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Sammanfattning 
Den här studien handlar om varför små företag väljer att inte anlita en revisor och vad som 

skulle få dem att göra det. Revisionsplikten avskaffades i november 2010 och detta gjorde att 

små aktiebolag som omfattas av revisionspliktens avskaffande får välja om de vill behålla sin 

revisor eller inte. Efter revisionspliktens avskaffande uppstod det både positiva och negativa 

effekter för de företag som är inblandade samt deras intressenter.  

 

Syftet med vårt arbete är att identifiera vilka faktorer som påverkar valet att anlita en revisor 

eller inte. Tidigare studier visar att det är en kostnadsfråga då kostnaden varit högre än den 

upplevda nyttan. De företag vi ska analysera är företag som aktivt har gjort ett val att välja 

bort revision. Det vill säga företag som fanns innan revisionspliktens avskaffande och har 

omfattats av revisionsplikten tidigare. 

 

Studien behandlar små aktiebolag i Västernorrland och har genomförts med enkäter. Urvalet 

gjordes utifrån en lista från Bolagsverket över alla små företags organisationsnummer i 

Västernorrland som inte anlitar en revisor och som berörs av revisionspliktens avskaffande. 

Totalt uppfyllde 877 företag våra krav och efter en genomgång av 754 företag fann vi 200 

giltiga e-postadresser. Detta berodde på att många av företagen inte hade någon e-postadress 

och att många inte längre var i bruk. Av dessa 200 företag var det 39 stycken (19 %) som 

svarade på enkäten. 

 

Studien visar att det inte enbart är en kostnadsfråga för företagen när det gäller att anlita en 

revisor eller inte. Generellt anses det att företagen inte får ut något mervärde av revisionen, då 

den anses överflödig, eftersom de flesta av företagen redan anlitar en redovisningsfirma som 

gör årsredovisningen åt dem. I vissa andra fall beror det på att företaget redan besitter 

kunskap inom redovisning vilket gör att revisionen även då anses överflödig. De största 

anledningarna till att företagen skulle kunna tänka sig anlita en revisor var att intressenterna 

kan kräva det eller för att känna trygghet inför myndigheter. 

 
Nyckelord: Revisionspliktens avskaffande, kostnad, revision, nytta, intressenter 
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Abstract 
This study looks at why small companies choose not to hire an auditor and what would make 

them do it. The audit deregulation was abolished in November 2010 which allowed small 

companies to choose whether or not to hire an auditor. After the audit deregulation arose both 

positive and negative effects for the companies involved and their interest. 

 

The aim of our work is to identify the factors that influence the choice to hire an auditor or 

not. Previously studies show that there is a cost issue when the cost was higher than the 

perceived benefits. The companies we shall analyze are the companies who have actively 

made a choice to opt out audit. That is, companies that existed before the audit deregulation 

and has been subject to audit requirement before. 

 

The study deals with small companies in Västernorrland and has been conducted with 

questionnaires. The sample was selected from a list from Bolagsverket of all small business 

organizations in Västernorrland who do not hire an auditor and who is affected by the audit 

deregulation. A total of 877 businesses met our requirements and after a review of 754 

businesses we found 200 valid e-mail addresses. This was because many of the companies 

had no e-mail address and that many were no longer in use. Out of these 200 companies we 

got 39 replies on our survey (19 %). 

 

The study shows that it is not explicit a matter of cost whether or not to hire an auditor. 

Generally, it is considered that the companies do not receive any added value of the audit, as 

it is considered redundant, since most of the companies already employ an accounting firm 

that makes the annual accounts for them. In some other cases it is because the company 

already possesses expertise in accounting, which means that the audit would be considered 

redundant. The main reasons why companies would consider hiring an auditor was because 

the interested parties would demand it or to feel secure with the authorities. 

 
Key words: Audit deregulation, cost, audit, benefit, stakeholder 
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Förkortningar och förklaringar 
 

FAR = Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare 

 

Intressenter = Till exempel: Leverantörer, Banker, Samhället med mera.  

 

Lagerbolag = Bolag som startas som är ämnade att säljas vidare. 

 

Skatterevision = När Skatteverket vill utföra en revision på ett företag 

 

Små aktiebolag = Aktiebolag som uppnått 1 eller färre av följande kriterier: balansomslutning 

1,5 miljoner kronor, nettoomsättning 3 miljoner kronor och 3 anställda. 

 

SOU = Statens offentliga utredningar 
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1. Introduktion 

___________________________________________________________________________ 
I introduktionen av detta arbete så kommer vi till en början presentera problembakgrunden 

som leder fram till en problemdiskussion. I problemdiskussionen presenteras fördelar med att 

välja bort revision samt behålla revision för små aktiebolag. Efter det presenteras 

problemformulering, syfte och avgränsning. Vårt arbete handlar om de företag som har valt 

bort revision efter revisionspliktens avskaffande. Vi kommer att diskutera deras val av att 

välja bort revision och vad som kan få dem att skaffa det igen. 

___________________________________________________________________________ 

 
1.1 Problembakgrund  
Den svenska regeringen startade en utredning år 2006 som skulle utreda reglerna om 

revisionsplikten för små aktiebolag. De kom fram till att nyttan inte bevisligen översteg 

kostnaden för dess utförande för alla aktiebolag. Detta resultat presenterades i SOU 2008:32  

(Thorell och Norberg, 2005). Resultatet av utredningen ledde till att den 1 november 2010 

kunde nystartade aktiebolag välja att inte anlita en revisor (SFS 2010:834). En av de största 

anledningarna till att revisionsplikten avskaffades beror på att den svenska regeringen var 

orolig att de svenska företagen skulle få en svagare konkurrenskraft internationellt. 

Regeringen ansåg också att om revisionsplikten skulle fortsätta att gälla så skulle det vara en 

stor risk att företagen flyttar sin verksamhet till andra länder som inte har revisionsplikt (SOU 

2008:32). 

 

Revisionspliktens avskaffande avser aktiebolag som inte har två eller mer av dessa 

gränsvärden:  

• balansomslutning: 1,5 miljoner kronor 

• nettoomsättning: 3 miljoner kronor 

• antal anställda: 3 

(SOU 2008:32) 

 

Revisionspliktens avskaffande är en politiskt känslig fråga eftersom det är många parter som 

är inblandade utöver de små företagen, t.ex. revisionsbyråerna och skatteverket som alla vill 

få sina röster hörda. Revisorerna får nu mer konkurrens på marknaden eftersom det är färre 

företag som anlitar en revisor. Skattemyndigheten och ekobrottsmyndigheten anser att 

skattefusket kommer att öka (SOU 2008:32).  

 
1.2 Problemdiskussion 
Nedan presenteras fördelar med att ha revision och fördelar med att inte ha revision utifrån 

små aktiebolags perspektiv. Detta problem är nytt och det finns inga vetenskapliga artiklar 

vad vi känner till från Sverige. Vi har istället använt oss av vetenskapliga artiklar från bl.a. 

Danmark och England.  
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1.2.1 Fördelar med att välja bort revision 

Om nyttan inte överstiger kostnaden för små aktiebolag har företaget incitament att välja bort 

revision (Collis et al., 2004; Collis, 2010). Thorell och Norberg (2005) anser att 

samhällsnyttan ökar då företaget själva får välja bort eller behålla revision. Nyttoaspekten är 

dock en subjektiv bedömning och kan därför variera från företag till företag. En fördel för 

små aktiebolag att välja bort revision efter revisionspliktens avskaffande är att kostnaden för 

att anlita en revisor försvinner (SOU 2008:32). Revisionspliktens avskaffande leder till att 

företagens konkurrenskraft ökar eftersom företagen själva får välja vad de vill investera i 

(SOU 2008:32). 
 
Utbudet av tjänster kommer öka i och med revisionspliktens avskaffande (SOU 2008:32). 

Detta gör att små aktiebolag lättare kan få hjälp med ekonomin och få en mer anpassad 

ekonomisk rådgivning. Lundgren, som är godkänd revisor och ledamot i FAR:s styrelse, tar 

upp att de företag som väljer bort revisionen har använt sig av andra tjänster som erbjuds och 

som är mer anpassat efter det enskilda företaget (Ribberstam et al., 2013).  

 

Enligt Svanström (2008) anses det viktigt med en nära relation mellan revisionsbyrå och 

klient. Om relationen mellan revisionsbyrå och klient är dålig är det troligt att företaget väljer 

bort revision. Det är revisorns arbetsuppgift att förhålla sig oberoende till klienten och det 

som granskas. Om revisorns oberoende skadas kan detta hota revisionskvalitén. 

 

Revisionsplikten är inte byggd på företagens egenintresse. Revisorn tar till exempel inte 

hänsyn till vilka intressenter ett företag har (Thorell & Norberg, 2005). Detta kommer man 

även fram till i SOU (2008:32). Då måste företagen betala för en revision som lagstiftaren har 

bestämt även om behovet inte anses vara utifrån företagets egenintresse. Företagen kommer 

ändå behöva vissa tjänster en revisor har att erbjuda men alla behöver inte hela 

revisionspaketet (SOU 2008:32). 

1.2.2 Fördelar med att behålla revision 

Revisionen avser att kvalitetssäkra den redovisningsinformation som företagen lämnar ut för 

att skapa en länk mellan de redovisningsskyldiga och intressenterna. Det krävs att en opartisk 

utomstående person granskar redovisningsinformationen för att skapa en kvalitetssäkring 

(Wolnizer 1987:45; se Öhman 2007). Om företaget behåller revision så finns denna 

kvalitetssäkring kvar av årsredovisningen vilket leder till att företagets intressenter (både 

primära och sekundära) kan säkerhetsställa kvalitén på årsredovisningen. 

 

Enligt en studie av Kinney och Martin (1994) drar de slutsatsen att revision minskar 

felaktigheter i redovisningen. Marténg (2013) menar att företag som väljer att inte använda 

sig av en revisor har en ökad kreditrisk och att kreditvärdigheten blir sämre. Thorell och 

Norberg (2005) menar dock att om någon vill undanhålla skatt så finns det andra 

tillvägagångssätt och menar att revisionspliktens avskaffande inte skulle leda till någon stor 

förändring.   
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Enligt Svanström (2008) så är en personlig relation mellan revisionsbyrå och klient viktigt. 

Revisorns arbetsuppgifter handlar om att granska räkenskaperna och att upprätthålla sitt 

oberoende (Öhman, 2007). Detta kan dock bli problematiskt om klienten vill ha en mer 

personlig relation till revisorn då revisionskvalitén kan skadas. Om relationen till revisorn är 

bra så är det en fördel att behålla revisionen. 

 

Enligt intressentteorin delas intressenterna in i primära och sekundära intressenter. En primär 

intressent är en intressent som anses nödvändig för företagets fortsatta överlevnad och en 

sekundär intressent är en intressent som har en påverkan på organisationen men som inte 

nödvändigtvis behövs för dess överlevnad. Enligt intressentteorin så är företagen mer 

engagerade när det kommer till att vårda relationen mellan företaget och den primära 

intressenten. Alla intressenter har dock vissa minimirättigheter som rätten att erhålla 

information om företaget och hur de påverkas av den (Deegan & Unerman, 2006). Denna rätt 

försvinner då företagen väljer bort revisionen. Enligt en studie som är baserad på danska 

företag så var intressenterna den största anledningen till att anlita en revisor (SOU 2008:32).  

 

Thorell och Norberg (2005) tar upp den marknadsekonomiska utgångspunkten som menar att 

om behovet finns utifrån intressenten så kan intressenten ställa krav på företaget. Detta gör att 

företaget själva får bestämma om nyttan överstiger kostnaden att anlita en revisor. Det 

negativa med denna utgångspunkt är att vissa intressenter inte kan ställa några krav till 

exempel genom avtal. De intressenter som drabbas är mindre leverantörer men främst 

samhället. Om företaget väljer bort revision hamnar dessa intressenter i skuggan eftersom de 

inte anses som primära för företaget. Om företaget skulle välja att anlita en revisor igen så 

skulle det beslutet bygga på företagets egenintresse (SOU 2008:32). Väljer de att behålla 

revisorn så gynnar det både dem primära och sekundära intressenterna men främst mindre 

leverantörer och samhället då de kan säkerhetsställa kvalitén på årsredovisningen (Wolnizer 

1987:45; se Öhman 2007) och få en mer rättvisande bild av företaget (Kinney och 

Martin,1994). 

 

En tidigare studentuppsats tog fram tre anledningar till varför företagen skulle kunna tänka sig 

anlita en revisor. De tre anledningarna var om Skatteverket skulle göra en revision, 

utomstående intressenter och den sista anledningen var på grund av ordningen av 

räkenskaperna för att skapa större trygghet hos företagen (Strand & Ström, 2012). 

 
1.3 Problemformulering 
Varför väljer företag som fanns innan 2010 bort revisorn och vad skulle få dem att kunna 

tänka sig anlita en revisor? 

 
1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vilka faktorer som påverkar små 

aktiebolags val att välja bort revision och att beskriva och analysera vilka faktorer som skulle 

påverka små aktiebolags val att anlita en revisor igen efter revisionspliktens avskaffande.  
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1.5 Avgränsning 
Vi kommer att utesluta lagerbolag eftersom syftet med lagerbolag är avsedda att säljas vidare. 

De företag som vi har valt att analysera är de företag som har valt bort revision efter 

revisionspliktens avskaffande.  
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2. Referensram 

___________________________________________________________________________ 
Vi har delat in referensramen utifrån vår problembakgrund där vi delat in problemet i två 

delar, fördelar med att välja bort revision och fördelar med att behålla revisorn. Detta för att 

få en röd tråd i arbetet. I dessa två rubriker finner vi både tidigare forskning och teoretiskt 

perspektiv. Revisionspliktens avskaffande är både ett teoretiskt och praktiskt problem. Vi 

kommer att avsluta referensramen genom att beskriva våra föreställningar. 

___________________________________________________________________________ 

 
2.1 Fördelar med att välja bort revision 
I kostnads- och nytta teorin sägs det att inför varje beslut som fattas krävs det att man 

överväger om kostnaden överstiger nyttan. Man ska alltså inte anlita en revisor om kostnaden 

för dess utförande bevisligen inte överstiger nyttan. Enligt utredning SOU 2008:32 kom man 

fram till att nyttan med revision inte bevisligen överstiger kostnaden i små aktiebolag. En 

beräkning från regeringen visade att revisionspliktens avskaffande skulle spara 2 miljarder 

kronor per år för företag som väljer bort revision (Frivision, 2012). Dock är nyttoaspekten en 

subjektiv bedömning och kan därför variera från företag till företag. Nyttan med revision kan 

överstiga kostnaden för vissa små aktiebolag. Om detta är fallet så har företaget incitament att 

anlita en revisor även fast de inte omfattas av revisionsplikten (Collis et al., 2004; Collis, 

2010). Nyttan i företaget kan delas upp i två kategorier; intern och extern. Den interna nyttan 

av revisionen handlar om kontroll och företagets komplexitet medan den externa nyttan 

handlar om att underlätta för en utomstående part att förstå sig på företaget (Knechel et al., 

2008). De företag som inte omfattas av revisionsplikten kan spara ungefär 10 000 kronor per 

år på att inte anlita en revisor. När revisionen avskaffades betyder det att detta blir en direkt 

kostnadsminskning för dessa aktiebolag (Thorell & Norberg 2005:5). Om företagen väljer 

bort revisorn så får företaget en ökad konkurrenskraft. Detta blir positivt för företagen då 

företaget själv får välj vad de vill investera i (SOU 2008:32).  
 
Utbudet av tjänster har ökats efter revisionspliktens avskaffande (SOU 2008:32). Detta 

innebär att de företag som vill ha en närmare relation kan välja att använda sig av 

rådgivningstjänster i stället för revision. Lundgren, som är godkänd revisor och ledamot i 

FAR:s styrelse, tar upp att de företag som väljer bort revisionen har använt sig av andra 

tjänster som erbjuds och som är mer anpassat efter det enskilda företaget (Ribberstam et al., 

2013). 

 

I tidigare studier har man undersökt efterfrågan på rådgivning från revisionsbyråerna. Detta är 

dock ifrågasatt eftersom det medför negativa konsekvenser för revisorns möjlighet att förhålla 

sig oberoende till klienten. Ett problem med detta är att rådgivning medför ett ökat 

ekonomiskt beroende och en mer personlig relation till klienten. Hotet mot oberoendet blir 

särskilt påtagligt i de mindre företagen. Det anses vara viktigt med en nära relation mellan 

revisionsbyrå och klient, men det kan samtidigt göra så att det blir svårt med till exempel 

påtryckningar från företagets ledning. Om revisorns oberoende skadas kan det hota 

revisionskvaliteten (Svanström, 2008, s. 226).  
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Det är samma process för alla företag som väljer att anlita en revisor. Det är inte byggt på 

företagens egenintresse. Revisorn tar till exempel inte hänsyn till vilka intressenter ett företag 

har (Thorell & Norberg, 2005). Detta kommer man även fram i SOU (2008:32). Då måste 

företagen betala för en revision som lagstiftaren har bestämt även om behovet inte anses vara 

utifrån företagets egenintresse. Detta gör att revisionen för till exempel vilande företag och 

företag som har en verksamhet men som ändå inte är i behov av en revision ändå måste anlita 

en revisor. Med detta sagt så kommer företagen ändå behöva vissa tjänster en revisor har att 

erbjuda men alla behöver inte hela revisionspaketet (SOU 2008:32).  

 

En studentuppsats från Uppsala universitet (Carlsson & Hagnell, 2013) kom de fram till dessa 

tre punkter angående varför företagen väljer bort revisorn: 

 

• Samtliga företag ansåg att kostnaden var för hög för dess nytta.  

• Hälften av alla respondenter hade redan kunskap inom ämnet antingen själv eller via 

hjälp från vänner/släkt. 

• De anlitade en extern redovisningsfirma 
 

2.2 Fördelar med att behålla revision 
Att förbättra redovisningsinformationen för ett företag är ett gemensamt önskemål för 

revisionens olika intressenter. Det är en grundläggande aspekt att revisionen ger en förbättrad 

kvalitet och ökad tillförlitlighet till redovisningsinformationen (Seow, 2001). I en dansk 

utredning om revisionsplikt visade det sig att det är svårt att på ett tillförlitligt och objektivt 

sätt avgöra om kvalitén på en årsredovisning är påverkad genom revisorns granskning 

(Erhvervs-og Selskabsstyrelsen 2005). Efter att revisionsplikten avskaffades i Sverige har 

Bolagsverket märkt att kvalitén på årsredovisningarna har blivit sämre. Det har bland annat 

kommit in handskrivna årsredovisningar där uppställningen är felaktig. Bolagsverket anser att 

om små aktiebolag väljer bort revisorn och väljer att inte anställa en redovisningskonsult eller 

någon bokföringsbyrå så finns det en stor oro kring kvalitén på årsredovisningarna. 

Bolagsverket har skickat ut fler förseningsavgifter under år 2012 än under år 2011. Denna 

ökning beräknas vara ca 10 %. Bolagsverket har även märkt att småföretagare sedan 

revisionspliktens avskaffande inte använder sig av tips och råd från utomstående enheter i 

samma utsträckning som tidigare (Bolagsverket, 2012). Det krävs att en opartisk utomstående 

person som granskar redovisningsinformationen för att skapa en kvalitetssäkring (Wolnizer 

1987:45; se Öhman 2007). Denna kvalitetssäkring försvinner då företagen väljer bort 

revisionen vilket leder till att företagets intressenter inte kan säkerhetsställa kvalitén på 

årsredovisningen. Om företagen väljer att behålla revision så kommer både de primära och 

sekundära intressenterna kunna säkerhetsställa kvalitén på årsredovisningen (Deegan & 

Unerman, 2006). 

 

Kinney och Martin (1994) drar slutsatsen att revision minskar felaktigheter i redovisningen. 

Utöver det visar studien att revisionsrelaterade justeringar har en mycket negativ effekt på 

företagets nettovinst och nettotillgångar. Med andra ord ger revisionen en mer rättvisande bild 

och minskar risken för vilseledande redovisning. Fördelen med att behålla revision är bland 

annat att revision gör att kreditrisken blir lägre och kreditvärdigheten blir bättre (Marténg, 
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2013). Thorell och Norberg menar dock att om någon vill undanhålla skatt så finns det andra 

tillvägagångssätt och menar att revisionspliktens avskaffande inte skulle leda till någon stor 

förändring (Thorell och Norberg, 2005).   

 

Revisorns arbetsuppgifter är varierande då alla företag är olika. Revisorns huvudsakliga 

uppgift är att granska redovisningen och se hur styrelsen förvaltar organisationen. Revisorns 

roll är även att ge tips och råd för att kunden bland annat ska kunna förbättra sina rutiner för 

att kunna utvecklas som företag. Revisorn måste alltid vara uppdaterad med de senaste 

reglerna inom revision, redovisning och skatt. När revisorn granskar aktiebolag så använder 

sig revisorn av god revisionssed och internationella revisionsstandarder när 

revisionsberättelsen ska tas fram. God revisionssed bygger på god sed hos revisorerna. De två 

viktigaste delarna i revisionen är att det upprättas med integritet och professionellt omdöme. 

Revisorns uppgift kräver bland annat förtroende, kompetens och tystnadsplikt för att upprätta 

ett förtroende hos kunderna (Artsberg, 2003:112-5; se Öhman 2007). Enligt Svanström (2008) 

så är en personlig relation viktig mellan revisionsbyrå och klient. Eftersom revisorn uppgift är 

att förhålla sig oberoende till det som granskas kan det bli svårt att upprätthålla en personlig 

relation till klienten. Om revisorn oberoende skadas kan revisionskvalitén minska. Fördelen 

med att behålla revision är att företaget vet att genom att anlita en revisor så granskas 

räkenskaperna med professionellt omdöme och de kan förbättra relationen mellan parterna.  

 
Intressenterna är viktiga för företaget (Deegan & Unerman, 2006). Intressentteorin som vi tar 

upp nedan har vi använt oss av som en utgångspunkt för företagets val av revision. Det är 

nödvändigt att dela in intressenterna i primära och sekundära intressenter.  

• Primär intressent: är en intressent som är nödvändig för företagets fortsatta 

överlevnad. 

• Sekundär intressent: är en intressent som har en påverkan på organisationen, men inte 

är nödvändiga för dess överlevnad.  

 

Ledningen ska främst se till de primära intressenternas intressen, men förespråkare för de 

sekundära intressenterna skulle dock opponera emot denna uppdelning då de hävdar att alla 

intressenter har samma rätt (Deegan & Unerman, 2006). 

 

Alla intressenter vissa minimum rättigheter vilka bland annat inkluderar rätten att erhålla 

information om företaget och hur de påverkas av den (Deegan & Unerman, 2006). Desto mer 

viktig en intressent är för företaget, desto mer engagerade kommer de vara för att vårda 

relationen. Företaget kommer försöka influera och manipulera intressenterna för att vinna 

deras stöd och acceptans. Företaget kommer inte att reagera på alla intressenters förväntningar 

likvärdigt (Deegan & Unerman, 2006). Därför kan intressenterna till ett företag ha en stor 

påverkan på om de i fortsättningen kommer ha revision eller inte. En bra ledning är de som 

framgångsrikt kan tillgodose olika behov hos mäktiga intressentgrupper. Ibland kan dessa 

behov vara konkurrerande från intressent till intressent och är något som måste tas i beaktning 

(Deegan & Unerman, 2006). Enligt en studie som är baserad på danska företag så fann man 

att de största anledningarna till att företagen valde att använda sig av en revisor fast de inte 

var tvungna var för att deras intressenter krävde det (SOU 2008:32). 
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Thorell och Norberg (2005) tar upp den marknadsekonomiska utgångspunkten utifrån 

intressenternas påverkan på små aktiebolag som väljer bort revisionen. De har kommit fram 

till att om det finns ett behov för det enskilda företaget att anlita en revisor så kan en 

intressent ställa det kravet till exempel genom avtal. Det blir då upp till det enskilda företaget 

att avgöra om det är värt den kostnaden att anlita en revisor eller inte. Denna utgångspunkt har 

dock fått många negativa synpunkter, de menar att de intressenter som inte kan ställa krav på 

det enskilda företaget genom avtal inte har någon påverkan på företaget. De intressenter som 

drabbas är mindre leverantörer men främst samhället. Detta kan bero på ekonomiska eller 

praktiska skäl (Thorell & Norberg, 2005). Om företaget behåller revision kan även mindre 

leverantörer och samhället säkerhetsställa kvalitén på årsredovisningen (Wolnizer 1987:45; se 

Öhman 2007) och få en mer rättvisande bild av företaget (Kinney och Martin,1994). Dessa 

intressenter kommer annars i skuggan av företagets egna intressen av valet att välja bort 

revision. Valet av att anlita en revisor eller inte är i slutändan upp till det enskilda företaget. 

Om de anser att nyttan av att anlita en revisor är större än kostnaden så kommer de att anlita 

en revisor (SOU 2008:32). 

 

Enligt en tidigare studentuppsats från högskolan i Gävle (Strand & Ström, 2012) är de tre 

främsta anledningarna till att ett företag skulle vilja anställa en revisor: 

• Skatteverket - Företagarna känner att om Skatteverket gör revision på deras företag 

och företaget har anlitat en revisor tidigare så är det större chans att allt är i sin 

ordning. De tror också att revision från Skatteverket kommer ske med mindre 

frekvens. 

• Utomstående intressenter - Om en revisor har anlitats känner företagen att de framstår 

som seriösare vid t.ex. upphandling av företaget. 

• Ordning - Företagarna känner sig tryggare att allt är i sin ordning när de anlitat en 

revisor. 

 

2.3 Studiens analysmodell 
Enligt Strand & Ströms kandidatuppsats (2012) är det alltså trygghet gentemot Skatteverket, 

utomstående intressenter och ordning och reda i räkenskaperna som skulle vara den största 

anledningen till att företag skulle kunna börja anlita en revisor. En annan kandidatuppsats 

kom fram till att samtliga företag ansåg att kostnaden var för hög för dess nytta, hälften av 

företagen hade redan kunskap inom ämnet och de andra anlitade redan en redovisningsfirma 

(Carlsson & Hagnell, 2013). Kostnad kontra nytta teorin går ut på att om nyttan inte 

överstiger kostnaden kommer företagen inte anlita en revisor (Collis et al., 2004; Collis 2010). 

Eftersom det nu inte är ett krav på revision så kan det bli så att kvalitén på årsredovisningarna 

blir sämre (Bolagsverket 2012) och detta kan drabba intressenterna. Revisionen minskar 

felaktigheter i redovisningen och ger därmed en mer rättvisande bild av företaget (Kinney & 

Martin, 1994). Utbudet av tjänster ökar i och med revisionspliktens avskaffande (SOU 

2008:32), vilket leder till att företagen kan välja mer anpassade tjänster utifrån deras behov 

(Ribberstam et al., 2013). Tidigare forskning belyser även att företagen vill ha en mer 

personlig kontakt med revisorn. Detta blir då svårt när en viktig del av revisorns arbete är att 

vara oberoende (Svanström 2008, p. 226). Enligt intressentteorin delas intressenterna in i 
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primära och sekundära intressenter. En primär intressent är en intressent som anses nödvändig 

för företagets fortsatta överlevnad och en sekundär intressent är en intressent som har en 

påverkan på organisationen men som inte nödvändigtvis behövs för dess överlevnad. Enligt 

intressentteorin så är företagen mer engagerade när det kommer till att vårda relationen mellan 

företaget och den primära intressenten (Deegan & Unerman, 2006). 
 
Utifrån vår problemdiskussion och referensram presenterar vi följande analysmodell (se tabell 

1). Analysmodellen kommer att användas när vi analyserar empirin med avseende på fördelar 

med att behålla alternativt välja bort revision.  
 
Tabell 1: Analysmodell 

Fördelar med att välja bort revision efter 
revisionspliktens avskaffande 

Fördelar med att behålla revision efter 
revisionspliktens avskaffande 

• Det blir en direkt kostnadsbesparing 

för företagen (SOU 2008:32). Nyttan 

är inte bevisligen större än kostnaden 

(Collis et al., 2004; Collis, 2010). 

• Kvalitén på årsredovisningarna blir 

bättre (Bolagsverket, 2012). Om 

företaget behåller revision kan 

företagets intressenter (primära 

och/eller sekundära) säkerhetsställa 

kvalitén på årsredovisningen 

(Wolnizer 1987:45; se Öhman 2007). 

• Företagens konkurrenskraft ökar 

(SOU 2008:32). 

• Minskar felaktigheter i redovisningen 

och ger en mer rättvisande bild av 

företaget (Kinney & Martin, 1994). 

Detta gör att företagen får minskad 

kreditrisk och kreditvärdigheten blir 

bättre (Marténg, 2013). 

• Utbudet av tjänster ökar (SOU 

2008:32). Detta gör att företagen kan 

välja bland mer anpassade tjänster 

efter företagets behov (Ribberstam et 

al., 2013) 

• Företagen kan välja att behålla 

revisorn om relationen till denna är 

bra (Svanström, 2008). 

• Företagen kan välja bort revisorn på 

grund av att de inte har en nära 

relation till revisorn. Detta kan 

förklaras genom att revisorns 

arbetsuppgift är att hålla sig oberoende 

till klienten. Om revisorns oberoende 

skadas kan detta hota 

revisionskvalitén (Svanström, 2008). 

• Gynnar både primära och sekundära 

intressenter (Deegan & Unerman, 

2006). 
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3. Metod 

___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras en redogörelse för vårt val av undersökningsmetod. Vidare 

presenteras studiens metodansats, urval och bortfallsanalys, datainsamling, tillvägagångssätt 

och operationalisering, etiskt perspektiv, tillförlitlighetsdiskussion, teori och metodutmaning. 

Vi har använt oss av en kvantitativ metod och skickat ut enkäter till 200 företag där vi fick 39 

svar. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 
Vi använde kvantitativ metod och genomförde studien genom en enkätundersökning. Enkäten 

ämnade ge oss empiriskt material som vi sedan analyserade utifrån studiens analysmodell. En 

kvantitativ studie används när man vill undersöka en population. Utifrån detta får man ut 

mycket information om många undersökningsenheter. Nackdelen med att använda en 

kvantitativ metod är att vi inte kommer kunna ställa mer ingående frågor eller följdfrågor för 

att få en mer ingående bild av problemet. För att kunna få en mer djupgående bild av företaget 

lämnade vi en fråga för övriga synpunkter (Holme & Krohn Solvang, 1997). Målet med den 

valda undersökningsmetoden är att ge en generell förklaring till varför aktiebolag väljer bort 

revision samt vad som skulle kunna få dem att behålla revision.  

 
3.2 Teori- och metodutmaning 
Eftersom problemet är nytt, kommer vi delvis att förlita oss på utländsk litteratur och 

studentuppsatser. Det vi hittade inom den svenska forskningen är kandidatuppsatser och 

utredningar från SOU och svenskt näringsliv. Utredningarna gjordes innan revisionspliktens 

avskaffande. 

 
3.3 Studiens metodansats 
När det kommer till val av forskningsansats så finns det två olika ansatser, induktiv och 

deduktiv forskningsansats. Den deduktiva forskningsansatsen utgår från tidigare forskning 

och befintliga teorier inom området medan den induktiva forskningsansatsen bygger på att 

forskaren observerar ett problem för att utifrån detta ta fram egna teorier och hypoteser. Vi 

valde att använda oss av en deduktiv forskningsansats eftersom vi utgår från tidigare 

forskning och teorier (Björklund & Paulsson, 2003).  

 

Positivismen och hermeneutiken är två vetenskapliga teorier. Positivismen är en strävan efter 

säker kunskap som kan mätas på människans fem sinnen och på logik. Hermeneutiken har en 

utgångspunkt för tolkning där den enskilda individens tankar och åsikter har stor betydelse 

(Thurén, 2007). Vi valde att använda positivismen som vår utgångspunkt eftersom vi strävar 

efter en hög tillförlitlighet och passar bäst till vårt metodval. Vi strävade efter en säker 

kunskap för att sedan kunna tolka och analysera utifrån det. 
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3.4 Datainsamling  
Vi samlade in data genom en enkätundersökning. Vi hittade små företags e-postadresser 

genom att söka fram bolagens organisationsnummer i affärsdata. Organisationsnumren fick vi 

från Bolagsverket. Vi använde oss av Googles enkätprogram när vi utförde studien, där fick vi 

tillgång till tabeller och diagram. Alla svaren sparades i en Excelfil där vi snabbt kunde läsa 

av svaren och de övriga kommentarerna som företagen lämnade.  

 

Vi valde att undersöka Västernorrlands län eftersom vi ansåg att det skulle vara intressant att 

göra en lokal undersökning. Utav den information vi fick från Bolagsverket så fanns det totalt 

878 små aktiebolag i Västernorrland som var bildade före 1 november 2010 och som inte hade 

en revisor. Av dessa sökte vi på 754 stycken slumpvist valda företag och fann 200 stycken 

giltiga e-postadresser som vi sedan skickade ut enkäten till. Anledningen till detta var att vi 

ville ha ett jämnt antal företag som vi skickade ut enkäten till. Målet var till en början 300 

stycken företag, men vi upptäckte att detta inte var möjligt. Utav dessa 200 företag var det 39 

(19,5 %) som svarade på vår enkät och bortfallet blev därmed 161 (80,5 %). Några företag 

svarade via e-post att deras företag var vilande eller i vissa fall under avveckling och kunde 

därför inte svara på enkäten. Eftersom vi gjorde ett slumpvist urval tillhörde respondenterna 

många olika branscher. 

 

Svarsfrekvensen blir ofta lägre vid webbenkäter än vid brevutskick. Vi valde dock denna 

metod eftersom det är ett billigare och snabbare sätt att få ut enkäterna. Ett annat problem som 

kan uppkomma är att e-postadresserna är felaktiga, gamla eller att mottagarens brevlåda är 

full (vilket indikerar att e-postadressen ej är i bruk). Detta blir problematiskt då enkäten aldrig 

kommer fram till mottagaren (Trost, 2012). Dessa problem uppdagades då vi skickade ut 

enkäterna och vi fick då leta fram nya e-postadresser så att vi skickade iväg enkäter till 200 

företag.  

 

Eftersom vi hade ett stort bortfall så påverkade det vårt resultat. Bortfallet kan bero på att vi 

skickade ut enkäten under jul då många var lediga eller upptagna med annat och inte kollade 

sin e-post i tid. En annan bidragande faktor är att vissa e-postadresser inte längre användes, 

vilket skapar ett problem eftersom vi ej kan se det vid utskicket. Hade vi skickat ut enkäten 

vid en annan tid på året skulle bortfallet troligen varit lägre. Vi hade tänkt ringa upp de 

företag som inte hade någon e-postadress tillgänglig för allmänheten men vi ansåg att tiden 

till detta inte fanns. Vi ville också att företagen skulle ha samma förutsättningar för att öka 

tillförlitligheten i vår uppsats, eftersom ett telefonsamtal skulle ge en mer personlig kontakt. 

Svarsfrekvensen hade kunnat vara högre om vi skickat ut enkäten via post, men som vi 

tidigare nämnt fanns det ej resurser för detta.  

 

3.5 Tillvägagångssätt och operationalisering 
Vi fick en lista från Bolagsverket på små aktiebolag i Västernorrlands län som inte anlitar en 

revisor och som därmed berörs av revisionspliktens avskaffande. Ett annat krav var att dessa 

företag ska ha funnits innan revisionspliktens avskaffande eftersom vi ville göra 

undersökningen på företag som haft revision men som sedan valt bort den. På listan från 

Bolagsverket hittade vi företagens organisationsnummer som vi sedan använde genom att 
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söka på affärsdata via Mittuniversitetets online-bibliotek för studenter. Då hittade vi 

företagets namn som vi sedan kunde söka på i Google för att få se om företaget hade någon 

hemsida. Vi sökte även på sökmotorer så som: foretagsfakta.se, gulex.se, rating.se och 

facebook.com där vi kunde hitta e-postadresser och ibland hemsidor som Google inte hittade. 

Vi märkte under processens gång att det var många företag som saknade offentliga e-

postadresser. Vi fann också att det var många e-postadresser som var ogiltiga. Vi 

strukturerade sedan frågorna i Googles enkätprogram. Genom Googles enkätprogram fick vi 

fram tabeller och diagram, allt eftersom våra respondenter svarade.   

 

Vi delade upp enkäten i tre delar. Första delen bestod av allmänna frågor om företaget, till 

exempel vilken position i företaget personen som svarar på enkäten har och vilken bransch de 

tillhör. Detta gjorde vi för att vi ville vara säkra på att respondenterna var insatta i företagen 

och inte bara anställda med liten insyn i företaget. Den andra delen bestod av frågor som till 

exempel vilken den största anledningen var att de inte anlitade en revisor. Den sista delen 

bestod av påståenden som till exempel hur troligt det är att ni skulle kunna anlita en revisor 

inom de närmaste fem åren. Påståendena var uppdelade på en skala från 1-6 för att vi skulle 

kunna göra en mer analytisk enkät och för att göra slutdiskussionen och slutsatserna mer 

intressanta. Skalan 1-6 användes eftersom vi ville att den som svarar på enkäten skulle behöva 

ta ställning och inte kunna lägga sig i mitten (Enkätfabriken, 2014). 

 

En påminnelse skickades ut för att få ökad svarsfrekvens. Ambitionen var att så många 

företag som möjligt skulle få möjligheten att svara på enkäten med tanke på att företagen inte 

är lika tillgängliga under julledigheten. Vi beräknade att tiden för att svara på enkäten skulle 

ta cirka fem minuter. Vi ställde 24 frågor och i slutet av enkäten lämnade vi utrymme där 

företagen med egna ord fick förklara varför de valde att inte anlita en revisor. Detta för att få 

en bredare syn på forskningsproblemet. 

 

Utifrån problemet och teorin presenterade vi en analysmodell som bygger på fördelar med att 

välja bort revision och fördelar med att behålla revision. Vi tog hjälp av analysmodellen och 

referensramen vid utformandet av vår enkät. Analysmodellen är uppdelad i fördelar med att 

välja bort och fördelar med att behålla revision. På detta vis kommer vi kunna se om det 

empiriska resultatet stämmer överens med den analysmodell vi har presenterat utifrån 

problemformuleringen och teorin.   

 
3.6 Etiska och samhällsenliga aspekter 
Respondenterna gjordes anonyma eftersom frågorna kan vara känsliga att svara på för de som 

representerar ett företag. Tystnadsplikt, konfidentialitet och anonymitet har blivit allt viktigare 

med tanke på dagens tekniska utveckling (Holme & Krohn Solvang, 1997). Frågorna i 

enkäten är utformade på det vis att det inte är möjligt att spåra vilket företag som har svarat 

vad. Ingen av respondenterna tvingades att skriva vilket företag de representerar i 

undersökningen och eftersom undersökningen utfördes på ett slumpvist urval är detta inget vi 

behöver veta för studiens syfte. Vi presenterade oss och berättade våra avsikter med uppsatsen 

och vilket universitet vi representerade för att visa en öppenhet om studien. Eftersom enkäten 
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skickades ut via e-post hade respondenterna möjligheten att besvara den på sina egna villkor 

och när de ville innan deadline passerade. 

 
3.7 Tillförlitlighetsdiskussion 
Reliabilitet är hur tillförlitlig informationen är. Om någon utomstående person skulle utföra 

samma studie så skulle den personen komma fram till samma slutsatser, då är informationen 

reliabel. För att få en så hög reliabilitet som möjligt så gäller det att utföra studien på ett sätt 

där man under hela processen både är noggrann och uppmärksam. Validiteten är ett tecken på 

om vi har mätt det vi ville mäta. Informationen måste både vara reliabel och valid (Holme & 

Krohn Solvang, 1997).  

 

Vi strävade efter att vid insamlandet av data göra så få fel som möjligt. Vi försökte öka 

reliabiliteten och validiteten genom att använda oss av många olika källor. För att styrka 

reliabiliteten och validiteten ytterligare utgick våra teorier främst från tidigare forskning, men 

även kurslitteratur. Vi gjorde även en pilotstudie så att enkätfrågorna ska vara enkla att förstå 

och vara relevanta till vår uppsats. Frågorna vi ställde utformade vi så neutralt vi kunnat för 

att inte påverka respondenten på något vis så att andra forskare ska kunna komma fram till 

samma slutsatser. Materialet vi har hämtat från bolagsverket känner vi är tillförlitligt eftersom 

det är en statlig myndighet. Alla våra respondenter var ägare till de undersökta företagen. Om 

till exempel extra personal skulle ha svarat på vår enkät så skulle reliabiliteten och validiteten 

i arbetet förmodligen inte ha varit lika hög.  

 
3.8 Litteratursökning och källkritik  
Studien är baserad på kurslitteratur, statliga utredningar och tidigare forskning. Vi sökte fram 

informationen via Mittuniversitets databas samt i Google scholar där vi använde sökord som 

revision, revisionspliktens avskaffande och välja bort revision. Vi ställer oss kritiska mot 

Frivision eftersom denna källa inte är oberoende. Informationen som vi tog ifrån Frivision var 

en prisuppgift på hur mycket företagen skulle spara när revisionsplikten avskaffades.  
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4. Empiri och analys 

___________________________________________________________________________ 
I denna del börjar vi med att presentera vårt resultat för att sedan förklara och analysera 

resultatet. Empirin delas upp i tre delar där den första delen handlar om allmänna frågor om 

företaget. Andra delen handlar om valet att inte anlita en revisor och tredje delen handlar om 

valet att anlita en revisor. Under varje fråga sker en kortfattad analys. I slutet av kapitlet görs 

en sammanfattning av analysen. 

___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Allmänna frågor 
Totalt var det 39 stycken som svarade på vår enkät och utav dessa var alla ägare. De flesta av 

våra respondenter har varit verksamma i 10-15 år eller mer. Branschtillhörigheten var 

varierande men informations- och kommunikationsverksamhet var vanligt förekommande. 

Mer än hälften av företagen hade en nettoomsättning på 1 000 000–3 000 000 kronor. Endast 

ett företag hade en nettoomsättning på högre än 3 000 000 kronor, vilket är ett av 

gränsvärdena om man omfattas av revisionsplikten eller inte. Majoriteten hade 10 eller fler 

leverantörer. Detta var intressant för oss att ta reda på eftersom vi undersöker om 

intressenterna (leverantörer med mera) har en viktig del i företagens val av revisor. Om 

företaget har många leverantörer kan det påverka valet. 

 

När vi ställde frågan om vad ägaren hade för utbildning inom redovisning/revision ser vi att 

de flesta har gymnasieutbildning. 23 % av våra respondenter har ingen utbildning alls inom 

redovisning och revision. De flesta av våra respondenter hade någon form av kunskap inom 

redovisning och revision. Denna fråga är intressant eftersom den kan svara på varför 

företagen inte väljer att anlita en revisor. Om ägaren har kunskapen själv kanske han inte 

anser att en utomstående revisor behöver granska företagets årsredovisning.  

 
Det var endast två företag som ingick i en koncern. Eftersom vi undersöker små företag så 

finns det många företag som är familjeägda då gränsen för antalet anställda för att omfattas av 

revisionspliktens avskaffande är 3 stycken. Tabeller och diagram på de allmänna frågorna 

finns i bilaga 2. 
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4.2 Fördelar med att välja bort revision (enligt analysmodellen) 
 
Vilken är den främsta anledningen till att ni väljer att inte anlita en revisor? 
Figur 1 visar vad den främsta anledningen var att inte anlita en revisor. 62 % av alla företag 

ansåg att kostanden var för stor, 21 % anlitade inte en revisor på grund av att kunskapen redan 

fanns inom företaget, 10 % svarade att de inte fick ut tillräckligt mycket av revisionen och 8 

% hade en annan anledning. De som anger en annan anledning tyckte att de hade en 

okomplicerad verksamhet så att de inte skulle behöva revision, att revisorn pensionerade sig 

och då gjordes uppehåll på grund av liten omsättning och den tredje personen svarade att 

han/hon inte visste. 

 

 
 
Kostnaden är för stor 24 62 % 
Kunskapen finns redan inom företaget 8 21 % 
Vi fick inte ut tillräckligt mycket av revisionen 4 10 % 
Övriga 3 8 % 
 
Figur 1 – De främsta anledningarna till att företagen inte anlitar en revisor. 
 

Analys: Den största anledningen till att företagen väljer bort revision är kostnadsbesparingen. 

Detta stämmer överens med (SOU 2008:32) som menar att när företagen väljer bort revision 

så blir det en direkt kostnadsbesparing. Carlsson & Hagnell (2013) kom fram till samma sak i 

sin studentuppsats. Nedanstående citat illustrerar hur två respondenter i denna studie uttryckte 

sig avseende kostnadsaspekten: 

 

"Problemet är också redovisningsbyråerna tar hutlöst betalt, vi kommer tillsammans med 

några andra företag dela på en tjänst, och därigenom sänka kostnaderna." 

 

"Höga kostnader bromsar nödvändiga investeringar i starten" 

 

10 % av företagen svarade att de inte fick ut tillräckligt mycket av revisionen. Detta beror 

enligt kostnad kontra nytta teorin på att företagen anser att nyttan inte överstiger kostnaden 

(Collis et al., 2004; Collis, 2010).  Om kostnaden är högre än nyttan så kommer företagen att 

välja bort revision. Nedan illustreras en respondents åsikt i denna fråga: 

 

”Som småföretagare kommer man sist hos de stora byråerna.”  
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Det var 21 % som valde bort revision på grund av att kunskapen redan finns inom företaget. 

För om kunskapen redan finns inom företaget anses det onödigt att anlita en revisor. Detta 

kom även Carlsson & Hagnell (2013) fram till. I grund och botten handlar valet om att välja 

bort revision om företagets egenintresse (SOU 2008:32). De företag som vi har valt att 

analysera anser att fördelarna med att välja bort revisorn är större än att behålla den. 

 
Om revisionskostanden hade varit lägre hade vi anlitat en revisor 
Vi ser att det är 44 % av alla företag som absolut inte skulle välja att anlita en revisor även om 

revisionskostnaden skulle minska. Några av respondenterna skulle dock kunna tänka sig att 

anlita en revisor om revisionskostnaden var lägre än vad den är idag. 36 % ansåg att det var 

troligt att de skulle kunna tänka sig anlita en revisor om kostnaden för revisionen skulle 

minska (genom att ange något av svarsalternativen 4-6 i figur 2).  

 

 
Figur 2 - Om revisionskostnaden hade varit lägre hade vi anlitat en revisor. Skalan är från 1 till 6 där 1 är 
inte troligt och 6 är mycket troligt. 

 

Analys: Det vi kan konstatera är att företagen inte bara ser kostnaden som en anledning till att 

inte anlita en revisor utan även andra aspekter. Nyttan för företagen att anlita en revisor är för 

liten för vissa av företagen. Även om kostnaden minskar så är nyttan inte tillräckligt hög 

(Collis et al., 2004; Collis, 2010). Det vi ville få fram när vi ställde denna fråga var hur stor 

påverkan kostnaden för revision har på företagen. Detta kopplas till kostnad kontra nytta 

teorin då vi kan konstatera att nyttan för företaget måste vara större än kostnaden.  
 
Hur mycket skulle ni kunna tänka er att betala för att anlita en revisor? 
Det är lika många företag som kan tänka sig att anlita en revisor för 1 000-5 000 som för 

5 001-10 000. Vi ser även att 21 % av företagen inte vill betala någonting alls för att anlita en 

revisor.  
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Figur 3 - Hur mycket företagen skulle kunna tänka sig att betala för att ha en revisor. 
 

Analys: En genomsnittlig revisionskostnad ligger på ca 10 000 kronor (Thorell & Norberg 

2005:5). Eftersom företagen har valt bort revision så är det rimligt att få företag inte vill betala 

mer än 10 000 kronor. 8 % av företagen svarade att de är villiga att betala 10 000 kronor eller 

mer, vilket kan tyda på att valet att inte anlita en revisor inte beror på kostnaden utan snarare 

på att nyttan inte är tillräckligt stor (genom att ange något av svarsalternativen 10001-15000 

och 15001+). En av de främsta anledningarna till att företagen väljer att inte anlita en revisor 

är på grund av att de anser att nyttan av en revisor inte är tillräckligt stor (Collis et al., 2004; 

Collis, 2010). 

 
Använder ni er idag av annan ekonomisk rådgivning?  
Av alla respondenter så var det 74 % som använder sig av annan ekonomisk rådgivning. Den 

andel som inte använder sig av ekonomiskt rådgivning är således 26 %.  

 
 

  
Figur 4 – Hur många företag som använder sig av annan ekonomisk rådgivning. 
 

Analys: De som inte använder sig av ekonomisk rådgivning kan redan ha kunskapen inom 

företaget, vilket vi kom fram till i ett tidigare diagram om varför företagen väljer bort 

revision. Det kan då anses vara en onödig kostnad för företaget att anlita en revisor. Carlsson 

& Hagnell (2013) kom fram till samma resultat.  

 
Om ja, vilken typ av ekonomisk rådgivning? 
28 företag av de 29 som svarade använder annan ekonomisk rådgivning för att få hjälp med 

att upprätta en årsredovisning för företaget. En stor andel av dessa har även valt att få hjälp 

med bokföringen och skattefrågor. 
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Figur 5 - Vilken typ av ekonomisk rådgivning. 
 
Analys: Enligt figur 4 väljer 74 % av alla respondenter att använda sig av annan ekonomisk 

rådgivning. Enligt figur 5 väljer 97 % av de som svarade ja i figur 4 (28 av 29) att få hjälp 

med att upprätta en årsredovisning. Uppfattningen är att om man redan har anlitat en 

redovisningsfirma så känns det onödigt att anlita en revisor som ska granska den 

årsredovisningen eftersom man anser att årsredovisningen redan är tillräckligt bra. Detta kom 

även Carlsson & Hagnell (2013) fram till i sin undersökning. Nedanstående respondent har 

uttryckt sig om sin verksamhet: 

 

”Företaget har en så pass okomplicerad verksamhet utan särskild skatteplanering eller 

annat som gör att behovet av en revisor skulle vara motiverad. Kunskapen hos den 

redovisningsbyrå jag anlitar är dessutom mycket bra.” 

 
I och med att vi inte har revisionskostnad längre, har vi råd att göra andra 
investeringar.  
Resultatet från denna fråga var blandat. 56 % lutar åt att de inte kan göra andra investeringar 

(genom att ange svarsalternativ 1-3) och 44 % svarade att de till viss eller till stor del kunnat 

göra andra nödvändiga investeringar (genom att ange svarsalternativ 4-6). 

 

Upprätta årsredovisning 18/29 62 % 
Hjälp med att utföra bokföring 28/29 97 % 
Få hjälp med kunskap om skattefrågor 13/29 45 % 
Övriga 1/29 3 % 
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Figur 6 - I och med att vi inte har revisionskostnad längre, har vi råd att göra andra investeringar. Skalan 
är från 1 till 6 där 1 är inte troligt och 6 är mycket troligt. 
 

Analys: Vi kan alltså se att 44 % har haft råd att göra andra investeringar när de valde bort 

revision. Dock är det fortfarande många företag som inte kan göra några extra investeringar 

utan ser det enbart som en lägre kostnad för företaget. Uppfattningen är att de nödvändiga 

investeringar som måste göras i början bromsas kraftigt av att vara tvingad att ha revision. Det 

är även bekräftat att det blir en direkt kostnadsbesparing och att företagens konkurrenskraft 

ökar i och med revisionspliktens avskaffande (SOU 2008:32). Vi ser att vissa företag gör 

olika investeringar utifrån den kostnadsbesparing som sker av att inte anlita en revisor. 

 
Vår relation till vår revisor innan revisionspliktens avskaffande 
38 % av företagen hade en mycket bra relation med sin revisor innan revisionspliktens 

avskaffande. Några enstaka företag hade inte en så bra relation. Men i det stora hela ser vi ett 

positivt samband.  

 

 
Figur 7 - Relationen till revisorn. Skalan är från 1 till 6 där 1 är mycket dålig relation och 6 är mycket bra 
relation. 
 
Analys: Majoriteten av företagen hade en god relation med sin revisor innan revisionspliktens 

avskaffande. Anledningen till att de valde bort sin revisor beror till stora delar inte på 

förhållandet mellan företagen och revisorn. Vårt resultat visar att företagen vill ha är en 

närmare relation till revisorn. Revisorns arbetsuppgift är att granska räkenskaperna och 

styrelsens skötsel av företaget (Öhman, 2007). En del av företagen i studien ville dock ha en 

närmare relation till revisorn där de kan få förslag på förbättringar i räkenskaperna. Detta blir 
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problematiskt då revisorns arbetsuppgift är att granska räkenskaperna oberoende (Öhman, 

2007). De vill även ha en mer anpassad ekonomisk rådgivning byggt på företagets behov. 

Detta är även bekräftat utifrån Thorell & Norberg (2005) som anser att behovet av revision 

inte sker utifrån företagets intresse. 

 

Ett annat synsätt är att företagen väljer bort revisionen på grund av att de vill ha en närmare 

relation till revisorn. I tidigare studier har det efterfrågats rådgivningstjänster från revisorerna. 

Detta blir dock problematiskt då revisorns uppgift är att förhålla sig oberoende till klienten 

(Svanström, 2008). Här nedan beskriver en respondent sin relation till sin revisor och en 

önskan om en närmare relation: 

 

"Ingen av dem tillförde verksamheten något. Ingen besökte vårt företag eller träffade mig! 

Endast kontakt via vår redovisningskonsult De var relativt billiga men även billigt känns 

dyrt när man bara betalar för en underskrift. För att motivera anskaffning av ny revisor 

vill vi ha en närmare relation där revisorn kan vara ytterligare ett bollplank under hela 

räkenskapsåret." 

 

4.3 Fördelar med att behålla revision (enligt analysmodellen) 
 
Vilken är den största anledningen till att ni skulle kunna tänka er att anlita en revisor? 
Den största anledningen till att företagen skulle kunna tänka sig anlita en revisor är att deras 

intressenter kan kräva det. En stor del ville känna sig trygga inför skatterevision och inför 

andra myndigheter. Det var ingen som ville ha en högre kvalité på årsredovisningen och inte 

heller någon som kunde tänka sig göra det på grund av ökade skulder. De företag som valde 

”övriga” har angivit:  

• om värdet bedöms högre än kostnaden 

• om företagets verksamhet förändras så att den ekonomiska redovisningen blir mer 

komplicerad 

• om vi visste att revisorns kompetens kunde leda till ekonomiska fördelar för företaget 

• överskridna gränsvärden enligt aktiebolagslagen, d.v.s. för revisionsplikt 

• fyra respondenter kunde inte hitta några fördelar 

 

 
Figur 8 - Största anledningen till att anlita en revisor. 
 
På grund av att våra intressenter kan kräva det (t.ex. leverantörer, kunder och banker) 18 46 % 
Känna sig trygg inför skatterevision och inför andra myndigheter 11 28 % 
Övriga 9 23 % 
Lättare att låna 1 3 % 
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Analys: Vi ser att intressenterna var största anledningen till att företagen skulle börja anlita en 

revisor igen. Detta kan kopplas till intressentteorin som säger att intressenterna är viktiga för 

företaget och dess fortsatta överlevnad (främst de primära intressenterna) (Deegan & 

Unerman, 2006). Det var även många företag som skulle välja att anlita en revisor för att 

känna sig trygga inför skatterevision och andra myndigheter. Detta stämmer också till stor del 

överens med en tidigare kandidatuppsats som kom fram till att den främsta anledningen till att 

anlita en revisor är på grund av skatteverket, utomstående intressenter och att få bättre ordning 

på räkenskaperna (Strand & Ström, 2012). Det var dock ingen av våra respondenter som 

svarade att anledningen var att få bättre ordning på räkenskaperna. Det vi kan konstatera är att 

intressenterna för företaget är mycket viktiga, men en negativ effekt av revisionspliktens 

avskaffande är att företagets intressenter inte kan säkerhetsställa kvalitén på årsredovisningen 

(Wolnizer 1987:45; se Öhman 2007). Här nedan uttrycker sig en respondent att han anser att 

kvaliteten på årsredovisningen redan är tillräckligt bra och att han tycker det är onödigt att 

anlita en revisor: 

 

"Har alla år använt *** som redovisningsbyrå, känns onödigt att betala för en revisor från 

samma företag, kvaliteten är tillräckligt bra."  

 

Hur troligt är det att ni skulle välja att anlita en revisor om ni ansåg att ni skulle få ut 
mer av den än tidigare? 
Majoriteten kan inte tänka sig att anlita en revisor även om de skulle få ut mer av revisionen 

än tidigare (dvs. att nyttan är högre), men vi kan se att det trots allt var 41 % (skala 4-6) som 

ansåg att det är troligt att de skulle anlita en revisor om nyttan skulle öka.  

 

 
Figur 9 - Hur troligt det är att företagen skulle välja att anlita en revisor om de ansåg att de skulle få ut 
mer av den än tidigare. Skalan är från 1 till 6 där 1 är inte troligt och 6 är mycket troligt. 
 
Analys: Vi kan se ett samband med kostnad kontra nytta teorin, dvs. om nyttan ökar kan fler 

företag tänka sig att anlita en revisor. Nedan illustreras två citat från respondenter i 

undersökningen som tycker att revisionen inte ger något mervärde för deras verksamhet: 

 

Ökad kvalité på årsredovisningen 0 0 % 
På grund av ökade skulder 0 0 % 
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"Under de år han granskade årsredovisningen och gjorde årliga genomgångar med mig 

fick jag ingen ny kunskap, inga förslag till justeringar i årsredovisningen eller tips på 

alternativa sätt att hantera min ekonomi. Jag betalade alltså 10,000 kr för att han skulle 

kolla ett jobb som min redovisningsbyrå skött utmärkt. Jag tycker att det är en helt onödig 

kostnad för min typ av verksamhet." 

 

”Revisionen utförs som regel 5-6 månader efter bokslutsdatum. Den revisionen ger inget 

mervärde.” 

 

Nyttan är olika för varje företag. Det finns både en extern och en intern nytta för företaget. 

Den interna nyttan handlar om kontroll och företagets komplexitet medan den externa nyttan 

handlar om att underlätta för utomstående part att förstå sig på företaget (Collis et al., 2004; 

Collis, 2010). När det kommer till den interna nyttan så anser företagen att kontrollen redan 

finns i form av ekonomisk rådgivning. Företagen anser att komplexiteten inte är tillräckligt 

stor för att anlita en revisor. Den externa nyttan är viktig för företagets intressenter men den 

minskar då företagen väljer bort revision. Detta medför att företagets primära och sekundära 

intressenter (Thorell & Norberg, 2005) inte kan säkerställa kvalitén på årsredovisningen på 

samma sätt som ett företag med revision kan.  

 
Hur troligt är det att ni skulle anlita en revisor på grund av påtryckning från 
intressenter.  
35 % av företagen kan tänka sig att anlita en revisor om intressenterna kräver det. Detta är ett 

tecken på att företagen tycker det är viktigt att tillfredsställa intressenternas behov.   

 

 

  

Figur 10 - Hur troligt det är att företagen skulle anlita en revisor på grund av påtryckningar från 
intressenter. Skalan är från 1 till 6 där 1 är inte troligt och 6 är mycket troligt. 

 

Analys: Intressenterna är viktiga för många av företagen, men inte för alla. De som har stora 

leverantörer och/eller kunder är troligen mer villiga att anlita en revisor om det krävs än de 

företag som inte har det (Deegan & Unerman, 2006). En del av intressenterna har troligen inte 

så stora krav på företaget, vilket leder till att revisionen blir mindre viktig. Intressenterna har 

större makt när det kommer till valet att eventuellt kunna tänka sig att anlita en revisor. 

Företagen kommer troligen främst uppfylla de primära intressenternas krav på revision i 
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större utsträckning än de sekundära intressenterna (Thorell & Norberg, 2005). Nedan 

illustreras ett citat från en respondent som belyser revisionens betydelse: 

 

"Senast jag saknade en revisor var dock när Soliditet ringde och försökte kränga diplom. 

Vi hade rating AA så jag frågar varför vi inte får AAA nu när vårt AB fyller 10 år och vi 

har fortsatt fina siffror. Svaret blev: Ni har ingen revisor!" 

 

Med påtryckningar från intressenter menar vi att vissa intressenter kan ställa krav i form av 

avtal. Detta kan dock inte mindre leverantörer eller samhället göra på grund av ekonomiska 

och praktiska skäl (Thorell & Norberg, 2005). En annan fördel med att anlita en revisor är 

ifall skatteverket väljer att göra en skatterevision på företaget (Strand & Ström, 2012). 

 
Om kvalitén på årsredovisningen ökar genom revision kan vi tänka oss betala för det.  
Det är totalt 46 % som inte kan tänka sig anlita en revisor även om kvalitén på 

årsredovisningen skulle öka. Vidare svarade 44 % (genom att ange något av svarsalternativen 

2-3) att det finns en möjlighet att de kan tänka sig betala för revision vid ökad kvalité och 10 

% (genom att ange något av svarsalternativen 4-6) svarar att det är stor chans. 90 % tycker 

alltså inte att kvalitén på årsredovisningen är viktig och kan inte tänka sig betala extra för att 

förbättra den (genom att ange något av svarsalternativen 1-3). 

 

 
Figur 11 - Om kvalitén på årsredovisningen ökar genom revision kan vi tänka oss betala för det. Skalan 
är från 1 till 6 är 1 där inte troligt och 6 är mycket troligt. 
 

Analys: Tidigare forskning visar att det är svårt att mäta om kvalitén på årsredovisningen 

ökar på grund av att företaget anlitar en revisor men det ses som en grundläggande aspekt att 

revisorn ökar kvalitén på årsredovisningen (Seow, 2001). En övervägande majoritet av våra 

respondenter anser att kvalitén på årsredovisningen inte är viktig. Detta beror på att flera av 

respondenterna ansåg att kvalitén redan var så pass hög på grund av att de använde sig av 

ekonomisk rådgivning vid utförandet av årsredovisningar. Detta illustreras av två citat från 

respondenter i undersökningen: 

 

"Har alla år använt *** som redovisningsbyrå, känns onödigt att betala för en revisor från 

samma företag, kvaliteten är tillräckligt bra."  
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"Under de år han granskade årsredovisningen och gjorde årliga genomgångar med mig 

fick jag ingen ny kunskap, inga förslag till justeringar i årsredovisningen eller tips på 

alternativa sätt att hantera min ekonomi. Jag betalade alltså 10,000 kr för att han skulle 

kolla ett jobb som min redovisningsbyrå skött utmärkt. Jag tycker att det är en helt onödig 

kostnad för min typ av verksamhet." 

 
Hur troligt är det att ni skulle anlita en revisor om det skulle innebära större trygghet 
gentemot myndigheter.  
De flesta respondenter vill inte anlita någon revisor trots att det skulle innebära en större 

trygghet gentemot myndigheter. Men det finns några företag som skulle kunna tänka sig att 

anlita en revisor på grund av denna faktor. 

 

 
Figur 12 - Hur troligt det är om företagen skulle anlita en revisor på grund av att det skulle innebära 
större trygghet gentemot myndigheter. Skalan är från 1 till 6 där 1 är inte troligt och 6 är mycket troligt. 

 

Analys: Resultatet kan bero på att flera företag redan känner sig trygga gentemot 

myndigheterna och är inte oroliga inför en eventuell skatterevision. Om företagen använder 

sig av annan ekonomisk rådgivning i form av utförandet av årsredovisningar kommer detta 

bidra till att företagen redan har trygghet gentemot myndigheterna. En revision känns då 

överflödig i många fall. Myndigheterna kan inte ställa några krav på företaget till exempel 

genom avtal, så i och med revisionspliktens avskaffande så har myndigheterna fått en mindre 

makt gentemot företag som väljer att inte anlita en revisor (Thorell & Norberg, 2005). 

 
Vår relation till vår revisor innan revisionspliktens avskaffande 
77 % av alla respondenter tycker att de hade en bra relation till revisorn innan 

revisionspliktens avskaffande (genom att ange något av svarsalternativen 4-6). Det var endast 

24 % som ansåg att relationen till revisorn var sämre (genom att ange något av 

svarsalternativen 1-3).  
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Figur 13 - Relationen till revisorn. Skalan är från 1 till 6 där 1 är mycket dålig och 6 är mycket bra. 

 

Analys: De flesta företagen hade en bra relation till revisorn innan revisionspliktens 

avskaffande men skulle önskat en närmare relation där man kan bolla idéer mellan varandra. 

Enligt Svanström (2008) anses det vara viktigt med en nära relation mellan revisionsbyrå och 

klient, men att det är viktigt för revisorn att fortsätta hålla sig oberoende till klienten. En 

närmare relation till klienten medför ett ökat ekonomiskt beroende och kan skada kvalitén på 

årsredovisningen (Svanström, 2008). Nedan illustreras ett citat från en respondent som vill ha 

en närmare relation till sin revisor: 

 

"Ingen av dem tillförde verksamheten något. Ingen besökte vårt företag eller träffade mig! 

Endast kontakt via vår redovisningskonsult De var relativt billiga men även billigt känns 

dyrt när man bara betalar för en underskrift. För att motivera anskaffning av ny revisor 

vill vi ha en närmare relation där revisorn kan vara ytterligare ett bollplank under hela 

räkenskapsåret." 

 

4.5 Sammanfattande analys  
Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet med analysmodellen som utgångspunkt. 

Tabellen bygger på tabell 1 men i denna tabell ingår även en sammanfattning av resultaten 

från enkätundersökningen. Tabellen består av två delar, den ena delen handlar om fördelar 

med att välja bort revision och den andra delen handlar om fördelar med att behålla revision.  

 
Tabell 2 Sammanfattande analys 

Fördelar med att välja bort revision efter 
revisionspliktens avskaffande 

Fördelar med att behålla revision efter 
revisionspliktens avskaffande 

• Det blir en direkt kostnadsbesparing 

(SOU 2008:32). Nyttan är inte 

bevisligen större än kostnaden (Collis 

et al., 2004; Collis, 2010). 

 

Resultat: 

Företagen anser att det blir en direkt 

kostnadsbesparing när företagen väljer 

bort revisionen. Om revisionskostnaden 

• Kvalitén på årsredovisningarna blir 

bättre (Bolagsverket, 2012). Om 

företaget behåller revision kan 

företagets intressenter (primära 

och/eller sekundära) säkerhetsställa 

kvalitén på årsredovisningen 

(Wolnizer 1987:45; se Öhman 2007). 

 

Resultat: 
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hade varit lägre var det 36 % som ansåg 

att de skulle kunna tänka sig anlita en 

revisor. När det kommer till hur mycket 

företagen skulle kunna tänka sig betala för 

att anlita en revisor så låg majoriteten 

mellan 1 000-10 000 kr. Det var även 21 

% som inte alls kunde tänka sig att anlita 

en revisor. 

10 % av företagen ansåg att de kan tänka 

sig anlita en revisor om kvalitén på 

årsredovisningen blir bättre.  

• Företagens konkurrenskraft ökar (SOU 

2008:32). 

 

Resultat: 

När vi frågade om kostnadsbesparingen 

ledde till andra investeringar var det 43 % 

som ansåg det. Enligt teorin så ökar 

konkurrenskraften i och med att välja bort 

revision. Det är svårt att säga om 

företagets konkurrenskraft ökar. Men 

eftersom företagen utgår ifrån deras 

egenintresse så väljer de det de anser är 

bäst för företaget. Företaget vill vara så 

konkurrenskraftiga som möjligt och 

eftersom de företag som vi undersökte 

omfattas av revisionspliktens avskaffande 

så vet vi att det handlar om små företag 

som anser nyttan av att välja bort 

revisionen är större än att behålla den. 

• Minskar felaktigheter i redovisningen 

och ger en mer rättvisande bild av 

företaget (Kinney och Martin, 1994). 

Detta gör att företagen får minskad 

kreditrisk och kreditvärdigheten blir 

bättre (Marténg, 2013). 

 

 

 

Resultat: 

10 % av företagen kan tänkas betala för 

revision om det ger en ökad kvalité av 

denna (dvs. ge en mer rättvisande bild av 

företaget). Majoriteten av företagen (69 

%) svarade att de troligen inte vill anlita 

en revisor om det skulle innebära större 

trygghet gentemot myndigheter och 

därmed få en minskad kreditrisk. 

• Utbudet av tjänster ökar (SOU 2008:32). 

Detta gör att företagen kan välja bland 

mer anpassade tjänster efter företagets 

behov (Ribberstam et al., 2013, p. 41). 

 

Resultat: 

Undersökningen visar att 74 % använder 

sig av ekonomisk rådgivning. Vi har dock 

inte kunnat jämföra detta med hur det såg 

ut innan revisionspliktens avskaffande. 

• Företagen kan välja att behålla 

revisorn om relationen till denna är 

bra (Svanström, 2008). 

 

Resultat: 

De flesta av företagen hade en bra relation 

till sin revisor innan revisionspliktens 

avskaffande (77 %). Valet att välja bort 

revision beror på andra anledningar än 

relationen. 

• Företagen kan välja bort revisorn på 

grund av att de inte har en nära relation 

till revisorn. Detta kan förklaras genom 

att revisorns arbetsuppgift är att hålla sig 

oberoende till klienten. Om revisorns 

oberoende skadas kan detta hota 

revisionskvalitén (Svanström, 2008). 

• Gynnar både primära och sekundära 

intressenter (Thorell & Norberg, 

2005). 

 

Resultat: 

44 % av företagen kan tänka sig anlita en 

revisor på grund av deras intressenter. Om 
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Resultat: 

77 % ansåg att relationen mellan revisorn 

och företaget var bra. Relationen kan vara 

bra men som vi fått reda på genom 

kommentarer från enkäten så vill företaget 

ha en mer personlig kontakt med revisorn. 

Detta blir dock svårt eftersom revisorns 

uppgift är att förhålla sig oberoende till 

det som granskas. 

företagen väljer att behålla revision så 

gynnar det både primära och sekundära 

intressenterna.  

 

 

 
Det vi kan konstatera är att nyttan av revisionen inte är tillräckligt stor för att företagen ska 

vilja anlita en revisor, vilket är i linje med tidigare studier från Storbritannien (Collis et al., 

2004; Collis, 2010). Därför blir det en tydlig kostnadsbesparing för företagen när de väljer 

bort revision (SOU 2008:32). Istället för revision så väljer företagen ekonomisk rådgivning, 

vilket även Carlsson & Hagnell (2013) kom fram till. Revisorns arbetsuppgifter är att granska 

räkenskaperna och styrelsens skötsel av företaget (Öhman, 2007), men företagen saknar en 

närmare relation till revisorn. När vi frågade vad som kunde göra att företagen skulle kunna 

tänka sig anlita en revisor igen svarade de flesta ”krav från intressenterna”. Intressenterna har 

den största påverkan på företagen (Deegan & Unerman, 2006). De primära intressenterna kan 

ställa krav på företaget genom avtal vilket de sekundära intressenterna inte kan göra på 

samma sätt. Det gör att om företaget anlitar en revisor så gynnar det även de sekundära 

intressenterna (Thorell & Norberg, 2005).  
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5. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

___________________________________________________________________________ 
Syftet med arbetet är att beskriva och analysera vilka faktorer som påverkar små aktiebolags 

val att välja bort revision och att beskriva och analysera vilka faktorer som skulle påverka 

små aktiebolags val att anlita en revisor igen efter revisionspliktens avskaffande. I detta 

kapitel presenteras våra slutsatser där vi först redovisar fördelar med att välja bort revision 

och sedan fördelar med att behålla revision. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 
5.1 Slutsatser 
Fördelar med att välja bort revision 
Enligt vår undersökning var det 62 % av företagen som valde bort revision på grund av 

kostnaden. Företagen anser att det blir en direkt kostnadsbesparing när de väljer bort 

revisionen. Om kostnaden för att anlita en revisor hade varit lägre så kunde 36 % av företagen 

tänka sig anlita en revisor till en kostnad av 1 000-10 000 kr.  

 

21 % av företagen svarade att de valde bort revision på grund av att kunskapen om 

redovisning redan finns inom företaget. Om denna kunskap redan finns inom företaget så är 

det svårmotiverat att anlita en revisor. Det visade sig att 74 % av de företag som vi undersökte 

använder sig av ekonomisk rådgivning istället för att anlita en revisor. 

 

Vår undersökning visade att 10 % av företagen valde bort revision på grund av att de ansåg att 

nyttan var för låg. Nyttan är olika för varje företag då den är baserad på vilka mål det enskilda 

företaget har (SOU 2008:32). Om nyttan inte överstiger kostnaden så kommer företagen att 

välja bort revisorn (Collis et al., 2004; Collis, 2010). För att undersöka nyttan av att anlita en 

revisor så frågade vi företagen om relationen till revisorn. 77 % svarade att relationen till 

revisor var god. Detta tyder på att företagen inte valde bort revision på grund av en dålig 

relation till revisorn. 

 

Fördelar med att behålla revision 
Den största anledningen till att anlita en revisor var att intressenterna kan kräva det. Det tyder 

på att intressenterna är viktiga för företagen. Intressenterna kan ställa krav på företagen att de 

ska anlita en revisor och en orsak kan vara att de av olika skäl vill att räkenskaperna ska vara 

kvalitetssäkrade. Om företagen väljer att behålla revision så kan det gynna både primära och 

sekundära intressenter (Thorell & Norberg, 2005; Deegan & Unerman, 2006).  

 

Drygt var fjärde respondent kan tänka sig att anlita en revisor igen för att känna sig trygg inför 

Skatteverket eller andra myndigheter. Det visar att dessa företag vill vara på den säkra sidan 

om Skatteverket skulle göra en skatterevision på företaget.  
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Ett fåtal respondenter kan tänka sig anlita en revisor om verksamheten förändras. Om nyttan 

inte överstiger kostnaden för revisionen så kommer företagen att välja bort revision (Collis et 

al., 2004; Collis, 2010).  

 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Vår studie visar att 38 % av alla företag som vi undersökte anser att kostnaden inte är den 

största faktorn till att välja bort revision. Det skulle vara intressant att gå på djupet kring detta 

och som förslag göra intervjuer med företagare. Man skulle då kunna gå in mer ingående på 

varför dessa företag inte använder sig av revision och vad som skulle få dem att kunna göra 

det. 

 

Ett annat förslag är en bredare studie där man gör en jämförelse mellan nystartade företag och 

redan registrerade företag. Detta var vår tanke från början, men det var inte möjligt med tanke 

på den knappa tid som stod till förfogande. En kommande studie skulle kunna utvecklas 

genom en jämförande analys av orsakerna till att välja bort revision efter revisionspliktens 

avskaffande. Det skulle också vara möjligt att få en högre svarsfrekvens om enkäten 

skickades ut vid ett annat tillfälle än vid jul. 

 

Ytterligare ett förslag är att göra om denna studie, men med ett urval baserat på hela landet. 

Man skulle då få ett mer rättvisande resultat och kunna dra mer generella slutsatser kring 

resultatet. Man skulle även kunna göra jämförelser med andra länder som har tagit bort 

revisionsplikten i tidigare än i Sverige för att se om antalet små företag som anlitar en revisor 

går upp över tid eller ligger på samma nivå som direkt efter avskaffandet. 

 

Ett annat förslag är att om 10 år göra en liknande studie som denna för att se om antalet 

företag som anlitar revision ökar eller minskar när företagen har vant sig vid att ha ett eget 

val. När revisionsplikten avskaffades kan en dominoeffekt ha skett där många företag valde 

bort revision, men över tid kan företagen komma att skaffa revisionen igen. Det hade även 

varit intressant att göra en studie på företag som först valt bort revision, men sedan valt att 

anlita en revisor. 
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Bilaga 1 – enkätens utformning 
 
Allmänna frågor angående ert företag 
 
1. Vilken position i företaget har du? 

� Chef 
� Anställd 
� Extra personal 
� Annat 

 
2. Hur många år har ert företag funnits? 

� 0-3 
� 3-6 
� 6-10 
� 10-15 
� 15 år eller mer 

 
3. Vilken bransch tillhör ni? 

� Vilken bransch tillhör ni? 
� Jordbruk, skogsbruk och fiske 
� Tillverkning 
� Byggverksamhet 
� Handel, reparation av motorfordon och motorcyklar 
� Transport och magasinering 
� Hotell- och restaurangverksamhet 
� Information och kommunikationsverksamhet 
� Finans- och försäkringsverksamhet 
� Fastighetsverksamhet 
� Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
� Uthyrning, fatighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 
� Utbildning 
� Vår och omsorg; sociala tjänster 
� Kultur, nöje och fritid 
� Annan serviceverksamhet 
� Annat:___________ 

 
4. Vad har ni för nettoomsättning? 
Angivet i svenska kronor 

� 0-50 000 
� 50 000- 100 000 
� 100 000 – 500 000 
� 500 000- 1000 000 
� 1000 000 – 300 000 
� 3000 000 + 
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5. Hur många leverantörer har ert företag? 
� 1 -5 
� 5 -10 
� 10 + 

 
6. Vad har ägaren/ägarna för kunskap inom redovisning/revision? 

� Ingen utbildning 
� Gymnasieutbildning 
� Universitetsutbildning 
� Separata kurser 
� Annat 

 
7. Vårt företag ingår i en koncern? 

� Ja 
� Nej 

 
8. Är ert företag ett familjeföretag? 

� Ja 
� Nej 

 
Allmänna frågor angående ert företag 
 
9. Frågor angående revisionspliktens avskaffande 

� Vilken är den främsta anledningen till att ni väljer att inte använda er av en revisor? 
� Kostnaden är för stor 
� Vi inte fick ut tillräckligt mycket av revisionen 
� Kunskapen finns redan inom företaget 
� Annat 

 
10. Använder ni er idag av annan ekonomisk rådgivning? 
Med annan ekonomisk rådgivning menar vi om ni får hjälp av en utomstående part att ta 

hand om er ekonomi 

� Ja 
� Nej 

 
11. Om ja, vilken typ av ekonomisk rådgivning? 

� Hjälp med att utföra bokföringen 
� Upprätta årsredovisning 
� Få hjälp med kunskap om skattefrågor 
� Annat 

 
12. Till vem/vilka vänder ni er till vid ekonomisk rådgivning? 

� Redovisningskonsult 
� Släkt/vänner 
� Redovisningsbyrå 
� Annat 
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13. Vilken är den största anledningen till att ni skulle kunna tänka er att använda en 
revisor? 

� På grund av att våra intressenter kan kräva det (t.ex. leverantörer, kunder och banker) 
� Ökad kvalité på årsredovisningen 
� På grund av ökade skulder 
� Lättare att låna 
� Känna sig trygg inför skatterevision och inför andra myndigheter 
� Annat 

14. Hur mycket skulle ni kunna tänka er att betala för att ha en revisor? 
� 0 
� 1000- 5 000 
� 5 000- 10 000 
� 10 000-15 000 
� 15 000 + 

 
Allmänna frågor angående ert företag. 
 
Besvara följande påståenden på en skala mellan 1-6 
15. Hur troligt är det att ni kommer anlita en revisor inom de närmsta fem åren 

 
16. Om mitt företag ökar sin nettoomsättning kommer jag troligen vilja anlita en revisor 

 
17. I och med att vi inte har revisionskostnad längre, har vi råd att göra andra 
investeringar 

 
18. Om revisionskostnaden hade varit lägre hade vi anlitat en revisor 
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19. Hur troligt är det att ni skulle välja att anlita en revisor om ni ansåg att ni skulle få 
ut mer av den än tidigare 

 
20. Hur troligt är det att ni skulle anlita en revisor på grund av påtryckningar från 
intressenter 

 
21. Om kvalitén på årsredovisningen ökar genom revision kan vi tänka oss betala för det 

 
22. Hur troligt är det att ni skulle anlita en revisor om det skulle innebära större 
trygghet gentemot myndigheter 

 
23. Vår relation till vår revisor innan revisionspliktens avskaffande var: 

 
24. Övriga kommentarer 
Skriv gärna några rader om varför ni väljer att inte anlita en revisor 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – diagram och tabeller till allmänna frågor om företagen 
 
Vilken position i företaget har du? 

 
Figur 14 Vilken position har du i företaget? 
 
Hur många år har ert företag funnits? 
 

 
Figur 15 Hur många år har ert företag funnits? 
 
Vilken bransch tillhör ni? 

 
Figur 16 Branschtillbehörighet  
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Vad har ni för nettoomsättning? 
 

 
Figur 17 Företagens nettoomsättning 
 
Hur många leverantörer har ert företag? 
 

 
Figur 18 Hur många leverantörer företagen har 
 
Vad har ägaren/ägarna för utbildning inom redovisning/revision? 
 

 
Figur 19 Vad ägaren/ägarna har för utbildning 
 
Ingår ert företag i en koncern? 
 

 
Figur 20 Hur många företag som ingår i en koncern 
 
 
 



 
 

45 
 

 
 
 
Är ert företag ett familjeföretag? 
 

 
 
Figur 21 Är ert företag ett familjeföretag? 
 
Till vem/vilka vänder ni er till vid ekonomisk rådgivning? 
 

 
Figur 22 Vem som hjälper företagen med den ekonomiska rådgivningen 
 
Om mitt företag ökar sin nettoomsättning kommer jag troligen att vilja anlita en 
revisor. 

 
Figur 23 Om företaget ökar sin nettoomsättning kommer jag troligen att vilja anlita en revisor. Skalan är 
från 1 till 6 där 1 är inte troligt och 6 är mycket troligt. 
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Hur troligt är det att ni kommer att anlita en revisor inom de närmsta fem åren? 

 
Figur 24 Hur troligt det är att företagen kommer vilja anlita en revisor inom de närmsta fem åren. Skalan 
är från 1 till 6 där 1 är inte troligt och 6 är mycket troligt. 
 
 


