvaras, så kallat internt bortfall kan bero på att respondenten 

inte velat svara på frågan eller att han/hon inte förstått den. Det interna bortfallet i 

undersökningen var lågt.  

 

En annan form av bortfall är nekande svar. Det innebär att respondenten svarar att han eller 

hon inte vill delta i undersökningen. I undersökningen mottogs 20 nekande svar till att delta 

och orsakerna bakom detta var bland annat tidsbrist, företaget befann sig i kris, ointresse med 

mera.  

 

Curran och Blackburn (refererad till i Collis 2009) menar att det är svårt att få höga 

svarsfrekvenser vid undersökningar av små företag. Anledningar kan vara att företagarna ofta 

är för upptagna med att sköta företaget för att delta. Curran och Blackburn skriver även att 

småföretagare kan vara skeptiska till relevansen i akademiska undersökningar. (Collis 2009) 

4.4 Källkritik 

Data som framkommit i undersökningen är inte representativ för hela populationen (det vill 

säga aktiva aktiebolag som uppfyller kriterierna för att kunna avstå från revision) eftersom 

bortfallet var för stort. Vid ett nytt genomförande av studien rekommenderas en annan 

distribution, då bortfallet till stor del kan bero på valet att förmedla enkäten via e-post.  
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4.4.1 Validitet 

Validitet är ett mått på en studies trovärdighet och begreppet innebär i vilken omfattning man 

faktiskt mäter det man avser att mäta. När en studie genomförs ska en så hög validitet som 

möjligt eftersträvas. Validiteten vid en enkät kan ökas genom att frågorna är klart 

formulerade. Det är dessutom viktigt att frågorna inte är vinklade på något sätt. (Björklund & 

Paulsson 2003) 

 

Syftet med denna studie var att undersöka små aktiebolags inställning till revision. Genom att 

skicka ut en enkät till små aktiebolag och dessutom ställa kontrollfrågor angående deras 

storlek, talar det för en hög validitet. Det som är avsett att mätas i undersökningen är det som 

faktiskt mäts. Att inte ställa vinklade frågor är också något som har eftersträvats vid denna 

undersökning. Ett exempel på detta är att respondenterna bland annat har fått svara enligt en 

skala och inte behövt anpassa sig efter färdiga svar. De som svarade på enkäten var anonyma 

vilket kan påverka validiteten på ett positivt sätt då respondenterna kan svara utan att behöva 

fundera på att säga passande saker. 

4.4.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger tillförlitligheten i mätningen och en så hög reliabilitet som möjligt ska 

eftersträvas. Vid en kvantitativ undersökning är reliabiliteten lika med reproducerbarhet, det 

vill säga att svaren hade blivit desamma om undersökningen hade genomförts igen. 

(Björklund & Paulsson 2003) 

 

I denna studie användes standardiserade svar i enkäten, vilket talar för en hög reliabilitet, 

undersökningen hade alltså kunnat göras om med exakt samma frågor. Författarna fanns 

dessutom tillgängliga via både e-post och telefon för att undvika eventuella oklarheter som 

kunde uppkomma när respondenterna skulle besvara frågorna. Urvalet till enkäten skedde 

slumpmässigt vilket påverkar reliabiliteten positivt då ett nytt slumpmässigt urval kan göras 

för en ny undersökning. En tydlig bild av studiens och datainsamlingens genomförande har 

presenterats så noggrant som möjligt, detta för att en replikering av studien ska kunna ske. 

4.5 Databearbetning 

För att bearbeta den data som samlats in via enkäten har korstabeller använts, behandlingen 

har skett i programmet SPSS. Korstabeller görs oftast för att se om det finns 

likheter/skillnader mellan olika grupper. I denna studie var avsikten att undersöka om det gick 
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att finna skillnader mellan aktiebolag som valt att behålla revision jämfört med de som valt 

bort det. För att testa om de skillnader som upptäcktes var statistiskt signifikanta har ett Chi-

två test eller χ
2 

genomförts. Syftet med ett sådant test är att undersöka om det finns något 

samband mellan nominalskalevariabler (Aronsson 1994). Ett Chi-två test ska mäta säkerheten 

i att ett resultat som visas i en korstabell kan generaliseras från ett urval till en population, 

detta för att se om resultatet som framkom berodde på slumpen eller ej (Bryman & Bell 

2005). I denna studie används chi-två test för att se om eventuella skillnader i respondenternas 

svar kan generaliseras till populationen, det vill säga små, aktiva aktiebolag. Om det finns en 

stor skillnad mellan de observerade och förväntade frekvenserna är det rimligt att det finns en 

skillnad mellan grupperna även i populationen. (Wahlgren 2008)  

 

Signifikansnivån som använts är 5 procent vilket är samma sak som att p-värdet är 0,05. Valet 

av signifikansnivån på 5 procent, berodde på att det är en vanlig nivå. En signifikansnivå på 5 

procent innebär att högst 5 svar av 100 får visa ett annat samband än vad som finns i 

populationen. Om p-värdet är mindre än 0,05 så innebär det att det är en ganska liten chans att 

resultatet beror på slumpen. Desto lägre nivå på p-värde i chi-två test desto säkrare är det att 

dra slutsatser om det. (Bryman & Bell 2005) 

 

Korstabeller är uppbyggda av ett antal celler som visar på olika värden beroende på vilka 

faktorer som ska jämföras. Enligt Körner och Wahlgren (2006) så får inte någon av dessa 

celler ha ett förväntat värde mindre än 1 för att kunna utföra ett korrekt Chi-två test. Vidare så 

ska inte mer än 20 procent av cellerna ha ett förväntat värde mindre än 5. (Körner & 

Wahlgren 2006) Har något av de två kriterierna som beskrivits ovan inte uppfyllts har 

bedömningen skett att det inte går att uttala sig om frågans resultat, då det inte är statistiskt 

signifikant. För att kunna göra korrekta chi-två test och uppfylla gränsen på max 20 procent 

har vissa av frågorna ändrats.  

 

När chi-två testet genomfördes slog på fråga 10 svarskategorierna ”Nej” och ”Avvaktar” ihop 

till att utgöra en kategori. Syftet med att genomföra ett chi-två test i denna undersökning var 

att se vad som var viktigt för aktiebolagen i valet gällande revision. I detta skede var det alltså 

aktiebolagens attityder till de olika faktorerna i frågorna 11-19 som eftersöktes. Efter noggrant 

granskande av de individuella svaren, stod det klart att de respondenter som svarat ”avvaktar” 

i hög utsträckning var negativa till fortsatt revision. I de öppna frågorna har de uttryckt sig på 

ett sätt som gjorde det klart att de förmodligen kommer att välja bort revision framöver. Av 
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dessa anledningar slogs ”avvaktar” ihop med de respondenter som redan nu valt bort revision 

när chi-två testet genomfördes. Denna hopslagning gällde endast när chi-två test utfördes. Det 

påverkar således inte analysen av hur många aktiebolag som kommer fortsätta med revision. 

Där behandlas ”avvaktar” fortsatt som en enskild grupp.  

 

Flertalet frågor hade en utformning som innebar att respondenten fick fylla i sitt svar på en 

skala från 1 till 5. Dessa fem kategorier har vid chi-två testet slagits ihop så de i korstabellerna 

har blivit tre. Svaren 1 och 2 sammanfogades till en svarskategori och detsamma gjordes med 

svaren 4 och 5. Det neutrala svarsalternativet 3 lämnades orört. Detta ledde till att det återstod 

tre kategorier där den första innebar att respondenterna inte instämde, den andra kategorin var 

neutral och den tredje innebar att respondenterna instämde. På frågorna 6 och 7 fick 

svarsalternativen komprimeras till två kategorier (ja och nej) eftersom det fanns flera varianter 

på svaret ”Ja” och det inte gick att utföra ett chi-två test i den utformningen.  
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5 Empiri 

 

I detta kapitel redovisas resultaten från enkäten. Då enkäten är indelad i olika 

avsnitt, presenteras även resultaten på detta sätt. Varje avsnitt inleds med 

kortfattad information om hur resultaten redovisas. 

 

5.1 Enkäten 

Enkäten (se bilaga 2) skickades under våren 2011 ut till 364 små aktiebolag i Södermanlands 

län. Totalt inkom 83 svar vilket ger en svarsfrekvens på 22,8 procent. Nedan presenteras de 

83 aktiebolagens svar. För utförlig beskrivning av urvalsprocessen se avsnitt 4.1.  

5.1.1 Grundläggande information 

De första frågorna i enkäten innebar att respondenterna fick fylla i kortfattad information om 

sitt aktiebolag. Svaren redovisas nedan genom en sammanställning. I fråga ett ombads 

respondenten att uppge aktiebolagsnamnet. Detta var enbart för avprickning och resultatet 

från denna fråga redovisas därför inte.  

 

Frågorna gällande antal anställda i aktiebolaget, dess omsättning och balansomslutning fanns 

med i enkäten för att kontrollera att respondenterna uppfyllde kraven för att avstå revision. 

Det genomsnittliga antalet anställda bland respondenterna var 1,75 st. Medianen på 

populationsurvalet var 1,5 stycken anställda. Högst antal anställda bland respondenterna var 

fem stycken och minst antal var noll stycken. Den genomsnittliga omsättningen hos de 

tillfrågade aktiebolagen var 1,3 miljoner SEK och medianen var c:a 1 miljon SEK. Det fanns 

på fråga tre ett internt bortfall om sju respondenter, vilket innebar att 8 procent inte svarade på 

frågan. På fråga fyra efterfrågades aktiebolagens balansomslutning vid senaste 

årsredovisningen. Här blev genomsnittet c:a 1,8 miljoner SEK, medianen i sin tur var c:a 

390 000 SEK. På denna fråga var det interna bortfallet mycket stort då 31 respondenter inte 

svarat, vilket innebar 36 procents bortfall. 

 

I den femte frågan efterfrågades vilket år aktiebolaget registrerades. Resultatet på denna fråga 

visade att majoriteten av bolagen registrerades på 1990-talet, hela 35 procent av de svarande 

registrerades under detta årtionde. Endast sex bolag registrerades före 1980-talet vilket är 7 

procent av urvalet. 18 procent av bolagen registrerades på 1980-talet. 28 procent av bolagen 
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registrerades under 00-talet och 8 procent under 10-talet. Det interna bortfallet på frågan var 

lågt, endast två stycken valde att hoppa över denna fråga. 

 

Frågorna sex och sju behandlade huruvida aktiebolagen anlitade någon utomstående person 

eller företag för löpande bokföring respektive upprättande av årsredovisning. Drygt hälften av 

respondenterna svarade att de inte anlitar någon utomstående för den löpande bokföringen. Av 

de bolag som tar hjälp med detta utifrån använder sig majoriteten av en annan ekonomi- eller 

redovisningsbyrå. Den exakta resultatfördelningen på fråga sex kan ses i diagrammet nedan.  

 

 

Figur 4. ”Anlitar ni någon utomstående person/företag för löpande bokföring?” 

 

Majoriteten av de tillfrågade aktiebolagen använder sig av någon utomstående vid upprättande 

av årsredovisning. Det vanligaste svaret var att aktiebolagets revisionsbyrå anlitades. Endast 

sexton procent av respondenterna tog inte hjälp utifrån. Svarsfördelningen på fråga sju 

redovisas i figur 5.  
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Figur 5. ”Anlitar ni någon utomstående person/företag för upprättande av årsredovisning?” 

 

5.1.2 Frågor om revision 

Enkätens andra avsnitt innehöll frågor om revision. Resultaten redovisas genom 

sammanställningar och i vissa fall diagram. 

 

På fråga 8 ombads respondenterna att placera in sin relation med revisorn på en skala från 1 

till 5, där 1 stod för rent professionell och 5 för familjär. Majoriteten av aktiebolagen ansåg att 

relationen var rent professionell, hela 52 procent angav detta svarsalternativ. Endast ett av de 

tillfrågade aktiebolagen svarade att relationen var familjär. 24 procent placerade sig mitt 

emellan de båda ytterligheterna. Då de flesta av respondenterna ansåg sig ha en professionell 

relation till revisorn, analyseras denna fråga inte vidare i nästa kapitel.  

 

Den nionde frågan i enkäten löd: ”Har ert bolag expansionsplaner inom de närmsta fem 

åren?”. Övervägande delen av respondenterna hade inga planer på att utöka verksamheten. 

Den exakta svarsfördelningen på frågan kan ses i figur 6. 
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Figur 6. ”Har ert bolag expansionsplaner inom de närmsta fem åren?” 

 

Den tionde frågan i enkäten utgjorde huvudfrågan i studien. Respondenterna ombads här ange 

om de tänkte behålla revision av årsredovisningen för år 2011. Drygt hälften av aktiebolagen i 

undersökningen svarade att de tänkte fortsätta med revision, medan en tredjedel hade bestämt 

sig för att välja bort revisionen redan detta år. I cirkeldiagrammet nedan visas resultatet på 

fråga 10. 

 

 

Figur 7. ”Kommer ni att behålla revisionen av årsredovisningen 2011?” 

 

 



 33 

 

5.1.3 Ställningstaganden 

I frågorna 11 till och med 19 presenterades olika påståenden för respondenterna. De ombads 

sedan att pricka in det som stämde bäst in i deras situation på en skala mellan 1 och 5. 1 

innebar att respondenten inte instämde alls i påståendet, 2 instämde delvis, 3 varken eller, 4 

att han/hon instämde och 5 instämde helt. Resultaten visas genom sammanställande text och i 

vissa fall diagram. I bilaga 3 återfinns samtliga diagram över svarsfördelningarna till frågorna 

11 till 19. 

 

Det första påståendet presenterades i fråga 11 och var ”Kostnaden för revision är betungande 

för företaget”. En stor del, drygt en tredjedel, av aktiebolagen instämde helt i påståendet. 

Resterande två tredjedelar av svaren var jämnt fördelade över de övriga svarsalternativen. I 

figur 8 visas den exakta svarsfördelningen. 

 

 

Figur 8. ”Kostnaden för revision är betungande för ert aktiebolag” 

 

Det andra påstående som respondenterna fick ta ställning till var huruvida de ansåg att 

revision ger kontroll av redovisningssystem och bokföring. Majoriteten av de tillfrågade höll 

med om att påståendet stämde. Fördelningen presenteras i figur 9. 
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Figur 9. ”Revision ger kontroll av redovisningssystem och bokföring” 

 

Som visas i figur 10 nedan var svarsfördelningen på fråga 13 utspridd över alla 

svarsalternativ. Det påstående som gavs i denna fråga var: ”Revision förbättrar kvalitén på 

årsredovisningen”. Femtio procent av de tillfrågade aktiebolagen instämde i påståendet.  

 

 

Figur 10. ”Revision förbättrar kvalitén på årsredovisningen” 

 

Påståendena i frågorna 14 till och med 16 behandlade olika intressenters krav på revision. 

Resultaten från dessa frågor visade att de tillfrågade aktiebolagen inte instämde i att dessa 

intressenter hade krav på revision. Påståendet i fråga 14 gällde aktieägare ej verksamma i 

bolagets krav på revision. Hela 87 procent svarade ”instämmer inte alls” i denna fråga. Nästa 

påstående var: ”Banken och eventuella övriga långivare kräver revision”. 66 procent av 
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aktiebolagen ansåg inte att detta stämde. Den sista gruppen intressenter var leverantörer 

och/eller kunder. Övervägande delen (86 procent) instämde inte alls i detta påstående.  

 

Till skillnad från de tre tidigare frågorna, gav fråga 17 en stor spridning i svarsfördelningen. 

Påståendet i denna fråga var: ”Revision förbättrar kreditvärdigheten”. Det var nästan lika 

många respondenter som inte instämde i påståendet som svarade att de instämde. 

Svarsfördelningen kan ses i diagrammet nedan.  

 

 

Figur 11. ”Revision förbättrar kreditvärdigheten” 

 

De två sista påståendena i denna del av enkäten behandlade revision och skattefrågor. Fråga 

18 innehöll påståendet att revision minskar risken för kontroll från Skatteverket. Flertalet 

respondenter instämde i detta påstående. Bara 13 procent av aktiebolagen instämde inte alls, 

medan 45 procent svarat att de instämde eller instämde helt. Svarsfördelningen från det sista 

påståendet som gavs i fråga 19 kan ses i figur 12. 
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Figur 12. ”Revisorn underlättar och ger råd angående skattefrågor och deklaration” 

 

Påståendet som gavs i denna fråga var: ”Revisorn underlättar och ger råd, angående 

skattefrågor och deklaration”. Som kan ses i diagrammet var det marginellt fler aktiebolag 

som svarat att de inte instämde alls, jämfört med de som svarat att de instämde helt. 

Majoriteten av respondenterna instämde ändå i påståendet.  

5.1.4 Avslutande frågor 

I det sista avsnittet på enkäten fick respondenterna svara på öppna frågor och ge kommentarer 

till sitt beslut gällande valet om revision. Svaren redovisas nedan genom en sammanställning 

och några exempel på svar i löpande text. 

 

20. Vilka är de främsta anledningarna till att Ni inte fortsätter med revision? 

Denna fråga riktade sig till de bolag som inte tänker behålla revision. De ombads skriva ner 

de främsta orsakerna till att detta. Svaren varierade men en övervägande majoritet av svaren 

innehöll kostnadsskäl. Till exempel svarade en respondent: ”Kostnaden står inte i rimlig 

proportion till det arbete som läggs ner, enligt mig.” En annan svarade: ”Det är en helt 

onödig kostnad eftersom bokföringsbyrån har full koll på min enkla verksamhet.” Några 

respondenter ansåg sig inte ha någon nytta av revision. Bland annat skrev en respondent: 

”Har inte haft någon nytta av revisorn så vitt jag vet. Inte fått ett enda råd eller en synpunkt 

på 7 års tid.” En respondent svarade kort och koncist: ”Onödig, kostsam.” 
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21. Vilka är de främsta anledningarna till att Ni eventuellt kommer att ta bort revision? 

Denna fråga riktade sig till de respondenter som valt att avvakta med att fatta beslut gällande 

revisionen. De ombads ange de främsta anledningarna till att de eventuellt kommer att ta bort 

revision. Överlag hade de respondenter som svarat att de avvaktar med beslutet en negativ 

inställning till revision. Flertalet angav att de förmodligen kommer att avstå från revision. 

Även här kunde ses att kostnaden spelade en stor roll. En respondent svarade: ”Många 

revisorer arbetar som ”överbokförare” och nästintill undviker sina klienter utom när det är 

dags att fakturera.” Vissa svarade att de inte hade något behov av en revisor då ingen 

intressent krävde revision. Någon respondent efterfrågade en mer företagsanpassad revision. 

 

22. Vilka är de främsta anledningarna till att Ni behåller revision? 

De bolag som valt att behålla revision ombads i denna fråga att redogöra för de främsta 

anledningarna till detta. Svaren visade att det fanns en mängd olika anledningar till att behålla 

revision. Flertalet respondenter svarade att det hade med trygghet att göra. Ett svar löd: 

”Revisorn kan tillföra mycket kunskap och påpeka förbättringar/förändringar för mitt bolag. 

Revisorn är en trygghet för mig.” En annan respondent skrev: ”Tryggheten att ha en 

utomstående kontroll.” Många svarade att bolaget behöll revision tack vare den rådgivning 

som de ansåg sig få från revisorn. Till exempel svarade en tillfrågad: ”Att det är skönt att ha 

ett proffs att fråga och att få råd om ekonomiska frågor.” Utöver dessa typer av svar ansåg en 

del respondenter att skattefrågor var en viktig orsak till att behålla revision. Andra svarade att 

revision var viktigt att kunna visa för kreditgivare. Ytterligare en anledning som några 

respondenter angav var att bolaget hade expansionsplaner och att revisorn skulle behövas i 

framtiden. 
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6. Analys 

 

I detta kapitel analyseras resultaten som framkommit i empirin. Denna analys 

sker utifrån de antaganden som gjorts, baserat på den information som finns i 

teori och referensramen.  

 

6.1 Antaganden 

Avsikten med analyskapitlet är för det första att analysera svaren utifrån studiens syfte, för det 

andra att jämföra resultaten med tidigare undersökningar och för det tredje att analysera 

svaren utifrån den teori som presenterats tidigare. För att göra detta på ett tydligt och 

strukturerat sätt har författarna dragit slutsatser och sex stycken antaganden har formulerats 

med utgångspunkt i de teorier och den forskning som presenterats i kapitel 3. Dessa 

antaganden berör valet gällande revision samt vilka faktorer som påverkar valet mellan att 

behålla och att avstå från revision för små aktiebolag. För att testa huruvida dessa antaganden 

stämmer har resultaten från enkäten analyserats. För att undersöka vilka faktorer som varit 

viktiga har chi-två test genomförts, för att genom detta upptäcka eventuella skillnader i svaren 

mellan de bolag som behåller revision och de som avstår. För en utförlig beskrivning hur 

databearbetningen har gått till se avsnitt 4.5. Nedan presenteras ett antagande i taget. 

6.1.1 Antagande ett 

Syftet med denna studie är att undersöka om de aktiebolag som nu har möjlighet att avstå från 

revision kommer att göra det. Resultaten från de två svenska uppsatser som är sekundärkällor 

visade att majoriteten av företagen skulle behålla revision, om den blev frivillig. Även Collis 

studie i Storbritannien visade att många aktiebolag där valde att fortsätta med revision efter 

pliktens avskaffande. Utifrån detta har det första antagandet formulerats: 

 

 

 

 

 

 

Fråga 10 i enkäten löd: ”Kommer ni att behålla revisionen av årsredovisningen 2011?”. 53 

procent av de tillfrågade aktiebolagen behåller revision. 33 procent svarade att de inte tänker 

 

Majoriteten av aktiebolagen kommer att fortsätta med frivillig 

revision. 
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behålla revision, medan 14 procent svarade att de avvaktar. De bolag som svarat att de 

avvaktar hade överlag en negativ inställning till revision. Det verkade troligt att flertalet av 

dem kommer avstå. Jämfört med Broman, Jönsson och Möllers undersökning, var andelen 

bolag som tänker fortsätta med revision ungefär lika stor. Däremot visste inte många bolag, 

25 procent, hur de skulle välja, när deras undersökning genomfördes år 2005. Idag har fler 

bolag bestämt sig för att välja bort revision, 33 procent mot 17,5 procent i den tidigare 

undersökningen. Resultatet visade alltså att en knapp majoritet av respondenterna kommer att 

behålla revision, antagandet kan således sägas stämma. Vilka faktorer som kan ha påverkat 

beslutet kommer att analyseras nedan. 

6.1.1 Antagande två 

Sekundärkällornas resultat visade att kostnaden för revision var en avgörande faktor när 

aktiebolag valt mellan att behålla revision eller inte. Collis fann bland annat att de aktiebolag 

som behåller revision inte anser att kostnaden för denna är betungande. Den utredning som 

Thorell och Norberg genomförde år 2005, som finns beskriven i referensramen, visade att 

revision i genomsnitt kostar 10 000 kronor per år, för ett mikroföretag. Denna information 

resulterade i det andra antagandet: 

 

 

 

För att utreda om det fanns någon grund för detta antagande analyserades svaren från enkäten 

som hade med kostnad att göra. I fråga 11 fick respondenterna ta ställning till påståendet: 

”kostnaden för revision är betungande för företaget”. Med hjälp av ett chi-två test undersöktes 

om det fanns någon skillnad i svaren på denna fråga mellan de aktiebolag som valt bort 

revision jämfört med de som behåller den. Resultatet visas i figur 13. 

  

 

Aktiebolag väljer bort revision för att kostnaden är för stor. 



 40 

 

 

Figur 13. Samband mellan val gällande revision och inställning till om kostnaden för revision är 

betungande 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,810
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 23,308 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,150 1 ,000 

N of Valid Cases 83   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,99. 

 

Tabell 1. Chi-två test Fråga 10 vs. Fråga 11 

 

På denna fråga fanns det ett statistiskt samband mellan att aktiebolag som väljer bort revision 

också anser att kostnaden är betungande. Hela 74,5 procent av bolagen som valt bort revision 

instämde i påståendet. Tvärtom ansåg 50 procent av dem som valt att behålla revision inte att 

kostnaden var betungande. P-värdet på chi-två testet var här 0,000, vilket är långt under 

gränsen på 0,05. Detta innebär att skillnaden är statistiskt signifikant. Det går således att säga 

att aktiebolag som anser att kostnaden för revision är betungande, väljer bort revision i större 

utsträckning än bolagen som inte håller med om påståendet. 

 

Även resultatet på den öppna frågan 20 bekräftar att kostnaden varit en avgörande faktor för 

aktiebolagen i undersökningen. Flertalet av respondenterna svarade att kostnaden var en av 

orsakerna till att de valt bort revision. Även de bolag som avvaktar med beslutet har i fråga 21 

nämnt kostnaden som en potentiell anledning till att välja bort revision.  
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Utifrån detta har slutsatsen dragits att kostnaden varit en avgörande faktor när bolagen skulle 

välja att ha fortsatt revision. Dessa resultat kan tyda på att antagande nummer två stämmer.  

Detta kan bero på att små aktiebolag har en förhållandevis liten omsättning och då blir 

revisionskostnaden en stor kostnadspost. Flertalet av respondenterna upplevde att kostnaden 

var stor i förhållande till nyttan de fick ut av revision. Det är inte så konstigt att aktiebolag 

som inte känner något värde i att ha revision inte heller vill betala flera tusen om året.  

6.1.2 Antagande tre 

I Collis undersökning framkom att företag som väljer revision instämmer i att det ger en bra 

kontroll av att redovisningssystemen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Kristoffersson och 

Danielsson kom i sin undersökning fram till att småföretagare hade behov av revisorn som en 

rådgivare när det gällde bokföringsfrågor. Med utgångspunkt i dessa resonemang och efter 

egna slutsatser framkom följande antagande: 

 

 

 

 

 

Två frågor i enkäten behandlade kvalitet och revision. Fråga 12 innehöll påståendet att 

revision ger kontroll av redovisningssystem och bokföring. För att utröna eventuella 

skillnader i svaren mellan de aktiebolag som valt att behålla revision och de som avstår, 

genomfördes även här ett chi-två test.  

 

 

 

Aktiebolag behåller revision för att den ger kontroll av och 

förbättrar kvalitén på räkenskaperna. 
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Figur 14. Samband mellan val gällande revision och inställning till huruvida revision ger kontroll av 

redovisningssystem och bokföring 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,552
a
 2 ,001 

Likelihood Ratio 14,980 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 11,725 1 ,001 

N of Valid Cases 83   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,05. 

 

Tabell 2. Chi-två test Fråga 10 vs. Fråga 12 

 

Som kan ses i diagrammet ovan är det en klart högre sannolikhet att bolag som väljer att 

behålla revision, anser att den ger en kontroll av redovisningssystem och bokföring. 77,3 

procent av bolagen som valt att behålla revision, instämde i påståendet, bara 13,6 procent av 

dessa bolag instämde inte. Av de bolag som väljer bort revision instämde endast 35,9 procent 

i påståendet. Lika många instämde inte alls. Även på denna fråga var skillnaden signifikant, 

då chi-två testet gav ett p-värde som var 0,001, och inga celler hade ett förväntat värde på 

mindre än fem.   

 

I enkätens trettonde fråga gavs påståendet att revision förbättrar kvalitén på årsredovisningen. 

Resultatet från korstabellen och chi-två testet visas i figur 15 och tabell 3.  
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Figur 15. Samband mellan val gällande revision och inställning till huruvida revision förbättrar kvalitén 

på årsredovisningen 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,332
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 21,357 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,160 1 ,000 

N of Valid Cases 82   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,41. 

 

Tabell 3. Chi-två test Fråga 10 vs. Fråga 13 

 

Även i detta påstående kan man tydligt se en skillnad mellan de olika grupperna av 

aktiebolag. Majoriteten av de bolag som valt att fortsätta med revision, har svarat att de 

instämde i att revision förbättrar kvalitén på årsredovisningen, hela 72,7 procent. Medan de 

bolag som inte tänkt behålla revision i större utsträckning inte instämmer i påståendet. Där 

svarade 50 procent av bolagen att de inte instämmer. Chi-två testet visade att det fanns en 

signifikant skillnad, eftersom p-värdet var 0,000. Inga celler hade ett förväntat värde som var 

mindre än 5, så även detta kriterium var uppfyllt. Det går alltså med statistisk säkerhet att säga 

att bolag som instämde i påståendet att revision förbättrar kvalitén på årsredovisningar valt att 

behålla revision i större utsträckning än bolag som inte instämde.  
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Antagande tre kan utifrån detta sägas stämma. Detta kan bero på att små aktiebolag inte har 

några andra möjligheter och inte besitter så stor kunskap i att kontrollera redovisningssystem 

och bokföring. Revisorn kan fungera som en kvalitetssäkring för aktiebolagen. Detta 

bekräftades även av att det i fråga 13 kunde urskiljas ett samband. 

6.1.3 Antagande fyra 

Revisionens intressentmodell, som presenterades i kapitel 3, visade ett antal intressenter som 

anses ha intresse i att företag revideras. Av dessa intressenter ansågs kreditgivare, stat och 

samhälle samt ägare vara viktigast. Collis undersökning från 2007 visade att ägare och 

långivare efterfrågade revision och att aktiebolagen därför behöll revision. Utifrån detta 

utformades antagande nummer fyra. 

 

 

 

 

 

Både i Collis undersökning och i revisionens intressentmodell framhölls ägarna som den 

viktigaste intressenten. Därför fanns fråga 14 med i enkäten, där aktiebolagen fick ta ställning 

till påståendet: ”Aktieägare ej verksamma i bolaget kräver revision.” Resultatet visade att hela 

87 procent av respondenterna inte instämde alls. Det gick inte att utröna någon skillnad i 

svaren mellan bolag som behåller revision och de som inte gör det. Respondenterna ansåg helt 

enkelt inte att ägare ställde krav på revision. En orsak till detta kan vara att aktiebolagen i 

undersökningen var så små, att det är troligt att de inte har några utomstående aktieägare. 

Ägarna är oftast starkt knutna till bolaget och har fullständig insyn, därför krävs ingen 

revision.  

 

Även kreditgivare omnämns som en viktig intressent till revision. I fråga 15 fick 

respondenterna ta ställning till huruvida banken och/eller eventuella övriga långivare kräver 

revision. En stor majoritet svarade att de inte instämde alls. Här kunde dock en marginell 

skillnad upptäckas i svaren mellan de bolag som behåller revision och de som inte gör det. 

Denna skillnad tydliggörs i figur 16. 

 

Aktiebolag behåller revision för att intressenter till företaget kräver 

det. 
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Figur 16. Samband mellan val gällande revision och inställning till att långivare kräver revision 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,557
a
 2 ,062 

Likelihood Ratio 6,292 2 ,043 

Linear-by-Linear Association 2,880 1 ,090 

N of Valid Cases 81   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,22. 

 

Tabell 4. Chi-två test Fråga 10 vs. Fråga 15 

 

Chi-två testet visade en signifikansnivå på 0,062, vilket är högre än det krav på 0,05 som 

ställdes. Dessutom hade hela 50 procent av cellerna ett förväntat värde på mindre än 5, 

gränsen för ett lyckat test går här vid 20 procent. Det går inte att uttala sig med någon 

statistisk säkerhet om någon skillnad här.  

 

Som tidigare nämnts fann Collis i sin undersökning att aktieägare och långivares efterfrågan 

på revision var avgörande för aktiebolagens val. Skillnaden mellan resultaten kan bero på 

många faktorer, en trolig orsak kan vara att storleken på aktiebolagen är avgörande. I denna 

studie ingick endast mycket små aktiebolag, medan gränsvärdena för frivillig revision är satt 

högre i Storbritannien. Större företag kan tänkas ha mer behov av extern finansiering och 

därmed måste de ta hänsyn till aktieägare och banker i större utsträckning än små bolag. 

I enkäten efterfrågades även om leverantörer och/eller kunder ställde krav på revision. 
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Inte heller detta påstående var något som respondenterna instämde i. Av det totala antalet 

svarande var det endast 1 procent som instämde helt i påståendet, medan 86 procent svarade 

att de inte instämmer alls. Det gick inte heller att uttala sig om några skillnader mellan bolag 

som behåller revision respektive de som avstår. Resultaten var föga förvånande då dessa 

intressentgrupper inte anses ha lika stor nytta av revision. 

 

Av analyserna ovan dras slutsatsen att antagande nummer fyra inte går att uttala sig om. En 

trolig anledning till detta anses vara att aktiebolagen i undersökningen är mycket små och det 

är troligt att de inte är beroende av intressenter.   

6.1.4 Antagande fem 

Enligt revisionens intressentmodell och Collis undersökning var kreditgivarnas krav på 

revision en viktig faktor för valet att behålla revision. Broman, Jönsson och Möllers studie 

gav resultatet att företag med lån valt att fortsätta med revision då de ansåg att det 

underlättade att få krediter. Utifrån detta kan antagandet göras att revision på så sätt ökar 

kreditvärdigheten.  

 

 

 

 

I enkätens sjuttonde fråga gavs påståendet att kreditvärdigheten förbättras av revision. För att 

undersöka om det fanns skillnader i svaren mellan de bolag som valt att ha kvar revision och 

de som avstår genomfördes ett chi-två test mellan fråga 10 och fråga 17.  

 

 

Aktiebolag behåller revision för att den förbättrar 

kreditvärdigheten. 
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Figur 17. Samband mellan val gällande revision och inställning till att revision förbättrar 

kreditvärdigheten 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,710
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 22,208 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,294 1 ,000 

N of Valid Cases 80   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,40. 

 

Tabell 5. Chi-två test Fråga 10 vs. Fråga 17 

 

Fler av de aktiebolag som valt att behålla revision instämde i påståendet än de som valt bort 

revision. 60,5 procent av bolagen som har kvar sin revisor instämmer, eller instämmer helt i 

att den förbättrar kreditvärdigheten. Medan 64,9 procent av dem som valt bort revision inte 

instämmer. Här gav chi-två testet ett p-värde på 0,000 och inga celler hade ett förväntat värde 

under 5, alltså var testet ur statistisk synvinkel godkänt då båda dessa kriterier uppfyllde 

gränserna. De som har valt att behålla revision ansåg alltså till större grad att revision 

förbättrar kreditvärdigheten än de som har valt bort den. Antagande nummer fem kan alltså 

sägas stämma. Revision kan för små aktiebolag vara det enda sättet att visa för banker att 

deras räkenskaper stämmer. Det blir en slags kvalitetsstämpel. 
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6.1.5 Antagande sex 

I debatten om avskaffandet av revisionsplikten har Skatteverket haft en framträdande roll. Det 

har diskuterats huruvida revision kan förebygga skattesmitningar. Det har även debatterats om 

Skatteverket kommer utföra noggrannare kontroll av de bolag som väljer att avstå från 

revision. Skatteproblematiken tas även upp i revisionens intressentmodell, där Skatteverket 

representerar staten. Med grund i ovanstående har antagande nummer sex formulerats som 

följande: 

 

 

 

 

 

 

För att testa detta antagande har chi-två test genomförts mellan frågorna 10 och 18, samt 

mellan frågorna 10 och 19. Fråga 18 innehöll påståendet: ”Revision minskar risken för 

kontroll från Skatteverket, skatterevision”. I diagrammet nedan visas resultatet från 

korstabellen. 

 

 

Figur 18. Samband mellan val gällande revision och inställning till huruvida revision minskar risken för 

skatterevision 

 

 

 

 

 

Aktiebolag behåller revision för att underlätta vid skatteärenden. 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,718
a
 2 ,003 

Likelihood Ratio 12,104 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 11,136 1 ,001 

N of Valid Cases 81   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 8,44. 

 

Tabell 6. Chi-två test Fråga 10 vs. Fråga 18 

 

I detta påstående kunde en statistiskt signifikant skillnad mellan svaren upptäckas, där de som 

valt att behålla revision i större utsträckning instämde i påståendet än de som valt bort 

revision. Av de bolag som inte fortsätter med revision svarade majoriteten ”varken eller” i 

detta påstående, tätt följt av ”instämmer inte”. Chi-två testet gav ett p-värde på 0,003. Det 

tillsammans med det faktum att inga celler hade ett förväntat värde på mindre än fem, innebar 

att testet var statistiskt säkert. De bolag som anser att revision minskar risken för kontroll från 

Skatteverket kommer i större utsträckning att behålla revision av sina räkenskaper.  

 

I fråga 19 gavs påståendet: ”revisorn underlättar och ger råd angående skattefrågor och 

deklaration”. I figur 19 visas resultaten från korstabellen. 

 

 

Figur 19. Samband mellan val gällande revision och inställning till huruvida revisorn underlättar vid 

skattefrågor 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,026
a
 2 ,002 

Likelihood Ratio 12,342 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 11,761 1 ,001 

N of Valid Cases 83   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,23. 

 

Tabell 7. Chi-två test Fråga 10 vs. Fråga 19 

 

I detta påstående kan man i diagrammet ovan se att det finns en viss skillnad mellan de olika 

gruppernas svar. Majoriteten av bolagen som valt att ha kvar revision, 68,2 procent, svarade 

att de instämde i detta påstående. Av de bolag som inte instämde i påståendet hade de flesta 

valt att inte behålla revision. Chi-två testet gav ett p-värde på 0,002. Dock hade 33,3 procent 

av cellerna ett förväntat värde på mindre än 5, vilket var över gränsen på 20 procent. Alltså 

kan ett samband inte statistiskt säkerställas.  

 

Till viss del kan antagande nummer sex alltså sägas stämma. Risken för skatterevision är ett 

ämne som har belysts i media. Detta påverkar så klart inställningen hos aktiebolagen. Att 

aktiebolag vill undvika skatterevision är förståeligt, då det kostar tid och eventuella misstag 

kan bli dyra. Därför känns resultatet naturligt då aktiebolag som tror att risken för 

skatterevision ökar, väljer att behålla revision. Även om resultatet från chi-två testet mellan 

fråga 10 och 19 inte var signifikant, kan en tydlig skillnad ses i figur 19. Detta kan bero på att 

revisorn besitter mycket kunskap om skatt som inte aktiebolagen själva har, och att detta kan 

vara en anledning till att aktiebolagen vill behålla revision.  

6.2 Analys av övriga frågor 

Med i enkäten fanns även grundläggande frågor om aktiebolagen. En fråga gällde vilket år 

aktiebolaget registrerades. Denna fråga fanns med för att undersöka om det gick att urskilja ett 

samband mellan registreringsår och val av fortsatt revision. Analysen av dessa resultat visade 

att något samband inte gick att uttala sig om.  
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Frågorna sex och sju i enkäten behandlade huruvida aktiebolaget anlitar någon utomstående 

för löpande bokföring och upprättande av årsredovisning. Inte heller här kunde någon skillnad 

märkas mellan aktiebolag som valt att behålla revision och de som avstår. Av de som svarat 

att aktiebolaget kommer behålla revision, var det lika många som anlitar någon utomstående 

för den löpande bokföringen, som inte gjorde det. Av de bolag som istället tänker välja bort 

revision var det 43,6 procent som anlitade någon utomstående för den löpande bokföringen. 

Av de bolag som tänker fortsätta med revision svarade 88,6 procent att de anlitar någon 

utomstående för upprättande av årsredovisning. Av de som väljer bort revision, tar 79,5 

procent hjälp utifrån med årsredovisningen. Denna resultatfördelning kan bero på att de 

undersökta aktiebolagen var så små. Det genomsnittliga antalet anställda var 1,75 stycken och 

det är därför troligt att aktiebolagen själva inte innehar den kunskap som krävs för att kunna 

sköta löpande bokföring och upprätta årsredovisning på egen hand. 

 

I enkäten efterfrågades även om aktiebolaget hade expansionsplaner inom de närmsta fem 

åren. Denna fråga fanns med för att undersöka om aktiebolag med expansionsplaner valde att 

behålla revision i större utsträckning. Av de aktiebolag som svarat att de hade 

expansionsplaner valde 68 procent att behålla revision, medan 32 procent valde bort den. 

Detta kan tyda på att expansionsplaner hade en viss inverkan, men detta är inte statistiskt 

testat.  
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7 Slutsatser och vidare forskning 

7.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att ta reda på om de aktiebolag som nu har möjlighet att avstå 

från revision, kommer att göra detta, att undersöka vilka faktorer som påverkar deras val samt 

att jämföra detta med tidigare undersökningar i Sverige och i Storbritannien.  

 

Majoriteten av de tillfrågade aktiebolagen verkade ha en positiv inställning till revision och 

drygt hälften kommer att behålla en frivillig revision för årsredovisningen 2011 (53 procent 

mot 33 procent). 14 procent av respondenterna avvaktar med beslutet.   

 

Baserat på de tidigare undersökningar samt den teori som använts som sekundärkällor 

formulerades antaganden om vilka faktorer som påverkade aktiebolagens val. I en analys av 

enkätens resultat kunde ett antal av dessa antaganden verifieras, och det framkom att främst 

tre olika faktorer har haft betydelse för aktiebolagens val gällande revision. Resultatet visade 

att aktiebolag som tänker avstå från revision, finner i mycket större utsträckning än de som 

tänker fortsätta med revision, att kostnaden är betungande. Av de öppna svaren i enkäten har 

slutsatsen dragits att kostnaden varit den viktigaste orsaken till att välja bort revision.  

 

Aktiebolag som väljer bort revision anser inte att den ger kvalitetssäkring av 

bokföringssystem och finansiella rapporter, till skillnad från de som väljer de att behålla 

revision. Aktiebolag som avstår revision tycker inte att kreditvärdigheten förbättras i samma 

utsträckning som de som fortsatt har kvar sin revisor. Slutligen anser inte aktiebolag som valt 

bort revision att den minskar risken för kontroll från Skatteverket, något som de bolag som 

har kvar revision tycker.  

 

I studien framkom att intressenter till aktiebolaget inte påverkade valet mellan att behålla 

revision eller att avstå. Respondenterna ansåg inte att någon intressentgrupp ställde krav på 

revision, vilket talar emot teorin revisionens intressentmodell.  

 

Resultaten som framkommit vid denna studie visar att majoriteten av små aktiebolag fortsätter 

med revision trots att plikten nu är avskaffad. De faktorer som visade sig vara viktiga var 

kostnad, kvalitetssäkring och minskad risk för skatterevision. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då lagändringen nyligen ägde rum, anser författarna att en undersökning med liknande syfte 

kan genomföras om något eller några år när resultatet av ändringen blivit tydligare. Idag vet 

aktiebolagen ännu inte vilka effekterna av lagändringen kommer att bli och många kanske 

avvaktar med beslutet. Det kan därför vara intressant att undersöka saken igen om några år. 

Vid en upprepning av undersökningen föreslås att djupare frågor används och att man 

använder ett annat distributionssätt för att på så sätt få högre svarsfrekvens.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Följebrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Marika och Sofie och läser sista året på 

civilekonomprogrammet vid Linköpings Universitet. Vi arbetar just nu med vår 

magisteruppsats inom revisionsområdet och skulle behöva Er hjälp. 

 

Sedan 1 november 2010 är revisionsplikten avskaffad för små aktiebolag i 

Sverige. Detta innebär att ca 250 000 aktiebolag nu står inför ett val, att behålla 

revisionen eller upphöra med den. Syftet med denna enkät är att undersöka om 

de aktiebolag som nu har möjlighet att avstå från revision kommer göra detta. Vi 

vill också ta reda på vilka faktorer som påverkar detta beslut. 

 

Därför skickar vi ut enkäten till Ert aktiebolag och ca 400 andra, slumpmässigt 

utvalda aktiebolag i Södermanlands län.  

 

Ert deltagande är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet att Ni som får enkäten besvarar den.  

 

Era svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

 

I enkäten ombedes Ni att fylla i Ert aktiebolagsnamn, denna information 

används enbart för att vi inte ska skicka ut påminnelse till Er i onödan.  

 

Om Ni har några frågor angående undersökningen eller om Ni har några övriga 

synpunkter, kontakta gärna oss! 

 

Marika Skoogh Sofie Hellgren 

0735-077 655 0706-256 256 

marsk592@student.liu.se sofhe404@student.liu.se  

 

 

Stort tack på förhand för Er medverkan! 

 

 

 

 

mailto:marsk592@student.liu.se
mailto:sofhe404@student.liu.se
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Bilaga 2 Enkät 

 

Revisionsplikten – Valet 

 

Grundläggande fakta 

 

1. Aktiebolagets namn:    

(OBS! Kommer ej redovisas i uppsatsen, endast för vår ”avprickning”.) 

 

2. Antal anställda i aktiebolaget (inklusive ägaren)  personer 

 

3. Omsättning enligt senaste årsredovisningen Kr 

 

4. Balansomslutning senaste bokslutet Kr 

 

5. Vilket år registrerades Ni som aktiebolag? 

 

6. Anlitar ni någon utomstående person/företag för löpande bokföring? 

 

(  ) Nej 

(  ) Ja, aktiebolagets revisionsbyrå  

(  ) Ja, en annan revisionsbyrå  

(  ) Ja, en annan ekonomi-/redovisningsbyrå 

(  ) Ja, annan person/företag 

 

7. Anlitar ni någon utomstående person/företag för upprättande av årsredovisning? 

 

(  ) Nej 

(  ) Ja, aktiebolagets revisionsbyrå  

(  ) Ja, en annan revisionsbyrå  

(  ) Ja, en annan ekonomi-/redovisningsbyrå 

(  ) Ja, annan person/företag 
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Frågor om revision 

 

8. Placera in Er relation med revisorn på skalan: 

 

Rent professionell ------1------2------3-----4------5------ Familjär 

 

9. Har Ert bolag expansionsplaner inom de närmsta fem åren? 

(Planerar Ert bolag att utöka verksamheten?) 

 

(  ) Ja (  ) Nej (  ) Vet ej 

 

10. Kommer Ni att behålla revisionen, av årsredovisningen 2011? 

 

(  ) Ja (  ) Nej (  ) Avvaktar  

 

Ställningstaganden 

I de följande frågorna kommer ett påstående presenteras. Pricka in det alternativ som 

stämmer bäst in på Er situation. 

 

11. Kostnaden för revision är betungande för Ert aktiebolag 

 

Instämmer inte alls ------1------2------3-----4------5------ Instämmer helt 

 

12. Revision ger kontroll av redovisningssystem och bokföring 

(Ger bekräftelse till Er själva att allt fungerar som det ska) 

 

Instämmer inte alls ------1------2------3-----4------5------ Instämmer helt 

 

13. Revision förbättrar kvalitén på de årsredovisningen  

 

Instämmer inte alls ------1------2------3-----4------5------ Instämmer helt 
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14. Aktieägare ej verksamma i bolaget kräver revision 

 

Instämmer inte alls ------1------2------3-----4------5------ Instämmer helt 

 

15. Banken och eventuella övriga långivare kräver revision 

 

Instämmer inte alls ------1------2------3-----4------5------ Instämmer helt 

 

16. Leverantörer och/eller kunder kräver revision 

 

Instämmer inte alls ------1------2------3-----4------5------ Instämmer helt 

 

17. Revision förbättrar kreditvärdigheten 

(Banken ser Ert aktiebolag som en säkrare låntagare om Ni har kvar revisionen) 

 

Instämmer inte alls ------1------2------3-----4------5------ Instämmer helt 

 

18. Revision minskar risken för kontroll från Skatteverket, skatterevision 

 

Instämmer inte alls ------1------2------3-----4------5------ Instämmer helt 

 

19. Revisorn underlättar och ger råd angående skattefrågor och deklaration. 

 

Instämmer inte alls ------1------2------3-----4------5------ Instämmer helt 

 

Avslutande frågor 

Hoppa över de frågor som inte stämmer in på Ert val angående revision. 

 

20. Vilka är de främsta anledningarna till att Ni inte fortsätter med revision? 

 

21. Vilka är de främsta anledningarna till att Ni eventuellt kommer ta bort revision? 

 

22. Vilka är de främsta anledningarna till att Ni behåller revision? 
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Övriga synpunkter: 

 

Om ni önskar ta del av den färdiga uppsatsen, skriv ner er kontaktinformation nedan: 

 

Namn:  E-post: 

Företagsnamn:   

 

Tack för Er medverkan! 

 

Vänliga hälsningar  

Sofie Hellgren & Marika Skoogh  

 

Kontaktuppgifter  

Sofie: 0706-256 256, sofhe404@student.liu.se.  

Marika: 0735-077 655, marsk592@student.liu.se  

mailto:sofhe404@student.liu.se
mailto:marsk592@student.liu.se


 62 

 

Bilaga 3 Svarsfördelning fråga 11-19 

 

Fråga 11 

Påstående: ”Kostnaden för revision är betungande för Ert aktiebolag”.  

 

 

Fråga 12 

Påstående: ”Revision ger kontroll av redovisningssystem och bokföring”.  
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Fråga 13 

Påstående: ”Revision förbättrar kvalitén på årsredovisningen”.  

 

 

Fråga 14 

Påstående: ”Aktieägare ej verksamma i bolaget kräver revision”.  
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Fråga 15 

Påstående: ”Banken och eventuella övriga långivare kräver revision”.  

 

 

Fråga 16 

Påstående: ”Leverantörer och/eller kunder kräver revision”.  
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Fråga 17 

Påstående: ”Revision förbättrar kreditvärdigheten”. 

 

 

Fråga 18 

Påstående: ”Revision minskar risken för kontroll från Skatteverket, skatterevision”.  
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Fråga 19 

Påstående: ”Revisorn underlättar och ger råd, angående skattefrågor och deklaration”.  
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Bilaga 4 - SPSS-utskrift fråga 11-19 

 
Crosstabs 
 
Fråga10 * Fråga11 

Crosstab 

 

Fråga11 

Total 

Instämmer inte 

alls/delvis Varken eller 

Instämmer/Instäm

mer helt 

Fråga10 Ja Count 22 11 11 44 

% within Fråga10 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Nej/Avvaktar Count 4 6 29 39 

% within Fråga10 10,3% 15,4% 74,4% 100,0% 

Total Count 26 17 40 83 

% within Fråga10 31,3% 20,5% 48,2% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 21,810
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 23,308 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 21,150 1 ,000 

N of Valid Cases 83   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,99. 

 

 

 
Fråga10 * Fråga12 

Crosstab 

 

Fråga12 

Total 

Instämmer inte 

alls/delvis Varken eller 

Instämmer/Instäm

mer helt 

Fråga10 Ja Count 6 4 34 44 

% within Fråga10 13,6% 9,1% 77,3% 100,0% 

Nej/Avvaktar Count 14 11 14 39 

% within Fråga10 35,9% 28,2% 35,9% 100,0% 

Total Count 20 15 48 83 

% within Fråga10 24,1% 18,1% 57,8% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 14,552
a
 2 ,001 

Likelihood Ratio 14,980 2 ,001 

Linear-by-Linear Association 11,725 1 ,001 

N of Valid Cases 83   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,05. 

 

 

 
Fråga10 * Fråga13 

Crosstab 

 

Fråga13 

Total 

Instämmer inte 

alls/delvis Varken eller 

Instämmer/Instäm

mer helt 

Fråga10 Ja Count 6 6 32 44 

% within Fråga10 13,6% 13,6% 72,7% 100,0% 

Nej/Avvaktar Count 19 10 9 38 

% within Fråga10 50,0% 26,3% 23,7% 100,0% 

Total Count 25 16 41 82 

% within Fråga10 30,5% 19,5% 50,0% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,332
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 21,357 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 19,160 1 ,000 

N of Valid Cases 82   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,41. 
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Fråga10 * Fråga14 

Crosstab 

 

Fråga14 

Total 

Instämmer inte 

alls/delvis Varken eller 

Instämmer/Instäm

mer helt 

Fråga10 Ja Count 39 2 1 42 

% within Fråga10 92,9% 4,8% 2,4% 100,0% 

Nej/Avvaktar Count 36 1 0 37 

% within Fråga10 97,3% 2,7% ,0% 100,0% 

Total Count 75 3 1 79 

% within Fråga10 94,9% 3,8% 1,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,141
a
 2 ,565 

Likelihood Ratio 1,529 2 ,465 

Linear-by-Linear Association 1,068 1 ,301 

N of Valid Cases 79   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,47. 

 

 

 

Fråga10 * Fråga15 

Crosstab 

 

Fråga15 

Total 

Instämmer inte 

alls/delvis Varken eller 

Instämmer/Instäm

mer helt 

Fråga10 Ja Count 31 4 8 43 

% within Fråga10 72,1% 9,3% 18,6% 100,0% 

Nej/Avvaktar Count 31 6 1 38 

% within Fråga10 81,6% 15,8% 2,6% 100,0% 

Total Count 62 10 9 81 

% within Fråga10 76,5% 12,3% 11,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,557
a
 2 ,062 

Likelihood Ratio 6,292 2 ,043 

Linear-by-Linear Association 2,880 1 ,090 

N of Valid Cases 81   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,22. 

 

 
 
Fråga10 * Fråga16 

Crosstab 

 

Fråga16 

Total 

Instämmer inte 

alls/delvis Varken eller 

Instämmer/Instäm

mer helt 

Fråga10 Ja Count 38 3 2 43 

% within Fråga10 88,4% 7,0% 4,7% 100,0% 

Nej/Avvaktar Count 37 2 0 39 

% within Fråga10 94,9% 5,1% ,0% 100,0% 

Total Count 75 5 2 82 

% within Fråga10 91,5% 6,1% 2,4% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 2,023
a
 2 ,364 

Likelihood Ratio 2,792 2 ,248 

Linear-by-Linear Association 1,715 1 ,190 

N of Valid Cases 82   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,95. 
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Fråga10 * Fråga17 

Crosstab 

 

Fråga17 

Total 

Instämmer inte 

alls/delvis Varken eller 

Instämmer/Instäm

mer helt 

Fråga10 Ja Count 9 8 26 43 

% within Fråga10 20,9% 18,6% 60,5% 100,0% 

Nej/Avvaktar Count 24 8 5 37 

% within Fråga10 64,9% 21,6% 13,5% 100,0% 

Total Count 33 16 31 80 

% within Fråga10 41,3% 20,0% 38,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 20,710
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 22,208 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,294 1 ,000 

N of Valid Cases 80   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7,40. 

 

 

 
Fråga10 * Fråga18 

Crosstab 

 

Fråga18 

Total 

Instämmer inte 

alls/delvis Varken eller 

Instämmer/Instäm

mer helt 

Fråga10 Ja Count 5 11 27 43 

% within Fråga10 11,6% 25,6% 62,8% 100,0% 

Nej/Avvaktar Count 13 15 10 38 

% within Fråga10 34,2% 39,5% 26,3% 100,0% 

Total Count 18 26 37 81 

% within Fråga10 22,2% 32,1% 45,7% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,718
a
 2 ,003 

Likelihood Ratio 12,104 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 11,136 1 ,001 

N of Valid Cases 81   

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 8,44. 

 

 
 
Fråga10 * Fråga19 

Crosstab 

 

Fråga19 

Total 

Instämmer inte 

alls/delvis Varken eller 

Instämmer/Instäm

mer helt 

Fråga10 Ja Count 9 5 30 44 

% within Fråga10 20,5% 11,4% 68,2% 100,0% 

Nej/Avvaktar Count 22 4 13 39 

% within Fråga10 56,4% 10,3% 33,3% 100,0% 

Total Count 31 9 43 83 

% within Fråga10 37,3% 10,8% 51,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,026
a
 2 ,002 

Likelihood Ratio 12,342 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 11,761 1 ,001 

N of Valid Cases 83   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 4,23. 

 

 

 

 

 

 

 


