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Sammanfattning

I slutet av 2010 valde Sverige i likhet med övriga Europa att avskaffa revisionsplikten för
små företag, vilka fick fatta eget beslut ifall de ville bli reviderade eller inte. Beslutet
mottogs med både positiva tongångar och mer negativa. En negativ aspekt som lyftes
fram var att samhället förmodligen skulle gå miste om skatter och avgifter som på ett
lättare sätt kunde undvikas att redovisa. I slutet av december 2017 släppte Riksrevisionen
en granskning där de tittat närmare på konsekvenserna av beslutet att införa frivillig
revision för småbolag. Rapporten kommer fram till att Riksrevisionens rekommendation
är att regeringen bör verka för att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs
(Riksrevisionen 2017, s.9)

Problemformulering: Vad kännetecknar bolag som väljer frivillig revision?

Syfte

Syftet är att undersöka om det finns karakteristiska skillnader mellan aktiebolag som
väljer revision och de bolag som avstår från revision. Vi har även för avsikt att se om
tidigare forskning och undersökningar kan appliceras på små aktiebolag i Sverige.

I undersökningen kommer vi också att jämföra karaktärerna hos bolag som avstod
revision direkt efter lagändringen med bolag som avstod revision sex år senare. Syftet
med denna jämförelse är att se om karaktärerna hos bolagen som avstår revision blivit
starkare eller svagare.

Teori

Med hjälp av Agentteorin och Intressentmodellen har vi försökt att se, förklara och sedan
undersöka vilka faktorer som kan påverka om företaget väljer frivillig revision.
Kopplingar till annan empirisk forskning inom området finns samlade där ovannämnda
teorier har en central roll. Med relevanta teorier och tidigare forskning har påståenden
vuxit fram och sedan prövats.

Metod

Studien förhåller sig till en kvantitativ metod och deduktiv ansats där aktiebolagens
finansiella data är hämtad från databaser som Retriever Business och Affärsdata.

Slutsats

Resultat av studien pekar på att svenska aktiebolag i Västerbotten som efterfrågar frivillig
revision är yngre och har större omsättning och tillgångar än de som väljer bort revision.
Detta samband ser vi både på studien som gjordes strax efter lagändringen om frivillig
revision och idag. Bolag som väljer revision har även fler anställda, vilket inte den gamla
studien visade, men i den nya studien var resultatet signifikant på ett av åren.
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1. Inledning

Under tidigt 80-tal utvecklades ett politiskt stöd för att allmän revisionsplikt för företag i
form av aktiebolag skulle gälla och den 1 januari 1983 var alla företag som startade
skyldiga att anlita revisor. Bara fem år senare inkluderades de regler som gällde
nystartade bolag även de redan etablerade aktiebolagen i Sverige (Larsson, 2005, s. 127-
144)

Idag har alla länder inom EU valt att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag. Alla
dessa länder har olika gränsvärden som fastställer vilka bolag som kategoriseras som små
aktiebolag och därför omfattas av den frivilliga revisionen i respektive land. (SOU
2008:32, s. 153).

Debatter och diskussioner om revisionsplikten har lett till att två reformer tillkom i
Sverige under år 2010. Avsikten med dessa reformer var att främja den svenska
marknaden genom att göra det mindre kostsamt att starta och driva små aktiebolag. (SOU
2008:32, s. 13f). Den första reformen att träda i kraft under året innebar en sänkning av
kravet på aktiekapital från 100 000 till 50 000 svenska kronor (1 kap. 5 § ABL;
Bolagsverket, 2017). Från och med den första november samma år avskaffades
revisionsplikten för små aktiebolag, vilket innebar att aktiebolag som underskred två av
tre gränsvärden, se figur 1, under minst två år i följd kunde lämna ett förbehåll om att
avskaffa sin revisor till nästkommande bokslutsår. (9 kap. 1§ 3st. ABL; Lundén, 2016 s.
253) Det har visat sig att efter ändringen av dessa två reformer har rekordmånga bolag
startats. Från 1 november 2010 när lagändring om frivillig revision för mindre bolag
trädde i kraft (SOU 2008:32) tills oktober 2017 startade 307 893 nya bolag. Det visar på
en ökning på ca 35 procent (Bolagsverket 2017) jämfört med en period på sju år tidigare.
Av de nystartade bolagen som kom till från ändringen fram tills 2014 valde 4 av 5 bolag
att avstå från att ta hjälp av en revisor. (Mynewsdesk, 2014)

Gränsvärden:

Tillgångar Omsättning Antal anställda

Sverige 1 500 000 kr 3 000 000 kr 3

Figur 1

Dan Brännström generalsekreterare för FAR (bransch-organisationen för revisorer,
redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister) skriver att sista
mars 2016 har 25 procent av alla bolag som inte omfattas av revisionsplikten valt att ha
revisor. I gamla bolag (bolag registrerade för 1 november 2010 då lagen om
revisionsplikten slopades) är det 35 procent av alla bolag som valt att ha kvar revisor trots
att lagen inte är tvingande. (Dan Brännström, 2016)

Avskaffandet av revisionsplikt har varit ett omdebatterat ämne, vilket vi läst i artiklarna
som presenteras nedan. Det har varit meningsskiljaktigheter huruvida beslutet att avskaffa
revisionsplikten för små aktiebolag varit positivt eller negativt. ”Inget samband mellan
ekonomisk brottslighet och lättad revisionsplikt” (Tidningen Balans, 2017) enligt
tidskriften Balans, som menar att avskaffandet av revisionsplikten inte har inneburit den
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ökning av ekonomiska brott samt skattebrott som tidigare publicerats i samma tidskrift
bara några veckor tidigare (Tidningen Balans, 2017)

I en artikel i tidningen Konsulten kan man läsa att det börjar vara hög tid för Sverige att
införa högre gränsvärden för företagen så att de kan välja om de vill bli reviderade eller
inte. Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna, menar att
gränsvärdena som sattes från början när de nya reglerna trädde i kraft redan då var alldeles
för låga och att det inte fanns något som styrkte att Sverige skulle lämpa sig sämre till att
ha samma gränsvärden som andra delar av Europa (Tidningen Konsulten, 2017)

Innan avskaffandet av revisionsplikten beslutade regeringen den 7 september år 2006 att
göra en statlig offentlig utredning (SOU 2008:32). Utredningens avsikt var att se över
regler angående revision för små aktiebolag i Sverige. Syftet var att lägga fram förslag på
ändringar i regelverket vid avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. I
undersökningen har för- och nackdelar med en avskaffad revisionsplikt tagits upp och
analyserats. Bland annat förutses positiva effekter i att företagen själva får möjlighet att
välja vilka revisions- och redovisningstjänster företaget behöver. Utredningen visar på de
väsentliga kostnadsbesparingar bolagen kan göra genom denna valfrihet. (SOU 2008:32,
s. 13) Riksdagen har lämnat in en motion om att eventuellt utöka den frivilliga
revisionsplikten. Detta för att underlätta och göra det billigare för småföretagare.
(Riksdagen 2016/17:3380)

I slutet av december 2017 släppte Riksrevisionen en granskning där de tittat närmare på
konsekvenserna av beslutet att införa frivillig revision för småbolag. I undersökning som
gjordes ställdes bland annat frågorna ifall intentionerna med reformen uppnåtts, hade
reformen haft icke önskvärda konsekvenser och hade berörda myndigheter hanterat icke
önskvärda konsekvenser av reformen? I den övergripande slutsatsen Riksrevisionen drog
framkom att reformen hade haft positiva effekter sett till att aktiebolagen fått mer
valfrihet, men att någon effekt på ökad tillväxt inte gick att finna utan Riksrevisionen fann
snarare att det var tvärtom. Negativt var att insynen och kontrollen av företagen minskade
(Riksrevisionen 2017, s.5). Sett till antal aktiebolag som startades under perioden kunde
en tydlig ökning iakttas. Det visade sig att bolag i branscher med hög risk för ekonomisk
brottslighet och skatteundandragande till större del valde att avstå från revision. Den
avtagande tillväxten antogs kunna bero på att bolagen valt att minska sina resultat och då
kunnat komma undan med att betala rätt andel skatt, vilket inte varit fallet om de blivit
reviderade (Riksrevisionen 2017, s.6). Sett till vad reformen inneburit hitintills är parter
Skatteverket, Bolagsverket med flera överens. Rapporten kommer fram till att
Riksrevisionens rekommendation är att regeringen bör verka för att revisionsplikten för
små aktiebolag återinförs. (Riksrevisionen 2017, s.9)

Revisionens funktion är en granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper, en
kontroll av att skatter och avgifter betalas med rätt belopp och vid rätt tidpunkt under året
samt en kontroll av att styrelse och VD sköter bolaget enligt gällande regelverk.
(Regeringen, 2001, s.31) För att ge läsaren en förståelse för vilka sektorer som berörs av
avskaffandet av revisionsplikten kommer vi förklara nyttan med revisionen med hjälp av
intressentmodellen och agentteorin. Intressentmodellen beskriver ett aktiebolags olika
intressenter och vilken roll dessa spelar för varandra. (Smith, 2006, s.17f) Agenteorin
belyser förhållandet mellan den tillgängliga informationen och risksituationen mellan
aktiebolaget och dess intressenter. (Rapp & Torstensson, 1994, s.12)
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År 2008 publicerade forskaren Tobias Svanström från Umeå universitet en avhandling
om revisionsplikten, där han undersökt vilka faktorer som är förknippad med efterfrågan
på revision. (Svanström, 2008, s. 120) Resultat ur Svanströms studie visade bland annat
att det fanns samband mellan efterfrågan på revision och företagsstorlek, region, bransch
samt val av revisionsbyrå. (Svanström, 2008, s. 6). I Storbritannien avskaffades
revisionsplikten år 1992. Gränsvärdena som avgör om aktiebolaget kan undantas från
revisionsplikten har ändrats tre gånger i Storbritannien och är sedan år 2004 uppe i högsta
gränsen som EU tillåter. (Collis, 2003, s. 10) Det har gjorts en hel del forskning om
revisionsplikten i Storbritannien. En av dessa forskare är Jill Collis som forskat kring
olika faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig revision. Hon har även undersökt vilka
fördelar och nackdelar revisionspliktens avskaffande har medfört. (Collis, 2003, s. 10) Vi
har även tittat på annan forskning från Storbritannien och andra länder, bland annat
forskning gjord av Tauringana & Clarke(2000), Chow(1982) och Seouw (2001). Några
av resultaten från dessa studier är att faktorer som omsättning, skuldsättningsgrad och
likviditetsmått påverkar efterfrågan på frivillig revision.

Både i Sverige och andra länder har det gjorts en hel del forskning på effekter och
konsekvenser av den avskaffade revisionsplikten. Nu när revisionsplikten varit borta
några år har ingen studie gjorts på vilka bolag som valt bort revision och om det är samma
bolag som väljer bort revision sex år senare. Vi tycker därmed att det ska bli högst
intressant att fördjupa oss inom detta ämne.

1.1 Frågeställning

Vad kännetecknar bolag som väljer frivillig revision?

1.2 Syfte

Syftet är att undersöka om det finns karakteristiska skillnader mellan aktiebolag som
väljer revision och de bolag som avstår från revision. Vi har för avsikt att se om tidigare
forskning och undersökningar kan appliceras på små aktiebolag i Sverige.

I undersökningen kommer vi även jämföra karaktärerna hos bolag som avstod revision
direkt efter lagändringen med bolag som avstod revision sex år senare. Syftet med denna
jämförelse är att se om karaktärerna hos bolagen som avstår revision blivit starkare eller
svagare.

Med hjälp av Agentteorin och Intressentmodellen har vi försökt att se, förklara och sedan
undersöka vilka faktorer som kan påverka om företaget väljer frivillig revision.
Kopplingar till annan empirisk forskning inom området finns samlade där ovannämnda
teorier har en central roll. Med relevanta teorier och tidigare forskning har påståenden
vuxit fram och som prövats.

1.3 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa oss till:
 svenska aktiebolag
 aktiebolag som omfattas av frivillig revision
 aktiebolag i Västerbotten
 den äldre studien är avgränsad till bolag som varit registrerad längre än 2007-12-

31
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2. Vetenskapliga utgångspunkter

I det här kapitlet presenteras de vetenskapliga utgångspunkter som varit till grund för
vår undersökning. Vi startar med en kort presentation av vår förförståelse för att ge
läsaren en bild över hur vi ser på saker och ting och hur vår världsbild kan påverka
studien. Därefter presenteras den kunskapssyn som ligger till grund för den
verklighetsuppfattning vi har. Kunskapssynen är en grund för vilka val vi gör när det
kommer till angreppssätt och metodval i vårt arbete. I detta kapitel presenteras även
vilket perspektiv vi utgått från i studien och hur vi samlat in källor.

2.1 Ämnesval

I uppstarten av examensarbetet funderade vi på olika ämnesområden att skriva inom. Vi
diskuterade fram alternativa ämnen och möjligheterna att hitta lämpligt material och
infallsvinkel för olika frågeställningar. Vi utvärderade våra valmöjligheter och kom fram
till att ämnet revision var intressant att studera. Revision är ett ämne som både Harr och
Hansson har inblick i efter våra studier i Redovisning C och Harr även i Redovisning D.
Vi ville hitta ett spännande och aktuellt ämne att skriva om och kom fram till att
avskaffandet av revisionsplikten var ett omdiskuterat ämne inom revisionsbranschen.
Ämnet var aktuellt eftersom det tidigare mest gjorts studier om vad som skulle hända om
revisionsplikten avskaffandet i Sverige och inte hur det faktiska utfallet blev några år
senare. Det har gjorts studier efter revisionsplikten avskaffades. Dock har ingen studie
jämfört karaktärerna hos de första aktiebolagen som avskaffade revision mot de som
väljer bort revision idag. Därmed anser vi att det fanns ett outforskat intressant ämne att
studera

2.2 Författarnas förförståelse

Vi har nu presenterat hur vi valde ämnet revision och närmare bestämt revisionsplikten.
I det här delkapitlet ska vi beskriva vår förförståelse; den bild vi har av verkligheten. Vår
verklighetsuppfattning kan komma att påverka de vägval vi gör under skrivandets gång
samt hur vi uppfattar olika företeelser. Det är därför av stor vikt för oss att beskriva hur
vår syn ser ut och hur vi tänker göra för att vara objektiva till problemet. Förförståelsen
kan förklaras genom att delas in i två typer, vilka är förstahandsförståelse och
andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen kan man se som de självupplevda
erfarenheterna vi har i form av praktiska erfarenheter medan andrahandsförståelsen kan
ses som den teoretiska förförståelsen som kommer av bland annat utbildning.(Johansson
och Lindfors,1993,s.76f)

Vi har båda läst civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå Universitet
vilket kan kategoriseras som vår andrahandsförståelse då detta är en teoretisk utbildning.
Båda har valt att inrikta sig på Redovisning inom företagsekonomi.

Vi är medvetna om att våra tidigare erfarenheter kan komma att påverka studien vi ämnar
göra. Då båda författarna har studerat redovisning tidigare har vi en viss bild av
redovisning och revision som ämnen. Vi har en teoretisk bakgrund till dessa ämnen som
kan göra att vi redan innan är positiv till revision. Vi försöker vara neutrala till problemet
för att inte våra erfarenheter inom ämnet ska påverka oss mot en speciell riktning. Vi
försöker se vår tidigare kunskap som någonting positivt eftersom det ger oss en bred
kunskapsbas och gör det därför lätt för oss att förstå ämnet vi valt att studera.
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Författarna har förutom sina teoretiska kunskaper även praktiska erfarenheter som speglar
vår förstahandsförståelse. Harr har arbetat som rådgivare i en bank, vilket ger henne en
förståelse för vikten av trovärdighet i information när det kommer till exempelvis
kreditgivning. Hansson har under flera år varit en aktiv aktiesparare och har även arbetat
med daytrading där han fått en förståelse av hur viktig trovärdigheten är i den information
har får om olika bolag. Harr arbetar även inom revisionsbranschen, vilket hon gjort de
senaste sex åren. I denna roll har hon en inblick i att det lätt kan bli fel i redovisningen på
grund av bristande kompetens i företagen. Med vår teoretiska och praktiska bakgrund kan
man lätt få uppfattningen att vi båda har en positiv bild av revision. Vi vet hur viktigt den
reviderade informationen kan vara för ett bolags intressenter. Vi är medvetna om vår syn
på revision och kommer att ha ett objektivt synsätt till revision i vår studie för att undvika
vinkling.

2.3 Ett positivistiskt synsätt

Kunskapssynen är ytterligare ett sätt att förklara hur vi uppfattar verkligheten och hur vi
studerar den verklighet vi uppfattar. Ett sätt att förklara hur vi uppfattar verkligheten
kallas för verklighetsuppfattning och sättet att studera verkligheten kallas för
vetbarhetsuppfattning (Johansson och Lindfors, 1993, s. 10).

I den naturvetenskapliga forskningen är målet att skapa lagar för de fysiska fenomenen.
Ju fler fenomen som faller under en lag desto användbarare blir lagen. (Andersson, 1979,
s. 14) Vi kan jämföra en allmängiltig lag med att kunna generalisera det resultat vi får
fram i en studie till lika objekt som inte undersökts. Det naturvetenskapliga forsknings
idealet har numera tagits över av positivismen (Andersson, 1979, s.14). Inom
positivismen utgår forskaren från en objektiv verklighet som kan studeras genom
objektiva metoder och mått. I vår undersökning ämnar vi studera vilka karakteristiska
skillnader som finns i den finansiella informationen mellan små aktiebolag. Vi följer den
positivistiska synen i vårt forskningsupplägg där vi utgår från teori och använder oss av
matematiska analysinstrument till att koppla ihop teori med empiri (Jacobsen, 2002 s.
37ff). En stomme i de flesta naturvetenskapliga undersökningar är statistiken.
(Andersson, 1979, s.15). Statistiska metoder används ofta inom denna typ av forskning
eftersom man sällan går in på djupet utan letar efter samband och logik. Vi har ett stort
urval som kommer studeras och eftersom vi vill kunna bekräfta eller förkasta de teorier
som är basen för vår undersökning krävs en form av statistisk bearbetning av materialet.

Hermeneutiken är en annan typ av kunskapssyn vilken har sin grund i tolkningsläran som
handlar om att förstå och tolka saker (Bryman & Bell, 2005 s. 442 f). Den hermeneutiska
kunskapssynen kopplas oftast till en kvalitativ undersökning med en induktiv metod där
forskaren försöker förstå och tolka för att därefter beskriva resultatet med ord. (Jacobsen,
2002 s. 37ff) I vår studie vill vi se om resultat på tidigare forskning går att tillämpa även
på små svenska aktiebolag. Hade vi istället valt att tolka ett beteende hos exempelvis
aktiebolagets ägare genom att förstå dennes åsikter kring revisionsplikten eller hur de
upplever avskaffandet av revisionsplikten hade hermeneutikens kunskapssyn passat
bättre i vår studie.
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2.4 Deduktiv teori

Nu har vi klargjort vår förförståelse och kunskapssyn. Kunskapssynen vi tar med oss är
den positivistiska synvinkeln vilken ger oss en grund till det angreppssätt vi nu kommer
beskriva närmare.

Som vi nämnt tidigare ämnar vi att göra en undersökning som har basen i teorin och
tidigare forskning. Vi kommer använda oss av teori och tidigare forskning, kategorisera
fakta och utifrån denna kategorisering samla in data som bearbetas och analyseras
(Bryman & Bell, 2005 s. 23). Detta angreppssätt kallas för en deduktiv ansats, vilket
innebär att forskaren går från befintliga teorier från vilken man beskriver den verklighet
som studeras. (Jacobsen 2002, s.34) Inom den positivistiska kunskapssynen måste en
förenkling göras för att verkligheten ska kunna studeras på ett vetenskapligt sätt. En
förenkling innebär att man endast tittar på ett fåtal aspekter för att man ska kunna
formulera frågor som kan undersökas på en större population. (Andersson, 1979, s. 48) I
vår undersökning skall vi studera alla små aktiebolag i Västerbotten där vi endast tittar på
ett mindre antal faktorer. Det hade inte inom ramen för denna kandidatuppsats varit
möjligt för oss att ta hänsyn till alla delar som skiljer mellan dessa bolag i studien.

Som nämnt, följer ofta angreppssättet en forskare väljer att utgå ifrån i sin undersökning,
den kunskapssyn forskaren har. När vi ser till vår forskning är den riktad mot en objektiv
syn på verkligheten där vi valt att grunda vår undersökning i befintliga teorier och tidigare
forskning, därefter genomför vi en empirisk undersökning. Med den kunskapssyn vi utgår
från faller det sig naturligt att använda en deduktiv ansats. Det finns även forskare som
menar att när man gör den typ av studie vi ämnar göra är man tvungen att använda sig av
den deduktiva ansatsen (Jacobsen, 2002, s. 43).

En annan typ av angreppssätt är den induktiva ansatsen vilken i motsats till den deduktiva
ansatsen går ut på att skapa nya teorier utifrån empirin. (Jacobsen, 2002, s. 35; Bryman
& Bell, 2005, s. 25) Här startar man med en empirisk undersökning vars resultat skall
leda till ny teori. (Bryman & Bell, 2005, s. 25) Detta är inte vad vi ämnar göra i vår
undersökning.

Det finns dock en del forskare som menar att man inte helt och hållet väljer att utgå endast
från ett angreppssätt, utan de flesta undersökningar som görs har en liten del av båda
ansatserna. Detta eftersom det ofta inte går att dra en klar linje mellan dessa.

Det finns även ytterligare sätt att angripa problemet vilket till viss del kan beskrivas av
den svåra tolkning mellan vilket ansats val som är mest lämpligt. Att det ibland är svårt
att dra en linje mellan de två ansatserna beskrivna ovan. En kombination av den deduktiva
och den induktiva ansatsen kallas för en abduktiv ansats. Forskare som väljer att utgå
ifrån både teori och empiri i sin studie använder sig av detta angreppssätt. Forskaren vill
här förmedla både teorin och empirin under undersökningens gång. (Alvesson &
Sköldberg, 2008, s. 55)

2.5 En kvantitativ metod

En ståndpunkt som de flesta filosofer har är att kriterier på vetenskap inte ska formuleras
i termer av resultat utan i termer av metoder. Detta innebär att en studie kan vara en god
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vetenskap även om det visar sig att studiens resultat kanske inte är sanna. (Johansson,
2003,s.47)

Metodvalet speglar de övriga delarna i de vetenskapliga utgångspunkterna eftersom alla
dessa delar hänger ihop. Den studie vi valt att göra kräver att vi ser problemet från ett
positivistiskt, objektivt synsätt. I naturvetenskapen kan man vara objektiv när man
beskriver det fenomen som ska utforskas (Johansson, 2003, s. 48). Vi anser att det är
viktigt att redogöra för den metod vi valt till att samla in och bearbeta data eftersom detta
är en grund för vår studie. I den naturvetenskapliga forskningen finns det två
huvudsakliga metoder till att bearbeta insamlad data som kan kategoriseras som den
kvalitativa och den kvantitativa metoden. (Johannessen & Tufte, 2003, s. 20) Förenklat
kan man förklara dessa två metoder genom att den kvantitativa kan liknas vid en statistisk
metod medan den kvalitativa som en metod till att bearbeta ett textmaterial. (Patel &
Davidson,2003,s.109)

När vi ser till en djupare förklaring på den kvantitativa metoden är den baserad på
naturvetenskapliga metoder och anpassas därefter av forskaren till den undersökning som
skall utföras (Johannessen & Tufte, 2003, s. 21). I vår studie har vi utgångspunkten i
tidigare forskning kring avskaffandet av revisionsplikten och teorier som knyts till
behovet av revision. Grunden ligger i teori för att därefter leda oss fram till val av data
som kommer bearbetas. I vår undersökning är den kvantitativa ansatsen mest lämplig då
vi ska göra en studie där målet är att se om det är möjligt att generalisera vårt resultat till
små aktiebolag i Sverige. I vårt fall vill vi dra slutsatser som kan tillämpas på fler
aktiebolag i Sverige som numera inte omfattas av revisionsplikten. Dock kommer man
inte kunna tillämpa vårt resultat på alla bolag i Sverige på grund av våra avgränsningar.
Det är bara genom en kvantitativ ansats man statistiskt kan göra en sådan generalisering
och dra slutsatser ur studien som även gäller för de icke undersökta bolagen (Johannessen
& Tufte, 2003, s. 73). När den naturvetenskapliga metoden används innebär det att två
forskare ska kunna nå samma resultat genom att se objektivt på forskningsproblemet.
(Johansson,2003,s.47)

Fördelar med den kvantitativa forskningen är enligt Jacobson (2002, s. 146f) att materialet
är lätt att bearbeta med hjälp av exempelvis dataprogrammet Excel. Det finns också klara
startpunkter och slutpunkter vilket gör forskningen lätt att avgränsa och slutligen eftersom
att det är enkelt att få ett representativt urval kan det också vara möjligt att generalisera
resultatet.

Vi har valt att samla in data från ett stort antal aktiebolag, informationen vi samlar in
grundar sig i de teorier vi bygger studien på och med den hoppas vi kunna besvara vår
frågeställning och syfte. Hade vi istället valt att använda oss av en kvalitativ metod hade
vi inte haft möjlighet att analysera tillräckligt många företag för att få vår studie att bli
pålitlig och generaliserbar. En kvalitativ studie är mer inriktad på att gå in på djupet i ett
problem och se till specifika företeelser som kan förklara hur ett visst företag agerar och
varför de agerar på ett visst sätt. Forskare som vill få fram omfattande beskrivningar till
ett problem genom intervjuer eller liknande använder sig ofta av kvalitativa metoder.
Detta är inte vad vi ämnar göra i vår studie.

Det finns även forskare som menar att den kvantitativa och den kvalitativa metoden inte
är motstridiga inriktning utan mer som den huvudsakliga inriktning en forskare väljer
använda. Detta betyder att båda inriktningarna kan ha en viss del av den andra metoden i
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sig, men att huvudsakligt fokus ligger hos en av metoderna. När en forskare väljer att se
på ett problem från olika perspektiv och därigenom använder sig av ungefär lika stor del
av den kvalitativa och den kvantitativa metoden kallas det för metodtriangulering. Här
samlar forskaren in information och bearbetar informationen på olika sätt. Fördelen med
en kombinerad metod är att forskaren på detta sätt kan testa om olika ansatser kan leda
till liknande slutsatser och om detta blir fallet stärker det tilliten till det resultat och
slutsatser studien ger. (Johannessen & Tufte, 2003, s. 77f)

I vår studie har vi ett tydligt avskilt val till den kvantitativa metoden då det är lämpligt
för oss att samla in data på ett och samma sätt vilket är genom en företagsdatabas.
Databearbetningen kommer även den ske i Excel där data från de olika företagen
bearbetas på ett statistiskt sätt.

2.6 Ur ett samhällsperspektiv

I kommande delkapitlet kommer vi redogöra för det betraktelseperspektiv eller den
synvinkel från vilken vi väljer att studera problemet. (Johansson & Tufte, 2003, s. 32).

Avskaffandet av revisionsplikten kan för många vara ett icke intressant område, medan
det för andra är högst aktuellt. För oss är det viktigt att belysa problemet ur ett
samhällsperspektiv där vi ska vara opartiska och därför inte välja sida mellan aktiebolag
eller revisor. Vi vill ha samhället som vår betraktelse vy. Detta för att vi ska kunna vara
mer objektiva i vår undersökning när vi, som tidigare nämnt, kan ha en undermedvetet
positiv syn till revision. Om vi istället valt att göra vår studie utifrån en revisor syn tror
vi att det blivit mer påtagligt till att vara positiv och för revision. Ett alternativ skulle varit
att välja företagets perspektiv vilket vi valt bort då vi tror att det varit mer lämpligt att
göra en kvalitativ undersökning med en annan frågeställning för det perspektivet. Med
tanke på att vi vill att aktiebolags intressenter ska kunna dra nytta av vår studie därför tror
vi att samhällsperspektivet passar vår studie bäst.

Valet av perspektivet från vilket vi betraktar problemet får avgörande betydelse för den
verklighet vi väljer att undersöka (Johansson & Tufte, 2003, s. 33). Då vi väljer
samhällsperspektivet finner vi att detta ger oss den rätta infallsvinkeln utifrån det fokus
vi har på studien. Studien fokuserar till viss del på företagens intressenter vilket vi anser
tillhör samhället. En ytterligare faktor som spelar roll när det kommer till perspektivval
är forskarens yrkesbakgrund (Johansson & Tufte, 2003, s. 33). Om vi ser till våra
yrkeserfarenheter har en av oss jobbat med aktier vilket gett oss en förståelse till bland
annat vikten av att redovisning från företag är korrekt så rätt beslut kan fattas utifrån
rapporterna företaget lämnar. Dels har Harrs nuvarande position inom revisionsbyrå
vilket kan göra att hon undermedvetet är mer positiv till revision. Dessa faktorer kan
delvis ha påverkat oss i valet av perspektiv då vi finner det lämpligt att se på problemet
ur ett samhällsperspektiv.

När man talar om förhållandet mellan perspektivet och den teori vi utgår ifrån kan man
säga att teorin har högre generaliseringsnivå än perspektivet medan perspektivet hjälper
till att fokusera på det område vi valt att avgränsa oss till. Teorierna vi valt som
utgångspunkt för denna undersökning har gjort det naturligt för oss att välja att se
problemet från ett samhällsperspektiv. (Johansson & Tufte, 2003, s. 33)
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2.7 Insamling av sekundärkällor

Teorin vi samlat in har främst sökts via universitetsbibliotekets databaser. Undantaget
från dessa sökningar gjordes vid uppstarten av skrivandet då vi främst sökte aktuella
debatter via Google för att se hur omtalat avskaffandet av revisionsplikten var. Vi hittade
en hel del tidskrifter där det debatterades om den avskaffade revisionsplikten som var
intressanta att läsa främst som grund för den kommande teori insamlingen. Vid dessa
sökningar användes sökord som revisionsplikten + Sverige, avskaffande av revision,
revision.
Den stora sökning av lämpligt material till arbetet har utförts främst från databasen
Business source premiere som är tillgänglig via Umeå Universitets Universitetsbiblioteks
hemsida. Sökord som använts där var bland andra audit, audit demand, audit + benefits,
Audit SME, Voluntary Audit. Via denna databas har vi samlat en stor del av de
vetenskapliga artiklar och referenslitteratur som använts i studien. Vi har även läs tidigare
undersökningar som skrivits om ämnet, både vetenskapliga artiklar och uppsatser skrivna
av andra studenter. Via dessa undersökningar har vi hittat källor som har sökts upp och
återfunnits i databaserna Business source premiere och Emerald. Vi har även använt oss
av databasen “Google scholar”. Bland andra har vi funnit tidskriften Balans vilken vi gjort
en djupgående genomgång av för åren 2006 till dags datum.

Vi har även tittat på litteratur där vi utgått från Universitetsbibliotekets sökfunktion. Där
har vi använt oss att ämnesspecifika termer liksom ovan. Litteratur och vetenskapliga
artiklar från kurser vi läst under vår studietid har även använts. Vi har genomgående varit
noggranna med att söka upp originalkällor, dock har det inte alla gånger varit möjligt att
hitta den ursprungliga källan.

2.8 Källkritik

I vår uppsats har vi använt oss av varierande källor. Till största del har vi använt oss av
vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, avhandlingar, tidningsartikel och webbsidor. För att
få vår uppsats tillförlitlig har vi varit källkritisk i vår insamling av källor. Vi kommer
därför att beskriva hur vi gått tillväga för att vara källkritiska.

Vi började läsa valda delar ur Business Research som beskriver hur man ska källgranska
litteratur. (Collis.J & Hussey.R, 2014, s.87-91). Vi ansåg därmed att vi fräschade upp våra
kunskaper om källkritik och kunde på ett bättre sätt sålla i vår insamling av material. Vi
har även läst en bok av Ejvegård (2009, s.71-75) som nämner fyra källkritiska principer
för utvärdering av källor. Vilka han menar är följande; äkthetskravet, oberoendekrav,
färskhetskrav samt samtidighetskrav. Vi kommer nedan beskriva dessa krav samt hur vi
använt dem i studien.

Äkthetskravet, innebär att källan inte innehåller några förfalskningar. (Ejvegård, 2009,
s.71-75) För att uppfylla de angivna litteraturkraven har vi försökt att använda oss av så
stor del vetenskapliga artiklar som möjligt. Vid insamling av vetenskapliga artiklar har vi
främst använt oss av databasen Business Source Premiere. När vi använt den databasen
har vi klickat i krysset för att bara få fram de artiklar som är peer reviewed. Detta betyder
att artiklarna blivit granskade och fått en stämpel på innehållets äkthet. (The university of
Texas, 2017)
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Vi har även använt oss Google scholar och av icke vetenskapliga artiklar och webbsidor
som källor. Vid användandet av information från webbsidor har vi kontrollerat vem som
har publicerat informationen och när den publicerats för att avgöra tillförlitligheten i
informationen. Ett exempel är att vi har tagit information från FSR-Danske revisorer, som
är Danmarks motsvarighet till branschorganisationen för svenska revisorer FAR. Vi anser
att informationen som ges ut där är pålitlig på grund av att det är kvalificerade revisorer
som står för informationen, men vi har även tagit hänsyn till att informationen kan vara
vinklad på grund av att de troligtvis är positiv till revision. Ett exempel på en
icke vetenskaplig artikel är utredningen av Thorell och Norberg skriven åt Svenskt
Näringsliv. Vi har valt att använda denna källa på grund av att den har blivit väldigt
omdiskuterad. Bland annat har Tobias Svanström använt information från Norberg och
Thorell´s utredning i sin avhandling. Vi anser även att informationen är trovärdig
eftersom den är skriven av två professorer inom redovisning.

Oberoendekravet handlar om att den som publicerat källan inte ska vara vinklad åt ett
visst håll utan ha en objektiv syn på målet i undersökningen. Om den som publicerar
innehållet är vinklad finns risk att informationen påverkas i en riktning. (Ejvegård, 2009,
s.71-75) I insamlingen av källor har vi haft med oss en kritisk syn där vi hela tiden
försöker tänka på kvaliteten på materialet som samlas in och huruvida författarna till
materialet kan vara objektiva eller inte. Vad gäller vetenskapliga artiklar skriven av
forskare anser vi att dessa är oberoende då det där finns restriktioner på hur ett
vetenskapligt material får publiceras. Dock kan man ifrågasätta oberoendet av tidskriften
Balans som vi använt oss av, då de troligtvis är positiva till revision. Vi har därför endast
använt information från Balans för att framföra diskussioner som funnits kring
revisionsplikten.

En ytterligare del i oberoendekravet syftar även till om författaren använder sig av primär
eller sekundärkällor. För att undvika att källan modifieras är det bra att främst använda
sig av primära källor. I vår studie har vi använt oss av primära källor i så stor utsträckning
som det varit möjligt. Tidigare forskning är av väsentlig betydelse för vår studie och det
är därför viktigt att informationen inte är modifierad. I vissa fall har det helt enkelt inte
varit möjligt för oss att ta fram den ursprungliga källan vilket inneburit att vi även har
använt oss av sekundära källor i studien. Ett exempel på där vi använt sekundärkällor är
i bakgrunden till intressentmodellen. Där ansåg vi att risken för förvrängningar i
informationen är liten och att teorin finns beskriven i många kursböcker och är allmänt
känd bland ekonomer.

Färskhet handlar om riktigheten när källan publicerades. Samtidighet innebär det att
källan är publicerad tidsmässigt nära inpå den underliggande händelsen (Ejvegård, 2009,
s.71-75). Vi har främst använt oss av färska källor, men vi har även använt oss av en del
äldre källor. Samtidigheten har vi tänkt på vid insamlandet av information om
avskaffandet av revisionsplikten och tidigare forskning om revisionsplikten. Enligt
Johansson, Lindfors (1993, s. 88ff) behöver inte färska källor vara bättre än äldre källor.
Eftersom nyare källor många gånger är baserad på äldre källor. I teorin har vi valt att även
använda äldre källor, eftersom det teoridelen består av grunden som ofta har ett äldre
ursprung. Som exempelvis agentteorin, där vi grundar en hel del teori hos Jensen &
Meckling, 1976, där teorin är äldre men fortfarande högst aktuell. Därefter har vi även
tittat på nyare verk om agentteorin för att komplettera informationen och säkerställa oss
att inte några större förändringar skett i teorin.
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3. Bakgrund och teoretiska utgångspunkter

I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter för vår studie. Vi kommer
även presentera tidigare forskning som gjorts inom området för att ge läsaren en
förståelse för vårt ämnesval.

3.1 Bakgrunden till revision

Revisionsgranskningar har utförts i världen långt innan lagen krävde detta. Det finns
bevis som säger att former av redovisning och revision existerade i Grekland redan 500
år före Kristus. (Eilifsen et al., 2010, s. 6) I Sverige infördes den första aktiebolagslagen
år 1848 och gjorde det möjligt att bilda bolag med begränsat ansvar, vid den tiden innehöll
lagen inga krav på revision. Då industrisamhället växte fram under 1900-talet och behovet
av kapital växte, kom även behovet av finansiering för företag att skapas. (Wallerstedt,
2010, s. 21-27)

Behovet av finansiering ledde till att det i många fall var olika personer som investerade
i företagen och inte alltid ägaren till företaget. När ägare och investerare separerades
uppkom även ett behov från investeraren om en bekräftelse över att dess pengar
förvaltades väl.

Detta bidrog till att det år 1895 kom en ny aktiebolagslag där det lagstiftades att styrelsens
förvaltning och bolagets räkenskaper skulle granskas av en eller flera revisorer som
aktieägarna utsåg. Dock var granskaren enligt lag inte tvungen att vara utbildad och inte
heller en oberoende part, en revisor kunde vara en bankdirektör eller liknande och hade
ofta ett högt anseende i samhället. (Wallerstedt, 2010 s. 21-27) År 1930 reviderades 90
procent av de 2180 största aktiebolagen av lekmannarevisorer, det vill säga av ej utbildade
revisorer. (Wallerstedt, 2010, s. 72) När en ny aktiebolagslag släpptes år 1975 kom förslag
om lagstadgad revision, dock fanns det inte tillräckligt många revisorer. Under 1980-talet
började utbudet av antalet revisorer att matcha efterfrågan. År 1983 blev det lag för alla
aktiebolag att ha en eller flera godkända eller auktoriserade revisorer som går in och
granskar bolagets räkenskaper och styrelsens förvaltning (Wallerstedt, 2010, s. 207).
Lagen brukar namnges som revisionsplikten. Anledningen till lagstiftningen var att
revisionen skulle vara nyttig för ägarna till aktiebolag och samhället så att ekonomiska
problem i företag skulle upptäckas i tid och därmed göra det lättare att bekämpa
ekonomisk brottslighet. (SOU 2008:32, s. 73ff)

Revisionens funktion är en granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper, en
kontroll av att skatter och avgifter betalas med rätt belopp och vid rätt tidpunkt under året
samt en kontroll av att styrelse och VD sköter bolaget enligt gällande regelverk.
(Regeringen, 2001, s.31) Syftet med revisionen är att säkerställa att bolagets
årsredovisningar är gjorda utifrån gällande regler samt att den tillgängliga informationen
som bolaget ger är trovärdig och visar på bolagets faktiska situation.
Revisionsgranskningen skall i skriftlig form av en revisionsberättelse ge en verklig
uppfattning om företaget. (Regeringen, 2001, s. 31; Lundén, 2011, s. 202) Uppfyller
bolaget de krav som krävs så skriver revisorn en ren revisionsberättelse. Om bolaget inte
följer de lagar och regler skriver revisorn en oren revisionsberättelse, vilket ger en negativ
bild av företaget till företagets intressenter. (SOU 2008:32, s. 144ff) Inte bara
företagsledningen och aktieägarna har nytta av denna granskning. Nyttan ses även hos
företagets intressenter som kan vara de anställda i företaget, kreditgivare, leverantörer
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samt det allmänna som har ett direkt eller indirekt intresse i att bolaget sköts efter de
regler och lagar som finns. (FAR, 2004, s.14; Regeringen, 2001, s. 31) Även för små
aktiebolag som omfattas av frivillig revision är revisionens funktion av stor vikt för
bolagets intressenters räkning. Här är revisionens främsta funktion att vara aktieägarnas
granskare genom att kontrollera bolaget. Detta gäller främst då ägandet av bolaget och
bolagsledningen är samma person. (Lundén, 2011, s. 202)

För att välja bort revision ska det beslutas under bolagsstämman, därefter skall kravet på
revision tas bort i bolagsordningen samt att bolagsverket skall meddelas beslutet innan
räkenskapsårets utgång. Även de bolag som ej väljer revision är tvungen att skicka in sin
årsredovisning till bolagsverket varje räkenskapsår. Bolaget ska skicka in sin
årsredovisning senast sju månader efter räkenskapsårets utgång. Har bolaget valt att bli
reviderade av en revisor ska även en revisionsberättelse skickas in i samband med
årsredovisningen. Ett bolagsstämmoprotokoll skickas också in om bolagsstämman
beslutat om aktieutdelning. (Bolagsverket, 2017)

Samhället i stort har flera intressen i revision. Att ett bolag har revisor kan både leda till
att man lättare upptäcker brott och kan avhålla från brott. En av samhällets större
intressenter är skatteverket. Skatteverket har utformat en riskhanteringsmodell för att
upptäcka fel och brott, modellen används till att utnyttja resurserna optimalt. En reviderad
redovisning är ingen grund skatteverket använder sig av. (Norberg & Thorell, 2005, s.
40) Om ett bolag får en oren revisionsberättelse är revisorn skyldig att sända in denna till
skatteverket. En oren revisionsberättelse innebär att revisorn har anmärkningar på
bolaget, exempelvis sena eller felaktiga skattebetalningar. (SOU 2008:32, s. 145)

Det finns inget krav att företag ska sända in sin årsredovisning till skatteverket, utan
skatteverket använder sig av deklarationsuppgifterna företaget sänder in. Bokslut och
deklarationsuppgifter upprättas antingen av företaget själv eller av en
redovisningskonsult och inte av en revisor. Även om en revisor ska granska företaget
löpande har revisorn begränsade resurser att upptäcka om företaget redovisat alla
inkomster i företaget. En revisor har möjlighet att se om bokföringen är bristfällig eller
saknas och om utgifter redovisats fel eller om företaget inte betalat skatter och avgifter i
rätt tid. Revisorer sänder in många orena revisionsberättelser till skatteverket per år. Den
vanligaste anmärkningen i den orena revisionsberättelsen är att årsredovisningen
inlämnats för sent och att skatter inte har betalats i rätt tid. Cirka 75 procent av alla orena
revisionsberättelser är från aktiebolag med en omsättning under tre miljoner kronor, vilket
utgörs av många som idag är slopad från revisionsplikten. Orena revisionsberättelser som
är inskickade till skatteverket riktar uppmärksamhet mot företag med bristfällig
redovisning. En oren revisionsberättelse kan vara skäl för skatteverket att granska
företaget närmare. (SOU 2008:32, s. 144ff)

Skatteverket presenterade år 2007 en skattefelkarta, kartan är en modell skatteverket
använder sig av för att beräkna hur stort skattebortfallet är. Bortfallet uppgår till ungefär
fem procent av Sveriges BNP (fastställdes 2005). Med skattebortfallet avses skillnaden
mellan skatten som kommer in och den skatt som borde komma in om alla skattebetalare
redovisade sina verksamheter och transaktioner rätt. I skattebortfallet ingår uppsåtligt
bedrägeri och misstag. Dock är siffrorna osäkra enligt skatteverket och bör läsas med
försiktighet. Skatteverket har gjort en jämförelse mellan fem grupper som ger en
uppfattning om vart de största skattefelen finns. Grupperna är indelade i privatpersoner,
mikroföretag (företag med en lönesumma under en miljon kronor), små och medelstora
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företag, (löner mellan en miljon och 50 miljoner), stora företag (löner över 50 miljoner)
och offentlig sektor, föreningar. Resultatet visade att mikroföretagen svarade för största
delen av skattefelen vilket utgjorde en tredjedel av felen. För mikroföretagen var de
största felen dolda arbetsinkomster. Andra fel var svarta löner och för höga avdrag för
ingående moms. Aktiebolag som bolagsform med en lönesumma mellan en till fem
miljoner kronor svarar för tio procent av de vitt redovisade arbetsinkomsterna och 11
procent av de beräknade dolda inkomsterna. (SOU 2008:32, s. 141ff) Bolag som inte
längre omfattas av revisionsplikten är de bolag som ingår bland mikroföretagen som
utgjorde den största delen av skattefelen.

Ekobrottsmyndigheten gjorde en undersökning på 325 bolag under år 2015 som var
anmälda för ekonomisk brottslighet. Syftet med undersökningen var att kontrollera om
avskaffandet av revisionsplikten haft några ekonomiska konsekvenser på brottsligheten.
Undersökningen kom fram till som vi nämnt tidigare att 80 procent av alla nystartade
bolag väljer bort revision. 33 procent av alla bolag som registrerades innan
revisionsplikten avskaffades har valt bort revision. Av de bolag Ekobrottsmyndigheten
undersökte visade det sig att andelen bolag som valt bort revision och enbart skapats för
att begå brott är dubbelt så många i jämförelse med de bolag som har revision.
Ekobrottsmyndigheten kommer fram till att avskaffandet av revisionsplikten är en ökad
riskfaktor för att bolag ska kunna användas som brottsverktyg. (Ekobrottsmyndigheten,
2016)

Sedan den 1 november år 2010 omfattas inte längre små aktiebolag i Sverige av
revisionsplikten (9 kap. 1§ 3st. ABL; Lundén, 2011 s. 203). För att kategorisera vilka
aktiebolag som räknas som små beslutas ett gränsvärde i landet som räknas utifrån
omsättning, tillgångar samt antal anställda i bolaget. Då Sverige ingår i Europeiska
Unionen finns maximala gränsvärden som inte får överstigas av medlemsländerna.
England har högst gränsvärdena för frivillig revision inom Europeiska Unionen. Nedan
ser ni en tabell över gränsvärden i olika europeiska länder tillämpar. Vi ser även hur
gränsvärdena höjts från år 2010 till år 2016. Om bolaget underskrider minst två av de tre
gränsvärdena under minst två år på varandra följande år räknas de som ej revisionspliktiga
företag enligt tabell nedan (Collis, 2010, s.214; Accountancyeurope, 2016). Se figur 2.

Medlemsländerna tillåts justera de monetära gränsvärdena med 5 procent och även göra
ändringar för lokal valuta då gränsvärdena är i euro. (Accountancyeurope, 2016)

Figur 2

(Collis, 2010, s. 214, Accountancyeurope, 2016)

Idag har alla länder inom EU valt att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag. Alla
dessa länder har olika gränsvärden som fastställer vilka bolag som kategoriseras som små
aktiebolag och därför omfattas av den frivilliga revisionen i landet. (Accountancyeurope,

Land Omsättning 2016 Omsättning 2010 Tillgångar 2016 Tillgångar 2010 Anställda 2016 Anställda 2010

Sverige 300 000 300 000 150 000 150 000 3 3

Tyskland 12 000 000 6 875 000 6 000 000 3 437 000 50 50

England 13 082 000 8 800 000 6 541 000 4 400 000 50 50

Italien 8 800 000 3 100 000 4 400 000 1 550 000 50 50

Österrike 10 000 000 6 250 000 5 000 000 3 125 000 50 50

Danmark 1 075 000 300 000 537 000 150 000 12 2

Finland 200 000 200 000 100 000 100 000 3 3
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2016) I Sverige har ett förhållandevis lågt gränsvärde valts till att kategorisera små
aktiebolag men i diskussioner och utredningar som gjordes innan avskaffandet av
revisionsplikten talades det även om en högre gräns än den gräns som beslutats. En
anledning till att även Sverige valde att avskaffa revisionsplikten var för att anpassa landet
till internationella förhållanden och för att göra det lättare för svenska småföretagare att
konkurrera mot andra länder. (SOU 2008:32, s. 13f)

3.2 Agentteorin

Agentteorin är en väl använd teori i informationsekonomiska sammanhang och har
använts inom områden som revision, finansiering, ekonomi, marknadsföring och politik.
Den här teorin används till att förklara relationen mellan en uppdragsgivare, principal,
och en uppdragstagare, agent. (Eisenhardt, 1989, s. 57; Jensen & Meckling, 1976, s. 308-
310) Genom teorin kan man belysa den tillgängliga informationen och risksituationen
som avspeglas i agentrelationen. (Rapp & Thorstensen, 1994, s. 12; Jensen & Meckling,
1976, s. 308-310) När agentteorin används inom revision brukar man se principalen som
en aktieägare medan agenten kan ses som bolagsledningen. Vi kommer senare diskutera
hur agentrelationen kan se ut i bolag där aktieägaren och företagsledningen är samma
person vilket är fallet i många små bolag.

Agentrelationen kan definieras som en överenskommelse mellan dessa två parter där
aktieägaren delegerar ett uppdrag till företagsledningen, uppdraget i detta fall handlar om
att sköta företaget. (Rapp & Thorstensen, 1994 s. 9)

Teorin beskriver två problem som kan dyka upp i agentrelationen (se figur 3)

Figur 3 (Eisenhardt, 1989, s.57)

Då en aktieägare delegerar ett uppdrag till företagsledningen innebär detta att
företagsledningen oftast har mer och bättre kunskap om företagets finansiella situation än
vad aktieägaren har. Detta leder till att informationsasymmetri uppkommer mellan
parterna vilket leder till att det blir en obalans i makt mellan parterna då företagsledningen
har övertaget över aktieägaren i form av information. Det första problemet som nämnts
ovan (Figur 3) uppkommer på grund av detta, eftersom att företagsledningen har större
insikt i den finansiella situationen i företaget kan inte aktieägarna bekräfta att
företagsledningen agerar utifrån aktieägarens intresse. Det finns två möjliga aspekter på
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detta problem som kan förklaras med begreppen moral hazard och adverse selection,
dessa begrepp kommer förklaras utförligare längre fram.

Det andra problemet som kan uppkomma i en agentrelation (Figur 3) uppkommer då
parterna har olika risktoleransnivå. Detta problem uppkommer ofta i företag där ägande
och kontroll är skilda. Aktieägaren vill att företagsledningen skall styra företaget så att
aktievärdet uppvärderas snabbt till förmån för aktieägarna medan företagsledningen vill
att företaget skall vara stabilt under en lång tid. Här är aktieägaren mer riskbenägen än
företagsledningen. (Johnsson et al, 2008, s. 140f; Jensen & Meckling, 1976, s. 308-310)
Genom att sätta upp mål sinsemellan kan parterna reglera relationen för att undvika de
ovan beskrivna problem som kan uppstå i en agentrelation. Dessa mål kan fastställas som
avtal eller kontrakt mellan agent och principal. (Eisenhardt, 1989, s. 58; Jensen &
Meckling, 1976, s. 308-310)

En aspekt som kan tas i beräkning när det kommer till små företag är att bolagsledningen
och aktieägaren/aktieägarna i vissa fall är samma person. De problem som beskrivs ovan
gäller då inte mellan ägarna och ledningen. Principalen kan ses som distanserad från
ledningsbeslut i företaget, exempelvis externa aktieägare, långivare och kreditgivare
(Collis, 2003, s. 14), vilket vi kan koppla till intressentmodellen nedan där vi beskriver
bolagets olika intressenter. Vi ska nu beskriva agentrelationen utifrån antagandet att
aktieägaren och bolagsledningen är samma person.

Figur 4

Det första problemet handlar om att bolaget och bolagets intressenter kan sträva mot olika
mål. Eftersom intressenterna inte har tillräcklig insikt i hur bolaget styrs kan dem inte
bekräfta att bolaget styrs på ett sätt som är gynnsamt för intressenterna. Detta problem
kommer beskrivas ytterligare i avsnitt 3.3, intressentmodellen. Två aspekter på dessa
problem som kort nämnts ovan är moral hazard och adverse selection. Moral hazard är
en aspekt på agentproblemet som kan uppstå i en agentrelation då uppdragsgivaren
(aktieägaren) inte vet hur uppdragstagaren (bolagsledningen) agerar. Givet egenintresset
hos bolagsledningen kan de ha agerat enligt överenskommet eller har de brutit
överenskommelsen och agerat på annat sätt. Olika mål i relationen och svårigheter från
uppdragsgivarens sida när det gäller att avgöra om uppdragstagaren har agerat korrekt
kan leda till aspekten moral hazard. Det kan handla om att uppdragstagaren inte engagerar
sig så mycket som överenskommet. (Eisenhardt, 1989, s. 60f) Moral hazard är risken att
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kontrollen skall gå förlorad och kan inträffa av många olika anledningar, vissa kan
relateras till strukturen på företaget. (Abdel-Khalik, 1993, s. 35)

I företag med endast en nivå av hierarki, där ledningen är den som kontrollerar den
primära verksamheten genom direkt övervakning och personliga observationer är ofta
inte problemet stort. När ett företag blir större blir det svårare för ledningen i företaget att
kontrollera verksamheten. Den minskade övervakningen ökar risken för moral hazard,
(Abdel-Khalik, 1993, s. 35f) vilket i sin tur ökar behovet av revision.
En ytterligare beskrivning på ett informationsproblem är adverse selection, vilket innebär
att aktiebolaget som sitter på informationen om företaget och därmed har övertaget.
Informationsövertaget kan bolaget utnyttja på bekostnad av bolagets intressenter. Ett
exempel kopplat till mindre företag där aktiebolaget är en part där ägare och ledning är
samma person. Den andra parten är en anställd till aktiebolaget. Aktiebolaget kan ha lovat
den anställda en bonus utifrån resultatet som bolaget presterar. Då den anställda inte har
samma information om räkenskaperna kan det vara bra att anlita en revisor som kan
intyga att siffrorna i årsredovisningen ger en rättvis bild. Detta så att den anställde vet att
den får rätt bonus och att inte ägaren till bolaget valt att skjuta eventuell vinst till nästa år
för att inte behöva betala en hög bonus till den anställde.

Risktoleransnivån hos aktiebolaget och dess intressenter kan skiljas åt vilket leder oss till
det andra tänkbara problemet som kan uppstå. Vilket är att aktiebolaget kan handla på ett
sätt som sätter dess intressenter i en högre risk än de är benägna att hamna i. Ett exempel
är att aktiebolag säljer en stor order till ett annat aktiebolag som har dålig ekonomi. Detta
resulterar i att bolaget inte kommer kunna få betalt för ordern, som kanske motsvarar 50
procent av aktiebolagets omsättning. Om bolaget upprättar sin egen årsredovisning och
väljer att inte göra en reservation för en kundförlust eller upplysa om händelsen i
årsredovisningen kan andra intressenter tro att det går bra för företaget. Men i
verkligheten borde företaget visat en stor förlust. Hade bolaget valt att ha en revisor som
granskat årsredovisningen skulle bolaget troligtvis vara tvungen att göra en reservation
för en kundförlust eller en annan upplysning. Bolagets intressenter hade då fått en
kvalitetsstämpel på att det inte förekom några väsentliga fel i årsredovisningen. Ett annat
exempel är att banken ses som en intressent då den ställer ut krediterna och ger lån.
Bankers och andra instituts kreditgivning och utlåning till mindre aktiebolag kan vara
förenad med hög risk då det dels föreligger agentrelaterade problem och
informationsassymetri. (Berger & Black, 2011, s. 724-735). Det är svårt för externa
intressenter att genomlysa ett företag och bilda sig en uppfattning därför kan en revision
tillföra en riskminimering och en försäkran under beslutsfattningen. (Carrington 2014)
Risken för en framtida betalningsinställelse blir mindre i och med att resultat- och
balansräkning har granskats av en extern part.

Eisenhardt (1989, s. 58) menar att agentteorin fokuserar på att bestämma vilken typ av
kontrakt mellan parter som är mest effektivt till att reglera denna relation givet antaganden
om människan, organisationen samt information. Antagandet om människan handlar om
dess egenintresse, begränsade rationalitet och risk aversion. När man talar om
organisatoriska antaganden talar man om målkonflikter, effektivitet som
effektivitetskriterier samt informations asymmetri mellan principalen och agenten.
Informationsantagandet innefattar informationen som en anskaffningsvara.

Som nämnt är ett avtal mellan parterna ett sätt att reglera relationen, dock menar Rapp &
Thorstensen (1994, s.12) att avtalet inte kan bli fullständigt. Detta eftersom
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överenskommelsen görs idag med den kunskap som besitts idag för att sedan utföras i
framtiden. Då framtiden är osäker kan omöjligt all information finnas inräknad i
överenskommelsen. Idén med agentrelationen handlar om förhållandet mellan den
information som finns tillgänglig och risksituationen. (Rapp & Thorstensen, 1994 s.12)
Ett sätt att undvika uppkomsten av en komplicerad situation kan vara för företaget att låta
en oberoende tredje part granska räkenskaperna. Agentrelationen kan ses som ett motiv
till att välja revision även om valet att ha revision inte längre är obligatoriskt enligt lag.

Eisenhardt (1989, s. 59f) beskriver två linjer, eller inriktningar för agentteorin. Den första
inriktningen är principal- agent vilken behandlar relationen mellan agenten och
principalen och är den mest generella teorin. Den andra inriktningen är den positivistiska
som går in på konflikter som kan uppstå mellan principalen och agenten. De olika vägarna
kompletterar varandra och har samma antaganden om hur människor, information och
organisationer fungerar. Den positivistiska linjen går djupare in på olika
kontraktsalternativ medan principal-agent linjen går in på vilket kontrakt som är mest
effektivt. Den positivistiska linjen fokuserar på att identifiera situationer där principalen
och agenten troligtvis har motstridande mål och förklarar de regleringar som begränsar
att agenten agerar utifrån egenintresse. Eftersom denna teori nästan helt har fokus på
principal- agentförhållandet mellan ägare och ledning i stora, publika bolag är denna linje
mindre intressant i vår studie. Däremot är Principal-agent linjen en generell teori som kan
användas i olika agentförhållanden vilket gör att den är utmärkt att användas till att visa
på förhållandet mellan ägare och intressenter för små aktiebolag. (Eisenhardt, 1989, s.
59f) I nästa avsnitt kommer vi gå djupare in på vilka som är ett aktiebolags intressenter
och dess roll gentemot företaget.

3.3 Intressentmodellen

Intressentmodellen är en modell som förklarar förhållandet mellan ett företag och dess
intressenter. I studien har vi valt att fördjupa oss i denna modell på grund av att den
förklarar behovet av revision för företagets intressenter. Nedan förklaras förhållandet
mellan företagets och dess intressenter närmare. Därefter kommer en presentation av
teorin bakom modellen.

Enligt intressentmodellen ska företag inte enbart agera utifrån egen vinning utan även ta
hänsyn till sina intressenter. Exempel på dessa intressenter kan ni se i figuren nedan.
(Smith, 2006, s. 17f)
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Figur 5, intressentmodellen

Aktieägare, kreditgivare, det allmänna, kunder och leverantörer, anställda och
konkurrenter. En intressent är företagets aktieägare. Åt ägaren är företagets ansvar att
utnyttja företagets resurser så att vinsten ökar för att tillgodose ägarnas intresse. Detta
perspektiv av intressentmodellen går att koppla till agentteorin där aktieägare kritiseras
för att de vill vinstmaximera på kort sikt medan ledningen och chefer kritiseras för att
gynna deras intresse och inte sikta mot optimal avkastning som aktieägarna oftast önskar.
(Smith, 2006, s. 18-19) Agentteorin presenterades utförligare i föregående kapitel, där
förklaras bland annat hur agentteorin kan fungera i mindre företag.

En betydelsefull intressent är långivaren som kan vara banker eller andra kreditinstitut.
Intresserelationen mellan företaget och långivaren bygger på att företaget får ta lån hos
långivaren i utbyte mot att de betalar tillbaka lånet plus en räntesats. För att företaget skall
ha möjlighet till att få ett lån/en kredit, krävs det att banken anser att företaget är en
lämplig kund. Banken gör en kreditkontroll där de bland annat kan titta på bolagets
årsredovisning i sin bedömning. Om företaget har låtit granska sina siffror av en revisor
blir materialet tillförlitligare för banken. (Smith, 2006, s. 20f)

En stor intressent till företaget är det allmänna, dvs staten, kommuner och samhället i
stort. En av de större intressenter som förknippas med det allmänna anser vi vara
skatteverket. Skattemedel används till att upprätthålla vårt land, detta gör i sin tur att även
befolkningen indirekt blir en intressent till företaget.

En annan intressent till ett företag är dess leverantörer. Leverantörer kan ibland ge
krediter till sina kunder som kan vara aktiebolag med eller utan revision och har då samma
intresse i företaget som banken. Leverantören är intresserade av hur företagets likviditet
ser ut. Likviditeten är förmågan att betala sina förpliktelser på kort sikt som i ett företag
brukar analyseras med hjälp av nyckeltal som uttrycker företagets förmåga att betala
skulder som förfaller inom en snar framtid. Kunder är intresserade av företagets



19

välmående så de vet att garantier är giltiga och att uppdateringar av program eller
reservdelar finns tillgängliga. (Sundgren et al, 2009, s. 25)

År 2010 gjorde FAR en undersökning om bland annat hur svenska företag ser på att göra
affärer med oreviderade företag. Undersökningen grundade sig på 2000 svenska företag
med mellan 3 till 50 anställda. Resultatet av studien visade att 69 procent av företagen
såg större risk att göra affärer med oreviderade företag. Bara 25 procent tror att det inte
kan medföra större risk att göra affärer med oreviderade företag. (FAR, 2010, s. 4)

En viktig intressent i ett företag är företagets anställda. Anställda har ett intresse av
information om företagets finansiella ställning för att få en bild av arbetsgivarens förmåga
att betala löner samt få en bild av hur deras framtid ser ut. (Sundgren et al. 2009, s. 25)

Ett företags finansiella information kan även användas av företagets konkurrenter.
Konkurrenterna vill veta hur lönsamheten och soliditeten är på företaget när de
bestämmer priser på sina egna varor och tjänster. Konkurrenter har även ett intresse av
informationen om de planerar att etablera sig på en ny marknad eller expandera.
(Sundgren et al, 2009, s. 25)

Teorin bakom intressentmodellen visar företagsledningens roll och hur de ska agera mot
sina intressenter. Enligt intressentmodellen ska företagsledningen inte bara vara mån om
aktieägarnas intressen utan de ska även ta hänsyn till övriga intressenter till företaget.
Exempelvis ägare, det allmänna, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda och
konkurrenter. Anledningen till att företaget även ska värna om alla dess intressenter är för
att alla intressenter bidrar med nytta till företaget (Freeman, et al, 2010, s. 24ff). Dock är
i många fall inte samtliga av ett företags intressenter lika viktiga vid samma tidpunkt.
Företag prioriterar olika eftersom det är svårt att tillgodose alla intressenters önskemål
samtidigt. Därför kan företaget välja att tillgodose de viktigaste intressenterna först
(Yamak & Süer, 2005, s. 113). Ett exempel på detta är när ett företag är nystartat, då riktas
ofta uppmärksamheten till en eller ett par viktiga intressenter. (Freeman et al, 2010, s. 26)

Varje intressent har egna mål och vill att deras investeringar och affärer med företaget
ska ge avkastning. Hur lojala intressenterna är kan påverkas av hur länge de arbetat
tillsammans och hur aktivt samarbetet eller affärerna varit. Slutar företaget att tillgodose
en intressent och inte ger bekräftelse kan intressenten ta avstånd från företaget. Det är
därför viktigt för ett företag att försöka tillgodose alla sina intressenter. Eftersom alla
intressenter inte alltid vill samma sak, strävar de ofta mot olika mål. Över en längre
tidsperiod tenderar ett företag att lära sig tillgodose alla intressenters behov eftersom att
deras intressen tenderar att sträva åt samma håll. (Freeman et al, 2010, s 23ff).

När ett företag över tid kan tillfredsställa, ägare, det allmänna, kreditgivare, leverantörer,
kunder, anställda och konkurrenter är fortfarande företaget beroende av sin marknad och
svängningar som kan uppstå. Därför måste företaget hitta en stark och långsiktig position
på marknaden för att skapa värde i företaget. Ett företag kan ses som en relation mellan
olika grupper som har olika intressen och aktiviteter som genererar värde för företaget.
Affärer handlar om hur kunder, återförsäljare, anställda, finansierare och samhället
påverkar varandra och skapar värde för företaget. Företagets uppgift är att förstå
sambandet mellan intressenterna och kunna anpassa sig efter dessa.(Freeman et al, 2010,
s23ff)
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Ingen intressent står själva för värdeskapande till företaget. Alla intressenter har ett
samband med varandra. Det vill säga företaget behöver alla sina intressenter för kunna
vara verksamma. Ett exempel är att ett företags leverantör kan behöva ha en kredit hos en
bank för att kunna leverera en dyrare produkt till företaget. VD för Medtronic, Bill George
(2003) summerade intressentmodellen som; ”Serving all your stakeholders is the best way
to produce long term results and create a growing, prosperous company… Let me very
clear about this: there is no conflict between serving all your stakeholders and providing
excellent returns for shareholders. In the long term it is impossible to have one without
the other. However, serving all these stakeholder groups requires discipline, vision, and
committed leadership” (Freeman et al, 2010, s 27)

3.4 Hur det ser ut i EU-länderna

Alla länder inom EU valt att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag
(Accountancyeurope, 2016). Gränsvärdet som avgör vilka bolag som omfattas av
reformen varierar mellan länderna men håller sig under det maximala gränsvärde som EU
beslutat i det fjärde bolagsdirektivet under 51:a artikeln. (SOU 2008:32, s. 86, 153) Enligt
EU:s direktiv får alla små aktiebolag som underskrider minst två av de tre gränsvärden
som följer (se tabell 3.1), under minst två år i följd, undantas från revisionsplikten om
landet i vilket bolagets säte ligger beslutar detta. (Collis, 2010, s. 214)

De länder som valt att utnyttja begränsningarna om frivillig revision som EU har mätt i
omsättning är Storbritannien med över tretton miljoner euro. Därefter kommer Tyskland,
Österrike och Danmark med ett omsättningstak på mellan tolv och cirka tio miljoner euro.
Lägst gränsvärden har Finland med tvåhundra tusen euro i
omsättning. (Accountancyeurope, 2016)

I Danmark avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag år 2006, vilket öppnade för
den frivilliga revisionen i landet. Gränsvärdet som sattes i Danmark liknade den gräns
som sattes i Sverige bortsett från valutaskillnader samt att antalet anställda är avsevärt
högre satta i Danmark. (se Tabell 1.1) Ett år efter avskaffandet hade 6,45 procent av
bolagen utnyttjat frivilligheten att avskaffa revisionsplikten med anledning av
kostnadsbesparingar. De som valde att inte utnyttja undantaget ansåg att det inte fanns
tillräckligt mycket pengar att spara. (SOU 2008:32, s. 159f) I Danmark kostade revision
för bolag som ingick i undantaget cirka 10 000 danska kronor per år (SOU 2008:32, s.
155) och i Sverige beräknades kostnaden för de bolag som kan välja bort revision vara
cirka 15 000 kronor per år (SOU 2008:32, s. 130).

År 2007 var första året aktiebolagen i Danmark kunde välja bort revision och år 2010
hade totalt 22,8 procent av bolagen valt bort revision. (Regeringen, 2010b, s 53) Från den
12 december 2012 justerades gränsen för revisionsplikten för små aktiebolag i Danmark
vilket innebar att aktiebolag som underskred två av tre gränsvärden (se figur 6) under
minst två år i följd kunde välja bort revision. (Erhvervsstyrelsen)

Gränsvärden:

Tillgångar(Dkr) Omsättning(Dkr) Antal anställda

Danmark 4 000 000 8 000 000 12



21

Figur 6

Konsekvenser Danmark sett av den avskaffade revisionsplikten är bland annat att antalet
förbjudna lån i Aktiebolag har fördubblats från år 2006 då revisionsplikten avskaffades
till år 2012 (FSR, 2012). Andelen orena revisionsberättelser har även fördubblats sedan
revisionsplikten avskaffades. Det som är speciellt är att största ökningen av orena
revisionsberättelser är hos företag som har möjligheten att välja bort revision. (FSR,
2012)

3.5 Tidigare empirisk forskning

Jill Collis (2003): Har under ett flertal tillfällen forskat kring avskaffandet av
revisionsplikten i Storbritannien. En av studierna vi valt att studera djupare är en studie
som utfördes i februari till april år 2003. Vid tiden för studien var gränsvärdet i
Storbritannien och den maximala gränsen EU tillåter satta enligt Tabell 3.1. I februari år
2003 startades DTI (UK Department of Trade and Industry) en kvantitativ undersökning
i Storbritannien där avsikten var att undersöka problem kopplade till avskaffandet av
revisionsplikten för aktiebolag som faller under EU:s gränsvärde för små aktiebolag.
Målet var att se styrelsens syn på den nya reformen, vilka faktorer som hade en signifikant
påverkan på deras beslut i fråga om huruvida bolaget skulle välja att behålla revisionen
trots frivilligheten om gränsen skulle komma att höjas till EU:s maxigräns. (Collis, 2003,
s. 6)

Studien gjordes genom en storskalig postenkät som skickades ut till 2 633 aktiva,
självständiga, olistade, privata aktiebolag som hade en omsättning på som högst 4,8
miljoner GBP, en balansomslutning på som högst 2,4 miljoner GBP samt som flest 50
anställda. Ett mindre antal intervjuer med revisorer och styrelsemän för de företag, för
vilka den nya reformen skulle gälla, gjordes som en förberedelse till den kvantitativa
studien. Meningen med dessa intervjuer var att finna så lämpliga frågor som möjligt till
enkätutskicket. Den användbara svarsfrekvensen var 30 procent, närmare bestämt 790
företag av de cirka 2630 som enkäten skickats till. (Collis, 2003, s. 6)

Några av de variabler som undersöktes i studien var kostnadsbesparingar, omsättning,
familjeägande och storlek på företaget. Tester kom fram till att desto större omsättning,
desto troligare är det att företaget har extern finansiering, (Collis, 2003, s. 7) 42 procent
av företagen förutspår att de frivilligt skulle få sina konton granskade även om kravet för
lagenlig revision slopas, till skillnad från 56 procent som skulle upphöra med revision,
bortfallet i antalet svar var 2 procent. (Collis, 2003, s. 8) Den huvudsakliga orsaken till
att de inte tror sig ha kvar revision var eftersom företagen inte skulle få någon nytta av
revisionen (44 procent av de som svarade) eller att de skulle göra kostnadsbesparingar
genom att slopa revisionen (42 procent). Den huvudsakliga anledningen till att de som
förutspår sig behålla revisionen trots att den blir frivillig, var att revisionen skulle ge dem
en kontroll från en oberoende tredje part (70 procent av de som svarade). (Collis, 2003,
s. 8)

En faktor som kan påverka företagets beslut när det kommer till bolagets val att
reviderade eller inte trots den frivillighet som nu omfattar små aktiebolag, är storleken på
bolaget. Studier har visat att vid en viss storlek på aktiebolaget kommer fördelarna med
att ha revision att överväga de kostnader som revisionen medför. (Collis, 2003, s. 13)
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En del forskare hävdar att agentkostnader ökar i proportion med företagets storlek och
komplexiteten i företagets verksamhet. Därför är dessa kostnader förväntade att vara
mindre signifikanta i små aktiebolag där verksamheten i företaget är mindre komplexa än
i större företag. En del forskare argumenterar för att kostnaden för universella
applikationer för kravet på revision faller propositionslöst på små bolag, speciellt om
dessa konton är av mindre betydelse för externa användare. Detta verkar logiskt, då
proportionen av fasta kostnader till föränderliga kostnader troligtvis är större i små företag
jämfört med stora företag. (Collis, 2003, s. 15)

Då storleken och komplexiteten i bolagets interna verksamhet ökar, kommer
agentkostnaderna öka med dessa. (Collis, 2004, s. 90; Ettredge et al., 1994, s. 138) Risken
för moral hazard ökar i takt med att företaget växer (Collis et al. 2004 s. 89) och
informationsasymmetri mellan uppdragsgivare och uppdragstagare ökar efterfrågan på
revision. Anledningen till att risken för informationsasymmetri ökar är på antagandet att
människor är svaga, otillförlitliga och i behov av kontroll. Detta är något som är
applicerbart främst i stora företag där det finns externa aktieägare och där reviderade
konton är av stor betydelse mellan ägare och ledning. (Collis et al. 2004, s. 89)

Även när det kommer till kreditgivning erbjuder agentteorin en faktor som kan påverka
balansen mellan kostnader och fördelar med revision. Teorin säger att asymmetrisk
information uppkommer i företag där ägandet och kontrollen är separerade, vilket leder
till ett behov av reviderade konton. I små företag är principalen vem som helst som är
avlägsen från ledningens ageranden och därför inte kan verifiera deras agerande, som
externa aktieägare, långivaren och kreditgivare. (Collis, 2003, s. 14) Tidigare
undersökningar visar att revidering av konton i små bolag är av stor vikt för banker vid
beslut om lån. (Collis, 2003, s. 14) Det finns bevis på att detta är en anledning till att
många direktörer väljer att få deras konton reviderade(Collis, 2003, s. 15). Collis kom
även fram till i hennes studie att ju större omsättning, desto troligare var det att företaget
har extern finansiering, (Collis, 2003, s. 7) Hon hittade även ett signifikant samband
mellan efterfrågan på revision och om styrelsen tycker att revision har en positiv inverkan
på företagets kreditvärdighet och ger en kopia av lagenliga konton till banken och andra
finansiärer. (Collis, 2003, s. 8)

I små företag kan sannolikheten för dels att väsentliga fel uppstår och för att
redovisningskontrollen ska upptäcka väsentliga fel vara hög. Detta är en anledning som
har funnits till varför styrelsen skulle välja att låta företaget revideras trots frivilligheten.
Deras syn på revisionen är att den skulle öka kvaliteten på informationen och vara en
extra kontroll av interna kassaböcker och dokumentationer. (Collis, 2003, s. 15)
Väsentlighetsprincipen säger att alla betydliga affärshändelser måste registreras fullt ut
medan man vid obetydliga affärshändelser får tillämpa schablonregler för att förenkla
redovisningen. (Nilsson, 2005, s. 36).

Utöver storlek och externa agentrelationer, kan efterfrågan på revision förklaras av
ledningsfaktorer. Ledningen kan kräva en oberoende inspektion på interna kontroller för
att reducera förändringar i väsentliga fel. (Collis, 2003, s. 15) Studier visar att styrelsemän
som har en examen, professionell eller yrkesmässig kvalifikation eller har gjort praktik
inom viss bransch mer troligt skulle välja frivillig revision. Vilket visar på att
utbildningsprofil kan påverka styrelsens kunskap om nackdelar och fördelar med
revision. (Collis, 2003, s. 16)
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Analysen som gjordes av faktorerna som hade en signifikant påverkan på beslutet att ha
kvar revision avslöjar att styrelsen mer troligt väljer att ha frivillig revision om företaget
har följande karaktärer; Företaget är stort när det kommer till omsättning och styrelsen
anser att revisionen förbättrar kvaliteten på den finansiella informationen, har en positiv
effekt på företagets kreditvärdighet och ger en kontroll av redovisade dokument och
system, och företaget inte är familjeägt och har aktieägare utan tillgång till intern
finansiell informationen och styrelsen ger en kopia av lagenliga konton till banken och
andra finansiärer. (Collis, 2003, s. 8)

Tauringan & Clarke (2000): I Storbritannien har två forskare från University of Luton
gjort en undersökning i syfte att se vilka faktorer som påverkar företag att slopa revision.
Urvalet av företagen i studien har forskarna gjort med hjälp av en databas från Companies
House, motsvarigheten till Bolagsverket i Sverige. (Tauringana & Clarke, 2000, s. 163)
Företagen som valdes ut i studien är företag som valt bort revision från år 1994 och data
på företagen är taget från kalenderåret 1996. Studien är baserad på 92 slumpmässigt
utvalda aktiebolag med en omsättning upp till 90 000 pund och har tillgångar upp till 1,4
miljoner pund. Baserat på bland annat agentteorin har fyra faktorer studerats till att se
varför företag frivilligt väljer att bli reviderade. Dessa faktorer är ledningens aktieägande,
företagets storlek, skuldsättningsgrad och likviditetsgrad. (Tauringana & Clarke, 2000, s.
160)

Enligt dessa forskare ökar marginalkostnaden för revision desto större bolaget är, dock
kostar det inte dubbelt så mycket att revidera ett dubbelt så stort bolag. En anledning till
att större bolag vill bli reviderade är att när bolaget växer i storlek växer antalet
transaktioner vilket ökar risken att fel kan uppstå i den finansiella informationen. Därför
är det bra med en extern oberoende revisor med kompetens att förstå hela bolaget och
dess transaktioner och redovisningssystem. Därav valde man i artikeln att undersöka om
storleken på bolaget hade betydelse i valet mellan att ha revision eller ej. Storleken på
bolaget har forskarna mätt genom storleken på omsättningen och tillgångarna.
(Tauringana & Clarke, 2000, s. 162ff)

Att forskarna trodde att skuldsättningsgraden skulle ha betydelse i valet av revision
grundades på att reviderade bolag är bankens största garanti på att den finansiella
informationen är riktigt. (Tauringana & Clarke, 2000, s. 162)

En högre likviditetsgrad visar på att man är bra på att betala bolagets kortsiktiga skulder.
Handelskrediter är viktiga för små bolag för kort finansiering av affärer. Dessa krediter
väger tungt för små bolag när de ofta är det enda sättet att finansiera affärerna när det kan
vara svårt att få lån av större kreditinstitut som banker. Storleken på kortfristiga skulder
brukar fluktuera mer än långfristiga skulder i ett litet bolag. Därför kan små aktiebolag
med högre andel kortfristiga skulder vara mer benägna att bli reviderade så att de får
förnyade handelskrediter. Därav grundade forskarna sina argument att likviditetsgrad
skulle ha betydelse för valet av revision. Likviditetsgraden är i denna undersökning mätt
genom att ta omsättningstillgångar genom kortfristiga skulder hos företaget. (Tauringana
& Clarke, 2000, s. 162f)

Resultat från studien visade att aktiebolag som väljer att bli reviderade har ett högre
medeltal på omsättningen, att de i genomsnitt har mer tillgångar samt har en högre
skuldsättningsgrad än aktiebolag som inte väljer revision. Resultatet visar också att bolag
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med en hög likviditetsgrad i större mån väljer revision än bolag med låg likviditetsgrad.
(Tauringana & Clarke, 2000, s. 165)

Tobias Svanström (2008): Tobias Svanström publicerade år 2008 en avhandling som
bland annat handlade om vilka faktorer som är förknippade med efterfrågan på revision.
(Svanström, 2008, abstract) Han skrev att det fanns viss empirisk forskning som
behandlar företagens efterfrågan på revision gjord i Storbritannien. Hans studie grundade
sig på 421 företag i Sverige som hade från 1 till 249 anställda. Medianvärdet på bolagens
omsättning var cirka fem miljoner kronor och medianvärdet på storleken på bolagens
tillgångar var cirka sju miljoner kronor. (Svanström, 2008, s. 113)

Svanströms studie visar att två tredjedelar skulle välja att ha revision även om lagen inte
längre krävde det. (Svanström, 2008, s. 262) Bland aktiebolag som idag efterfrågar
revisorn om rådgivning och andra tjänster som skattefrågor, redovisningsfrågor eller
juridiska frågor kommer i större mån att behålla revision när den är frivillig. (Svanström,
2008, s. 165) Det visade att lika många som skulle välja att behålla revision hade anlitat
revisorn för rådgivning. (Svanström, 2008, s. 262) Bland företag som hade en till fem
anställda svarade 54 procent att de frivilligt skulle välja att revideras, medan 16 procent
inte visste och 30 procent skulle välja bort revision. (Svanström, 2008, s. 262)

Studien visade även ett samband mellan efterfrågan på revision och geografiskt område.
Enligt studien väljer bolag från Småland i större utsträckning att bli reviderade jämfört
med bolag i Stockholm. Anledningen till resultatet förklarar Svanström beror på att man
i Småland har en närmare relation med sin revisor. (Svanström, 2008, s. 267) I studien
hittades inget samband mellan bolagets skuldsättningsgrad och efterfrågan på revision.
Som vi tidigare nämnt har man i andra undersökningar sett att företag med hög
skuldsättningsgrad i större utsträckning efterfrågar revision. (Svanström, 2008, s. 165f)

Dedman et al (2014): Elisabeth Deadman, professor vid Nothingham Business School,
genomförde tillsammans med Asad Kausar och Clive Lennox en studie som undersökte
huruvida de företag som befann sig under gränsvärdena för frivillig revision i europeiska
unionen efterfrågade revision trots att de inte var tvingade till det (Dedman et al., 2014,
s. 1) De valde att undersöka 6274 företag under en tidsperiod på tre år och se vilka faktorer
som gjorde att vissa företag valde att blir reviderade frivilligt. Företagen som undersöktes
valdes ut på så vis att de år 2003 var tvingade till att ha revision men efter ändring 2004
skulle undantas från det. Undersökningen utgick från företagens årsredovisningar
(Dedman et al., 2014, s. 21) Studien visar på att det finns empiriskt stöd som visar att de
företag med höga agentkostnader som kan vara kopplat till storleken och komplexiteten
på företaget har större tendens att välja att bli reviderade trots att det är frivilligt. Även
företag med en struktur på balansräkning som är att anse som riskfylld är benägna att
efterfråga revision i högre grad (Dedman et al., 2014, s. 35)

Ojala et al (2016): Studien gick ut på att se varför mikroföretag i Finland utan att vara
tvungna att anlita en revisor faktiskt gjorde det och om de kunde finna några nya
avgörande interna faktorer som inte undersökts i tidigare litteratur (Ojala et al, 2016, s,
267). Studien ville också belysa hur den administrativa belastningen för mikroföretag
skulle minska. Då mikrobolag tillsammans med små och medelstora företag anses vara
nyckel till ekonomiskt tillväxt, innovation, jobbskapande och social integration. Studien
undersökte arkivdata från 50 000 finska mikrobolag under en treårsperiod sedan
införandet av frivillig redovisningsplikt år 2008. De gjorde även tjugo stycken
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semistrukturerade intervjuer med dels ägare av mikrobolag men även erfarna
banktjänstemän med ansvar för utlåning till små företag i Norden och Baltikum och en
representant för den finska skattemyndigheten. (Ojala et al, 2016, s.267)

Det finns flera olika anledningar som påverkar huruvida mikrobolag väljer att anlita en
revisor. Agentproblematiken i mikrobolag är väldigt liten då ägaren och investeraren i
företaget oftast är samma person, därmed uppstår inte den informationsasymmetri i
företaget som kan bli i större företag. En anledning enligt studien att välja frivillig revision
är om verksamheten är finansierad av lån från bank, då är oftast banken den enda externa
intressenten som är intresserad av att företaget ska vara reviderat. Bankerna är oftast
ensamma om att ha den ekonomiska påverkan på företagen att kunna kräva att företaget
väljer frivillig revision. Men i vissa fall kan en för företag viktig underleverantör, för att
inte frysa flödet av varor eller tjänster, även insistera på att företaget är reviderat (Ojala
et al, 2016, s, 268).

De hypoteser de utformade och testade var:
”Frivillig revision är mer trolig om mikroföretaget är beroende av underleverantörers
varor och tjänster (Ojala et al, 2016, s. 269).

”Frivillig revision var mer trolig om företaget inte var i finansiell nöd. Under intervjuerna
med utlåningsavdelningarna på de nordiska bankerna påtalade de vikten av revision för
att minska risken för konkurs eller andra finansiella trångmål (Ojala et al, 2016, s. 270).

”Frivillig revision är mer trolig om mikroföretaget förutser tillväxt”. Några av
företagsägarna som intervjuades nämnde att ifall företaget hade tillväxt kunde det vara en
anledning till att anlita revisor. Att företaget inom kort skulle nå över gränsvärdena för
frivillig revision som en konsekvens av tillväxt och att storleken på företaget gjorde det
mer komplext att styra innebar att frivillig revision och rådgivning kunde vara önskvärd
(Ojala et al, 2016, s. 270).

”Frivillig revision är mer trolig om mikrobolaget vill öka deras kredibilitet via
årsbokslutet för skatteskäl. Stödet för hypotesen fann de delvis i tidigare forskning som
kommit fram till som säger att sannolikheten att justeringar av intäkter som skall beskattas
av skattemyndigheten är lägre om företaget har reviderat av en revisor (Ojala et al, 2016,
s. 270).

”Frivillig revision är mer troligt om ägandet av mikrobolaget var utspridit på flera
familjemedlemmar. Detta då ägaren av mikrobolag oftast också är huvudinvesteraren i
företaget och finns det fler ägare så är dessa vanligen andra familjemedlemmar (Ojala et
al, 2016, s. 270).

I slutsatsen av studien så kom de fram till att utifrån intervjuerna och data på finska
mikrobolag visar det sig att 32 procent av dessa bolag till en början valde frivillig revision.
Men sedan sjönk den andelen över tid mot 23 procent. Studien visade att det som
påverkade mest i valet av frivillig revision är ifall bolaget inte är i finansiell nöd. I följande
ordning fann det även stöd för att mikrobolagen väljer frivillig revision ifall de vill
verifiera att de lämnar korrekta siffror till skattemyndigheten. Stöd fanns även för de fall
där mikrobolagen har ett spritt ägande i familjen och när företaget har tillväxt (Ojala et
al, 2016, s, 275).
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3.6 Påståenden för valet av revision

Av det nystartade bolagen som kom till från ändringen fram tills 2014 valde 4 av 5 bolag
att avstå revision (Mynewsdesk, 2014). När ett företag är nystartat är det ofta en intressent
som är viktigare än de andra, det skulle de kunna vara så att företaget bara riktar
uppmärksamheten till en eller två viktiga nyckelkunder. (Freeman et al, 2010, s. 26)
Medan företaget senare kan ha andra intressenter som är viktigare beroende på vart i
livscykeln och tillväxtfasen bolaget befinner sig. Med intressentmodellen som grund tror
vi att äldre aktiebolag har haft längre tid att anpassa sig till dess intressenters olika behov
i jämförelse med yngre bolag. Ett antagande vi gör är att företag vill göra affärer med
aktiebolag som har reviderade räkenskaper. Detta grundar vi i FARs undersökning som
visade att sju av tio företag ser större risk att göra affärer med oreviderade företag. (FAR,
2010, s. 4)

→  Påstående 1: Äldre aktiebolag väljer i större mån revision

En av anledningarna till att revisionsplikten avskaffades var för att man ville göra det
enklare för små svenska företag att konkurrera internationellt. (SOU 2008:32, s. 13ff)
Utifrån att man ville göra det lättare för små företag, gör vi antagandet att det i första hand
är de minsta företagen som väljer att avstå revision. Detta på grund av att det är mer
betungande för små företag att ha revision, då de har mindre tillgängliga resurser än större
företag. (Tauringana & Clarke 2000, s. 162; Chow, 1982, s. 276) Då storleken och
komplexiteten i företagets interna verksamhet ökar, kommer agentkostnaderna öka med
dessa. En ökning i komplexitet och storlek leder även till att ledningen får svårare att
hantera både den strategiska planeringen av verksamheten och verksamhetskontrollen.
Detta leder till ett behov av en extern revision. (Collis, 2004, s. 90; Ettredge et al., 1994,
s. 138; Senkow et al., 2001, s. 102) (Tauringana & Clarke 2000, s. 162; Chow, 1982, s.
276) Svanström hittade ett positivt samband mellan efterfrågan på revision och storleken
på företaget. (Svanström, 2008, s. 165f) Hans studier grundade sig på större aktiebolag
än vad lagreglerna omfattar idag. Det skulle därmed vara intressant och se om man kan
se någon skillnad i storleken på företag som väljer revision. Man har i tidigare studier
hittat ett positivt samband mellan efterfrågan på revision och ökad omsättning. (Collis et
al. 2003 s. 28) Ett företags transaktioner ökar i proportion med företagets storlek vilket
gör att det blir högre risk för att fel skall uppkomma i finansiell information då
företagsstorleken ökar. Denna risk för fel leder till en ökad efterfråga på en extern
granskning av exempelvis en revisor. Därmed borde större företag välja revision i större
mån i jämförelse med små företag.

→  Påstående 2: Större aktiebolag väljer revision

Risken för moral hazard ökar i takt med att företaget växer. (Collis et al. 2004 s. 89;
Eisenhardt, 1989, s. 60f) Därmed borde det vara vanligare att företag som växer snabbare
väljer att bli reviderade i jämförelse med företag som växer långsammare. En
undersökning gjord av FAR visade att bolag ser större risk att handla med bolag som inte
väljer att bli reviderade. (FAR 2010 s. 4) Vi tänker att företag som växer har höga
ambitioner och borde därmed välja att bli reviderade för att kunna behålla sina kunder
och så att dem kan lita på den finansiella informationen i årsredovisningen.
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→  Påstående 3: Bolag med högre tillväxt väljer revision

Relationen mellan aktiebolaget och kreditgivaren kan tolkas som en agentrelation där
aktiebolaget är en agent och kreditgivaren är principalen. Uppdraget i relation är att
aktiebolaget ger kreditgivaren en förfrågan om en kredit. I denna relation har aktiebolaget
mer information om sitt eget bolag i än vad kreditgivaren har. Här uppstår det ett
informationsproblem mellan parterna. Inom agentteorin kallas informationsproblemet för
Adverse selection (Eisenhardth, 1989, s. 60 f). Då detta problem kan uppkomma behöver
kreditgivaren något som styrker bolagets finansiella situation. Detta skulle kunna vara en
reviderad årsredovisning. (Smith, 2006, s 20f)

Forskning gjord i Storbritannien bankerna grundar sina lånebeslut på är reviderade
redovisningsinformation tillsammans med personliga intervjuer. (Berry et al, 1993, s 131;
Berry & Robertson, 2006, s. 188f). Tidigare undersökningar visar att revidering av konton
även i små företag är av stor vikt för banker vid beslut om lån (Collis, 2003, s. 14). Samt
att reviderade bolag är bankens största garanti på att den finansiella informationen är
riktigt (Tauringana & Clarke, 2000, s. 162; Smith, 2006, s. 20f; Nytt från revisorn, 2007,
nr 6/7, s. 26). Det har gjorts ett flertal studier om frivillig revision om antaganden att det
finns ett positivt samband mellan efterfrågan på revision och någon form av karaktär som
är kopplad till kreditgivning. Exempel på sådana studier är Svanström(2008), Tauringana
& Clarke(2000), Carey et al, (2000) och Seow (2011). Ojalas studie visade att det som
påverkade mest i valet av frivillig revision är ifall bolaget inte är i finansiell nöd (Ojala et
al, 2016, s, 275). Därför tror vi att bolag med hög skuldsättning i större mån väljer att få
sina räkenskaper reviderade.

→  Påstående 4: Aktiebolag med hög skuldsättningsgrad väljer revision.

Handelskrediter är viktiga för små företag för kort finansiering av affärer. Dessa krediter
väger tungt för små företag när de ofta är de enda sättet att finansiera affärerna när det
kan vara svårt att få lån av större kreditinstitut som banker. Därför kan små företag med
högre andel kortfristiga skulder vara mer benägna att bli reviderade så att de får förnyade
handelskrediter. (Tauringana & Clarke, 2000, s. 162f) I tidigare studier gjord i
Storbritannien har man kommit fram till att företag som har en hög likviditetsgrad väljer
i större mån att inte bli reviderade än företag med låg likviditetsgrad. (Tauringana &
Clarke, 2000, s. 165). Ojalas studie visade att det som påverkade mest i valet av frivillig
revision är ifall bolaget inte är i finansiell nöd (Ojala et al, 2016, s, 275). Företag med låg
likviditet har ett större behov av ha en bra relation med sina intressenter. Dels på grund
av att bolaget är beroende att få in sina fordringar betald i tid och dels för att bolaget kan
ha större behov av att få en tillfällig kredit. Med andra ord vill dessa bolag anpassa sig till
intressenternas behov (Freeman et al, 2010, s. 24ff). Vi tror därmed att företag i vår studie
med låg likviditet i större mån väljer att bli reviderade.

→  Påstående 5: Aktiebolag med låg likviditet väljer revision.

En av de vanligaste orsakerna till oren revisionsberättelse är att bolag varit försenade med
att betala skatter och avgifter (SOU 2008:32, s. 144ff). Bolag med oren
revisionsberättelse kan ha dåligt med likvida medel och därmed ha svårt att betala skatter
och avgifter i rätt tid. Den dåliga likviditeten kan även leda till att företagen får problem
att betala sina leverantörer. Enligt intressentmodellen kan företag ha problem att
tillfredsställa alla intressenter samtidigt (Yamak & Süer, 2005, s. 113). På grund av detta
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tror vi att bolag som fått en oren revisionsberättelse i större mån kommer att välja bort
revision. Att ha en oren revisionsberättelse ser inte bra ut för bolagets intressenter, vi tror
därmed inte att dessa bolag kommer att fortsätta med revision.

→  Påstående 6: Aktiebolag med ren revisionsberättelse väljer revision.

Svanström har undersökt om det fanns något samband mellan efterfrågan på revision och
bolagets soliditet. Svanströms studie grundade sig på större företag än vår studie och han
hittade inget samband (Svanström, 2008, s. 165f). Även (Ojala et al, 2016) undersökte
om det fanns en koppling till om företaget valde frivillig revision beroende på hur de var
finansierade och ifall den finansiella situationen var påtryckande. Ojalas studie visade att
det som påverkade mest i valet av frivillig revision är ifall bolaget inte är i finansiell nöd
(Ojala et al, 2016, s, 275). Om ett bolag är i finansiell nöd är sannolikheten att behovet
av extern finansiering är högre vilket leder till högre skuldsättningsgrad och lägre
soliditet. Vi vill se om det finns något samband mellan bolagets soliditet och valet av
revision.

→  Påstående 7: Aktiebolag med låg soliditet väljer revision.

Hur lojala bolags intressenter är kan påverkas av hur länge de arbetat tillsammans och hur
aktivt samarbetet eller affärerna varit. Om företaget inte tillgodoser sina intressenter kan
det leda till att intressenter tar avstånd till företaget. (Freeman et al, 2010, s. 23ff)
Eftersom det är svårt att tillgodose alla intressenters önskemål samtidigt kan företaget
prioritera att tillgodose de intressenter som för tillfället är viktigast (Yamak & Süer, 2005,
s. 113). En viktig grupp av intressenter till företag är dess anställda. Ett antagande vi gör
är att anställda vill ha en trygg och pålitlig arbetsgivare. Liksom en leverantör vill ha en
stabil kund att göra affärer med. En undersökning gjord av FAR visade att företag ser en
större risk att handla med bolag som inte är reviderade. (FAR, 2010, s. 4) Parallellen vi
kan dra är att även anställda ser större risk att vara anställd hos ett företag som inte väljer
revision.

Om vi ser till agentteorin förklarar den informationsproblemet mellan två parter, agenten
och principialen. Det går att se anställda som en part, principialen och företagsledningen
som den andra parten, agenten. Det kan uppstå två problem mellan parterna. Det första
problemet kan uppstå om parterna strävar mot olika mål. Det andra problemet kan uppstå
om parterna är olika risktollerant. Företagsledningen har övertaget över den anställda och
den anställda har mindre insikt om hur det går för bolaget. För att inte problemen inte ska
uppkomma kan parterna vilja ha något som styrker bolagets finansiella situation. Detta
skulle kunna vara en reviderad årsredovisning. Vi tror att det finns ett samband mellan
antaler anställa och valer av frivillig revision.

 → Påstående 8: Aktiebolag som har fler anställda väljer revision. 

4. Praktiskt tillvägagångssätt

I praktiskt tillvägagångssätt presenteras hur vi tagit fram den information som utgör
grunden till vår forskning. Här presenteras även Datainsamling, Bortfall samt
Operationaliseringen av de begrepp som mäts.
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4.1 Övergripande tillvägagångssätt och datainsamling

Denna undersökning är gjord i två omgångar. Den första undersökning är gjord år 2012
och den andra år 2017. Detta för att vi ska kunna jämföra om de karakteristiska
skillnaderna mellan bolag som valt revision blivit starkare eller svagare. Den första
undersökningen är gjord med hjälp av databasen Affärsdata som Umeå
universitetsbibliotek tillhandahöll vid den tidpunkten. Den andra undersökningen är gjord
med hjälp av databasen Retriever Business. Datainsamlingen har därmed tillhandahållits
med hjälp av sekundärdata. Detta eftersom det var mest tidseffektivt och relevant för
denna undersökning. Denna typ av databaser tillhandahåller komplett företags och
finansiell information hämtad från företagens årsredovisningar via bolagsverket. Den
finansiella informationen har vi behövt för att kunna titta på företags poster i balans och
resultaträkning. Det fanns även allmänna uppgifter i databaserna som exempelvis
företagets registreringsdatum.

För att ta reda på vilka aktiebolag som var först med att avstå revision i Västerbotten
kontaktades bolagsverket. Bolagsverket skickade en lista med organisationsnummer på
alla aktiebolag i Västerbotten som valt bort revision. Resultatet av beställningen visade
att 678 stycken aktiebolag i Västerbotten har valt att avstå revision per 2012-03-25.
Därefter använde vi oss av databasen Affärsdata för att plocka fram finansiell information
om alla aktiebolag i Västerbotten. För att ta reda på vilka aktiebolag som ej är
revisionspliktiga har vi manuellt sorterat fram med hjälp av excels funktioner med filter
och formler. Resultatet av sökningen blev att det fanns 5 997 stycken aktiva aktiebolag i
Västerbotten per 2012-05-01 som registrerades före 2007-12-31. Efter att ha tagit bort
alla bolag som inte omfattas av revisionsplikten blev det 3 478 stycken aktiebolag kvar.
Vi valde att titta på de två senaste årsredovisningarna när vi plockade fram finansiell
information om bolagen. Eftersom listan på bolagen plockades fram år 2012 hade inte
alla bolag skickat in sin årsredovisning för år 2011. Därmed har vi på de flesta bolag tittat
på siffror från räkenskapsår 2009, 2010 och i vissa fall 2011.

Den andra undersökningen som är gjord med hjälp av databasen Retriever Business som
är tillgängligt via Umeå universitetsbibliotek. Vi tog fram finansiell information per
datum 2017-11-22 och då fanns det totalt 12 444 stycken registrerade aktiebolag i
Västerbotten. För att ta reda på vilka aktiebolag som ej är revisionspliktiga har vi manuellt
sorterat fram med hjälp av excels funktioner med filter och formler. Det fanns en funktion
i Retriever Business där man kunde välja att bara få fram bolag som ej var omfattad av
revisionsplikten. Dock stämde inte detta då vi satte in filter i excel och tittade på storleken
på dessa bolag. Vi gjorde därmed en manuell sortering med hjälp av excel på samtliga
bolag för att få fram korrekt information. Av 12 444 bolag var det 5 991 bolag ej var
omfattad av revisionsplikten och av dem hade 448 frivilligt valt att tillämpa revision.

För att kunna göra en jämförelse mellan de bolag som slopat revision och de bolag som
valt att behålla revision har vi kategoriserat dessa bolag och namngett grupperna till
”Bolag med revisor” samt ”Bolag utan revisor”. Undersökningen från år 2012 har vi valt
att namnge “Gammal undersökning” och undersökningen från 2017 “Ny undersökning”.
Vidare i det praktiska tillvägagångssättet har vi bearbetat materialet genom beräkningar
av nyckeltal i Microsoft Excel. I avsnitt 4.3 Operationalisering kommer närmare
förklaringar till hur vi har valt att göra undersökningen mätbar.
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4.2. Bortfall

Vi har sammanställt en tabell nedan med våra bortfall i den gamla och den nya studien.
Bolag som har gått i konkurs eller likviderats anser vi inte är aktiva bolag och har därmed
räknat dessa som bortfall. Lagerbolag är tomma bolag som det inte bedrivs någon
verksamhet i därmed har vi räknat dessa som bortfall då vi anser att dessa är inaktiva
bolag.

På den gamla studien fick vi två bolag som hade blivit inaktiv från perioden vi fick listan
från bolagsverket till efter vi plockade fram alla siffror i affärsdata. Vi har därmed räknat
dessa två bolag som bortfall.

Vi anser inte att bortfallen kommer att påverka vår studie. Bolagen som vi räknar som
bortfall i denna studie är bolag som av ovan nämnda anledningar inte kunnat användas i
vår studie. Ett bortfall är om man inte fått data på grund av att en individ exempelvis inte
valt att svara på frågan (Bryman & Bell, 2005 s. 587). I denna studie skulle vi även kunna
se de vi valt kalla bortfall som att bolagen försvann i vårt urval. Vi anser därmed inte att
det kommer ge några konsekvenser för vår undersökning.

Urval gammal undersökning

Utan revisor

Antal bolag som valt bort revision 678

Inaktiva 2

Summa slutgiltigt urval 676

Med revisor

Bolag ej revisionspliktiga 3478

Konkurs likvidation 15

Lagerbolag 8

Slutgiltigt urval 3 455

Figur 7

Utan revisor

Antal bolag som valt bort revision 5 543

Konkurs likvidation 107

Lagerbolag 7

Summa slutgiltigt urval 5 429

Med revisor

Bolag ej revisionspliktiga 448

Konkurs likvidation 1

Lagerbolag 4

Slutgiltigt urval 443
Figur 8
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4.3. Operationalisering

För att göra de frågor vi valt att undersöka i studien möjliga att mäta bör en
operationalisering genomföras. Operationalisering kommer från operationalism och
definieras av Bryman & Bell (2005, s. 593) som ”en riktning som oftast förknippas med
fysiken och som betonar sökandet efter operationella definitioner av begrepp.”
Operationaliseringen handlar om att hitta ett sätt till att mäta ett begrepp som i första läget
inte är mätbart. Det är ett sätt att knyta samman teorin med empirin. Vi har räknat fram
ett medeltal, mediantal, standardavvikelse och därefter gjort ett t-test. Samtliga
uträkningar är gjorda med hjälp av Excel.

Affärsdata som vi använde i den gamla undersökningen gav oss information för fyra år
tillbaka i tiden, där valde vi att titta på de senaste två åren, vilket motsvarar siffror från
boksluten mellan år 2009 till år 2011. I den nya undersökningen valde vi att titta på siffror
från 2015 och 2016. Vi har i resultatet valt att nämna år 2016 som år 1 och år 2015 som
år 2. Nedan beskriver vi hur vi valt att mäta våra påståenden.

Påstående 1: Äldre aktiebolag väljer i större mån revision

För att kunna ge svar på påståendet ovan behöver vi ta fram hur många år bolagen varit
aktiva. Detta gör vi genom att titta på aktiebolagens registreringsdatum. Vi la därefter in
datumet vi plockade fram siffrorna på respektive studie och räknade med hjälp av excel
fram hur många dagar respektive bolag var. När vi fått fram hur många dagar bolagen var
delade vi dagarna med 365 för att få fram hur många år bolagen var och avrundade till
helår.

Påstående 2: Större aktiebolag väljer revision

För att kunna se om storleken på aktiebolaget har betydelse för om bolaget väljer den
frivilliga revisionen behöver vi ett mått för att kunna mäta storleken på bolaget. Det är
viktigt att titta på olika aspekter när man ska mäta storleken på ett företag (Nilsson et al.,
2008, s. 149). Ett mått vi valt att använda är bolagets omsättning, vilket är det mest
traditionella sättet att mäta ett bolags storlek. (Nilsson et al., 2008, s.150) Ett annat sätt
att mäta bolagets storlek är genom att mäta antalet anställda eller totala tillgångar i bolaget
(Svanström, 2008 s. 136). Därmed har vi även valt att mäta totala tillgångar. Vi har valt
att inte titta på antalet anställda utifrån storleken på företaget på eftersom många av
företagen som vi undersöker inte har några anställda.

Påstående 3: Bolag med högre tillväxt väljer revision

Tillväxt går att mäta på ett flertal olika sätt. Ett exempel är förändringen i antalet anställda,
omsättning, vinst, summa tillgångar eller eget kapital. Att omsättningsökning ger ett mått
på tillväxt är självklart. För att kunna öka personalstyrkan eller öka tillgångarna behöver
företaget öka sin omsättning. (Nilsson et al, 2008, s. 149) Det mest traditionella sättet att
mäta tillväxten hos ett företag är genom att titta på bolagets omsättningsförändring, vilket
vi har valt att göra. (Nilsson et al., 2008, s. 150) Vi har mätat osättningstillväxt genom att
ta skillnaden i omsättningen mellan två tidpunkter dividerat med omsättningen under den
första tidpunkten.
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Påstående 4: Aktiebolag med hög skuldsättningsgrad väljer revision.

En del påstår att skuldsättningsgraden är ett mått på ett företags ”finansiella muskler”.
När man mäter ett företags skuldsättningsgrad är tumregeln att graden ska vara högst ett.
När skuldsättningsgraden mäts till ett betyder det att bolaget har lika mycket eget som
främmande kapital. Det är dock vanligt att skuldsättningsgraden överstiger ett och detta
betyder att bolaget har mer främmande kapital än eget kapital. Skuldsättningsgraden kan
ha en stor variation beroende på vilken typ av företag och bransch som mätningen görs
på. (Larsson, 2008, s.82)Vi har använd formel enligt nedan för att räkna ut
skuldsättningsgraden.

Skuldsättningsgrad (S/E) = (totala skulder + 22 procent av obeskattade reserver) / (eget
kapital + 78 procent av obeskattade reserver)

Påstående 5: Aktiebolag med låg likviditet väljer revision.

Likviditeten visar företagets förmåga att betala kortfristiga skulder i den takt de förfaller.
Har ett företag dålig likviditet hamnar företaget i en dålig situation. En tumregel är att
kassalikviditeten bör vara minst 100 procent. Det betyder att företagets likvida tillgångar
ska vara så stora att de kortfristiga skulderna kan betalas. (Nilsson et al., 2008, s. 152) Vi
har använt nedan formel för att räkna ut kassalikviditeten.

Kassalikviditet= Omsättningstillgångar exklusive lager / kortfristiga skulder.

Påstående 6: Aktiebolag med ren revisionsberättelse väljer revision.

En revisor kan avge en ren eller oren revisionsberättelse. För de bolag vi undersöker har
vi hämtat information från affärsdata. Där har man nummersatt revisionsanmärkningar
enligt nedan: Nummer fyra betyder att revisorn har anmärkt på en sak i
revisionsberättelsen. Det kan exempelvis vara att bolaget inte betalat skatter och avgifter
i tid. Nummer tre betyder att bolaget har valt bort revision, vilket betyder att det inte finns
någon möjlighet att få någon anmärkning av någon revisor. Nummer två betyder att
bolaget fått mer än en anmärkning. Det kan exempelvis vara att bolaget inte betalat skatter
och avgifter i tid samt har förbrukat det egna kapitalet och därmed kan löpa risk att gå i
konkurs.

Påstående 7: Aktiebolag med låg soliditet väljer revision.

Ett företags soliditet är ett mått på företagets långsiktiga överlevnadsförmåga. (Nilsson et
al., 2008, s. 153) Liksom skuldsättningsgraden kan soliditeten betraktas som ett mått på
ett bolags ”finansiella muskler”. Soliditeten speglar hur stor del av bolagets tillgångar
som finansierats med det egna kapitalet i bolaget och är ett mått på hur motståndskraftigt
ett bolag är mot förluster. ( Larsson, 2008, s. 81) Har företaget en hög soliditet betyder
det att företaget bättre klarar konjunktursvackor eftersom företaget då har en buffert i det
egna kapitalet. Det är svårt att sätta en tumregel på hur hög soliditeten bör vara i ett
företag. Eftersom det kan variera från bransch till bransch. En regel kan vara att ju högre
risk det är i ett företag eller bransch desto högre soliditet bör man ha. Ett vanligt riktmärke
är att ett företags soliditet bör ligga mellan 30 till 40 procent (Nilsson et al., 2008, s. 153).
Vi har räknat ut soliditeten genom nedan formel.
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Soliditet = (Summa eget kapital + 0,78 procent av obeskattade reserver) /
Balansomslutningen.

Påstående 8: Aktiebolag som har fler anställda väljer revision.

Antalet anställda kan utläsas ur bolagets årsredovisning som vi fått från databaserna vi
använt oss av.

5. Empiri

Under det här kapitlet så kommer resultatet från studien att presenteras. En beskrivning
av hur vi valt att presentera den data vi samlat in och p-värden för t-test kommer även
att förklaras

5.1 Statistiska verktyg

Vi har valt att presentera vårt resultat i tabeller där medianvärde, medelvärde,
standardavvikelse och resultatet på t-test redovisas. I varje tabell redovisas utfallet under
två följande år vid de olika testperioderna. Detta för att ge en övergripande bild över den
stora mängd data som ligger till grund. För att se om vi statistiskt kan säkerställa att det
finns ett samband har vi gjort ett oberoende t-test för två olika sample. Med hjälp av t-
testet kan man undersöka om medelvärdet för två olika sample är signifikant skilda från
varandra (Hair et al, 2010, s.442). Huruvida ett värde skall ses som signifikant är beroende
av vilken signifikansnivå man valt (Hair et al, 2010, s.160). I vårt fall har vi använt en
signifikansnivå på 95 procent vilket leder till att det måste observeras ett p-värde på högst
0,05 för att för att hitta statistiskt stöd för våra påståenden. Med hjälp av kan man för att
se hur väl medelvärdet stämmer överens med observationerna man erhållit (Collis. J &
Hussey.R, 2014). Med det kan vi se hur nära eller långt ifrån våran data är. Ju lägre
standardavvikelsen är desto närmare ligger det medelvärdet vilket signalerar att det inte
finns så många “outliers”
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5.2 Resultat

→  Påstående 1: Äldre aktiebolag väljer i större mån revision 

Bolagets ålder (år),
gammal

Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 16 13 11

Utan revisor 18 18 11

P-värde år 1 = 6,33E-06

Bolagets ålder (år),
nya

Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 8 5 9

Utan revisor 11 7 10

P-värde år 2 = 2,2E-07

Figur 9

Resultatet visar att aktiebolag som har valt bort revision är äldre än de som valt revision
om man tittar på median och medelvärdet av bolagens ålder. Resultatet är signifikant på
både den gamla och den nya undersökningen.

→  Påstående 2: Större aktiebolag väljer revision 

Storleken på omsättning i (tkr),
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 897 551 1 080

2 920 571 1 371

Utan revisor 1 815 373 2 305

2 857 421 2 316

P-värde år 1 = 0,18

P-värde år 2 = 0,24
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Storleken på omsättning i (tkr),
nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 2 226 155 13 465

2 1 370 192 2 837

Utan revisor 1 744 302 1 066

2 800 303 2 525

P-värde år 1 = 0,0235

P-värde år 2 = 0,0016

Figur 10

Resultatet visar att bolag med revisor har en högre omsättning i jämförelse med bolag
utan revisor i både den gamla och den nya undersökningen. Vi kan se att omsättningen är
högre både år ett och två samt att medeltalen är högre för bolag med revisor. På den
gamla undersökningen är inte omsättningen signifikant högre, men visar nästan en
marginell signifikans. I den nya undersökningen har vi ett signifikant resultat.
Standardavvikelserna är hög på den nya studien med revisor.

Storleken på tillgångar i (tkr),
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 7 150 934 3 461

2 5 699 912 3 469

Utan revisor 1 1 558 730 2 915

2 1 567 733 2 865

P-värde år 1 = 0,03

P-värde år 2 = 0,04

Storleken på tillgångar i (tkr),
nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 4 985 1 621 7 644

2 6 958 1 889 52 559

Utan revisor 1 1 608 588 5 268

2 1 713 605 5 560

P-värde år 1 = 0,0059

P-värde år 2 = 1,39E-9

Figur 11
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Även när vi tittar på storleken på tillgångarna visar resultatet att bolag med större
tillgångar väljer revision i både den gamla och den nya undersökningen. Resultaten är
signifikant på både den gamla och den nya undersökningen. Vi kan se att tillgångarna är
högre både år ett och två, samt att medeltalen är högre för bolag med revisor.
Medianvärden visar även att bolag med större värde på tillgångarna väljer revision.
Standardavvikelsen är stor i den nya studien om vi tittar på de bolag med revision år 2.

→  Påstående 3: Bolag med högre tillväxt väljer revision 

Omsättningstillväxt,
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 42% 0% 625%

2 63% 0% 872%

Utan revisor 1 32% 0% 513%

2 24% 0% 254%

P-värde år 1 = 0,10

P-värde år 2 = 0,01

Omsättningstillväxt,
nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 328% -6% 338%

2 51% 0% 462%

Utan revisor 1 272% 0% 572%

2 69% 0% 219%

P-värde år 1 = 0,37

P-värde år 2 = 0,31

Figur 12

Resultatet visar att företag med revisor har en högre tillväxt på den gamla undersökningen
och resultatet är signifikant på de andra året och marginell signifikans på det första året.
På den nya undersökningen visade resultatet att bolag utan revisor hade en högre tillväxt.
Resultatet är dock inte signifikant. Den nya undersökningen visar höga
standardavvikelser.
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→  Påstående 4: Aktiebolag med hög skuldsättningsgrad väljer revision.

Skuldsättningsgrad,
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 257% 61% 2 809%

2 428% 67% 7 914%

Utan revisor 1 124% 47% 664%

2 110% 47% 701%

P-värde år 1 = 0,006

P-värde år 2 = 0,01

Skuldsättningsgrad,
nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 425% 51% 670%

2 438% 69% 456%

Utan revisor 1 400% 32% 3 885%

2 352% 37% 3 290%

P-värde år 1 = 0,47

P-värde år 2 = 0,35

Figur 13

Resultatet i den gamla undersökningen visar en signifikant skillnad mellan grupperna.
Bolag med revisor har en högre skuldsättningsgrad än bolag utan revisor. Den nya
undersökningen visar också att bolag med revisor har en högre skuldsättningsgrad ändå
om sambandet inte är signifikant. Standardavvikelsen på den nya undersökningen på
bolag utan revisor visar på höga standardavvikelser.

→  Påstående 5: Aktiebolag med låg likviditet väljer revision. 

Kassalikviditet,
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 1 368% 180% 5 480%

2 1 293% 172% 3 662%

Utan revisor 1 1 163% 264% 9 861%

2 1 103% 250% 9 477%

P-värde år 1 = 0,21

P-värde år 2 = 0,18
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Kassalikviditet, nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 9 657% 126% 168 663%

2 2 439% 72% 12 055%

Utan revisor 1 2 254% 227% 52 921%

2 2 224% 225% 53 132%

P-värde år 1 = 0,17

P-värde år 2 = 0,426

Figur 14

Resultatet visar att bolag i den gamla undersökningen som valt bort revision hade en lägre
likviditet än bolag som valt revision om man tittar på medelvärdet. Medianvärdet för de
som valt revision visar på lägre kassalikviditet i jämförelse med de som valt
revision. Sambandet är inte signifikant i den gamla undersökningen. I den nya
undersökningen får vi samma samband som i den gamla undersökningen. Här är resultatet
heller inte signifikant.

→  Påstående 6: Aktiebolag med ren revisionsberättelse väljer revision.

Figur 15

Denna undersökning är bara gjort på den gamla undersökningen. På den nya
undersökningen skulle det bli svårt att få fram samma resultat då bolagen har valt bort
revision på olika tidpunkter. Resultatet visar att bolag som valt bort revision i större mån
har en ren revisionsberättelse i jämförelse med bolag som valt att behålla revision. Vi har
inte gjort något t-test på denna undersökning.
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→  Påstående 7: Aktiebolag med låg soliditet väljer revision. 

Soliditet, gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 37% 55% 1 531%

2 31% 54% 1 617%

Utan revisor 1 32% 64% 335%

2 29% 64% 346%

P-värde år 1 = 0,009

P-värde år 2 = 0,024

Soliditet, nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 70% 99% 64%

2 81% 100% 75%

Utan revisor 1 49% 52% 1 107%

2 100% 59% 2 279%

P-värde år 1 = 0,14

P-värde år 2 = 0,41
Figur 16

Resultatet visar att bolag med hög soliditet väljer revision i den gamla studien. Resultatet
i den gamla studien är signifikant. I den nya studien visar medelvärdet att bolag med
revisor har en högre soliditet år ett och år två. Resultatet att bolag som avstår revision har
högre soliditet är signifikant i den gamla studien och nästan marginellt signifikant i den
nya studien på år ett.

→ Påstående 8: Aktiebolag som väljer revision har fler anställda än aktiebolag 
som väljer bort revision.

Antal anställda,
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 0,86 1 1

2 0,89 1 1

Utan revisor 1 0,83 1 2

2 0,89 1 6

P-värde år 1 = 0,79

P-värde år 2 = 0,41
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Antal anställda, nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 0,9 0 1,6

2 0,91 0 2,1

Utan revisor 1 0,65 0 0,96

2 0,72 0 1,03

P-värde år 1 = 0,03

P-värde år 2 = 0,24

Figur 17

Resultatet visar att bolag med revisor har fler anställda jämfört med vad bolag utan revisor
på den gamla studien år ett. År två visar den gamla studien ungefär samma medeltal
anställda. Under åren som har passerat har det förändrats genom att medelantalet anställda
hos de företag som valt att behålla revision har ökat samtidigt som det minskat hos de
företag som valt bort revision. P-värdet för t-testet visar att det är signifikant att bolag
som har revision har fler anställda år ett på den nya studien medan resterande test inte
finner något signifikant stöd för vårt påstående.

6. Analys

Under det här kapitlet analyserar vi resultaten vi erhållit från studien.

→  Påstående 1: Äldre aktiebolag väljer i större mån revision

Resultatet visar att aktiebolag som har valt bort revision är äldre än de som valt revision
om man tittar på median och medelvärdet av bolagens ålder. Resultatet är signifikant på
både den gamla och den nya undersökningen. Av de nystartade bolagen som omfattas av
frivillig revision och startades från ändringen av revisionsplikten fram tills 2014 valde 4
av 5 bolag att avstå revision (Mynewsdesk, 2014). Enligt vår undersökning är bolag som
väljer revisor i snitt yngre än de som avstår revision. Detta kan ha att göra med att många
bolag som inte har en aktiv växande verksamhet väljer bort revision medan mer aktiva
bolag väljer revision.

Intressentmodellen teori om att äldre aktiebolag har haft längre tid att anpassa sig efter
alla intressenter och kan tillgodose fler intressenters intressen i jämförelse med yngre
företag inte stämmer. Enligt teorin och antagandet om att aktiebolag vill göra affärer med
aktiebolag som har reviderade räkenskaper. Vilket vi grundar i Fars undersökning som
visade att sju av tio företag ser större risk att göra affärer med ej reviderade företag. (FAR,
2010, s. 4) Därmed borde vi fått ett resultat att yngre aktiebolag väljer revision. Att vi inte
fick de resultat kan bero på flera faktorer. Yngre företag kanske anser att det är viktigt att
ha kvar revision på grund av att dem försöker tillfredsställa många intressenter samtidigt
och inte hunnit prioritera fram de viktigaste intressenterna. Många av de yngre företagen
kan vara företag som har mål att växa och bli stora och vara i behov av extern finansiering



41

och därmed valt att använda revisor på en gång. Många äldre företag har en upparbetad
kundkrets och ej i behov av revision.

→  Påstående 2: Större aktiebolag väljer revision

Resultatet visar att bolag med revisor har en högre omsättning i jämförelse med bolag
utan revisor. På den gamla undersökningen är inte omsättningen signifikant högre, men i
den nya undersökningen har vi ett signifikant resultat.

En av anledningarna till att revisionsplikten avskaffades var för att man ville göra det
enklare för Svenska småföretag att konkurrera internationellt. (SOU 2008:32, s. 13ff)
Resultatet visar också att det är fler mindre företag som valt bort revision. Det kan även
bekräfta att det kan vara mer betungande för små bolag att ha revision, eftersom mindre
företag har mindre tillgängliga resurser än större företag. (Tauringana & Clarke 2000, s.
162; Chow, 1982, s. 276) Enligt agentteorin ökar behovet av revision desto större
företaget är. (Collis, 2004, s. 90; Ettredge et al., 1994, s. 138; Senkow et al., 2001, s. 102)
Resultatet av vår undersökning bekräftar därmed agentteorins förklaring på efterfrågan
på revision. Detta är ganska troligt med hänsyn till att då storleken och komplexiteten i
företagets interna verksamhet ökar leder det till att ledningen får svårare att hantera både
den strategiska planeringen av verksamheten. Desto större företaget är, desto fler
transaktioner och större risk för fel i den finansiella informationen och därmed kan det
vara bra att ha en extern revisor som granskar företaget. Tidigare studier har hittat ett
positivt samband mellan efterfrågan på revision och ökad omsättning. (Collis et al. 2003
s. 28, vilket vi även finner i vår studie. Storleken på företaget går att mäta på många olika
sätt. Vi har därför även valt att titta på storleken på företagets totala tillgångar.

Även när vi tittar på storleken på tillgångarna visar resultatet att bolag med större
tillgångar väljer revision. Resultaten är signifikant på både den gamla och den nya
undersökningen. Vårt studieresultat att större företag väljer revision mätt i storleken på
omsättningen och tillgångarna är samma resultat som Tauringana & Clarke, Collis och
Chows studie som även fick resultatet att desto större företag, desto större sannolikhet är
det att företaget väljer revision. Svanström hittade inte något samband mellan efterfrågan
på revision och storleken på företaget. Svanströms studie grundade sig på bolag med
betydligt högre gränsvärden än i vår studie, vilket kan vara en förklaring till de skilda
resultaten.

→  Påstående 3: Bolag med högre tillväxt väljer revision

Resultatet visar att företag med revisor har en högre tillväxt på den gamla undersökningen
och resultatet är signifikant på ett av åren. På den nya undersökningen visade också
resultatet att bolag utan revisor hade en högre tillväxt. Resultatet är dock inte signifikant.
Risken för moral hazard ökar i takt med att företaget växer. (Collis et al. 2004 s. 89;
Eisenhardt, 1989, s. 60f) Därmed borde det vara vanligare att företag som växer snabbare
väljer att bli reviderade i jämförelse med företag som växer långsammare. Tidigare studier
är gjorda på större företag än vi använt oss av i denna studie. I Ojalas studie sa några av
företagsledare som intervjuades ”Frivillig revision är mer trolig om mikroföretaget
förutser tillväxt”. Ifall företaget hade tillväxt kunde det vara en anledning till att anlita
revisor. Att företaget inom kort skulle nå över gränsvärdena för frivillig revision som en
konsekvens av tillväxt och att storleken på företaget gjorde det mer komplext att styra
innebar att frivillig revision och rådgivning kunde vara önskvärd. Sammanfattningsvis
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visar vår studie att det först fanns ett signifikant samband med tidigare studier. Efter några
år utan revisionsplikt visade vårt påstående motsatsen. Enligt Riksrevisionens utvärdering
av effekten av avskaffandet av revisionsplikten hade inte avskaffandet gett någon ökad
tillväxt utan snarare tvärt om (Riksrevisionen 2017, s.5). Detta överensstämmer även med
vårt resultat av studien.

→  Påstående 4: Aktiebolag med hög skuldsättningsgrad väljer revision.

Resultatet i den gamla undersökningen visar en signifikant skillnad mellan grupperna.
Bolag med revisor har en högre skuldsättningsgrad än bolag utan revisor. Den nya
undersökningen visar också att bolag med revisor har en högre skuldsättningsgrad ändå
om sambandet inte är signifikant. Detta bekräftar agentteorin som visar på
informationsproblem Adverse selection som kan uppstå mellan parterna. Då detta
problem kan uppkomma behöver kreditgivaren något som styrker bolagets finansiella
situation. Detta skulle kunna vara en reviderad årsredovisning. Det har gjorts ett flertal
studier om frivillig revision om antaganden att det finns ett positivt samband mellan
efterfrågan på revision och någon form av karaktär som är kopplad till kreditgivning.
Exempel på sådana studier är Svanström(2008), Tauringana & Clarke(2000), Carey et al,
(2000) och Seow (2011). Ojalas studie visade att det som påverkade mest i valet av
frivillig revision är ifall bolaget inte är i finansiell nöd (Ojala et al, 2016, s, 275). Detta
visar även vår studie ändå om inte sambandet var signifikant på den nya undersökningen.
Den nya undersökningen har höga standardavvikelser vilket visar på att det är stora
spridningar i vår population.

→  Påstående 5: Aktiebolag med låg likviditet väljer revision.

Resultatet visar att bolag i den gamla undersökningen som valt bort revision hade en lägre
likviditet än bolag som valt revision om man tittar på medelvärdet. Medianvärdet för de
som valt revision visar på lägre kassalikviditet i jämförelse med de som valt
revision. Sambandet är inte signifikant i den gamla undersökningen. I den nya
undersökningen får vi samma samband som i den gamla undersökningen. Här är resultatet
heller inte signifikant, men nära en marginell signifikansnivå.

I tidigare studier gjord i Storbritannien har man kommit fram till att företag som har en
hög likviditetsgrad väljer i större mån att inte bli reviderade än företag med låg
likviditetsgrad. (Tauringana & Clarke, 2000, s. 165). Ojalas studie visade att det som
påverkade mest i valet av frivillig revision är ifall bolaget inte är i finansiell nöd (Ojala et
al, 2016, s, 275). Företag med låg likviditet har ett större behov av ha en bra relation med
sina intressenter. Dels på grund av att bolaget är beroende att få in sina fordringar betald
i tid och dels för att bolaget kan ha större behov av att få en tillfällig kredit. Med andra
ord vill dessa bolag anpassa sig till intressenternas behov (Freeman et al, 2010, s. 24ff).
Vi trodde därmed att även svenska företag med låg likviditet var i större mån skulle välja
att bli reviderade. Anledningen till att vi inte fick ett signifikant resultat kan vara att det
är många bolag som är väldigt små och inte så aktiva. Vissa av tidigare studier är gjorda
på betydligt större bolag än vår studie. Standardavvikelserna på nyckeltalet
kassalikviditet är väldigt hög, vilket visar på stor spridning i vår population. Anledningen
till att vi fick motsatt resultat till skillnad från tidigare studier kan vara att tidigare studier
grundar sig på större företag än vår studie. eftersom resultatet inte är signifikant har vi
valt att inte göra någon större analys på detta resultat.
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→  Påstående 6: Aktiebolag med ren revisionsberättelse väljer revision.

Denna undersökning är bara gjort på den gamla undersökningen. På den nya
undersökningen skulle det bli svårt att få fram samma resultat då bolagen har valt bort
revision på olika tidpunkter. Resultatet visar att bolag som valt bort revision i större mån
har en ren revisionsberättelse i jämförelse med bolag som valt att behålla revision. Vi kan
se att aktiebolag utan revision har ett lägre medelvärde, vilket visar på mer rena
revisionsberättelser. Detta var inte ett resultat vi hade förväntat oss. Anledningen till detta
resultat kan vara att många som inte valt bort revision direkt efter lagändringen inte är
aktiva i sina val och därmed inte medveten om att man kan välja bort revision. Vi har inte
gjort något t-test på denna undersökning.

→  Påstående 7: Aktiebolag med låg soliditet väljer revision.

Resultatet visar att bolag med högre soliditet väljer revision i den gamla studien.
Resultatet i den gamla studien är även signifikant. Svanström har undersökt om det fanns
något samband mellan efterfrågan på revision och bolagets soliditet. Svanströms studie
grundade sig på större företag än vår studie och han hittade inget samband (Svanström,
2008, s. 165f). Ojala studie visade att bolag som var i finansiell nöd i större mån valde
revision. När bolag har låg soliditet är bolag ofta större behov av finansiärer och har högre
skuldsättningsgrad. Därmed är det ganska logiskt att bolag som har låg soliditet och hög
skuldsättningsgrad väljer revision. Här kommer agentteorin in och visar på
informationsgapet mellan bolaget och bolagets intressenter som i detta fall kan vara
banken. Om bolaget har valt att ha revision kan informationsgapet mellan parterna
minska. I den nya studien visar medelvärdet att bolag med revisor har en högre soliditet
år ett och år två. Resultatet att bolag som avstår revision har högre soliditet är signifikant
i den gamla studien och nästan marginellt signifikant i den nya studien på år ett. Detta
resultat visar motsatsen till vår hypotes. Anledningen till att vi fick ett signifikant resultat
i den gamla studien kan vara att det inte alla företag var medveten om att de kunde välja
bort revision. Många företagare kan varit osäker på vad konsekvenserna skulle bli om de
valde bort revision. Därmed kan de som valt bort revision vara mer aktiva medvetna
företag som vill spara pengar. Eftersom resultatet i den nya studien inte är signifikant har
vi valt att inte göra någon större analys av resultatet.

→ Påstående 8: Aktiebolag som väljer revision har fler anställda än aktiebolag som 
väljer bort revision.

Resultatet visade inga signifikanta samband i den gamla undersökningen. Den nya
undersökningen visade ett signifikant samband på att bolag med fler anställda väljer
revision. Det stämmer väl överens med vårt antagande att en grupp av bolagets
intressenter är de anställda och att genom att bolaget blir reviderat ses bolaget som
tryggare och mer pålitlig motpart och en viktig intressentgrupp är tillfredsställd (Ymak &
Süer, 2005 s.113)

Hur lojala bolags intressenter är kan påverkas av hur länge de arbetat tillsammans och hur
aktivt samarbetet eller affärerna varit. Om företaget inte tillgodoser sina intressenter kan
det leda till att intressenter tar avstånd till företaget. (Freeman et al, 2010, s. 23ff) En
viktig grupp av intressenter ett företag har är dess anställda. Ett antagande vi gör är att
anställda vill ha en trygg och pålitlig arbetsgivare. Vår studie visar att bolag som har fler
anställda i större mån väljer revision ändå om det bara är signifikant på ett av åren på den
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nya studien. Detta styrker även informationsproblemet mellan två parter, agenten och
principalen. Det går att se de anställda som en part, principalen och företagsledningen
som den andra parten, agenten.

7. Slutsats

I följande kapitel kommer slutsatser dras utifrån de resultat vi har erhållit och sedan
analyserat.

7.1 Konklusion

Vår frågeställning var: Vad kännetecknar bolag som väljer frivillig revision?

Vi har undersökt svenska aktiebolag i Västerbottens finansiella information för att se vad
som kännetecknar efterfrågan på frivillig revision. Signifikanta resultatet visar att
aktiebolag som väljer revision är yngre än de som avstår revision om man tittar på
bolagens ålder. Resultatet av studien visar att större företag väljer frivillig revision i
jämförelse med mindre företag, mätt genom storleken på omsättningen och tillgångarna.
Detta är samma resultat som tidigare forskning i andra länder hittat. (Collis, 2004, s. 90;
Tauringana & Clarke 2000, s. 162; Chow, 1982, s. 276).

Valet av frivillig revision mätt i antalet anställda visade inga signifikanta samband i den
gamla undersökningen. Den nya undersökningen visade ett signifikant resultat på att
bolag med fler anställda väljer revision på ett av två år. Det stämmer överens med
intressentmodellen teori där de anställda är en intressent. Genom att bolaget blir reviderat
ses bolaget som tryggare och mer pålitlig motpart och en viktig intressentgrupp är därmed
tillfredsställd för bolaget (Ymak & Süer, 2005 s.113).

Om man tittar på totalt resultat hittade vi inga starka signifikanta samband mellan
efterfrågan på frivillig revision och företagets tillväxt, skuldsättningsgrad eller
kassalikviditet, trots att man i tidigare studier hittat samband. I den gamla studien hittade
vi ett signifikant resultat att företag med högre tillväxt väljer revision. I den nya studien
hittade via inga signifikanta resultat. Resultatet visar att bolag med hög soliditet väljer
revision i den gamla studien. Resultatet i den gamla studien är även signifikant. I den nya
studien hittar vi inget signifikant samband mellan soliditet och valet av frivillig revision.

7.2 Fortsatta studier

Troligtvis kommer Sverige att höja gränsvärdena för revisionsplikten för frivillig
revision. Det skulle vara intressant att göra en liknande studie som vår, men med högre
gränsvärden och se om den studien får samma resultat. Eftersom avskaffandet av
revisionsplikten var relativt nytt när den första studien gjordes var det troligtvis många
företag som inte förstod att de hade valmöjligheten att avskaffa revision. Nu när lagen har
funnits några år kanske en höjning av revisionsplikten skulle ge betydligt snabbare
reaktioner än vår gamla studie visade.

Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie som vår studie på samtliga
aktiebolag i hela Sverige istället för att avgränsa till enbart Västerbottens län.
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Denna studie bygger endast på finansiell information. Det skulle vara intressant att göra
en liknande kvalitativ studie där man exempelvis intervjuar företag om företagets syn på
revision. En sådan studie skulle kunna göras i samband med en kvantitativ studie för att
se om resultaten sammanfaller.

8. Sanningskriterier

8.1 Reliabilitet

Reliabilitet är en viktig del att ta hänsyn till i en undersökning. Det refererar till att
undersökning skall ha träffsäkerhet och precision i det som mätts och att resultatet som
påvisats ska gå att upprepa om undersökningen görs om igen vid ett senare tillfälle(Collis
& Hussey, 2014 s. 52). I en undersökning med positivistiskt synsätt är reliabilitet i regel
hög (Collis & Hussey, 2014 s.53) I våran undersökning har vi uteslutande hämtat data
från en pålitlig databas, Retriever Business och Affärsdata, och så länge det finns tillgång
till samma databas eller liknande så kan undersökningen upprepas till fullo. Datamängden
är dessutom stor så att påverkan från ”outliers” är minimal. Eftersom vi valde att avgränsa
oss till Västerbotten är datamängden även lättare och hantera och risken för väsentliga fel
blir mindre då datan är mer överblickbar i jämförelse om vi tagit hela Sverige som urval.
Vi har dock inte tagit bort extremvärden i vår studie. I vissa studier brukar man ha med
värden mellan 1-99 percentilen vilket kallas extremvärden. Hade vi gjort detta i vår studie
hade vi fått betydligt mindre standardavvikelser och kanske fler signifikanta resultat. Vi
testade att att ta bort extremvärden på ett nyckeltalet kassalikviditet i den gamla studien
och standardavvikelserna blev nästan halverade. Optimalt hade varit om vi hade gjort två
studier och jämfört samtliga resultat med och utan extremvärden. Eftersom vi inom ramen
för denna kandidatuppsats har begränsat med tid valde vi att inte göra en till
undersökning. Sammanfattningsvis tror vi inte att avgränsningen påverkat de signifikanta
resultaten vi fått i vår studie.

En brist som vår undersökning har är att vi i den gamla undersökningen har valt att
avgränsa oss till bolag som varit registrerad längre än 2007-12-31. Denna avgränsning
gjorde inte så att det föll bort några som valt att avstå revision, som var den mindre
gruppen i den gamla undersökningen. Vi tror därmed inte att avgränsningen fått någon
väsentlig påverkan på resultatet av den gamla undersökningen. Men vi hade mindre
standardavvikelser i den gamla studien, vilket kan bero på att det inte var med lika många
nystartade snabbväxande företag som i den nya studien. I den nya undersökningen gjorde
vi ingen liknande avgränsning då vi ville att alla företag skulle komma med. Tyvärr gick
det inte att hämta upp ny data från databasen och ändra avgränsningen på den gamla
undersökningen. Detta då Retriever Business inte kan plocka fram information om företag
som registrerats som ej aktiva längre pga av likvidation, konkurs, flytt till annat län eller
liknande. Därmed skulle den nya datan inte bli tillförlitlig så många företag faller bort
under årets gång. Sammanfattningsvis tror vi inte att avgränsningen påverkat de
signifikanta resultaten vi fått i vår studie.

Under rubriken ”Praktiskt tillvägagångssätt” har vi utförligt beskrivit hur vi gick tillväga
när vi samlade in data och över hur den senare bearbetats. På så vis har förutsättningarna
för att en replikering av undersökningen skall kunna genomföras med samma resultat
stärkts.
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Att mätningarna i undersökningen har blivit rätt har kontrollerats genomgående flertalet
gånger och är en viktig del i att det ska bli korrekt utfört (Eliasson, 2006, s.15)

8.2 Validitet

Validitet visar till vilken grad undersökningen faktiskt mäter vad den faktiskt är avsedd
att mäta (Collis & Hussey, 2014 s.53) Viktigt vid en kvantitativ studie som i det här fallet
är mätningsvaliditet. Med det menas att de mätinstrument och variabler som man
använder är de rätta så resultatet visar svaret på frågan i undersökningen (Bryman 2011,
s.50)

För att vår undersökning skall hålla hög mätningsvaliditet så har vi varit noga med att
välja ut de nyckeltal som hjälpa oss att finna svar på frågeställningen i uppsatsen.

8.3 Generaliserbarhet

Med generaliserbarhet menas att det undersökningen kommer fram till skall vara
generaliserbart på liknande undersökningar (Collis & Hussey 2014 s.54). I det här fallet
så har ett stort sample på företag i Västerbotten tagits vilket bör leda till att slutsatserna
som sedan tas är väl underbyggda. Dock kan man inte med 100 procent säkerhet dra
slutsatsen att vårt resultat går att applicera på alla aktiebolag i hela Sverige. Svanström
gjorde en undersökning för att se om efterfrågan på rådgivningstjänster från e revisor
skilde sig mellan Norrland/Småland och Stockholmsföretagen. Resultatet på
Svanströms studie visade att Norrland/Småland hade en större benägenhet att efterfråga
rådgivningstjänster från revisor i jämförelse med stockholmsföretag. Han hittade inga
signifikanta skillnader mellan Norrland och Smålands efterfrågan. (Svanström 2008, s
220). Utifrån Svanströms resultat är vår studie bättre att generalisera på småstäder än
storstäder som Stockholm.
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Apendix 1- Tabeller

Bolagets ålder (år),
gammal

Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 16 13 11

Utan revisor 18 18 11

P-värde år 1 = 6,33E-06

Bolagets ålder (år),
nya

Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 8 5 9

Utan revisor 11 7 10

P-värde år 2 = 2,2E-07

Figur 9

Storleken på omsättning i (tkr),
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 897 551 1 080

2 920 571 1 371

Utan revisor 1 815 373 2 305

2 857 421 2 316

P-värde år 1 = 0,18

P-värde år 2 = 0,24

Storleken på omsättning i (tkr),
nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 2 226 155 13 465

2 1 370 192 2 837

Utan revisor 1 744 302 1 066

2 800 303 2 525

P-värde år 1 = 0,0235

P-värde år 2 = 0,0016

Figur 10
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Storleken på tillgångar i (tkr),
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 7 150 934 3 461

2 5 699 912 3 469

Utan revisor 1 1 558 730 2 915

2 1 567 733 2 865

P-värde år 1 = 0,03

P-värde år 2 = 0,04

Storleken på tillgångar i (tkr),
nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 4 985 1 621 7 644

2 6 958 1 889 52 559

Utan revisor 1 1 608 588 5 268

2 1 713 605 5 560

P-värde år 1 = 0,0059

P-värde år 2 = 1,39E-9

Figur 11

Omsättningstillväxt,
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 42% 0% 625%

2 63% 0% 872%

Utan revisor 1 32% 0% 513%

2 24% 0% 254%

P-värde år 1 = 0,10

P-värde år 2 = 0,01
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Omsättningstillväxt,
nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 328% -6% 338%

2 51% 0% 462%

Utan revisor 1 272% 0% 572%

2 69% 0% 219%

P-värde år 1 = 0,37

P-värde år 2 = 0,31

Figur 12

Skuldsättningsgrad,
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 257% 61% 2 809%

2 428% 67% 7 914%

Utan revisor 1 124% 47% 664%

2 110% 47% 701%

P-värde år 1 = 0,006

P-värde år 2 = 0,01

Skuldsättningsgrad,
nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 425% 51% 670%

2 438% 69% 456%

Utan revisor 1 400% 32% 3 885%

2 352% 37% 3 290%

P-värde år 1 = 0,47

P-värde år 2 = 0,35

Figur 13
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Kassalikviditet,
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 1 368% 180% 5 480%

2 1 293% 172% 3 662%

Utan revisor 1 1 163% 264% 9 861%

2 1 103% 250% 9 477%

P-värde år 1 = 0,21

P-värde år 2 = 0,18

Kassalikviditet, nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 9 657% 126% 168 663%

2 2 439% 72% 12 055%

Utan revisor 1 2 254% 227% 52 921%

2 2 224% 225% 53 132%

P-värde år 1 = 0,17

P-värde år 2 = 0,426

Figur 14

Figur 15
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Soliditet, gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 37% 55% 1 531%

2 31% 54% 1 617%

Utan revisor 1 32% 64% 335%

2 29% 64% 346%

P-värde år 1 = 0,009

P-värde år 2 = 0,024

Soliditet, nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 70% 99% 64%

2 81% 100% 75%

Utan revisor 1 49% 52% 1 107%

2 100% 59% 2 279%

P-värde år 1 = 0,14

P-värde år 2 = 0,41
Figur 16

Antal anställda,
gammal

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 0,86 1 1

2 0,89 1 1

Utan revisor 1 0,83 1 2

2 0,89 1 6

P-värde år 1 = 0,79

P-värde år 2 = 0,41

Antal anställda, nya

År Medel Median Standardavvikelse

Med revisor 1 0,9 0 1,6

2 0,91 0 2,1

Utan revisor 1 0,65 0 0,96

2 0,72 0 1,03

P-värde år 1 = 0,03

P-värde år 2 = 0,24

Figur 17


