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Sammanfattning 

Alla aktiebolag i Sverige måste idag använda sig av minst en revisor vilken har till uppgift att 

granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. Hösten 2006 lämnade regeringen in ett beslut om att genomföra en utredning med 

syfte att lämna förslag om hur Europaparlamentets och rådets direktiv om lagstadgad revision 

ska genomföras i svensk rätt.1  

 

Slopandet av revisionsplikt för de små bolagen har till syfte att, genom sina kostnadssänk-

ningar, stärka de små företagens konkurrenskraft. Genom att göra regelverken enklare och ta 

bort de regler som leder till kostnader som kan uppfattas som onödiga hoppas man uppnå det-

ta.2 Av denna anledning har man i många länder i Europa tagit bort revisionsplikten för de 

minsta företagen.  

 

I debatten om revisionspliktens avskaffande lyfts ofta de höga kostnaderna fram som en av de 

viktigaste anledningarna till att slopa revisionsplikten. Syftet med denna uppsats är därför att 

undersöka hur belastande revisionskostnaden egentligen är för de mikrobolagen. För att mäta 

detta har en sekundärdataundersökning baserad på årsredovisningar från 2005 undersökts. Av 

de 30 132 aktiva mikrobolag som finns i Stockholms län har var 50:e valts ut till undersök-

ningen.  För att fastställa hur de mikrobolagen drabbas av revisionskostnaden sattes denna i 

relation till omsättning, totala kostnader och resultat. För att belysa skillnader delades de ut-

valda bolagen även in i intervaller baserat på företagens omsättning. 

 

Resultaten av undersökningen pekar på att de allra minsta bolagen är de som drabbas allra 

hårdast av revisionskostnaden då denna sätts i relation till omsättning, totala kostnader och 

resultat. Studien visar också att denna belastning avtar ju större mikrobolagets omsättning är. 

Revisionskostnaden utgör dock bara någon procent av de totala kostnaderna och är därför att 

betrakta som liten och kan inte ensam anses vara en grund till att avskaffa revisionsplikten för 

mikrobolagen.  

                                                                 
1 SOU 2007:56 s. 81 
2 Thorell & Norberg (2005) s. 25 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Revisionsplikten i Sverige genom tiderna 

Redan 1895 kom krav på revision av aktiebolag i Sverige men revision innebar vid detta till-

fälle inte samma sak som idag, t ex var revisorer då inte en etablerad yrkeskår. Inte förrän 

1944 kom den första moderna regleringen av revision med krav på en auktoriserad revisor och 

det dröjde till 1973 innan en statlig tillsyn av revisorer infördes. Eftersom det inte fanns till-

räckligt många auktoriserade revisorer eller godkända granskningsmän i Sverige då kunde 

man inte kräva att revisionen skulle utföras av en sådan.3 1983 infördes revisionsplikt i alla 

aktiebolag vilket innebar att revisionen skulle utföras av en kvalificerad revisor, dvs. en auk-

toriserad eller godkänd revisor. I större företag skulle revisionen dock fortfarande utföras av 

en auktoriserad revisor.4 I januari 1995 gick Sverige med i EU och sedan dess styrs revisionen 

i Sverige inte bara av svenska lagar utan även av EG:s bolagsdirektiv.  

1.1.2 Revision inom EU 

Enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv får medlemsländerna befria vissa bolag från de skyldigheter 

som aktiebolag har.5 Flera länder inom EU har under de senaste åren övervägt att, för närings-

verksamhet i mindre skala, införa en ny bolagsform utan personligt ägaransvar. Dessa har 

dock beslutat sig för att istället förenkla den reglering som finns6 och den internationella ut-

vecklingen går mot en mindre omfattande revisionsplikt.7 Alla de länder, undantaget Sverige, 

som ingick i EU före utvidgningen 2004, vanligtvis kallade de ”gamla” medlemsländerna, har 

utnyttjat möjligheten att undanta små företag från revisionsplikten. Vissa länder har dock valt 

gränsvärden som är striktare än de som EU angivit som maximala.8  

 

                                                                 
3 Thorell & Norberg (2005) s. 15 
4 Ibid, s. 15 
5 78/660/EEG art. 51 
6 PM 2006/8869/L1 s. 2 
7 Dir. 2006:128 s. 2 
8 Balans 3/2005 s. 16 
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Vissa länder inom EU har aldrig haft en revisionsplikt medan andra länder tidigare hade full 

revisionsplikt men har valt att avskaffa den för små bolag. Nämnas kan t ex Irland som år 

2000 avskaffade revisionsplikten för företag vars omsättning understeg 317 000 euro eftersom 

kostnaderna för revision ansågs vara högre än nyttan. Det var dock inte många företag som 

kunde utnyttja undantaget och gränsvärdet, för att slippa revision, höjdes till 1,5 miljoner euro 

för omsättningen.9 

 

I England infördes undantag från revisionsplikten för de små aktiebolagen 1993. Tre gånger 

har gränsvärdena för detta undantag höjts och de befinner sig numer på den nivå som är max-

imalt tillåten av EU.10 I en studie11 i England uppgav 58 procent av de företag som hade möj-

lighet att utnyttja undantaget att de gjorde detta. Av undersökningen kunde man dra slutsatser 

att ett företag föredrar att bli reviderat om det har en större omsättning, inte är helt familjeägt, 

har aktieägare som inte har tillgång till internredovisning, företagsledningen lämnar kopia av 

årsredovisningen till finansiärer samt om företagsledningen anser att en revision ökar den 

finansiella informationens kvalitet, har en positiv effekt på företagets kreditvärdighet samt att 

revision ger en kontroll av redovisning och ekonomistyrning. Collis, som genomförde under-

sökningen, kom till slutsatsen att detta delvis kunde förklaras med att den marginella kostna-

den för revision blir lägre ju högre omsättningen är samt att man med hjälp av revision kan 

skapa bättre relationer till intressenterna.12 

 

I Grekland kan medlemmar i den grekiska revisorsorganisationen utföra olika tjänster relaterat 

till finansiell revision för företag som inte uppfyller de tre kriterier som finns angivna i det 

fjärde bolagsrättsliga direktivet. Här skiljer sig således konkurrensvillkoren åt mellan reviso-

rer och andra som levererar motsvarande tjänster utan att för den skull vara kvalificerade revi-

sorer.13 

 

I Nederländerna skiljer man mellan små, medelstora och stora företag. Små och mellanstora 

företag är undantagna från olika rapporteringskrav. Däremot kan frivillig revision eller andra 

                                                                 
9 Balans 3/2005 s. 16 
10 Thorell & Norberg (2005) s. 25 
11 I studien ingick aktiva, onoterade företag som lämnade en förkortad årsredovisning till tillsynsmyndigheten, 
inte tillhörde någon koncern samt befann sig under de gränsvärden för revisionsplikt som vid tidpunkten var 
aktuella enligt EG-direktiven. 
12 Thorell & Norberg (2005) s. 28 
13 Rapport från ECON (2007), s. 10 
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former av försäkran krävas av banker som ett villkor för finansiering. Likaså kan myndigheter 

kräva revision eller försäkran i samband med stödåtgärder.14 

 

I Italien kan medlemmar av revisorsorganisationen utföra bekräftelsetjänster, exempelvis re-

visorsbekräftelse, för små företag. De måste dock följa oberoendereglerna, vilka sätter restrik-

tioner för vilka tjänster de kan utföra. En revision kan antingen utföras av en anställd, som 

måste vara revisor, en registrerad extern revisor eller av ett företag som är registrerat hos ju-

stitiedepartementet.15 

 

I Tyskland avskaffades revisionsplikt för små företag 1984 och uppskattningsvis hälften av de 

800 000 tyska bolagen är undantagna från revisionsplikt.16 Medlemmar av revisorsorganisa-

tionen i Tyskland kan dock utföra frivillig revision för klienter som inte omfattas av revi-

sionsplikt.17  

 

I Danmark lät man i mars 2006 avskaffa revisionsplikten för mindre företag och lät därmed 

skatteverket delvis ta över kontrollen av de små företagens finansiella redovisning.18 Den av-

görande anledningen till att avskaffa revisionsplikten, vars avskaffande berör omkring 75 000 

företag, var regeringens önskan om att minska de administrativa kostnaderna för de små bola-

gen och på så sätt öka deras konkurrenskraft inom EU.  

 

I januari 2007 fattade den finska riksdagen beslut om att en ny revisionslag, som bland annat 

innebär avskaffad revisionsplikt för små företag, skulle träda i kraft i juli 2007.19 Tidigare 

omfattades samtliga aktiebolag i Finland av revisionsplikt men i mindre bolag kunde en lek-

mannarevisor genomföra revisionen.20 Vid antagandet av den nya finska revisionslagen har 

man tagit hänsyn till de krav, såsom minimikrav på kvalitetssäkring av revision och de grund-

läggande principerna för revisorers oberoende, som ställs i det nya revisionsdirektiv som trä-

                                                                 
14 Rapport från ECON (2007), s. 10 
15 Ibid s. 10 
16 Balans 3/2005 s. 16 
17 Rapport från ECON (2007), s. 10 
18 Balans 2/2007 s. 7 
19 Balans 3/2007 s. 13 
20 Ibid, s. 17 
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der i kraft i juni 2008. I och med införandet av den nya revisionslagen i Finland blir Finland 

först med att implementera det nya EG-direktivet.21 

1.1.3 Ifrågasättandet av revisionsplikten i Sverige 

Revisionspliktens vara eller icke vara har diskuterats vid ett flertal tillfällen i Sverige. Som 

exempel kan nämnas en utredning av BRÅ som, år 1981, menade att det ofta var små bolag 

med litet aktiekapital, som bildats för att skydda grundaren från personligt betalningsansvar 

och för att vara en skylt utåt, som var mest utsatta för ekonomisk brottslighet. Detta talade för 

ett införande av revisionsplikt i alla bolag.  Vidare kan nämnas Revisorsutredningen som, år 

1993, ansåg att kraven på revisorns kompetens var för höga och därmed fördyrade revisionen 

onödigt mycket för de små bolagen. Aktiebolagskommittén konstaterade, år 1995, att både 

ägarna, som kan uppmärksammas på ekonomiska problem, och samhället, vid bekämpandet 

av ekonomisk brottslighet, hade behov av att företagen kontrolleras. Aktiebolagskommittén 

uttryckte sig samtidigt kritiskt angående EG:s fjärde bolagsdirektiv.22 Frågan om revisions-

plikten för små aktiebolag behandlades ännu en gång 1998, då i ett lagstiftningsärende. Enligt 

propositionen är bolagens kostnader för revisionen inte något tillräckligt skäl för att undanta 

bolagen från reglerna om revision.23 

1.1.4 Utredning av revisionsplikten 

Den 7 september 2006 beslutade regeringen om att en särskild utredare skulle se över tre frå-

gor som rör revisorer och revision. Den särskilda utredaren och experter i utredningen förord-

nades under våren 2007 och utredningen höll sitt första möte i februari 2007. Denna utredning 

har fått namnet Utredningen om revisorer och revision24 och dess uppdrag består av tre delar 

varav en berör revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag. Utredaren har fått i uppdrag 

att föreslå vilka ändringar i regelverket som måste genomföras för att avskaffa revisionsplik-

ten för små företag. Utredaren ska ta ställning till vilka företag som ska omfattas av föränd-

ringen samt överväga om en inskränkning av revisionsplikten är i behov av andra åtgärder för 

att förebygga att t ex skatte- och redovisningsregler inte följs. Vidare ska utredningen utarbeta 

de nödvändiga författningsförslagen och belysa konsekvenserna av dessa. Konsekvenserna av 

                                                                 
21 Balans 4/2007 s. 50 
22 Thorell & Norberg (2005) ss. 15-17 
23 Sveriges Regering (1999) 
24 SOU 2007:56 s. 81 
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förändrade regler för revisionsplikt ska särskilt analyseras för det allmänna, för näringslivet 

och för andra intressenter.  Situationen i de övriga nordiska länderna, och de erfarenheter som 

vunnits i Danmark och Finland, ska särskilt uppmärksammas. Resultatet av utredningen, med 

förslag till lagändringar, ska redovisas i ett delbetänkande senast 31 mars, 2008. De förslag 

som ges ska bidra till att minska företagens administrativa börda samtidigt som andra viktiga 

intressen och skyddet för ägarminoriteten beaktas.25 

 

I en rapport som tagits fram på uppdrag av FAR SRS ställer de sig frågande till om årsom-

sättningen ska vara avgörande för vilka som ska omfattas av undantaget. De nämner ett för-

slag på vad som borde vara avgörande när gränsvärdena bestäms och det är att det istället ska 

tas hänsyn till antalet ägare och inte omsättningen.26 Detta grundas på argumentet att det i små 

aktiebolag inte finns något behov av kontroll av ledningen för att säkerställa ägarens intressen 

när dessa oftast är en och samma person. Det man föreslår då är att undantaget ska gälla en-

/fåmansbolag. 

1.2 Problemformulering och frågeställning 
Revisionens höga kostnader och dess belastning för de mindre aktiebolagen lyfts ofta fram 

som en av de främsta anledningarna till att avskaffa revisionsplikten för mikrobolag. Baserat 

på författarnas efterforskningar har få undersökningar gjorts för att ta reda på hur stora kost-

naderna för revision egentligen är och hur pass belastande de är för de mindre bolagen. Vissa 

uppgifter finns att finna om kostnaden för revision men dessa är inte alltid samstämmiga och 

har inte tidigare satts i relation till omsättning, totala kostnader och resultat. Detta kan anses 

vara ett problem då kostnaden anges som den huvudsakliga anledningen för ett slopande av 

revisionsplikten. Författarna har med denna studie för avsikt att besvara: 

 

• Hur belastande är revisionskostnaden för mikrobolagen? 

1.3 Syfte  
Författarna är av åsikten att frågan rörande revisionskostnadens belastning för mikrobolagen 

bör besvaras eftersom svaren kan vara av stor vikt vid en bedömning av huruvida revisions-
                                                                 
25 Dir. 2006:128 ss. 1-2 
26 Rapport från ECON (2007), s 38 
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plikten bör avskaffas eller inte. Att fortsätta lyfta fram revisionens höga kostnader som motiv 

för att avskaffa revisionsplikten för mikrobolag kan anses missvisande om dessa inte har fast-

ställts. 

 

Författarna är av uppfattningen att det finns ett samband mellan omsättningen och kostnaden 

för revisionen, denna är sannolikt dock inte proportionell. Därför anser författarna att tillvä-

gagångssättet för att besvara frågan bör vara att sätta revisionskostnaden i relation till bola-

gens omsättning, totala kostnader och resultat efter finansiella poster. Vidare har författarna 

delat in de undersökta företagen i kategorier baserade på omsättning. Syftet med att dela in de 

undersökta företagen i kategorier grundade på storlek är att kostnaden för revision i förhållan-

de till omsättning, resultat och totala kostnader med största sannolikhet är större i ett mindre 

företag än i ett större. Undersökningen ämnar därför även redovisa hur de minsta bolagen 

drabbas av revisionsplikten och dess kostnader. 

1.4 Avgränsningar 
Det vore önskvärt att kunna beräkna kostnaden för revision i förhållande till dess nytta men då 

nyttan är svår att fastställa och med största sannolikhet är mycket varierande över populatio-

nen är ett sådant resultat inte möjligt att finna för en undersökning på denna nivå. Istället har 

en undersökning av kostnaden för revision i förhållande till omsättning, resultat och totala 

kostnader gjorts för att försöka fastställa om detta kan anses vara av tillräckligt stor vikt för 

bolagen. 

 

Vid beräknandet av kostnaden för revision hade det varit önskvärt att kunna ta del av de kost-

nader för administration som finns både hos revisorn och i bolaget. Detta för att få en än mer 

rättvisande bild av kostnaden för revision. Denna information är dock inte möjlig att tillgå i en 

undersökning av denna storlek och författarna är därför hänvisade till att beräkna kostnaden 

för revision baserat på den kostnad som finns specificerad i de utvalda bolagens årsredovis-

ningar. 

 

Författarna har valt att i sin undersökning göra en geografisk avgränsning för att begränsa 

urvalet. Då författarna har anknytning till Stockholm och då staden, i rollen som landets hu-
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vudstad, uppfattades som intressant av författarna har dessa valt att avgränsa undersökningen 

till att omfatta aktiva mikrobolag i Stockholms län. 

 

Vid analysen studerades resultat efter finansiella intäkter och kostnader, vilket ses som det 

fundamentala resultatbegreppet vid räkenskapsanalys och lönsamhetsbedömning. Anledning-

en till detta är att resultat efter finansiella intäkter och kostnader inte har påverkats av extraor-

dinära poster eller bokslutsdispositioner, dvs. kostnader och intäkter som normalt inte uppstår 

under verksamhetsåret eller i verksamheten såsom, t ex krigshändelser och jordbävningar.27 

Med detta som bakgrund har författarna därför valt att undersöka resultat efter finansiella pos-

ter i förhållande till kostnaden för revision och det är denna definition författarna hänvisar till 

då bolagens resultat omnämns. 

1.5 Definition av mikrobolag 
Vilka bolag som kan komma att beröras av ett slopande av revisionsplikten är inte säkert.  

I den utredning som har beställts av regeringen, Utredningen om revisorer och revision, ska 

utredaren ta ställning till vilka bolag som ska omfattas av förändringen av revisionsplikten.28 

Av denna anledning är det i dagsläget inte möjligt att säga vilka bolag som kommer att påver-

kas av den avskaffade revisionsplikten. I den debatt som har varit, bland annat som följd av 

SNs utredning, har det i de allra flesta fall hänvisats till bolag med en omsättning understi-

gande 3 miljoner kronor, så kallade mikrobolag.29 Inom EU definieras dock mikrobolag som 

ett bolag med färre än 10 anställda och en omsättning understigande 2 miljoner euro30. Det 

finns vissa indikationer på att en kombination av dessa gränsvärden är de som kommer att 

användas vid ett avskaffande av revisionsplikten och författarna av denna uppsats har därför 

valt att definiera ett mikrobolag som ett aktiebolag med en omsättning understigande 3 miljo-

ner kronor och med färre än 10 anställda. 

 

 

                                                                 
27 Thomasson, Arvidsson m. fl. (1996) s. 112 
28 SOU 2007:56 s. 81 
29 Thorell & Norberg (2005) s. 11 
30 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/decision_sme_en.pdf, läst 071109 
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2 Metod  

2.1 Val av undersökningsmetod 
Den metod som har valts, för att undersöka hur belastande revisionskostnaden är för bolagen, 

är att besvara följande frågor: 

 

 Hur stor är kostnaden för revision i mikrobolag i förhållande till omsättning? 

 Hur stor är kostnaden för revision i mikrobolag i förhållande till rörelsens totala kost-

nader? 

 Hur stor är kostnaden för revision i mikrobolag i förhållande till resultat efter finansi-

ella poster? 

2.1.1 Val av forskningsstrategi 

För att besvara ovanstående frågor har författarna valt att utföra en surveyundersökning, vil-

ken är ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid samhällsforskning. En surveyundersökning 

ger en bred och omfattande täckning samt utförs vid en given tidpunkt. Denna forskningsstra-

tegi omfattar empirisk forskning och lämpar sig mycket bra för kvantitativa undersökningar 

vilket ansågs lämpligt för en studie av detta slag. Då djup data eftersöks är det dock bättre att 

genomföra en fallstudie men man förlorar då dock den bredd som en surveyundersökning ger. 

Då en surveyundersökning genomförs är författarna inte begränsade till att använda sig av en 

speciell metod utan kan välja mellan frågeformulär, intervjuer, skriftliga källor och observa-

tion beroende på vad som passar den aktuella undersökningen bäst.31 

2.1.2 Kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod 

Kvalitativa och kvantitativa ansatser rör sig om två olika sätt att etablera kunskap vilka gärna 

kan kombineras. För att samla in kvantitativa data används oftast frågeformulär där frågor och 

svarsalternativ är förutbestämda. En kvalitativ ansats utgörs istället ofta av längre intervjuer 

eller deltagande observation av små urval som inte är slumpmässigt framtagna. En av förde-

larna med att använda sig av en kvalitativ ansats är att flexibiliteten är större än vid använ-

dandet av en kvantitativ ansats.  
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Kvantitativa ansatser erbjuder ofta bättre möjligheter till generalisering eftersom man med det 

större urvalet kan genomföra en statistisk generalisering, vilket innebär att slutsatser kan dras 

även för personer som inte medverkat i studien.32 Författarna är av åsikten att det för denna 

undersökning lämpar sig bäst att ha en kvantitativ ansats. Detta eftersom författarna önskade 

göra statistiska generaliseringar och inte är av åsikten att den djupare undersökningsnivå som 

normalt uppnås vid en kvalitativ undersökning skulle tillföra denna studie något. 

2.2 Urval 

2.2.1 Urvalsram 

Då antalet aktiebolag med en omsättning understigande 3 000 000 kronor och färre än tio an-

ställda, enligt Affärsdata, uppgick till 135 435 stycken i Sverige var författarna, pga. begrän-

sade resurser, tvungna att begränsa undersökningen. Därför skedde inledningsvis en geogra-

fisk begränsning till Stockholms län, vilket gav 30 132 aktiva mikrobolag.  

 

Urvalsramen, dvs. företeckningen över den population varifrån urvalet görs, för denna sekun-

därdatabaserade undersökning är baserad på uppgifter från Affärsdata. I Affärsdata gjordes en 

sökning på alla aktiebolag med en omsättning understigande 3 000 000 kronor och färre än tio 

anställda i Stockholms län med senaste bokslut 2005 eller 2006. Detta gav en urvalsram om-

fattande 30 132 aktiva bolag. Anledningen till att bolag med senaste bokslut både 2005 och 

2006 valdes är att författarna ej önskade bortse från dem som lämnat in årsredovisning 2006 

och har ett brutet kalenderår. För alla undersökta bolag, oavsett när det senaste bokslutet har 

lämnats in, behandlades information från årsredovisningen från 2005 och inte från 2006.33 

2.2.2 Urvalsmetod 

Då författarna inte besitter närmare kunskaper om aktiebolagen i populationen var det i denna 

undersökning inte lämpligt att göra klusterurval, stratifierat urval eller flerstegsurval. Att göra 

ett slumpmässigt urval, dvs. att enligt en förteckning med slumpmässigt utvalda siffror göra 

                                                                                                                                                         
31 Denscombe (2000) ss.12-13 
32 Johannessen & Tufte  (2003) ss. 69-74 
33 Denscombe (2000) ss. 25-27 
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urvalet, var en möjlighet som kunde ha passat denna undersökning. För att underlätta inhäm-

tandet av fakta från de utvalda enheterna var det dock fördelaktigare att göra ett systematiskt 

urval. Detta innebär att var n-te enhet väljs ut. Då denna undersökning baseras på sekundärda-

ta i form av årsredovisningar hämtade från Affärsdata, vars resultat i form av hela populatio-

nen kan visas med t ex 50 stycken per sidvisning, lämpade sig systematiskt urval mycket bra. 

Det fanns då en möjlighet att vid val av var 50:e enhet välja ut den femte enheten som visas 

vid varje ny sidvisning. På så sätt blev inhämtandet av data enklare och lättöverskådligare än 

om man hela tiden hade behövt räkna sig fram till vilken enhet som skulle väljas ut. Med 

största sannolikhet reducerades även risken för att misstag skulle begås.34  

2.2.3 Urvalets storlek 

Vid bestämmandet av urvalets storlek har författarna utgått ifrån att ett stort urval är att före-

dra för denna typ av undersökning. Detta eftersom man då kan anta att de relevanta undersök-

ningsaspekter som finns har tagits med och därmed ingår i resultaten från undersökningen. 

Med ett stort urval kan även antas att det finns en balans mellan proportionerna i urvalet och 

hela populationen. Detta leder till en ökad representativitet för urvalet vilket gör det mer mo-

tiverat att kunna göra generaliseringar utifrån resultaten. Då det finns ett inslag av slump är 

det dock viktigt att vara medveten om att detta påverkar resultatets precision. Författarna av 

denna rapport önskade att med sin undersökning omfatta relativt många enheter vilka till-

sammans dock inte utgör en stor del av populationen. Detta eftersom författarna var medvetna 

om att det inte finns så mycket att vinna i precision då urvalet har nått en viss storlek.35 I un-

dersökningen behandlade författarna sekundärdata i form av årsredovisningar från 603 

mikrobolag. 

2.2.4 Urvalets representativitet 

Författarna är av uppfattningen att de aktiebolag som ingår i undersökningen sannolikt inte 

utgör ett representativt tvärsnitt av populationen. Detta eftersom t ex andelen IT-företag och 

medieföretag i Stockholms län gissningsvis är större än andelen i hela Sverige. Motsvarande 

är andelen lantbruk med största sannolikhet färre än i övriga landet.  Ett sannolikhetsurval, i 

                                                                 
34 Denscombe (2000) ss. 18-19 
35 Ibid, ss. 31-32 
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form av ett slumpmässigt urval, gjordes trots detta. Författarna är dock medvetna om att varje 

enhet i populationen därmed inte hade lika stor chans att komma med i urvalet.  

2.3 Datainsamling  

2.3.1 Litteraturöversikt 

Vid litteraturöversikten och fastställandet av den teoretiska referensramen lades stor vikt vid 

att kritiskt granska litteraturen och dess källor. Författarna tog då hänsyn till de fyra kriterier 

som enligt Platt och Scott bör användas vid utvärdering av dokument. Detta innebär att förfat-

tarna var uppmärksamma på dokumentets autenticitet och trovärdighet, dvs. ett ifrågasättande 

av huruvida dokumentet är äkta eller inte samt av vem dokumentet har skrivits och i vilket 

syfte. Dokumentets representativitet granskades också vilket innebar ett ifrågasättande av hu-

ruvida dokumentet var fullständigt, om det hade redigerats och om innehållet behandlats i 

dess kontext. Vidare uppmärksammades dokumentets innebörd och huruvida det fanns un-

dermeningar och osagda saker.36 

2.3.2 Insamling av data 

Att göra en undersökning baserad på skriftliga källor medför både för- och nackdelar. Positivt 

med undersökningsmetoden är att det är relativt enkelt att få tillgång till data samt att det är ett 

kostnadseffektivt sätt att få fram data. Vidare är dokumenten vanligtvis en beständig källa 

som kan kontrolleras av andra, vilket även är fallet i denna undersökning. Det negativa med 

en undersökning baserad på skriftliga källor är att en bedömning av källans trovärdighet måste 

göras. I denna undersökning, då sekundärdata består av årsredovisningar anser författarna att 

källan och dess trovärdighet är pålitlig. Då man använder sig av sekundära data har dessa van-

ligtvis sammanställts med ett annat syfte än för den undersökning som genomförs vilket kan 

ge missvisande resultat. I denna undersökning fanns dock all den information som eftersöktes 

presenterad och obehandlad. Det anses inte heller finnas någon risk för att dokumenten i frå-

ga, dvs. årsredovisningarna, skulle bygga på upphovsmannens tolkningar vilket är den tredje 

och avslutande nackdelen med användandet av skriftliga källor.37 

                                                                 
36 Denscombe (2000) ss. 198-199 
37 Denscombe (2000) ss. 198-199 
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Det författarna har gjort rent praktiskt är att de bestämde sig för att ta ett slumpmässigt urval 

av de mikrobolag som finns i Stockholms län. En sökning i Affärsdata på bolag med en om-

sättning understigande 3 000 000 kronor, färre än 10 anställda och med senaste årsredovisning 

2005 eller 2006 gjordes. Detta för att bolag med brutet kalenderår inte skulle falla bort. Efter 

denna sökning fick författarna fram en siffra på 30 132 aktiva bolag. För att få fram ett 

slumpmässigt urval av dessa bolag så valde författarna att börja med det femte bolaget på lis-

tan och sedan ta var 50:e företag därefter. Efter detta urval kom författarna fram till en summa 

på 603 bolag för vilka årsredovisningen för 2005 skulle undersökas.  

2.4 Behandling av insamlade data 

2.4.1 Sammanställning av data 

För att underlätta sammanställningen av data överfördes de enheter som ingår i undersökning-

en till excel-ark. På så sätt gavs en bättre överblick av sammanställningen och risken för miss-

tag minskade därmed med största sannolikhet. De uppgifter som samlades in är: bolagets 

namn, nettoomsättning, totala kostnader, resultat efter finansiella poster samt revisionskostna-

den. Vid sammanställningen av data har författarna valt att genomgående avrunda till närmas-

te heltal. 

 

Kostnaden för revision är avdragsgill vilket innebär att företag får göra avdrag för kostnaden 

och att staten därmed står för 28 procent av kostnaden för revision. Detta innebär att den, i 

årsredovisningarna, angivna kostnaden för revision bör räknas om. Författarna kommer dock i 

denna rapport inte göra detta. Anledningen till det är att omräkning av revisionskostnaden 

skulle innebära en omräkning av omsättningen, de totala kostnaderna och resultatet. Anled-

ningen till att författarna inte kan göra detta är att de inte vet vad det är för skatt bolagen har 

betalat ut och fått in. Sedan ska det förutsättas att bolagen inte är skattebefriade för att omräk-

ningen överhuvudtaget ska ha någon betydelse.  

 

En genomgång av insamlad data skedde sedan där bolag med ofullständiga uppgifter plocka-

des bort.  De bolag som visade ett minusresultat avlägsnades från den del av undersökningen 
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som syftar till att belysa förhållandet mellan revisionskostnaden och resultat efter finansiella 

poster. Detta eftersom det skulle vara missvisande att ta med dessa uppgifter.  

2.4.2 Bortfall 

Ett antal bolag som valts ut avlägsnades eftersom de enbart lämnat in årsredovisning 2006 

eller 2006 och 2004. Dessa företag, 30 stycken, har kommit med i undersökningen eftersom 

författarna valt att i urvalet välja bolag med senaste årsredovisning 2005 eller 2006. I de allra 

flesta fall har de företag som lämnat in årsredovisning 2006 även lämnat in en 2005 men vissa 

undantag fanns alltså med i undersökningens urval och data från dessa har inte inhämtats och 

är att räkna som bortfall. Detta eftersom det hade varit missvisande att i dessa fall insamla 

data från den tillgängliga årsredovisningen 2006 när den övriga undersökningen är baserad på 

data från årsredovisningar gällande 2005. Ytterligare tre bolag har lämnat in årsredovisning 

2005 men inte bedrivit någon verksamhet under året. Dessa har också tagits bort. 

Från några företag, 13 stycken, som valts ut i undersökningen har data inte inhämtats eftersom 

de det år som undersökningen är baserad på, 2005, har en omsättning som överstiger 

3 000 000 kronor. Anledningen till att dessa företag har kommit med i urvalet är att sökningen 

omfattade företag med senaste årsbokslut 2005 eller 2006 och dessa företag har uppfyllt detta 

omsättningskrav 2006 men inte 2005. 

Ytterligare några företag, 28 stycken, räknas som bortfall då samtliga eftersökta uppgifter inte 

har gått att fastställa. Detta har bland annat rört sig om företag som är del av en koncern och 

vars revisionskostnad är inräknad i en total revisionskostnad för koncernen och företag vars 

revisionskostnad inte har gått att utläsa. 

Detta bortfall resulterade i att det egentliga antalet företag som ingår i undersökningen var 

532 stycken. 

2.4.2.1 Extrema värden 

Författarna önskade exkludera extremvärden som skulle ha kunnat snedvrida resultatet, vilket 

de ej kunnat begränsa sig från i urvalet, och gjorde därför ett lådagram. Med hjälp av ett låda-

gram, även kallat en box-and-whiskers-plot, bestäms det minsta och det största icke-extrema 
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värdet, de tre kvartilerna38 och eventuella extremvärden. I Figur 1 nedan visar lådans vänster-

kant den första kvartilen och högerkanten den tredje kvartilen. I lådans mitt finns även media-

nen markerad. Lådan innehåller 50 procent av observationerna och lådans längd motsvaras av 

kvartilavståndet. De linjer som är ritade till vänster och till höger från lådans kanter visar de 

övriga observationerna exklusive extremvärdena. 

Figur 1 Lådagram 

 

Extremvärden kan definieras på olika sätt men i denna undersökning har författarna valt att 

betrakta de värden som befinner sig mer än 1,5 kvartilavstånd till vänster om den första kvar-

tilen eller till höger om den sista kvartilen som extremvärden.39 

2.4.2.2 Hantering av företag som visar minusresultat 

Vid undersökningens inledning förutspådde författarna inte hur stort antalet företag med mi-

nusresultat skulle komma att bli. Ett mycket stort antal företag som valts ut i undersökningen, 

totalt 206 stycken, visade sig ha ett minusresultat. Då kostnaden för revision sätts i relation till 

resultat efter finansiella poster skulle det vara missvisande att även räkna med de företag som 

visar minusresultat och de har därför avlägsnats vid sammanställningen av den insamlade 

datan. Att istället använda sig av rörelseresultatet övervägdes men vid närmare undersökning 

visade det sig att detta inte skulle resultera i att bortfallet minskade. Det är dock viktigt att 

notera att de företag som visar minusresultat och dess uppgifter enbart har avlägsnats från 

denna del av undersökningen och att företagen fortfarande finns med i de jämförelser som inte 

berörs av resultat efter finansiella poster. 

                                                                 
38 Kvartiler är de tre värden som delar materialet i fyra lika stora delar. 
39 Körner & Wahgren (2005) s. 55-56 
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2.4.3 Analys av data 

Analysen av de kvantitativa data som framkom av undersökningen bygger på siffror och pre-

senteras därför i diagram och tabeller för att ge en lättöverskådlig bild av resultaten och skapa 

begriplighet. Alla diagram och tabeller förklaras och kommenteras dock för att hjälpa läsaren 

att tolka resultaten.  

 

I analysen av data framräknas medelvärdet som visar ett genomsnitt av alla värden. Medel-

värdet påverkas av extrema värden och författarna övervägde därför att istället eller som 

komplement beräkna medianen som visar det värde som finns i mitten av alla värden ordnade 

i storleksordning och därför inte påverkas av extrema värden. Författarna valde dock istället 

att med hjälp av lådagram exkludera extrema värden. Då antalet undersökta enheter i detta fall 

är stort och resultaten kan variera kraftigt ansågs ett framräknande av typvärde inte vara moti-

verat i detta fall.40 

2.5 Studiens kvalitet 

2.5.1 Metodkritik 

Författarna är medvetna om att den valda metoden kan ha bidragit till ett resultat som inte 

hade erhållits om författarna hade haft möjligheten att titta på alla företag i hela Stockholms 

län eller i hela Sverige. Detta eftersom antalet bolag som hade negativt resultat resulterade i 

ett stort bortfall för den del av undersökningen som berör revisionskostnad i relation till resul-

tat efter finansiella poster. Författarna inser att om de i sin datainsamling exempelvis hade 

börjat med det sjunde bolaget på listan istället för det femte bolaget kunde resultatet ha sett 

annorlunda ut. Detta gäller inte enbart för uträkningen av revisionskostnad i relation till resul-

tat efter finansiella poster utan för hela undersökningen. 

2.5.2 Källkritik 

Då urvalsramen bestäms finns det en risk för snedvridning. Då Affärsdata, vars uppgifter un-

dersökningen är baserad på, är ett uppdaterat register anses det inte finnas någon större risk 

                                                                 
40 Denscombe (2000) ss. 228-229 
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för en snedvridning i urvalsramen. Författarna anser därmed att denna urvalsram uppfyller 

kraven för hur en bra urvalsram ska vara.    

 

Då ämnet som behandlas i undersökningen är aktuellt är en stor del av den teoretiska under-

sökningen baserad på tidningsartiklar och rapporter. I många fall kan en tidningsartikel ses 

som inte lika trovärdig som en bok som kanske har tryckts i flera upplagor. I denna undersök-

ning har dock de allra flesta artiklar hämtats från tidskriften Balans, vilken ges ut av FAR 

SRS. Denna tidskrift anses av författarna som seriös och icke partisk eftersom olika åsikter 

ges plats i tidskriften. 

Undersökningen är baserad på årsredovisningar som är granskade av en revisor. Författarna 

vill dock förmedla sin medvetenhet om den osäkerhet kring de siffror som kan hämtas ur års-

redovisningarna. Författarna är medvetna om att siffrorna inte behöver vara sanningsenliga 

enbart för att de finns i en rapport som har lämnats in med en ren revisionsberättelse, än mind-

re alla de årsredovisningar som har lämnats in med oren revisionsberättelse. Författarna har 

ingen exakt siffra på hur många företag som årligen lämnar in en årsredovisning med oren 

revisionsberättelse men varje år registreras ca 15 000 anmälningar med misstanke om ekono-

misk brottslighet hos Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.41 Av dessa ca 15 000 

gäller ungefär hälften brottslighet inom en- eller fåmansföretag med förhållandevis låg om-

sättning.42  

Vidare kan sägas att det urval författarna har kan vara missvisande i den mån att vissa bran-

scher kan vara representerade i större grad än andra branscher. Det är vissa branscher som i 

större grad är i riskzonen för ekonomisk brottslighet. Ett antal branscher som är överrepresen-

terade i den meningen är restaurangbranschen och städbranschen. 43  

2.5.3 Validitet 

Validitet bedömer förmågan att mäta det som avses mätas.44 Det vill säga att den uppskattar 

huruvida det som undersöks är det som ämnas undersökas. Här kan anses att undersökningen 

har en hög validitet eftersom undersökningsenheterna har valts ut på rimliga och tydligt redo-

                                                                 
41 Rapport om den ekonomiska brottsligheten, Ekobrottsmyndigheten, s.29 
42 Ibid, s.29 
43 Ibid, s.19 
44 Byström (2000) s.53 
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visade grunder och att alltför stora förenklingar undvikits. För att detta ska stämma förutsätter 

författarna att den information som inhämtats är rättsenlig men är dock även medvetna om att 

det kanske inte är så. Vidare har författarnas personliga åsikter och påverkan av undersök-

ningens resultat minimerats. Författarna är dock medvetna om att validiteten kan ha höjts yt-

terligare om de använts sig av metodtriangulering45 men anser att det i detta fall inte var nöd-

vändigt för att få fram de resultat de eftersökt.  

2.5.4 Reliabilitet 

Reliabilitet mäter noggrannheten i mätningarna.46 Denna undersökning baseras på siffror som 

finnes i årsredovisningar vilket innebär att om denna undersökning skulle göras igen så skulle 

det troligtvis ge samma resultat. Detta ger denna undersökning hög reliabilitet. Med detta i 

åtanke kan sägas att det inte finns någon risk för en snedvridning i resultatet som följd av ute-

blivna svar47 och detta område behandlas därför inte mer ingående. Vissa årsredovisningar 

visade sig dock, vilket författarna inte förutsåg, sakna tydliga uppgifter om den data som skul-

le inhämtas och bortfallet blev större än väntat. 

2.5.5 Generaliserbarhet 

De siffror som tas fram anses tillförlitliga då de är tillgängliga för alla som vill ta del av dem. 

Då denna undersökning inte är en totalundersökning utan baseras på ett systematiskt urval i 

ett avgränsat område så kan inte påstås att de resultat som fås är generaliserbara över hela 

landet. Strikt tolkat kan sägas att denna undersökning bara är representativ för undersökning-

ens avgränsning som i detta fall är Stockholms län. Problemet går dock inte att undkomma om 

inte en totalundersökning görs vilket författarna inte har resurser till i denna studie. Med detta 

i åtanke kan sägas att några generella slutsatser gällandes alla mikrobolag i Sverige inte bör 

kunna dras. Detta delvis för att undersökningen enbart baserats på mikrobolag i Stockholms 

län och delvis för att vissa branscher kan vara överrepresenterade i Stockholm. Då undersök-

ningen har hög reliabilitet och validitet så är undersökningen i sig tillförlitlig och då skulle, 

om fördelningen av branscher såg lika ut i hela Sverige, de dragna slutsatserna kunna gälla 

generellt för hela landet. 

                                                                 
45 När fler metoder används i undersökningen för att få fram olika vinklar. 
46 Byström (2000) s.53 
47 Denscombe (2000) s. 29 
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Revision 
Ordet revision härstammar från det latinska ordet revidere vilket har betydelsen att se tillba-

ka.48 Revision innebär idag att ett företags redovisning och förvaltning kritiskt granskas och 

bedöms.49 

3.1.1 Extern och intern revision 

Det finns flera olika typer av revision, revisionen kan t ex delas in i extern och intern revi-

sion.50 Extern revision är den verksamhet som den revisor som valts av bolagsstämman utför. 

Intern revision är en del av den förvaltande organisationen och har som syfte att granska och 

föreslå förbättringar av det interna kontrollsystemet. Företagsledningen är ansvarig för den 

interna kontrollen.51 När revision omnämns i denna uppsats åsyftas den externa revisionen om 

inget annat anges. 

3.1.2 Förvaltnings- och redovisningsrevision 

Den del av revision där det undersöks huruvida styrelsen och VD har uppfyllt de krav som 

finns i ABL kallas för förvaltningsrevision. Då ska revisorn avgöra huruvida man brutit mot 

ABL eller bolagsordningen gällande bokföringen och förvaltningen av företagets medel.  

 

Redovisningsrevision kallas den del av revisionen där revisorn granskar och bedömer räken-

skaper och årsredovisning och det är denna del som anses vara revisionens kärna. Efter denna 

granskning ska revisorn kunna ta ställning till om resultaträkningen och tilläggsupplysningar-

na kan anses visa årets resultat på ett rättvisande sätt. Revisorn ska även kunna se om alla 

tillgångar och skulder finns med i balansräkningen och om de som finns upptagna i balans-

räkningen faktiskt existerar, tillhör bolaget och är rätt värderade. Vidare ska revisorn kunna ta 

ställning till om resultat- och balansräkningen stämmer överens med bokföringen samt om 

den ekonomiska information som finns i förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat- 

                                                                 
48 Moberg (2006) s. 33 
49 FAR, Vad är revision? (2001) s. 7 
50 Ibid, s. 7 
51 Moberg (2006) ss. 35-36 
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och balansräkningen och noterna kan anses ge en rättvisande bild av bolagets resultat och 

ställning. Avslutningsvis ska revisorn kunna ta ställning till om förvaltningsberättelsen inne-

håller det som lag om god redovisningssed kräver samt om annan information i årsredovis-

ningen stämmer med resultat- och balansräkningarnas bild av bolaget och med vad revisorn 

känner till.52 

3.1.3 Revisorns arbete 

Den lagstadgade revisionen i Sverige har som mål att revisorn ska lämna en revisionsberättel-

se. Årsredovisningen, bokföringen samt företagsledningens förvaltning ska granskas av revi-

sorn för att möjliggöra ett uttalande från revisorn i revisionsberättelsen om årsredovisningen 

har upprättats enlig den lag om årsredovisning som finns och därmed också ger en rättvisande 

bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige. Vidare ska, i 

vissa fall, ställning tas till om ansvarsfrihet kan beviljas.53 

 

I revisionsberättelsen är revisorn skyldig att berätta om denne anser att bolaget inte har full-

gjort sin skyldighet gällande skatter och avgifter. Syftet med detta är att försäkra sig om att 

beskattningssystemet fungerar effektivt. Denna rapportering är inriktad på samhällets behov. 

Sedan 1999 är revisorer också skyldiga att till styrelsen rapportera de iakttagelser som gjorts 

rörande brott samt att rapportera misstankar om brott till en åklagare. Även misstanke om 

penningtvätt ska rapporteras. Denna anmälningsskyldighet har dock andra syften än den gene-

rella anmälningsplikten i ABL eftersom denna anmälningsskyldighet finns till för att motver-

ka uppkomsten av allvarlig kriminalitet som kan skada samhället och inte för att skydda bo-

lagsintressenterna i det bolag som revideras.54  

 

Det är viktigt att revisorn styr revisionen mot de områden där risken för fel är störst men det 

krävs då att revisorn förstår företagets verksamhet och de risker som kan orsaka väsentliga fel 

i årsredovisningen samt att revisorn förstår vilken intern kontroll som finns i företaget.55 

                                                                 
52 FAR, Vad är revision? (2001) s. 13-14 
53 RS 200, bestämmelse 2 
54 Thorell & Norberg (2005) ss. 21-23 
55 FAR, Vad är revision? (2001) s. 16  
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3.1.4 Revisionens nytta 

Revisionen är viktig i ett aktiebolag, där ägarnas ansvar är begränsat och de endast ansvarar 

med det insatta kapitalet, eftersom de olika intressenterna måste kunna lita på den information 

som företaget lämnar om sin ekonomiska situation. Då revisionen bidrar till att ge trovärdig-

het åt företagens finansiella information kan den ses som en förutsättning för att näringsliv 

och samhälle ska fungera väl. Om en revisor inte granskade företagen skulle intressenterna få 

använda sig av egna kontrollanter för att avgöra om de bör lita på ett företag eller ej.56 Revi-

sionen har alltså till syfte att ge trovärdighet åt den ekonomiska information som företaget 

lämnar för att näringslivet i sin tur ska kunna fungera på ett effektivt sätt.57 Revisorn och den-

nes arbete är av värde för företaget eftersom det skapar trovärdighet och t ex kan bidra till att 

underlätta framskaffandet av finansiärer. En revision innebär alltså att värdet på informatio-

nen höjs. Då informationen blir mer pålitlig till följd av revision blir den också mer värdefull 

för dem som fattar besluten.58 Detta eftersom det med revisorernas kontroll av redovisningen, 

bokslutsarbetet och företagets förvaltning erhålls en viss garanti för att dessa uppgifter är rik-

tiga.59 Intressenterna förväntar sig att en revision genomförs av en person som är oberoende 

samt att revisionen garanterar att årsredovisningen är rättvisande och att räkenskaperna är i 

ordning. Eftersom revisorn har rapporteringsskyldighet förväntas även att revisionen ska hjäl-

pa till att bekämpa brottslighet och underlätta skattekontrollen.60 

 

Förutom de plikter som revisorn har gentemot aktieägarna har denne även skyldighet att se till 

att de bestämmelser i ABL och bolagsordningen, som finns till för att skydda övriga intres-

senter, respekteras.61 Det innebär att det är ägarna som utser revisorer men revisorn måste 

även beakta intressen tillhörande borgenärer, anställda, enskilda aktieägare och allmänheten.  

3.1.5 Revisionspliktens innebörd för revisorer 

För revisorerna innebär revisionsplikten, och uppdragen därigenom, en plattform för olika 

tilläggsuppdrag. Därför anses det osannolikt att revisorerna skulle vara för ett avskaffande av 

revisionsplikten. Det är dock svårt att avgöra hur revisionsbranschen kommer att påverkas av 

                                                                 
56 FAR, Vad är revision? (2001), s. 7 
57 Moberg (2006) s. 34 
58 Gray, Manson (2000) s. 9 
59 Thomasson, Arvidsson m. fl. (1996) s. 309 
60 Thorell & Norberg (2005) s. 33 
61 Moberg (2006) s. 34 
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ett borttagande av revisionsplikten. Instinktivt anser många kanske att det är en självklarhet 

att det kommer att gå sämre men en undersökning i England, baserad på 613 frågeformulär 

besvarade av medlemmar i den ledande revisorsorganisationen, visar att de uppdrag som för-

lorades i och med borttagandet av revisionsplikten ersattes med andra uppdrag. Det är dock 

viktigt att poängtera att revisionsbyråerna drabbades olika och att små revisionsbyråer med 2-

20 partners var de som i störst utsträckning drabbades av bortfall av revisionsuppdrag.62 

3.2 Revision som ett socialt fenomen 
Enligt David Flint är den enkla definitionen på revision att den är en examination, men en 

speciell sådan.63 För att få full förståelse för revisionen krävs en uppskattning av dess dyna-

miska funktion i samhället. Funktionen har utvecklats som en reaktion på det behov som 

kommer från vissa grupper i samhället som söker information eller försäkring från vissa grup-

per vars handlande eller affärer de har ett legitimt intresse i. Revisionen existerar för att dessa 

grupper, av ett eller flera skäl, inte kan få tag på den informationen på egen hand. Det sociala 

konceptet av revision är att det är en examination som utförs av en extern person som jämför 

prestationer mot förväntningar och rapporterar resultatet.64 

3.2.1 Agentteorin 

Agentteorin utformades på 1970-talet och utgick från att alla aktörer är rationella nyttomaxi-

merare. I fokus står relationen mellan två parter under kontrakt varav en är agent och den 

andra är principal. Agenten tar på sig uppdraget att handla utifrån principalens intressen och 

inte sina egna när denne fattar beslut för principalens räkning. Exempel på en sådan relation 

är förhållandet mellan aktieägare och företagsledning. För att agentteorin ska gälla måste in-

formationsasymmetri råda, vilket innebär att ena parten sitter på mer information än den 

andra. Agenten kan då bruka eller missbruka den positionen till att tjäna sina egna intressen 

och problem uppstår då agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av principalen.65 

 

Agentrelationer innebär kostnader för principalen och dessa har blivit identifierade som sum-

man av (1) övervakningskostnaden för principalen, (2) bindningsutgifterna för agenten och 

                                                                 
62 Thorell & Norberg (2005) s. 29 
63 Flint (1988), ss. 14-15 
64 Ibid, ss. 14-15 
65 Ibid. ss.114-118 
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(3) residualförlusten.66 Övervakningskostnader är utlägg från principalens sida för att kontrol-

lera agenten och dennes handlande och beteende, exempelvis kostnaden för revision. Bind-

ningsavgifter från agentens sida är ett löfte om att denne inte ska handla på ett sådant sätt som 

skulle skada principalens intressen och att denne binder sig att ersätta principalen om han 

skulle göra så. Residualförlusten är definierad som den skillnad som uppstår i välståndet som 

resultat av hur principalen skulle agera i en situation gentemot när agenten agerar i dennes 

ställe. Agentteorin menar att principalen och agenten kommer att fortsätta dra på sig övervak-

ningskostnaderna och bindningsavgifterna så länge som dessa är mindre än minskningen i 

residualförlusten. Detta för att teorin förutsätter att alla aktörer är nyttomaximerare.67 

3.3 Intressentmodellen 
För företaget är revisionen ett verktyg som används för att skapa trovärdighet och tillit samt 

för att ge intressenterna en rättvisande bild av företaget. Ett företag är beroende av sin om-

värld vilken består av samhälle, marknad, finansiärer och medarbetare. Dessa kan i sin tur 

delas upp i: ägare/investerare, anställda, långivare, leverantörer, kunder, samhället och all-

mänheten.68 Redovisningens huvudsyfte är att förse intressenter med information om verk-

samheten som där visar dess ekonomiska situation, beslutfattande, kontroll och budgetering. I 

intressentmodellen är företagets mål att tillgodose intressenternas behov.  

3.3.1 Ägarna 

Ägare behöver underlag för att kunna utvärdera företagsledningens prestation och årsredovis-

ningen har härvid stor betydelse. Revision syftar sedan till att öka tilltron till informationen i 

årsredovisningen. Ett bolag med bara en ägare har inte lika stor användning av revision därför 

att ägaren redan har full insyn i företaget inte behöver någon som granskar räkenskaperna och 

årsredovisningen för att öka trovärdigheten i den lämnade informationen. Det är bara ägare 

som inte har tillgång till intern information som har nytta av revisionen.69  

                                                                 
66 Schroeder (2007) ss. 114-118 
67 Ibid, ss. 114-118 
68 Thomasson, Arvidsson m. fl. (1996) s. 21 
69 Thorell & Norberg (2005) s. 36 
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3.3.2 Bolagsledningen 

Revisionen tillför ledningen och företaget mervärde såväl internt som externt. Ledningen ser 

vanligtvis positivt på revision då den hjälper till att kontrollera räkenskaperna och bokförings-

systemen.70 Detta bidrar till att undvika bedrägerier och tillför trovärdighet till den externa 

information som är av största intresse för olika intressenter. Det gäller i första hand banker 

och andra långivare men även leverantörer, fast då i mindre utsträckning. Den nyttan av revi-

sionen minskar dock ju mindre företaget är.  

3.3.3 Kreditgivarna 

I små bolag träder kreditgivarna fram som den individuellt största och mest betydande intres-

senten till redovisningsinformationen. Kreditgivarnas intresse av innehållet i räkenskaperna är 

oftast mer direkt än för någon av de andra intressenterna. Det är därför inte särskilt överras-

kande att framför allt banker och andra kreditgivare som regel är positiv inställda till att rä-

kenskaperna skall vara reviderade. Institutionella kreditgivare kan därmed sägas ha tre förde-

lar av en revision. Närmare bestämt att det är tydligare ordning i den löpande bokföringen, att 

årsredovisningen är mer tillförlitlig och att det finns en revisor tillgänglig vid behov. En insti-

tutionell kreditgivare är därför en intressent som inte bara är positiv till revision utan framför-

allt till en lagstadgad revision. Detta för att det inte ska behöva avtalas om revision med varje 

potentiell kund. 71 

3.3.4 Samhället och staten 

Samhällets intressenter är anställda, kunder, leverantörer och alla andra som bor i samhället 

Samhällets intresse och nytta av revision är stort bland annat för att det ska vara brottsbekäm-

pande genom att upptäcka och avhålla från brott och även bekämpa penningtvätt. Revisionen 

ska kontrollera räkenskaperna i syfte att få ett bra underlag för skattedeklarationer från företa-

gen och att därmed avhålla från skatteundandragande. Den ska även i viss mån upptäcka 

bristande efterlevnad av skatteregler. Vid exempelvis konkurs- och brottsutredningar kan re-

viderad bokföring göra det lättare att i efterhand spåra fel. 72 Nämnda intressen har lett till ett 

                                                                 
70 Thorell & Norberg (2005), s. 37 
71 Ibid, s. 38 
72 Ibid, s. 40 
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utvidgande av revisorns rapportering till myndigheter efter genomförd granskning av företa-

gens redovisning och förvaltning.  

3.4 Tidigare studier 
Det har forskats mycket kring den kommande förändringen av revisionsplikten för 

mikrobolag. Tidigare studier handlar mestadels om de parter som berörs av revisionsplikten 

och vilka effekter som skulle följa av slopandet för gällande parter. De parter som nämns är 

kreditgivare, leverantörer, staten i form av SKV och Ekobrottsmyndigheten, revisorerna, ak-

tieägarna och i viss mån aktiebolagen själva.  

 

Fogelberg och Pettersson har i sin studie kommit fram till att leverantörer och banker behöver 

kunna tillgå tillförlitlig information från företagen.73 Vid ett framtida avskaffande av denna 

plikt så kommer sådan information inte kunna tillgås från en oberoende part som gått igenom 

företagets bokföring, utan ett reviderande av årsredovisningen. Det finns indikationer som 

tyder på att kreditgivarna kommer att fortsätta kräva reviderade årsredovisningar för att kunna 

bevilja lån till företagen. Det har Lind och Granlund kommit fram till i sin studie där de inter-

vjuat ett antal kreditgivare på marknaden.74 Skulle ett företag mot all förmodan få ett lån utan 

reviderad årsredovisning så skulle det medföra högre kostnader för företaget i form av högre 

ränta som banken måste ta ut för att kunna försäkra sig mot framtida konkurser. Att den möj-

liga effekten skulle bli tvång till revision eller höjda räntor framgår även tydligt i den rapport 

ECON gjort på FAR SRS begäran.75 

 

I en rapport som ECON Pöyry fått i uppdrag att ta fram åt FAR SRS för att belysa de samhälls-

ekonomiska effekterna står att slopandet kommer leda till att SKV kommer att få tillgå ökade 

kontrollåtgärder. För aktieägare, banker och andra kreditgivare m.fl kommer ökade transak-

tionskostnader att tillkomma.76 Det ökade behovet av resurser måste finansieras och eftersom 

SKV finansieras av skatter innebär detta att skattebetalarna troligtvis kommer få notan i form 

av högre skatter. Ett avskaffande kan komma att vara en fråga om omfördelning av resurser 

där kostnaderna för revision överförs från aktiebolagen till skattebetalarna. 

                                                                 
73 Fogelberg & Pettersson, (2007) 
74 Lind & Granlund (2005)  
75 Rapport från ECON (2007), s 37 
76 Ibid, s 37 
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Vad det gäller bolagen är det inte säkert att bolagens totala konsultationskostnader minskar till 

följd av att plikten avskaffas. En möjlig effekt är att behovet av rådgivning ökar när bolaget 

inte längre revideras regelbundet. Vidare kan inte uteslutas att banker och andra kreditgivare 

kommer att ställa högre krav på revision än vad som idag följer av den lagstadgade plikten. 

De små aktiebolagen undgår i varierande grad kostnader för kontrollåtgärder samtidigt som 

intressenterna, dvs. skattebetalare, kreditgivare m.fl. får ökade kostnader.77 

3.5 Pågående debatt 
Urban Bäckström, VD för SN, menar att revisionsplikten fungerar som en konkurrensnackdel 

för svenska småföretag eftersom revisionskostnaden är så betungande för ett litet företag. I en 

Demoskopundersökning som SN lät göra våren 2005 uppgav 42 procent av mikrobolagen att 

de skulle fortsätta med revision trots ett avskaffande. Bäckström anser det viktigt att företags-

ledningen och inte lagstiftaren beslutar huruvida företaget ska revideras eller inte.78 

 

Bo Svensson, som leder utredningen om revisorer och revision, tror att det finns en risk att 

SKV, som idag tar för givet att revisorerna ska upptäcka de allvarligaste felen, kommer att 

utöka sin stickprovskontroll när revisionsplikten avskaffas.79 

 

Vilhelm Andersson, skattedirektör på SKV, säger att revisionsberättelserna är av stort värde 

för SKV eftersom en oren sådan är en signal för att se närmare på företaget. Andersson säger 

även att SKV har uppmärksammat att det framför allt i små företag finns vissa problem med 

att hålla isär företagets och ägarens finanser då det ibland kan vara svårt att avgöra hur en 

kostnad ska bokföras. Andersson menar att SKV är öppet för förenklingar av reglerna för re-

vision och påpekar att problemet är hur frågan om kontroll och insyn i företagen ska lösas om 

revisionsplikten avskaffas. I april 2005 lämnade SKV tillsammans med Bokföringsnämnden 

förslag till finansdepartementet på hur man kan underlätta för de små företagen genom att 

göra regelverket kortare och mer lättförståeligt.80 

 

                                                                 
77 Rapport från ECON (2007), s 37 
78 Balans 3/2007 s. 21 
79 Balans 2/2007 s. 15 
80 Balans 5/2005 ss. 23-24 
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Sigurd Elofsson, eko-revisor vid Utvecklingsenheten hos Ekobrottmyndigheten, anser att re-

visorerna har en nyckelroll i ekobrottsbekämpningen eftersom de bidrar till att säkerställa att 

informationen från företagen är trovärdig för intressenterna. Han menar att fler företag skulle 

hamna hos Ekobrottsmyndigheten om revisionsplikten avskaffades, både för uppsåtliga brott 

men också för att revisionsplikten fyller en viktig funktion för eftersom den förebygger oakt-

samma brott såsom t ex försenad årsredovisning. Ekobrottsmyndigheten samarbetar med FAR 

SRS för att förebygga bort framför allt de brott som sker till följd av oaktsamhet. Ekobrotts-

myndigheten informerar därför FAR SRS om de generella brister som de uppmärksammar. På 

så sätt hoppas man nå ut till majoriteten av Sveriges revisorer så att dessa kan vara extra upp-

märksamma och förebygga denna typ av brott. Genom detta hoppas Ekobrottsmyndigheten få 

mer tid över till allvarliga brott men Elofsson menar även att det är positivt för klienten som 

slipper hamna hos Ekobrottsmyndigheten i onödan.81 

 

Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS, lyfter fram risken för att slopad revisionsplikt 

kan leda till att den ekonomiska brottsligheten ökar samt problematiken med att de företag 

som har revision kommer att anmälas vid misstanke om brott medan de som inte låter sig re-

videras inte kommer att anmälas. Han pekar även på att en revision som är efterfrågestyrd kan 

komma att påverka arvodet positivt. Detta eftersom revisionsarvodet i Sverige, delvis beroen-

de på revisionsplikten, är pressat. Han menar att om revisionen var frivillig skulle revisionen 

få en högre status och därmed ett högre värde.82 Dan Brännström hävdar att man genom att 

slopa revisionsplikten för små företag skulle svika de företag som bäst behöver revisorns 

hjälp, nämligen de företag som befinner sig i kris.83  

 

Det är naturligt att revisorer känner en oro över att de kommer få färre jobb om revisionsplik-

ten för små företag avskaffas men flera röster hävdar att fler tjänster av revisorer kommer att 

efterfrågas och att affärsmöjligheterna för rådgivning kommer att öka.84 

 

Anders Ekedahl, chef för Swedbanks företagsmarknad, säger att om revisionsplikten avskaf-

fas för de små företagen måste bankerna anpassa sig till hur möjligheten att göra säkra be-

dömningar påverkas. Detta kan t ex komma att ske genom att en utvärdering sker på annat sätt 

                                                                 
81 Balans 5/2005 ss. 21-22 
82 Balans 4/2007 s. 8 
83 Balans 3/2005 s. 24 
84 Balans 5/2007 s. 8 
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eller genom att banken kompenserar med högre prisuttag när risken blir större. Anders Eke-

dahl menar även att det finns en risk att bankerna kommer bli försiktigare med att låna ut 

pengar.85 

3.6 Teoridiskussion 
Syftet med de valda teorierna är att förklara vad revision är, varför den kom till, vilket behov 

som finns samt vilka det är som är i behov av revisionen. För att läsaren ska kunna skapa sig 

en uppfattning om revisionen och hur pass betungande den kan anses vara för mikrobolagen 

är det vikigt att beskriva revision och vad det innebär. Teorierna i den teoretiska refernsramen 

tar upp de faktorer som frambringade revisionen samt dess syfte och är av denna anledning 

relevanta för uppsatsen.  

 

Revisionen som socialt fenomen beskriver revisionen som en reaktion utvecklad efter det be-

hov som kommer från vissa grupper i samhället för att få fram, för dem, icke-tillgänglig in-

formation.86 Denna teori är viktig för studien eftersom den ger en förståelse för vad revisionen 

bidrar med. 

 

I agentteorin tar agenten tar på sig uppdraget att handla utifrån principalens intressen, och inte 

sina egna, när denne fattar beslut för principalens räkning vilket skapar ett behov av en revi-

sor. Denne ska undersöka om företagsledningen har handlat utifrån ägarens intressen eller 

sina egna.87 Det har debatterats mycket kring om det verkligen föreligger ett behov av den 

sortens kontroll i ett mikrobolag då ägaren ofta också är den som leder företaget.  

 

Även om det kanske inte föreligger ett behov av revisions hos enmansföretagen så handlar det 

till viss del om ett företags vilja och behov av att anpassa sig till omgivningens krav. Ett ex-

empel är att företaget vill rättfärdiga sig inför kreditgivare och SKV vars godkännande kan 

vara avgörande för en fortsatt verksamhet. Sedan finns det ett antal andra intressenter som är i 

behov av den trygghet en reviderad årsredovisning ger och dessa nämns i intressentmodellen. 

                                                                 
85 Balans 2/2007 s. 7 
86 Flint (1988), ss. 14-15 
87 Ibid, ss. 114-118 
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4 Empirisk undersökning 

4.1 Beräkning av extrema värden 
Författarna önskade exkludera extremvärden av revisionskostnaden, vilka de ej kunnat be-

gränsa sig från i urvalet, och gjorde därför ett lådagram vars resultat redovisas i Figur 2. Efter 

bortfall till följd av saknade uppgifter och saknade årsredovisningar återstod 532 företag. Me-

dianen för revisionskostnaden hos de 532 företagen är mellan företag nummer 266 och 267 i 

listan vilket ger: 

kronor7335
2

73447326
=

+  

 

Vidare måste kvartilerna beräknas. Av de 532 företagen i undersökningen ligger den undre 

kvartilen mellan värde 133 och 134, vars revisionskostnad beräknas enligt: 

kronorq 5555
2

55665544
1 =

+
=  

 

Den tredje kvartilen, medianen i den övre hälften av materialet, ligger mellan värde 401 och 

värde 402 och beräknas enligt: 

kronorq 102505,10249
2

1025710242
3 ≈=

+
=  

 

För att beräkna det minsta extremvärdet, det värde som ligger mer än 1,5 kvartilavstånd till 

vänster om första kvartilen, görs följande beräkning: 

kronor1488)555510250(5,15555 −=≈−−  

Det minsta värdet som inte är att räkna som extremt är i denna undersökning alltså –1488 

kronor. Eftersom inget företag har en revisionskostnad som är minus innebär detta att inget 

företag bör tas bort grundat på detta. 

 

Det högsta extremvärdet, det värde som ligger mer än 1,5 kvartilavstånd till höger om tredje 

kvartilen, beräknas enligt följande: 

kronor17293)555510250(5,110250 ≈−+  
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Det högsta värdet som inte är att betrakta som extremt i den här undersökningen är alltså 

17465 kronor. I denna undersökning innebär det att alla företag som har en revisionskostnad 

över detta belopp har räknats bort. Det innebär att totalt 25 företag har avlägsnats från under-

sökningen eftersom de ansågs ha för avvikande revisionskostnad. Återstår gör då 507 företag. 

 

Figur 2 Lådagram för omsättning och totala kostnader 

4.2 Behandling av de företag som visar minusresultat 

Författarna önskade exkludera extremvärden av resultat efter finansiella poster, vilka de ej 

kunnat begränsa sig från i urvalet, och gjorde därför ett lådagram. Resultatet av lådagrammet 

redovisas i Figur 3. Av de 507 företag som ingår i undersökningen efter bortfall till följd av 

saknade uppgifter, saknade årsredovisningar och extrema värden för revisionskostnad togs 

187 bort eftersom de hade minusresultat. Kvar återstod då 320 företag. Medianen för resultat 

efter finansiella poster hos de 320 företagen är mellan företag nummer 160 och 161 i listan 

vilket ger: 

kronor89548
2

8986489231
≈

+  

 

Av de 324 företagen i undersökningen ligger den undre kvartilen mellan värde 81 och 82, vars 

resultat efter finansiella poster beräknas enligt: 

kronorq 29648
2

2982329472
1 ≈

+
=  

 



    30 

 

Den tredje kvartilen, medianen i den övre hälften av materialet ligger mellan värde 240 och 

värde 241 och beräknas enligt: 

kronorq 221892
2

223369220414
3 =≈

+
=  

 

För att beräkna det minsta extremvärdet, det värde som ligger mer än 1,5 kvartilavstånd till 

vänster om första kvartilen, görs följande beräkning: 

kronor258718)29648221892(5,129648 −=−−  

Det minsta värdet som inte är att räkna som extremt är i denna undersökning alltså -258 718 

kronor. Detta innebär att alla företag som visar ett resultat efter finansiella poster understigan-

de -258 718 är att betrakta som extrema och därför bör avlägsnas från undersökningen. I un-

dersökningen finns det dock inga företag som visar resultat av detta slag. 

 

Det högsta extremvärdet, det värde som ligger mer än 1,5 kvartilavstånd till höger om tredje 

kvartilen, beräknas enligt följande: 

kronor510258)29648221892(5,1221892 =−+  

Det högsta värdet som inte är att betrakta som extremt i den här undersökningen är alltså 510 

258 kronor. I denna undersökning innebär det att alla företag som har ett resultat efter finansi-

ella poster över detta belopp kommer att räknas bort.  

 

Figur 3 Lådagram för resultat efter finansiella poster 
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4.3 Indelning i intervall 

En sortering av data skedde sedan och företagen delades in i olika intervall baserat på företa-

gets omsättning. Indelningen skedde i intervall om 500 000 kronor för att påvisa hur olika 

företagen drabbas av revisionskostnaden beroende på vilken omsättning företaget har. Två 

olika indelningar har gjorts eftersom antalet företag är färre i den del av undersökningen som 

syftar till att belysa revisionskostnaden i förhållande till resultat. Detta eftersom författarna 

har önskat eliminera de företag som visar minusresultat. Tabell 1 och Tabell 2 nedan visar hur 

företagen fördelar sig i de olika intervallen.  

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 Fördelning av antal företag i intervall för del av undersökningen som syftar till att belysa 
revisionskostnadeni i fröhållande till omsättning respektive totala kostnader 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Fördelning av antal företag i intervall för del av undersökning som syftar till att belysa 
revisionskostnaden i förhållande till resultat efter finansiella poster 

 

Intervall Omsättning, i kronor Antal företag 

1                 0 - 500 000 118

2   500 001 – 1 000 000 154

3 1 000 001 – 1 500 000 105

4 1 500 001 – 2 000 000 76

5 2 000 001 – 2 500 000 29

6 2 500 001 – 3 000 000 25

1-6 Totalt 507

Intervall Omsättning, i kronor Antal företag 

1 0 - 500 000 52

2   500 001 – 1 000 000 91

3 1 000 001 – 1 500 000 73

4 1 500 001 – 2 000 000 49

5 2 000 001 – 2 500 000 16

6 2 500 001 – 3 000 000 13

1-6 Totalt 294
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4.4 Revisionskostnad i förhållande till omsättning 
Tabell 3 nedan visar den genomsnittliga omsättningen, den genomsnittliga revisionskostnaden 

samt hur dessa förhåller sig till varandra. 

Tabell 3Revisionskostnad i förhållande till omsättning 

 

Totalt  

För de 507 företagen som omfattar alla de nämnda intervallen, är omsättningen 504 208 615 

kronor och revisionskostnaden 3 931 416 kronor. Detta ger att den genomsnittliga omsätt-

ningen för alla företag i undersökningen beräknas till 994 494 kronor och att kostnaden för 

revision i genomsnitt för alla företag i undersökningen uppgår till 10 770 kronor. Detta ger att 

förhållandet mellan omsättningen och revisionskostnaden för alla intervall är 1,08 procent. 

 

Intervall 1 

De företag som ingår i intervall 1, med en omsättning understigande 500 000 kronor, uppgick 

till 118 stycken. Den totala omsättningen för alla företag i intervallet uppgick till 28 954 284 

kronor och den totala kostnaden för revision till 781 738 kronor. Detta ger en genomsnittlig 

omsättning som uppgår till 245 375 kronor och den genomsnittliga revisionskostnaden för 

intervall 1 uppgår till 9 201 kronor. Detta resulterar i en genomsnittlig revisionskostnad som 

uppgår till 3,75 procent av den genomsnittliga omsättningen i intervall 1. 

 

 

 

Intervall Omsättning, i kronor Genomsnittlig 

omsättning, i 

kronor

Genomsnittlig 

revisionskostnad, 

i kronor

Revisionskostnad i för-

hållande till omsätt-

ning, i procent

1-6 0-3 000 000 994 494 10 770 1,08

 1 0 - 500 000 245 375 9 201 3,75

2   500 001 – 1 000 000 705 857 10 475 1,48

3 1 000 001 – 1 500 000 1 237 835 11 583 0,94

4 1 500 001 – 2 000 000 1 748 254 11 693 0,67

5 2 000 001 – 2 500 000 2 231 726 11 687 0,52

6 2 500 001 – 3 000 000 2 717864 12 706 0,47
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Intervall 2 

För de 154 företagen i det andra intervallet, med en omsättning mellan 500 001 och 1 000 000 

kronor, uppgick den totala omsättningen till 108 701 994 kronor och den totala revisionskost-

naden till 1 161 423 kronor. I det andra intervallet var därmed den genomsnittliga omsättning-

en 705 857 kronor. Vidare uppgick den genomsnittliga revisionskostnaden i det andra inter-

vallet till 10 475 kronor. Det ger i intervallet ett förhållande mellan revisionskostnaden och 

omsättningen motsvarande 1,48 procent. 

 

Intervall 3 

I det tredje intervallet, som omfattar företag med en omsättning mellan 1 000 001 och 

1 500 000 kronor, finns 105 företag. Den totala omsättningen i intervallet uppgår till 129 972 

656 kronor och den totala revisionskostnaden till 875 663 kronor. Det ger att den genomsnitt-

liga omsättningen i intervallet uppgår till 1 237 835 kronor och att den genomsnittliga kostna-

den för revision uppgår till 11 583 kronor. Detta betyder att den genomsnittliga revisionskost-

naden utgör 0,94 procent omsättningen. 

 

Intervall 4 

Fjärde intervallet omfattar de 76 företag som hade en omsättning mellan 1 500 001 och 

2 000 000 kronor i undersökningen. Intervallets totala omsättningen uppgår till 132 867 303 

kronor och de totala revisionskostnaderna till 639 853 kronor. Det betyder att den genomsnitt-

liga omsättningen i intervallet är 1 748 254 kronor. Fjärde intervallets genomsnittliga revi-

sionskostnad uppgår till 11 693 kronor vilket ger att den genomsnittliga revisionskostnadens 

procentandel av den genomsnittliga omsättningen i intervallet uppgår till 0,67 procent. 

 

Intervall 5 

De 29 företag som finns i det femte intervallet har en omsättning mellan 2 000 001 och 

2 500 000 kronor. I intervallet uppgår den totala omsättningen till 64 720 058 kronor och den 

totala kostnaden för revision till 244 030 kronor. Den genomsnittliga omsättningen för ett 

företag i intervallet uppgår därmed till 2 231 726 kronor. I intervallet uppgår den genomsnitt-

liga kostnaden för revision till 11 687 kronor vilket ger att förhållande mellan revisionskost-

naden och omsättningen för det femte intervallet är 0,52 procent. 

 

Intervall 6 
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Det sjätte och sista intervallet, omfattande företag med en omsättning mellan 2 500 001 och 

3 000 000 kronor, representeras av 25 företag. Totala omsättningen i detta intervall är 67 946 

604 kronor och den totala kostnaden för revision uppgår till 228 709 kronor. Den genomsnitt-

liga omsättningen i intervallet uppgår till 2 717 864 kronor och den genomsnittliga kostnaden 

för revision till 12 706 kronor. Därmed uppgår förhållandet mellan kostnaden för revision och 

omsättningen i intervallet till 0,47 procent. 

4.5 Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader 

Tabell 4 redovisar den genomsnittliga totala kostnaden, den genomsnittliga revisionskostna-

den samt hur dessa förhåller sig till varandra. 

Intervall Omsättning, i kro-
nor 

Genomsnittliga 
totala kostna-
der, i kronor

Genomsnittlig re-
visionskostnad, i 

kronor

Revisionskostnad i 
förhållande till totala 
kostnader, i procent

1-6 0-3 000 000 1 062 847 10 770 1,01

1 0 - 500 000 309 869 9 201 2,97

2   500 001 – 1 000 000 726 504 10 475 1,44

3 1 000 001 – 1 500 000 1 300 964 11 583 0,89

4 1 500 001 – 2 000 000 1 616 979 11 693 0,72

5 2 000 001 – 2 500 000 2 210 999 11 687 0,53

6 2 500 001 – 3 000 000 2 623 275 12 706 0,48

Tabell 4 Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader 

 

Totalt 

Totalt i undersökning ingick 507 företag. De totala kostnaderna för alla företag i undersök-

ningen uppgick till 538 863 466 kronor och den totala kostnaden för revision till      3 931 416 

kronor. Detta ger en revisionskostnad i genomsnitt på 3 016 kronor vilket ger en genomsnitt-

lig total kostnad på 1 062 847 kronor. För alla företag i undersökningen uppgår kostnaden för 

revision i genomsnitt till 10 770 kronor vilket ger att revisionskostnaden i förhållande till den 

totala kostnaden för hela undersökningen uppgår till 1,01 procent vilket visas i Figur 4 nedan. 
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Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader för samtliga 
undersökta företag

99,00%

1,00%

Totala kostnader i procent
Revisionsarvode

 
Figur 4 Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader för samtliga företag 

 
Intervall 1 

Det var 118 företag med en omsättning understigande 500 000 kronor i undersökningen. Den 

totala kostnaden för alla företag i det första intervallet uppgick till 36 564 507 kronor och den 

totala kostnaden för revision till 781 738 kronor. De genomsnittliga totala kostnaderna för 

detta intervall uppgår till 309 869 kronor. Den totala genomsnittliga revisionskostnaden upp-

går för intervallet till 9 201 kronor vilket ger att revisionskostnaden utgör 2,97 procent av de 

totala kostnaderna. Figur 5 nedan illustrerar att de totala kostnaderna i intervall 1, innehållan-

de företag med en omsättning understigande 500 000 kronor, till 2,97 procent utgjordes av 

revisionskostnaden. 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader för företag med en 
omsättning i intervallet 0-500 000 kronor

97,03%

2,97%

Totala kostnader i procent

Revisionsarvode

 
Figur 5 Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader i intervall 1 
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Intervall 2 

Antalet företag i det andra intervallet, med en omsättning mellan 500 001 och 1 000 000 kro-

nor, uppgick till 154 stycken. För dessa företag var den totala kostnaden 112 333 250 kronor 

och den totala revisionskostnaden 1 161 423 kronor. I detta intervall uppgår den totala ge-

nomsnittliga kostnaden till 726 504 kronor. Den genomsnittliga revisionskostnaden i intervall 

2 uppgår till 10 475 kronor vilket ger att revisionskostnaden i förhållande till den totala kost-

naden i intervallet uppgår till 1,44 procent. Figur 6 nedan visar hur stor andel av de totala 

kostnaderna som utgörs av revisionskostnaden i det valda intervallet. 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader för företag med en 
omsättning i intervallet 500 001-1 000 000 kronor

98,56%

1,44%

Totala kostnader i procent

Revisionsarvode

 
Figur 6 Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader i intervall 2 

Intervall 3 

I intervall 3, innehållande företag med en omsättning mellan 1 000 001 och 1 500 000 kronor, 

finns 105 företag. Den totala kostnaden i intervallet uppgår till 136 941 763 kronor och den 

totala genomsnittliga revisionskostnaden till 875 663 kronor. Den genomsnittliga totala kost-

naden i intervall 3 uppgår till 1 300 964 kronor. Den genomsnittliga kostnaden för revision 

uppgår till 11 583 kronor vilket innebär att den genomsnittliga revisionskostnaden utgör 0,89 

procent av de totala kostnaderna. Nedan, i Figur 7, illustreras hur revisionskostnaden förhåller 

sig till den totala kostnaden i intervall 3. 
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Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader för företag med en 
omsättning i intervallet 1 000 001-1 500 000 kronor

99,11%

0,89%

Totala kostnader i procent

Revisionsarvode

 

Figur 7 Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader i intervall 3 

Intervall 4 

I intervall 4, omfattande företag med en omsättning 1 500 001-2 000 000 kronor, befinner sig 

76 företag. I nyss nämnda intervall uppgår de totala kostnaderna till 123 139 255 kronor och 

de totala revisionskostnaderna till 639 853 kronor. Detta ger att den genomsnittliga totala 

kostnaden i intervallet uppgår till 1 616 979 kronor. Den genomsnittliga revisionskostnaden 

uppgår till 11 693 kronor vilket ger att förhållandet mellan revisionskostnaden och den totala 

kostnaden i intervallet uppgår till 0,72 procent. I Figur 8 nedan kan utläsas hur stor del av den 

totala kostnaden som utgörs av kostnad för revision i intervallet. 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader för företag med en 
omsättning i intervallet 1 500 001-2 000 000 kronor

99,28%

0,72%

Totala kostnader i procent

Revisionsarvode

 

Figur 8 Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader i intervall 4 
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Intervall 5 
29 företag finns i det femte intervallet som innefattar företag med en omsättning mellan 

2 000 001 och 2 500 000 kronor. I intervallet uppgår de totala kostnaderna till 64 213 880 

kronor och den totala kostnaden för revision till 244 030 kronor. Den genomsnittliga totala 

kostnaden uppgår då till 2 210 999 kronor. I intervall 5 uppgår den genomsnittliga kostnaden 

för revision till 11 687 kronor och förhållandet mellan revisionskostnad och total kostnad är 

därmed 0,53 procent. I Figur 9 nedan redovisas hur stor andel i procent av de totala kostna-

derna i intervall 5 som utgörs av revisionskostnad. 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader för företag med en 
omsättning i intervallet 2 000 001-2 500 000 kronor

99,47%

0,53%

Totala kostnader i procent
Revisionsarvode

 

Figur 9 Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader i intervall 5 

Intervall 6 

Intervall 6, omfattande företag med en omsättning mellan 2 500 001 och 3 000 000 kronor, 

representeras av 25 företag. I detta intervall är de totala kostnaderna 65 670 811 kronor och 

den totala kostnaden för revision 228 709 kronor. De genomsnittliga totala kostnaden i inter-

vallet uppgår därmed till 2 626 832 kronor. I intervallet uppgår den genomsnittliga kostnaden 

för revision till 12 706 kronor. Detta ger att förhållandet mellan kostnaden för revision och 

den totala kostnaden i intervall 6 uppgår till 0,48 procent. Nedan illustreras, i Figur 10, hur 

kostnaden för revision och totala kostnader förhåller sig till varandra i det aktuella intervallet. 
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Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader för företag med en 
omsättning i intervallet 2 500 001-3 000 000 kronor

99,52%

0,48%

Totala kostnader i procent
Revisionsarvode

 

Figur 10 Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader i intervall 6 

4.6 Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella 
poster 

I beräkningen av förhållandet mellan revisionskostnad och resultat efter finansiella poster 

ingick 294 företag. Anledningen till att siffran skiljer sig från de tidigare undersökningarna är 

att det blev ett stort bortfall av företag med negativt resultat. Utöver dessa fanns ett bortfall av 

företag med extrema resultat som även dessa skulle ha bidragit till ett snedvridet resultat av 

undersökningen. Tabell 5 nedan visar en sammanställning över hur det genomsnittliga resulta-

tet efter finansiella poster och den genomsnittliga revisionskostnaden ser ut och hur de förhål-

ler sig till varandra. 
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Intervall Omsättning, i kronor Genomsnittligt 

resultat efter 

finansiella pos-

ter, i kronor 

Genomsnittlig 

revisionskostnad, 

i kronor 

Revisionskostnad i 

förhållande till resultat 

efter finansiella poster, 

i procent 

1-6 0-3 000 000 113 907 10 644 9,34

1 0 - 500 000 78 076 9 323 11,94

2    500 001 – 1 000 000  94 823 10 016 10,56

3 1 000 001 – 1 500 000 123 971 11 170 9,01

4 1 500 001 – 2 000 000 154 644 11 136 7,20

5 2 000 001 – 2 500 000 141 090 11 815 8,37

6 2 500 001 – 3 000 000 147 305 13363 9,07

Tabell 5 Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella poster 

Totalt 

Totalt för alla de 294 företagen tillsammans uppgår resultatet efter finansiella poster till en 

summa på 33 488 670 kronor och revisionskostnaden till 2 253 177 kronor. Detta ger att det 

genomsnittliga resultatet för alla företag i undersökningen uppgår till 113 907 kronor respek-

tive 10 644 kronor. Detta ger ett förhållande mellan revisionskostnad och resultat efter finan-

siella poster som uppgår till 9,34 procent. 

 

Intervall 1 

Intervall 1, innehållande företag med en omsättning mellan 0 och 500 000 kronor, represente-

ras av 52 företag. Totala resultatet för intervallet är 4 059 965 kronor och totala revisionskost-

naden för intervallet är 355 774 kronor. Dessa siffror i genomsnitt bli 78 076 kronor respekti-

ve 9 323 kronor. Detta ger att revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella pos-

ter då är 11,94 procent. 

 

Intervall 2 

Det är 91 företag som representerar intervall 2 vilket är de företag med en omsättning mellan 

500 001 och 1 000 000 kronor. Totala resultatet för intervallet uppgår till 8 628 868 kronor 

och totala revisionskostnaden för intervallet uppgår till 656 257 kronor vilket ger ett genom-

snitt på 94 823 kronor och 10 016 kronor. Detta ger att förhållandet mellan revisionskostna-

den och resultatet efter finansiella poster för detta intervall uppgår till 10,56 procent.  
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Intervall 3 

De 73 företag som representerar det tredje intervallet, har en omsättning mellan 1 000 001 och 

1 500 000 kronor. De hade det totala resultatet för intervallet på 9 049 864 kronor och de tota-

la revisionskostnaderna på 587 092 kronor. Detta ger ett genomsnittligt resultat för intervallet 

på 123 971 kronor och en genomsnittlig revisionskostnad på 11 170 kronor.  Revisionskost-

naden i förhållande till resultat efter finansiella poster för intervallet uppgår till 9,01 procent. 

 

 

Intervall 4 

De 49 företag i undersökningen med en omsättning mellan 1 500 001 och 2 000 000 kronor, 

hade ett totalt resultat motsvarande 7 577 568 kronor och en total revisionskostnad motsva-

rande 392 872 kronor. Det fjärde intervallets genomsnittliga resultat uppgick till 154 644 kro-

nor och genomsnittliga revisionskostnaden till 11 136 kronor. Detta ger att förhållandet mel-

lan revisionskostnaden och resultatet efter finansiella poster är 7,20 procent. 

 

Intervall 5 

I det femte intervallet ingick 16 företag. Dessa 16 företag har en omsättning mellan 2 000 001 

och 2 500 000 kronor. Totalt för intervallet uppgick resultatet efter finansiella poster till 2 257 

437 kronor och revisionskostnaden till 136 106 kronor. Detta ger att genomsnittliga resultatet 

efter finansiella poster i det femte intervallet är 141 090 kronor samt att revisionskostnaden i 

genomsnitt är 11 815 kronor. Förhållandet mellan revisionskostnad och resultat efter finansi-

ella poster för det nämnda intervallet uppgår till 8,37 procent. 

 

Intervall 6 

De 13 företag i det sjötte och sista intervallet, det vill säga företag med en omsättning mellan 

2 500 001 och 3 000 000 kronor, hade ett totalt resultat efter finansiella poster som uppgick 

till 1 914 968 kronor och totala revisionskostnader som uppgick till 125 076 kronor. Dessa 

siffror i genomsnitt uppgår till 147 305 kronor respektive 13 363 kronor. För att slutligen få 

fram förhållandet mellan revisionskostnaden och resultatet efter finansiella poster för det sista 

intervallet sätts revisionskostnad i relation till resultat efter finansiella poster vilket ger ett 

förhållande som uppgår till 9,07 procent.  
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5 Analys 

5.1 Analys av data 

Författarna har undersökt hur belastande revisionskostnaden är för mikrobolagen samt huru-

vida det finns några skillnader mellan intervallerna.  

 

Hur revisionskostnaden förhåller sig till omsättningen 

Undersökningen är indelad i olika intervall för att påvisa de skillnader i förhållandet mellan 

revisionskostnad och omsättning som råder mellan de olika intervallen. Tabell 6 visar hur det 

finns ett påtagligt samband mellan storleken på bolagen, sett till omsättning, samt hur stor, 

och därmed belastande, revisionskostnaden är i förhållande till omsättningen. 

Tabell 6 Skillad, i förhållandet mellan revisionskostnad och omsättning, mellan intervallen 

 

Totalt för alla undersökta bolag uppgår förhållandet mellan revisionskostnad och omsättning 

till 1,08 procent. Att förhållandet mellan revisionskostnad och omsättning uppgår till 1,08 

Intervall Omsättning, i kronor Revisionskost-

nad i förhållan-

de till omsätt-

ning, i procent 

Skillnad, i förhållandet 

mellan revisionskostnad 

och omsättning, mot fö-

regående intervall, i pro-

centenheter 

Skillnad, i förhållandet 

mellan revisionskostnad 

och omsättning,  mot 

genomsnittet för alla un-

dersökta enheter , i pro-

centenheter 

1-6 0-3 000 000 1,08 - -

1 0 - 500 000 3,75 - +2,67

2   500 001 – 1 000 000 1,48 -2,27 +0,40

3 1 000 001 – 1 500 000 0,94 -0,54 -0,14

4 1 500 001 – 2 000 000 0,67 -0,27 -0,41

5 2 000 001 – 2 500 000 0,52 -0,15 -0,56

6 2 500 001 – 3 000 000 0,47 -0,05 -0,61
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procent för alla bolagen i undersökningen i genomsnitt tycker författarna inte är särskilt repre-

sentativt för de allra mista bolagen. Anledningen till det är att det för de minsta bolagen är 

dryga två och en halv procentenheter större belastning på omsättningen än vad genomsnittet 

för alla intervall visar medan de största bolagen befinner sig mindre än en halv procentenhet 

från genomsnittet för alla intervall.  

 

Bolagen i det första intervallet, med en omsättning understigande 500 000 kronor, hade en 

genomsnittsomsättning motsvarande ca 245 000 kronor och en genomsnittlig revisionskost-

nad som uppgick till drygt 9 201 kronor vilket ger att förhållandet mellan de båda parametrar-

na uppgår till 3,75 procent. Med detta menas att den genomsnittliga revisionskostnaden för 

intervallet uppgår till 3,75 procent av den genomsnittliga omsättningen. Detta kan anses vara 

en relativt hög siffra med tanke på att den står i relation till bolagets omsättning. I jämförelse 

med de andra intervallen är revisionskostnaden i intervall 1 mycket större i förhållande till 

omsättningen än i de andra intervallen. För de allra minsta bolagen, de med en omsättning 

understigande 500 000 kronor, är revisionskostnaden alltså mer belastande än för företag med 

en större omsättning. 

 

För nästa intervall, innehållandes bolag mellan 500 001 och 1 000 000 kronor, uppgår förhål-

landet mellan den genomsnittliga omsättningen och den genomsnittliga revisionskostnaden 

till 1,48 procent. Detta innebär att förhållandet mellan revision och omsättning minskat med 

mer än 2,27 procentenheter från föregående intervall. Denna markanta skillnad mellan de två 

första intervallen i studien kan anses anmärkningsvärd och visar tydligt hur de allra minsta 

bolagen i större utsträckning belastas av revisionsplikten och dess tillhörande kostnader. 

 

 I det tredje intervallet har förhållandet mellan de undersökta parametrarna minskat ytterliga-

re, närmare bestämt till 0,94 procent. Vid en jämförelse mellan intervall 2 och intervall 3 kan 

därmed konstateras att förhållandet mellan revisionskostnad och omsättning minskat med 

0,54 procentenheter. Minskningen av hur stor revisionskostnaden är i förhållande till omsätt-

ning mellan de olika intervallen fortsätter alltså men är inte lika kraftig och påtaglig som mel-

lan de två första intervallen. 

 

I det fjärde intervallet, innehållande bolag med en omsättning mellan 1 500 001 och 2 000 000 

kronor, har förhållandet mellan revisionskostnad och omsättning minskat till 0,67 procent 
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vilket innebär att den genomsnittliga revisionskostnaden uppgår till 0,67 procent av den ge-

nomsnittliga omsättningen. I jämförelse med föregående intervall har förhållandet mellan de 

två undersökta parametrarna sjunkit med 0,27 procentenheter och är därmed inte längre lika 

uppenbart. 

 

Förhållandet mellan intervallen minskar allt mindre då förhållandet mellan revisionskostnad 

och omsättning i det femte intervallet uppgår till 0,52 procent och i det sjätte intervallet till 

0,47 procent. Detta ger en skillnad mellan intervallerna gällande minskningen av förhållandet 

som uppgår till 0,15 respektive 0,05 procentenheter.  

 

I Figur 12 visas en graf som illustrerar hur förhållandet mellan revisionskostnad och omsätt-

ning utvecklar sig beroende på bolagens storlek. 
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Figur 11 Revisionskostnad i relation till omsättning 

 

Grafen visar hur förhållandet mellan revisionskostnad och omsättning förhåller sig över de 

olika intervallen. Grafen visar ett negativt samband. Detta innebär att förhållandet mellan re-

visionskostnad och omsättning sjunker när omsättningen ökar. Grafen visar även att förhål-

landet sjunker mer i början för att slutligen avta. Författarna utgår dock ifrån att det finns en 

gräns för hur mycket förhållandet mellan dessa två kan sjunka och att det faktiskt, för företag 

med en större omsättning, kan finnas en punkt då förhållandet mellan de undersökta paramet-

rarna kan tänkas öka. 
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Det kan många gånger vara enkelt att klumpa ihop mikrobolag och tala om dem som en enhet 

med samma förutsättningar. Denna studie visar dock att hur stor den genomsnittliga revi-

sionskostnaden är i förhållande till genomsnittsomsättningen skiljer sig beroende på bolagets 

storlek. I de mindre bolagen utgör revisionskostnaden en större andel och kan därför antas 

vara mer belastande. 

 

Hur revisionskostnaden förhåller sig till de totala kostnaderna 

I Tabell 7 nedan visas hur det finns ett påtagligt samband mellan storleken på bolaget, sett till 

omsättning, samt hur stor, och därmed belastande, revisionskostnaden är i förhållande till to-

tala kostnader. 

Intervall Omsättning, i kronor Revisionskostnad 

i förhållande till 

totala kostnader, 

i procent 

Skillnad, i förhållandet 

mellan revisionskostnad 

och totala kostnader, mot 

föregående intervall, i 

procentenheter 

Skillnad, i förhållandet 

mellan revisionskostnad 

och totala kostnader, mot 

genomsnittet för alla 

undersökta enheter, i 

procentenheter 

1-6 0-3 000 000 1,01 - -

1 0 - 500 000 2,97 -                     +1,96

2   500 001 – 1 000 000 1,44 -1,53 +0,43

3 1 000 001 – 1 500 000 0,89 -0,55 -0,12

4 1 500 001 – 2 000 000 0,72 - 0,17 -0,29

5 2 000 001 – 2 500 000 0,53 -0,19 -0,48

6 2 500 001 – 3 000 000 0,48 -0,05 -0,53

Tabell 7 Skillnad,  i förhållandet mellan revisionskostnad och totala kostnader,mellan intervall 

 

Beräknat på ett genomsnitt för alla företag som ingick i undersökningen uppgick revisions-

kostnaden till 1,01 procent av de totala kostnaderna. Detta kan tyckas vara en försumbar kost-

nad men om företagen inte anser sig ha någon nytta av revisionen och att den inte tillför deras 

verksamhet något kan den betraktas som betydande. Hur stor andel revisionskostnaden utgör 

av de totala kostnaderna skiljer sig dock åt mellan de olika intervallen i undersökningen. 

 

För de bolag som hör till det första intervallet i undersökningen kunde beräknas att revisions-

kostnaden uppgår till 2,97 procent av de totala kostnader som företaget hade. Det innebär att 

revisionskostnaden i det första intervallet utgör 1,96 procentenheter större del av de totala 
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kostnaderna än beräkningen för alla intervall. Detta bör anses vara en stor skillnad och det står 

klart att de allra minsta företagen, sett till omsättningen, är de som drabbas hårdast av revi-

sionskostnaden då den för dessa företag utgör en betydande större andel av de totala kostna-

derna.  

 

För det andra intervallet, innehållande bolag med en omsättning mellan 500 001 och 

1 000 000 kronor uppgick revisionskostnaden till 1,44 procent av de totala kostnaderna. I jäm-

förelse med det första intervallet har förhållandet mellan de två undersökta parametrarna 

sjunkit med dryga en och en halv procentenhet. Vid en jämförelse med förhållandet för alla 

företag i undersökningen är genomsnittet i det andra intervallet dock större. 

 

Tredje intervallets förhållande mellan revisionskostnaden och de totala kostnaderna uppgår 

till 0,89 procent. Även i detta fall har förhållandet sjunkit i jämförelse med föregående inter-

vall men nu enbart med 0,55 procentenheter. Vid en jämförelse med det genomsnittliga för-

hållandet för alla företag i undersökningen är genomsnittet i det tredje intervallet under detta. 

Denna skillnad är dock inte anmärkningsvärt stor. 

 

I fjärde intervallet, innehållande företag med en omsättning över 1 500 001 kronor men under 

2 000 000 kronor, utgör revisionskostnaden 0,72 procent av de totala kostnaderna vilket är 

0,29 procentenheter mindre än för alla undersökta företag. Detta innebär att revisionskostna-

den i intervall 4 utgör 0,17 procentenheter mindre del av de totala kostnaderna än i intervall 3.  

 

Revisionskostnaden utgör i det femte intervallet 0,53 procent av de totala kostnaderna vilket 

är 0,48 procentenheter mindre än samma siffra beräknat för hela undersökningen. Jämfört 

med för det totala antalet undersökta företag utgör revisionskostnaden nästan dubbelt så stor 

procentandel av de totala kostnaderna för företagen i det femte intervallet. Jämfört med före-

gående intervall utgör revisionskostnaden i detta intervall 0,19 procentenheter mindre av de 

totala kostnaderna. 

 

Mellan femte och sjätte intervallet förändras inte förhållandet mellan de undersökta paramet-

rarna anmärkningsvärt mycket. Detta tyder på att revisionskostnadens andel av de totala kost-

naderna inte ökar. I det sjätte intervallet uppgick revisionskostnaden i genomsnitt till 0,48 

procent av de totala kostnaderna. Procentandelen för alla de bolag som ingick i undersökning-
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en uppgick till 1,01, vilket innebär att intervall 6 befinner sig 0,53 procentenheter under ge-

nomsnittet för alla undersökta enheter.  

 

I Figur 13 nedan visas vilket samband som finns för förhållandet mellan revisionskostnaden 

och de totala kostnaderna samt de olika intervallen. 
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Figur 12 Revisionskostnad i relation till totala kostnader 

 

Grafen visar att förhållandet har ett negativt samband och att det börjar med att minska rela-

tivt kraftigt i början till att mellan de sista intervallen nästan avta helt. Mellan de två sista in-

tervallen är skillnaden så liten som 0,05 procentenheter. Författarna anser att den procentandel 

av de totala kostnaderna som utgörs av revisionskostnaden inte kan anses belasta företaget i 

tillräckligt stor utsträckning att det skulle vara en anledning till ett avskaffande av revisions-

plikten. Det är dock viktigt att notera att de allra minsta företagen drabbas av revisionsplikten 

i högre utsträckning än de företag som har en omsättning mellan två och tre miljoner. 

 

Hur revisionskostnaden förhåller sig till resultat efter finansiella poster 

I Tabell 8 nedan visas hur det mellan de första intervallen i undersökningen sker en minsk-

ning i förhållandet mellan revisionskostnad och resultat. Tabellen visar även att det sedan sker 

en ökning i jämförelsen mellan de intervall som innehåller bolag med en större omsättning. 

Antalet bolag som ingick i intervall 4, 5 och 6 är dock lite färre och resultatet skulle kunna 

bero på detta. 
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Intervall Omsättning, i kronor Revisions-

kostnad i för-

hållande till 

resultat, i pro-

cent 

Skillnad, i förhål-

landet mellan revi-

sionskostnad och 

resultat, mot före-

gående intervall, i 

procentenheter 

Skillnad, i förhållandet 

mellan revisionskostnad 

och resultat, mot genom-

snittet för alla undersök-

ta enheter, i procentenhe-

ter 

1-6 0-3 000 000 9,34 - -

1 0 - 500 000 11,94 - +2,60

2   500 001 – 1 000 000 10,56 -1,38 +1,22

3 1 000 001 – 1 500 000 9,01 -1,55 -0,33

4 1 500 001 – 2 000 000 7,20 -1,81 -2,14

5 2 000 001 – 2 500 000 8,37 +1,17 -0,97

6 2 500 001 – 3 000 000 9,07 +0,70 -0,27

Tabell 8 Skillnad, i förhållandet mellan revisionskotnad och resultat, mellan intervall 

 

Förhållandet mellan revisionskostnad och resultat uppgår, för alla undersökta mikrobolag, till 

9,34 procent. Denna siffra är dock inte applicerbar på alla intervall i undersökningen då för-

hållandet mellan de två parametrarna börjar högt för de minsta bolagen för att sedan minska 

för intervall tre och fyra innan det stiger igen för de två sista intervallen. 

 

Förhållandet mellan revisionskostnaden och resultatet efter finansiella poster för bolagen i det 

första intervallet uppgick till så mycket som 11,94 procent. Det innebär att revisionskostnaden 

i genomsnitt för intervallet uppgår till närmare tolv procent av resultatet. Detta förhållande 

befinner sig drygt 2,6 procentenheter över genomsnittet för alla undersökta enheter vilket för-

fattarna anser vara anmärkningsvärt. 

 

I intervall 2 minskar förhållandet med dryga en procentenhet i jämförelse med intervall 1. 

Relationen mellan revisionskostnad och resultat uppgår i intervall 2 till 10,56 vilket är nästan 

en procentenhet mer än det totala genomsnittet i undersökningen. 

 

I det tredje intervallet är relationen mellan revisionskostnad och resultat 9,01 procent vilket är 

1,55 procentenheter mindre än i intervall 2. Relationen mellan de två undersökta parametrarna 

fortsätter alltså att minska ju större företagens omsättning är. I förhållande till genomsnittet 



    49 

 

för alla undersökta mikrobolag är relationen mellan revisionskostnad och resultat 0,33 pro-

centenheter mindre. 

 

I det fjärde intervallet, som omfattas av bolag med en omsättning mellan 1 500 001 och 2 000 

000 kronor, uppgår relationen mellan de två undersökta parametrarna till 7,20. Förhållandet 

mellan revisionskostnad och resultat är i det fjärde intervallet 1,81 procentenheter mindre än i 

föregående intervall och 2,14 procentenheter mindre än genomsnittet för alla undersökta före-

tag. I det fjärde intervallet fortsätter alltså förhållandet mellan de två undersökta att minska 

jämfört med de föregående intervallen. 

 

I femte intervallet uppgår förhållandet till 8,37 procent vilket är 0,97 procentenheter mindre 

än genomsnittet för alla undersökta företag. Förhållandet mellan revisionskostnad och resultat 

uppgår i femte intervallet till 1,17 procentenheter mer än i det fjärde intervallet. Det innebär 

att relationen mellan de båda parametrarna i detta intervall nu ökar igen efter att ha sjunkit i 

alla tidigare intervall. I jämförelsen med genomsnittet för alla företag i undersökningen befin-

ner sig relationen i det femte intervallet dock fortfarande under genomsnittet. 

 

Förhållandet mellan revisionskostnad och resultat uppgår till 9,07 procent i det sjätte och sista 

intervallet. Detta innebär en ökning med ytterligare 0,70 procentenheter i jämförelse med in-

tervall 5. Relationen mellan parametrarna uppgår i det sista intervallet till 0,27 procentenheter 

mindre än i genomsnittet för alla undersökta företag. 

 

I Figur 14 visas förhållandet mellan revisionskostnad och resultat samt företagens indelning i 

olika intervall baserade på omsättning. 
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Figur 13 Revisionskostnad i relation till resultat 

 

Grafen ovan illustrerar förhållandet mellan revisionskostnad och resultat efter finansiella pos-

ter som inledningsvis visar ett negativt samband för förhållandet för att från fjärde intervallet 

och framåt övergå till ett positivt samband. Negativt samband i detta fall innebär att då om-

sättningen ökar så minskar hur stor andel revisionskostnaden utgör av resultatet. Positivt sam-

band innebär att när omsättningen ökar så ökar även andelen som revisionskostnaden tar av 

resultatet efter finansiella poster. Detta kan förklaras av att det hos de undersökta bolagen med 

en omsättning från 2 000 000 kronor och uppåt inte nödvändigtvis har ett resultat efter finan-

siella poster som ökar proportionellt med omsättningen. En förklaring till det skulle kunna 

vara att bolag med den storleken och uppåt har större kostnader än vad de skulle ha om de 

växte proportionerligt med omsättningen. Detta bidrar till ett lägre resultat efter finansiella 

poster. Samtidigt som revisionskostnaden fortsätter öka så börjar den även ta allt större andel 

av resultatet när dessa sätts i relation till varandra. 

 

Slutligen kan sägas att det i alla de undersökta fallen visar att det är de minsta bolagen, dvs de 

med en omsättning mellan 0 och 500 000 kronor, som belastas mest av revisionskostnaden. 

Det har även visats i vilken grad denna belastning tar form. Det som däremot var mindre för-

utsägbart var det att det i förhållandet mellan revisionskostnaden och resultatet visade sig att 

förhållandet började stiga i grad efter det fjärde intervallet. Det i sig visar inte hur belastande 

det är för de företagen men det visar att de företagen belastas mer av andra kostnader som i 

sig leder till ett lägre resultat som revisionskostnaden tar en allt större del av. Författarna är 
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dock medvetna om att de undersökta enheterna i de två sista intervallen inte är så många och 

att resultatet av undersökningen därför skulle kunna vara missvisande. 

5.2 Utvärdering av analyserade datas effekter 

Baserat på ovanstående presentation av resultaten av undersökningen anser författarna att re-

visionskostnaden inte kan anses vara tillräckligt betungande för företagen för att detta ska 

motivera ett borttagande av revisionsplikten för de små bolagen. Den främsta anledningen till 

att bolagsrevision infördes är att ägarna hade ett behov av att kontrollera bolagsledningens 

förvaltning av bolagets verksamhet. Det finns dock även andra intressenter som har nytta av 

revision, intressentmodellen tar upp exempelvis samhället, anställda och borgenärer. Att be-

räkna vilken nytta dessa aktörer har av att revisionsplikten finns är mycket svårt men nyttan 

anses i många fall hög. Då denna undersökning kommit till resultatet att revisionskostnaden 

inte är så betungande för mikrobolagen i förhållande till deras omsättning, totala kostnader 

och resultat kan man dock anse att ett avskaffande av revisionsplikten inte kan motiveras av 

att kostnaderna för denna är för stora. Vid ett sådant argument måste man även räkna in de 

kostnader som skulle drabba staten och samhället för att se till att alla skatter betalas korrekt 

samt att förebygga ekonomisk brottslighet. Om revisionsplikten slopas för alla mikrobolag i 

Sverige innebär det att drygt 135 000 företag skulle ha frivillig revision. Detta skulle innebära 

att det blir lättare för företag att göra fel och både SKV och Ekobrottsmyndigheten skulle an-

tagligen bli tvungna att satsa mer pengar på att komma till rätta med detta. I många länder har 

behovet av ökade kontroller, och därmed ökade kostnader för dessa kontrollerande myndighe-

ter, inte ansetts vara en tillräcklig anledning för att behålla revisionsplikten. 

 

Många av de bestämmelser som ABL behandlar handlar om förhållandet mellan aktieägarna 

eller är motiverade av att det kan finnas motsättningar mellan dessa. Detta trots att de allra 

flesta aktiebolag i Sverige enbart har en ägare. Istället för att slopa revisionsplikten för de 

bolag som räknas som mikrobolag skulle avskaffandet kunna gälla de företag som enbart har 

en ägare och därmed inte har lika många intressenter som vill ta del av årsredovisningen. Ett 

sådant urval bör dock ske med någon typ av begränsning gällande företagets omsättning. Ett 

alternativ är att, utifrån de bestämmelser som gäller i ABL, skapa en bolagsform som är av-
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sedd för bolag med en ägare. Detta skulle innebära att många av ABLs regler inte skulle be-

höva behandlas. 

 

I diskussionen om revisionspliktens avskaffande är det viktigt att inte glömma bort att en revi-

sion som styrs av efterfrågan kan komma att bli mer effektiv. Detta eftersom bolaget själv får 

avgöra huruvida priset för revision är rimligt för att bibehålla förtroendet hos den intressent 

som begär en revision. De intressenter som, genom de avtal de har med bolaget, inte har möj-

lighet att ta tillvara sina intressen skulle däremot drabbas av en efterfrågestyrd revision. 

 

Hur stor andel av de företag som skulle slippa revisionsplikten som faktiskt ändå skulle välja 

att låta sig revideras är svårt att förutspå. En del undersökningar har dock gjorts inom ämnet i 

andra länder vilka visar på att andelen är ganska stor. De företag som väljer en frivillig revi-

sion kommer antagligen att upplevas som extra seriösa företag som inte har något att dölja 

och revisionen får ett större värde. En reviderad årsredovisning kommer med största sannolik-

het, än mer än idag, att fungera som en kvalitetsstämpel. Revisionen kommer då antagligen att 

få ett högre värde än den har idag och kostnaden kan då komma att öka för de företag som 

väljer att låta sig revideras. 
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6 Avslutande diskussion  

6.1 Slutsatser 
Bolagen i det första intervallet hade ett förhållande mellan revisionskostnad och omsättning 

på 3,75 procent och i det sjätte intervallet på 0,47 procent. Förhållandet mellan revisionskost-

nad och omsättning för alla de undersökta bolagen låg på 1,08 procent.  

 

För de allra minsta bolagen utgör revisionskostnaden 2,97 procent av de totala kostnaderna 

medan den enbart utgör 0,48 procent av omsättningen för de företag som hade störst omsätt-

ning. Totalt för alla undersökta bolagen ligger förhållandet på 1,01 procent. 

 

Förhållandet mellan revisionskostnad och resultat är på 11,94 procent för de minsta bolagen i 

undersökningen och på 9,07 procent för de största. Baserat på alla undersökta enheter uppgår 

samma förhållande till 9,34 procent. 

 

Baserat på ovanstående siffror drar författarna slutsatsen att det inte kan sägas att revisions-

kostnaden är någon alltför stor belastning för de undersökta mikrobolagen. Det är dock viktigt 

att poängtera att revisionskostnaden är mer belastande för de allra minsta bolagen, dvs. de 

som har en omsättning understigande 500 000 kronor.  

 

För att sammanfatta de slutsatser som har dragits kan konstateras att kostnaden för revision 

inte kan anses vara tillräckligt belastande för att avskaffa revisionsplikten för de små bolagen 

enbart baserat på denna anledning. Denna plikt för mycket gott med sig och som denna under-

sökning har visat är kostnaden för revision, i förhållande till omsättning, totala kostnader och 

resultat, inte av någon avgörande storlek. Självklart kan det i ett företag som enbart har en 

ägare upplevas som onödigt att denne genom revision ska övervaka sig själv. Det är då viktigt 

att minnas att det förutom kreditgivare även finns andra intressenter som är intresserade av att 

syna en reviderad årsredovisning, såsom t ex anställda och leverantörer. Revisionskostnaden 

kan inte anses vara tillräckligt belastande för de små bolagen för att det ska motivera ett slo-

pande av revisionsplikten. 
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Revisionsplikten kommer troligtvis att avskaffas för mindre företag och författarna ser att det 

möjligtvis vore bättre att undanta företag med en ägare från plikten än de företag som under-

stiger en viss omsättning. Denna rekommendation grundar sig på att det ansetts onödigt att ha 

revisionsplikt för företag med en ägare av den anledningen att denne inte behöver kontrollera 

sig själv. Om man ändå väljer att undanta företag baserat på deras omsättning skulle man 

kunna sänka omsättningsgränsen, för de företag som undantas, till t ex 1 000 000 kronor ef-

tersom dessa företag relativt sätt drabbas mycket hårdare av revisionskostnaden än övriga 

intervall i undersökningen. 

 

Om revisionsplikten avskaffas för de mindre företagen gissar författarna att problemet kom-

mer att lösa sig själv i och med att många företag kommer att vara tvungna att genomföra re-

vision även om den är frivillig. Många intressenter kommer med största sannolikhet att kräva 

att företaget revideras för att de ska vilja inleda eller fortsätta ett samarbete. Författarna tror, 

baserat på resultaten från denna undersökning, att många företag med största sannolikhet 

kommer att anse att kostnaden för revision är rimlig för att bibehålla en god relation till sina 

intressenter. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att utröna huruvida kostnaderna för revision överstiger nyttan med 

densamma eller inte. För att göra detta måste man först definiera nyttan och sätta ett värde på 

denna. Resultat från en sådan undersökning skulle än mer kunna ligga till grund för beslutet 

huruvida revisionsplikten bör avskaffas eller inte för små företag. 

 

I denna studie ingår en indelning i olika intervall baserat på företagens omsättning men i en 

ny studie skulle det dock vara intressant att belysa skillnaden mellan olika branscher. Med 

största sannolikhet föreligger det vissa skillnader gällande revisionskostnaden mellan olika 

branscher och dess skiftande komplexitet. 

 

Författarna menar att kostnaderna för SKV kommer att öka i och med att de antagligen måste 

utöka sina kontroller när revisionsplikten avskaffas för de mindre bolagen. Det skulle därför 

vara intressant att genomföra en studie med fokusering på SKV. Studien skulle ha till syfte att 
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undersöka hur SKV ställer sig till avskaffandet av revisionsplikt för de små bolagen och om 

de tror att de kommer att bli tvungna att förändra sitt arbetssätt. 

 

En borttagning av revisionsplikten kommer att ske för de små bolagen, klart är dock inte vilka 

som kommer att beröras, och det skulle därför vara intressant att om några år genomföra en 

uppföljning av revisionskostnaden och då undersöka huruvida kostnaden har ökat eller kanske 

minskat. Detta för att undersöka om det faktum att revisionen är en plikt bidrar till att kostna-

derna för denna hålls nere. En utgångspunkt skulle då vara att kostnaden för revision går upp 

då den blir frivillig och revisionen därmed anses få ett högre värde. 

En undersökning som, efter borttagandet av revisionsplikten för de mindre bolagen, med 

största sannolikhet kommer att genomföras är hur många av dem som undantagits från revi-

sionsplikten som ändå låter sig revideras och vad som har lett fram till detta beslut. Denna 

undersökning är intressant att genomföra för att försöka få en förståelse för vilka typer av fö-

retag som låter sig revideras och varför. 
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Bilaga 1 Uträkningar för att beräkna revisionskostnaden i förhållande 
till omsättning, totala kostnader och resultat 

 

Beräkning av revisionskostnad i förhållande till omsättning 
 

 

Totalt för alla intervall: 

Genomsnittlig omsättning: 

kronor994494
507

504208615
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor10770
507

5460300
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till omsättning: 

%08,10108,0
994494
10770

≈≈  

 

Intervall 1 

Genomsnittlig omsättning: 

kronor245375
118

28954284
=

 
 

Intervall Omsättning Antal 

företag 

Total 

omsättning 

Total 

revisionskostnad 

1 0 - 500 000 118 28 954 284 1 085 747

2   500 001 – 1 000 000 154 108 701 994 1 613 087

3 1 000 001 – 1 500 000 105 129 972 656 1 216 198

4 1 500 001 – 2 000 000 76 132 867 303 888 685

5 2 000 001 – 2 500 000 29 64 720 058 338 931

6 2 500 001 – 3 000 000 25 67 946 604 317 652

1-6 0-3 000 000 507 504 208 615 5 460 300
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Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor9201
118

1085747
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till omsättning: 

%75,30375,0
245375

9201
≈≈  

 

Intervall 2 

Genomsnittlig omsättning: 

kronor705857
154

108701994
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor10475
154

1613087
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till omsättning: 

%48,10148,0
705857
10475

≈≈  

 

Intervall 3 

Genomsnittlig omsättning: 

kronor1237835
105

129972656
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor11583
105

1216198
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till omsättning: 

%94,00094,0
1237835

11583
≈≈  
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Intervall 4 

Genomsnittlig omsättning: 

kronor1748254
76

132867303
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor11693
76

888685
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till omsättning: 

%67,00067,0
1748254

11693
≈≈  

 

Intervall 5 

Genomsnittlig omsättning: 

kronor2231726
29

64720058
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad 

kronor11687
29

338931
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till omsättning: 

%52,00052,0
2231726
11687

≈≈  

 

Intervall 6 

Genomsnittlig omsättning: 

kronor2717864
25

67946604
≈

 
 
Genomsnittlig revisionskostnad 

kronor12706
25

317652
≈  
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Revisionskostnad i förhållande till omsättning: 

%47,00047,0
2717864
12706

≈≈  

 

Beräkning av revisionskostnad i förhållande till totala kostnader 

 

Totalt för alla intervall 

Genomsnittliga totala kostnader: 

kronor1062847
507

538863466
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor10770
507

5460300
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader: 

%01,10101,0
1062847

10770
≈≈  

 

Intervall 1 

Genomsnittliga totala kostnader: 

kronor309869
118

36564507
≈

 
 

Intervall Omsättning Antal 

företag 

Totala kostna-

der 

Total 

revisionskostnad 

1 0 - 500 000 118 36 564 507 1 085 747

2 500 001 – 1 000 000 154 112 333 250 1 613 087

3 1 000 001 – 1 500 000 105 136 941 763 1 216 198

4 1 500 001 – 2 000 000 76 123 139 255 888 685

5 2 000 001 – 2 500 000 29 64 213 880 338 931

6 2 500 001 – 3 000 000 25 2 626 832 317 652

1-6 0-3 000 000 507 538 863 466 5 460 300
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Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor9201
118

1085747
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader: 

%97,20297,0
309869

9201
≈≈  

 

Intervall 2 

Genomsnittliga totala kostnader: 

kronor729437
154

112333250
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor10475
154

1613087
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader: 

%44,10144,0
729437
10475

≈≈  

 

Intervall 3 

Genomsnittliga totala kostnader: 

kronor1304207
105

136941763
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor11583
105

1216198
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader: 

%89,00089,0
1304207

11583
≈≈  
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Intervall 4 

Genomsnittliga totala kostnader: 

kronor1620253
76

123139255
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor11693
76

888685
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader: 

%72,00072,0
1620253
11693

≈≈  

 

Intervall 5 

Genomsnittliga totala kostnader: 

kronor2214272
29

64213880
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad 

kronor11687
29

338931
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader: 

%53,00053,0
2214272
11687

≈≈  

 

Intervall 6 

Genomsnittliga totala kostnader: 

kronor2626832
25

65670811
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad 

kronor12706
25

317652
≈  
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Revisionskostnad i förhållande till totala kostnader: 

%48,00048,0
2626832
12706

≈≈  

 

Beräkning av revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella 

poster 
 

Intervall Omsättning Antal 

företag 

Totalt resultat ef-

ter finansiella pos-

ter 

Total revisionskost-

nad 

1 0 – 500 000 52 4 059 965 494 131

2 500 001 – 1 000 000 91 8 628 868 911 468

3 1 000 001 – 1 500 000 73 9 049 864 815 405

4 1 500 001 – 2 000 000 49 7 577 568 545 656

5 2 000 001 – 2 500 000 16 2 257 437 189 036

6 2 500 001 – 3 000 000 13 1 914 968 173 716

1-6 0-3 000 000 294 33 488 670 3 129 412

 

 

 

Totalt för alla intervall 

Genomsnittligt resultat efter finansiella poster: 

kronor113907
294

33488670
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor10644
294

3129412
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella poster: 
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%34,90934,0
113907
10644

≈≈  

 

Intervall 1 

Genomsnittligt resultat efter finansiella poster: 

kronor78076
52

4059965
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor9323
52

494131
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella poster: 

%94,111194,0
78076
9323

≈≈  

 

Intervall 2 

Genomsnittligt resultat efter finansiella poster: 

kronor94823
91

8628868
≈

  
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor10016
91

911468
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella poster: 

%56,101056,0
94823
10016

≈≈  

 

Intervall 3 

Genomsnittligt resultat efter finansiella poster: 

kronor123971
73

9049864
≈

 
Genomsnittlig revisionskostnad: 



    9 

 

kronor11170
73

815405
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella poster: 

%01,90901,0
123971
11170

≈≈  

 

Intervall 4 

Genomsnittligt resultat efter finansiella poster: 

kronor154644
49

7577568
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor11136
49

545656
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella poster: 

%20,70720,0
154644
11136

≈≈  

 

 

Intervall 5 

Genomsnittligt resultat efter finansiella poster: 

kronor141090
16

2257437
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor11815
16

189036
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella poster: 

%37,80837,0
141090
11815

≈≈  
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Intervall 6 

Genomsnittligt resultat efter finansiella poster: 

kronor147305
13

1914968
≈

 
 

Genomsnittlig revisionskostnad: 

kronor13363
13

173716
≈  

 

Revisionskostnad i förhållande till resultat efter finansiella poster: 

%07,90907,0
147305
13363

≈≈  

 

 

 


