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Sammanfattning 
 

Revisionsplikt för alla svenska aktiebolag avskaffades november 2010. Åren efter 

kunde bolag som inte översteg gränsvärdena för omsättning, antal anställda eller 

balansomslutning välja bort revisorn ifall de ville. Effekterna av detta avskaffande har 

därefter diskuterats bland flera parter där man tycks vara oense om huruvida plikten bör 

återföras, om gränsvärdena bör höjas eller ifall man ska bibehålla de gränsvärden som 

implementerades 2010. I ett förslag som föranleddes från riksdagen 2016 uppmanades 

regeringen att se över möjligheter till att höja gränsvärdena vilket grundade sig i 

principer från EU-direktivet där gränsvärdena är betydligt högre. Sett till andra EU-

länder tillämpar Sverige nämligen gränsvärden som är bland de absolut lägsta. 

 

Denna studie syftar till att kartlägga uppfattningen av revision och revisionsplikt hos de 

aktiebolag som skulle påverkas vid en ändring av gränsvärdena. Studien syftar även till 

att kartlägga egenskaper och attityder hos aktiebolagen som kan förklara deras 

uppfattning av de två områdena. 

 

För att utforska uppfattningen till dessa två områden samlades primärdata in genom en 

kvantitativ metod i form av en enkät. Den data som denna metod kunde förse användes 

därefter vid utformningen av regressionsanalyser samt andra statistiska tester. Dessa 

tester kunde därigenom ge svar på vilka attityder och egenskaper hos aktiebolag som 

kan förklara inställningen till revision eller uppfattningen av revisionsplikten. 

 

Resultatet från studien indikerar att efterfrågan på revision trots avskaffad plikt är stor 

samt att en klar majoritet vill bibehålla de nuvarande gränsvärdena. Vidare kunde 

studien ge svar på att det råder både egenskaper och attityder hos aktiebolagen som 

påverkar deras uppfattningar där deras attityder hade en särskilt hög förklaringsgrad. 

Således kunde studien bekräfta att aktiebolagen står positiva till de rådande 

gränsvärdena och att en höjning inte ligger i deras intresse. Vidare kunde studien visa 

att en klar majoritet upplever en nytta med revisionen vilket därmed föranleder deras 

efterfrågan på tjänsten.  
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Begreppsdefinitioner 
 

Revisionsbevis - Information som revisorn anskaffar sig genom granskning av bolagets 

räkenskaper 

 

BIG 4 - En benämning som hänvisar till de fyra största revisionsbyråerna, dessa är 

PwC, Deloitte, Ernst & Young och KPMG 

 

FAR - En branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, 

lönekonsulter och specialister verksamma på redovisnings-eller revisionsbyråer. 
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1.0 Inledning 
 

Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund av vad som har lett till 

denna studie. Först motiveras valet av ämne samt ämnets problembakgrund. Därefter 

bearbetas problembakgrunden i en diskussion vilket följs av studiens forskningsgap som 

i sin tur leder till studiens problemformuleringar samt syfte. Avslutningsvis behandlas 

även studiens avgränsningar. 

 

1.1 Ämnesval  
 

Vi som författar denna uppsats har båda ett gediget intresse för redovisning samt 

revision och vill därför studera ett aktuellt ämne inom området. Ämnet revision och 

revisionsplikt finner vi aktuellt i dagsläget då det råder skiljaktigheter i hur man ser till 

nyttan med revision och revisionsplikten. Exempelvis anser riksrevisionen att plikten 

bör återinföras eftersom det försvårar samt bekämpar ekonomisk brottslighet. 

Emellertid finns åsikter inom området som starkt ifrågasätter revisorns 

brottsbekämpande roll och menar att revision till stor del bara innebär en administrativ 

börda för Sveriges aktiebolag. En part kommenterar bördan med att fler aktiebolag bör 

slippa revision för att företagen ska skapa fler jobb istället för att betala för en årlig 

granskning som inte alltid är gynnsam. Andra parter kommenterar kostnaden med att 

den bland annat medför positiva effekter för företags intressenter samt att den bidrar till 

en ekonomisk demokrati där alla företag erhåller samma förutsättningar till att verka på 

marknaden.  

 

En revisor ska granska och ge rådgivning vilket resulterar i flertalet positiva effekter för 

företag och samhälle. Syftet med majoriteten av ekonomitjänster är dock att bringa 

företag och samhälle nytta. Därigenom blir det relevant att ifrågasätta det faktum ifall 

aktiebolag ska bli påtvingade en revision och förutsatt att revision ska vara 

obligatoriskt, vilka bör det då gälla? I avsnitt tre av denna studie presenteras det studier 

som tydligt visar på att revision ger fördelar för företagen men flera av studierna menar 

också att dessa fördelar inte alltid väger över kostnaden för alla aktiebolag. Således 

finner vi det relevant att undersöka svenska aktiebolags egen ställning gentemot 

revisionen eftersom det är dem som till störst del påverkas av en ändrad lagstiftning.  

 

1.2 Problembakgrund 
 

Den 1 januari 1983 infördes revisorsplikt på samtliga aktiebolag i Sverige vilket 

medförde att alla nybildade aktiebolag behövde en auktoriserad revisor från 

bildningsdag och befintliga behövde en auktoriserad revisor från och med första 

ordinarie bolagsstämma 1987. Motivationen bakom förslaget var att ge revisorerna en 

mer aktiv roll. Detta skulle i sin tur motverka ekonomisk brottslighet, främst i frågor om 

skattebrott och skatteflykt (Statens Offentliga Utredningar 2008:32, S.71–74). 

Implementeringen 1983 fokuserade inte på eventuella kostnader eller nytta detta kunde 

bringa företag utan endast det faktum att det skulle ge staten bättre kontroll.  

 

När Sverige sedan trädde in i EU 1995 uppmärksammades det skillnader i 

revisionsregler mellan Sverige och andra medlemsländer. 2007 ansåg EU det 
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nödvändigt att minska den administrativa bördan för europeiska företag och ville 

genomföra regelförenklingar för att de skulle bli mer konkurrenskraftiga. Betoningen i 

förslaget var att förenklade regler inom revision skulle gagna små och medelstora 

företag eftersom kostnader för revision är särskilt betungande (Statens Offentliga 

Utredningar 2008:32, S.14). 

 

I samband med påtryckningar från EU förde svenska regeringen beslutet att den 7 

september 2006 tillkalla en särskild utredare för att se över lagarna gällande revision i 

mindre svenska aktiebolag. Den ansvarige utredaren, Bo Svensson, presenterade efter 

en tids forskning ett förslag till att avskaffa revisionsplikten eftersom de positiva 

effekterna av ett avskaffande skulle väga över de negativa. De positiva effekter 

utredningen syftade på var bland annat att företag får möjlighet till väsentliga 

kostnadsbesparingar samt ökad frihet i vilka redovisnings-och revisionstjänster de 

efterfrågar. Vidare menade utredningen på att de negativa effekterna är svåra att 

kvantifiera och att oron kring ett avskaffande delvis berodde på revisionsbyråernas 

ovilja till att förlora en monopolställning samt deras rädsla för ökad konkurrens på en 

hårdare marknad (Statens Offentliga Utredningar 2008:32, S.13–16). 

 

Efter utredningen kring revisionsplikten röstade regeringen den 14 april 2010 för att 

plikten skulle avskaffas vilket beviljades (Regeringens proposition 2009/10:204, S.229). 

Aktiebolag fick därmed möjligheten att efter den 1 november 2010 välja bort revision 

om de inte uppfyller två av dessa tre gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren 

(SFS 1999:1079): 

 
Tabell 1 – Sveriges gränsvärden för revisionsplikt 2019 

 

  Gränsvärde (SEK) 

Anställda 3 stycken 

Balansomslutning 1.5 miljoner 

Nettoomsättning 3 miljoner 

 

Efter avskaffandet har parter argumenterat för en återinföring, i december 2017 släppte 

Riksrevisionen en granskningsrapport där budskapet var tydligt, revisionsplikten bör 

återinföras. Till skillnad från Svenssons utredning menade riksrevisionen att de positiva 

effekterna av att ha en revisionsplikt markant väger över de negativa (Riksrevisionen 

[RIR] 2017:35, S.5). Exempelvis presenterade de att bolagen som valt bort revision 

uppskattningsvis gjort kostnadsbesparingar på sammanlagt 1.75 miljarder kronor år 

2015 men att tillväxttakten för bolagen avtagit samtidigt som antal formaliafel i 

årsredovisningar ökat (Riksrevisionen 2017:35, S.29). Avsaknaden av revision ska 

dessutom ha försvårat ekobrottsmyndighetens arbete vilket i sin tur kunde vara en 

indikation på att det begås fler ekobrott bland aktiebolagen (Riksrevisionen 2017:35, 

S.50). Sammanfattat menade Riksrevisionen att kostnadsbesparingarna inte var 

tillräckliga för att väga upp de negativa konsekvenser och ökade kostnader som uppstått 

i samband med frivillig revision. 

 

Belägen mittemot Riksrevisionens granskning föranleddes en motion från riksdagen 

2016 där regeringen uppmanades att se över möjligheterna till att ytterligare höja 

gränsvärdena för revisionsplikt i Sverige. Förslaget grundar sig på revisionsprinciper 
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från EU-direktivet där gränsvärdena ligger betydligt högre än de svenska. Gränsvärdena 

EU-direktivet tillämpar ser ut på följande vis: 

 
Tabell 2 – EU-direktivets gränsvärden för revisionsplikt 2019 

 

  Gränsvärde (EUR) 

Anställda 50 stycken 

Balansomslutning 4 miljoner 

Nettoomsättning 8 miljoner 

  

EU-direktivet fastlägger vidare att ett företag som överstiger fler än ett av dessa tre krav 

under de två senaste räkenskapsåren är revisionspliktigt. Motivationen bakom den 

svenska motionen från 2016 är återigen att minska de administrativa bördorna hos 

aktiebolagen. Den tidigare gränsdragningen som implementerades 2010 har enligt 

skatteverket inte heller inneburit någon betydande ökning av skattefusk. Med denna 

bakgrund konstaterade civilutskottet relevansen av att se över de nuvarande 

gränsvärdena och överväga om ytterligare företag ska undantas från revisionsplikt 

(Riksdagen civilutskott 2016/17: CU6, S.19). 

 

En återkommande diskussion i debatten angående revisionsplikt är hur betydelsefull 

revisorns roll i själva verket är. Revisorn besitter två roller vid revision av ett företag 

där den ena rollen är att granska de finansiella rapporterna och den andra att utföra 

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning 

(Revisorslag, 2001:883). Vid granskning av de finansiella rapporterna ska revisorn 

framför allt säkerställa att verifikationer bokförts korrekt, balans-och resultaträkning 

uppställts i enlighet med lag samt att VD och styrelse förvaltat bolaget på korrekt vis. I 

de fall där fel upptäcks ska revisorn informera styrelse och vd (Lundén, 2008, S.198). 

 

År 2007, tre år innan frivillig revision infördes, genomförde ECON en studie på den 

samhällsekonomiska nyttan av revision. I resultatet uppmärksammar författarna att ett 

avskaffande till stor del skulle innebära en omfördelning av resurser. Kostnader 

aktiebolagen undkommer i samband med färre kontrollåtgärder leder istället till ökade 

kostnader hos intressenterna vilket i sin tur påverkar aktiebolagen via högre räntor, 

skatter eller avgifter (ECON, 2007).  

 

Några år efter 2007 genomförde forskarna Dedman och Kausar en studie i 

Storbritannien där räntekostnad i samband med revision undersöktes. Resultatet kan 

kopplas med studien från ECON, företag som väljer bort revision får ett klart sämre 

kreditbetyg trots att de rapporterar högre vinster än företag som har revision (Dedman & 

Kausar, 2012). Med andra ord framläggs bevis för att kostnader i samband med revision 

delvis omfördelas till ökade räntekostnader.  

 

Som tidigare nämnt är ett av de huvudsakliga argumenten för frivillig revision ökade 

kostnadsbesparingar. Uppskattningsvis betalar ett mindre aktiebolag mellan 10 000 kr 

och 20 000 kr för årlig revision beroende på årsredovisningens skick, antal fel och hur 

mycket rådgivning revisorn tillhandahåller (Lundén, 2008, S.192). Dessa årliga 

kostnadsbesparingar kan sedan istället användas för att nyttja mer efterfrågade tjänster 

bland aktiebolagen. En trend i samband med att allt fler svenska företag väljer bort 
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revision är exempelvis en allt större efterfrågan på redovisningskonsulter 

(Revisionsvärlden, 2017). Därigenom ges en indikation på att aktiebolagen efterfrågar 

hjälp med redovisningen istället för en granskning av de slutliga finansiella rapporterna.  

 

Ekobrottsmyndigheten presenterade en rapport under 2016 med syftet att undersöka 

effekter på den ekonomiska brottsligheten i samband med revisionspliktens 

avskaffande. I rapporten redovisar myndigheten bland annat att de aktiebolag som efter 

2010 valt bort revision inte står för en oproportionerligt hög andel oaktsamma brott men 

att finns det grunder för antagandet att mörkertalet inom andel brott ökat eftersom det är 

lättare för aktiebolag att “flyga under radarn” om de inte tvingas till revision 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016, S.3). Därav kan frivillig revision vara en underlättande 

faktor för brottslig verksamhet enligt ekobrottsmyndigheten. 

 

En rapport från HUI Research 2018 visade även att tvingande revision agerar som ett 

tillväxthinder för små svenska företag. Studien undersöker om avskaffandet av 

revisionsplikten ökade sysselsättningsgraden hos företag som valde bort revision året 

efter att frivillig revision infördes. Rapporten visade på att företag som uppfyllde kraven 

för att kunna välja bort revision ökade sin sysselsättningsgrad med 0.39% vilket 

resulterade i 1 830 nya jobb. En av slutsatserna HUI även rapporterar om är att de 

företag som väljer att ha frivillig revision har högre tillväxtambitioner än de som väljer 

bort den och därmed skulle dessa bolag troligen växa snabbare även utan reformen 

(HUI Research, 2018, S.2-7).  

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Idag är det närmare 9 år sedan frivillig revision infördes men debatten kring 

revisionsplikt är som ovan presenterat fortfarande aktuell och väldiskuterad. EU-

direktivet tillämpar betydligt högre gränsvärden än vad vi i dagsläget har i Sverige 

vilket i sig kan tala för en höjning men som tidigare presenterat finns det flertalet parter 

som talar för en återföring av plikten. Parter som talar för en återföring menar att 

ekobrotten ökat i samband med frivillig revision men samtidigt tyder brottsstatistiken 

inte på att andelen anmälda ekobrott haft en markant ökning sedan 2010 

(Brottsförebyggande rådet, 2018). Riksrevisionen visade i sin rapport från 2017 att 

tillväxten bland företag utan revisor avtagit men en studie från finska forskare resonerar 

att företag som väljer revision gör det eftersom de förväntar sig växa över gränsvärdena 

(Ojala et al., 2016). Vidare finns indikationer från ECON att företag som utför 

kostnadsbesparingar i samband utebliven revision ändå får högre kostnader via högre 

skatter, avgifter eller räntor (ECON, 2007).  

 

Anders Andersson är representant för föreningen Småföretagarna och uttalar sig för en 

höjning av revisionsplikten under ett seminarium som genomfördes 2018 där bland 

annat Riksrevisionen, BRÅ och politiska talespersoner deltog. Andersson ifrågasätter 

hur Riksrevisionen kan peka ut restaurangägare och frisörer som mer brottsbenägna än 

andra och menar att revision är en tjänst som behövs men det är inte alla företag som 

drar nytta av den. Av seminariet framgår även att man bör reda ut revisionens syfte för 

att kunna bekräfta ifall revision är ett verktyg som faktiskt motverkar ekonomisk 

brottslighet eller inte (Konsulten, 2018).  

 

Ser man således till potentiella nyttor företagen erhåller av revision finns studier inom 

ämnet som bland annat menar att den medför en positiv effekt för företagets 
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kreditgivning och agentproblem (Vanstraelen & Schelleman, 2017). Dessa fördelar som 

företaget erhåller bör dock ställas mot kostnaden eftersom revision kan vara särskilt 

betungande. Ett mindre företag betalar som nämnt cirka 10 000 - 20 000 kronor för 

tjänsten (Lundén, 2008, S.192) och om företaget ska gynnas bör nyttan således 

överstiga summan de betalar. Blackwell et al. (1998) menar i sin studie att den lägre 

ränta företaget erhåller kompenserar 28-50% av en genomsnittlig revisionsavgift. 

Vidare menar Hope (et al., 2011) att företag som frivilligt väljer att ha revision får en 

bättre möjlighet till lån hos kreditgivare. Med detta som bakgrund kan man konstatera 

att revision är bra men nyttan överstiger inte kostnaden för alla bolag, den gynnar 

möjligen bolag i behov av lån eller företag med flera utomstående ägare (Vanstraelen & 

Schelleman, 2017). 

 

Samhällets nytta av revision består till stor del av revisorns brottsbekämpande roll. 

Clatworthy & Peel (2013) kunde påvisa i sin studie att företag som inte har revisor löper 

en dubbelt så hög risk att redovisa felaktiga siffror i bokföringen. Detta skulle i teorin 

innebära att antalet bokföringsbrott får en ökning i Sverige om gränsvärdena höjs (SFS 

1962:700). Men, ser man till antalet anmälningarna från revisorer i dagsläget är de 

väldigt få, BRÅ kunde visa att endast 6 % av revisorer har någon gång lämnat in en 

anmälan om ekonomisk brottslighet (Thorell & Norberg, 2005). Den låga summan av 

anmälningar kan bland annat ha sin förklaring i revisorns förutsättningar för att 

bekämpa brottslighet eftersom de har anmälningsskyldighet samtidigt som lojalitetsplikt 

gentemot företaget. Som brottsbekämpare menar Loebecke et al. (1989) här att 

förutsättningarna som åläggs revisorer inte är lämpliga för att kunna hantera 

förekomsten av ekonomisk brottslighet. Thorell & Norberg (2005) ger en annan 

förklaring till den låga anmälningsstatistiken och menar att bara det faktum att revisorer 

har denna skyldighet förmår de reviderade företagen att följa lagen och därmed inte 

redovisa felaktiga siffror.  

 

Medan regleringar i de största marknaderna runt om i världen kräver revision för 

publika företag är det väldigt stora variationer i hur man ser på revisionsplikt i privata 

bolag.  I USA verkar de allra flesta privata bolag inte under någon revisionsplikt medan 

de allra flesta bolag i Europa gör det (Minnis & Shroff, 2017). I Australien tillämpas 

revisionsplikt endast på de största privata bolagen (Carey et al., 2000) och i Kanada är 

inget privat bolag tvingad till revision (Senkow et al., 2001). Jämför vi således Sveriges 

regleringar gentemot Australien, Kanada och USA sticker Sverige ut med sin 

revisionsplikt. Ser vi sedan till våra gränsvärden i Sverige mot andra länder i Europa 

sticker vi även ut där eftersom vi tillämpar gränsvärden som är bland de absolut lägsta 

sett till andra EU-länder (SOU 2008:32). En frågeställning detta kan framföra är ifall 

Sverige skulle vara ett mer ekobrottsbenäget land än exempelvis Frankrike, 

Storbritannien och USA. 

 

Ekobrottsmyndigheten menade i sin rapport från 2016 att det finns grunder för 

antagandet att mörkertalet brott ökat i samband med avskaffad revisionsplikt eftersom 

det blir lättare för företag att komma undan (Ekobrottsmyndigheten, 2016). Det går å 

andra sidan inte att presentera någon statistik över mörkertalet eftersom man inte vet till 

vilken summa de uppgår. Det man kan presentera är dock hur anmälningsstatistiken 

förändrats efter att vi avskaffade plikten för de allra minsta aktiebolagen. Via BRÅs 

hemsida kan man se att antalet anmälningar för skattebrott minskat från 21 726 stycken 

år 2010 till 14 407 stycken år 2017 och antalet anmälningar för bokföringsbrott har ökat 

från 12 004 stycken år 2010 till 13 913 stycken år 2017 (BRÅ, 2019). Värt att tillägga 
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här är dock att antalet aktiebolag ökat med cirka 52 % under samma tidsperiod 

(Bolagsverket, u.å). Till dessa siffror bör även Deman & Kausars (2012) studie 

tilläggas, en betydande nackdel med frivillig revision är att kvaliteten i årsredovisningar 

försämras när dem inte genomgår granskning vilket har effekter på alla intressenter, inte 

bara statliga myndigheterna då trovärdigheten till bokföringen minskar.  

 

Avslutningsvis, det finns parter som talar för en revisionsplikt och parter som talar 

emot, däribland finns även flera parter som förespråkar andra gränsvärden. Det 

huvudsakliga argumentet för att återinföra plikten är bekämpning av ekonomisk 

brottslighet och det huvudsakliga argumentet för frivillig revision alternativt en 

gränshöjning är de administrativa lättnader det skulle bringa företagen. Ser man till 

fördelar med revisionen finns en större mängd litteratur som menar att revisionen främst 

kvalitetssäkrar redovisningen men även att den ger fördelar i form av mer intern 

kontroll, bättre kreditbetyg, lägre räntekostnader samt ett ökat förtroende hos diverse 

intressenter. Ifall vi skulle se en höjning av gränserna kommer således företag ändå söka 

sig till tjänsten då den tenderar att erbjuda vissa företag stora fördelar medan företag 

som upplever revisionen mer som en börda kommer välja bort den. 

 

1.4 Forskningsgapet 
 

Med denna studie vill vi placera oss inom områdena revisionsplikt samt frivillig 

revision. Vi ämnar att skapa en uppfattning kring potentiella samband mellan 

aktiebolags egenskaper och attityder gentemot områdena. Ett liknande bidrag skapade 

Svanström (2008) strax innan frivillig revision blev ett alternativ för de allra minsta 

svenska aktiebolagen och studien har därefter ansetts vara central för diskussioner av 

gränsvärden. Svanström undersökte dock en annan population där aktiebolagen var 

betydligt mindre än de vi undersöker i vår studie. Vi vill, återigen, bidra med liknande 

kunskaper för att exempelvis lagstiftare eller revisionsbyråer ska få en större vetskap 

inför framtida bestämmelser. Ur vår synvinkel är det viktigt att skapa en förståelse för 

vad aktiebolagen upplever i samband med revision och vilken nytta de erhåller 

gentemot kostnaden de i dagsläget tvingas betala.  

 

Tidigare studier inom vårt valda område har legat till grund för våra 

problemformuleringar, vårt syfte samt för de frågor vi formulerat i vår enkät. Flera av 

studierna har betonat efterfrågan på revision bland företag i olika länder (Allee & Yohn, 

2009; Chow, 1982; Collis et al., 2012; Seow, 2001) och en klar majoritet av studierna 

redogör för revisionens effekter för intressenter som samhälle och/eller kreditgivare 

(Blackwell, 1998; Deman & Kausar, 2012; Kim et al., 2011; Lennox & Pittman, 2011). 

Å andra sidan är en stor andel av de nyttjade studierna utförda i andra länder än Sverige 

vilket öppnar möjligheten för oss att deduktivt undersöka dessa slutsatser, teorier eller 

antaganden på den svenska marknaden. Collis et al. (2012) kunde exempelvis påvisa i 

en studie lik vår att 63 % av brittiska företag skulle anlita revisor vid slopad plikt. Med 

denna slutsats som utgångspunkt kan vi se ifall samma åsikter befinner sig i vår 

population. En utförlig presentation av de studier som legat till grund för vår egen studie 

presenteras i avsnitt tre och en tabell över vilka studier som legat till grund för våra val 

av enkätfrågor presenteras i avsnitt fyra.  

 

På grund av avsaknaden i studier av hur vår population upplever revisionen och 

revisionsplikten samt exempelvis Collis et al. (2012) och Svanström (2008) tidigare 

liknande studier erhåller vi alltså ett forskningsgap som vi anser vara värt att fylla. 



7 
 

Motiveringen bakom vår åsikt till att fylla forskningsgapet är det faktum att vår 

populations åsikter bör beaktas vid ändringar av de svenska gränsvärdena för 

revisionsplikt. 

 

1.5 Problemformulering 
  

Utifrån ovan presenterad problembakgrund, diskussion och forskningsgap kommer vi 

fram till följande problemformuleringar; 

 

1. Vilka egenskaper och attityder har ett samband med svenska aktiebolags 

efterfrågan på frivillig revision? 

2. Hur uppfattar svenska aktiebolag de nuvarande gränsvärdena för revisionsplikt 

och påverkas uppfattningen av aktiebolagens attityder och egenskaper?  

 

1.6 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att kartlägga svenska aktiebolags ställning till de nuvarande 

gränsvärdena för revisionsplikt samt studera deras efterfrågan på frivillig revision. 

Studien ska även resultera i kunskap angående vilka faktorer som driver deras 

inställning till både frivillig revision och revisionsplikt samt ett klargörande i huruvida 

aktiebolagen önskar sänka, höja eller bibehålla nuvarande gränsvärden. Slutligen ska 

studien även bidra med kunskap i huruvida olika egenskaper hos aktiebolag påverkar 

attityder gentemot revisionen.  

 

1.7 Avgränsningar 
 

Studien avgränsar sig till att undersöka svenska aktiebolag som ligger ovanför 

gränsvärdena för revisionsplikt i Sverige och som ligger under gränsvärden EU-

direktivet tillämpar. I både EU-direktivet och Sverige behöver aktiebolag inte uppfylla 

alla tre fastställda gränsvärden utan endast två för att omfattas av revisionsplikten. För 

att säkerställa att aktiebolagen vi erhåller befinner sig mellan gränsvärdena kommer vi 

därför endast söka efter de som understiger/överstiger samtliga gränsvärden. Skulle det 

å andra sidan förekomma företag i studien som överstiger/understiger ett av tre 

gränsvärden kommer detta godkännas då de trots allt uppfyller villkoren för frivillig 

revision. De övre gränsvärdena (EU-direktivets) är vidare omvandlade till den svenska 

kursen per dagen urvalet gjordes. Vad dessa kurser uppgick till presenteras i 

metodkapitlet.  

 

I vårt dataprogram (Retriever Business) för att söka efter dessa bolag väljer vi även att 

använda sökfunktionen ”Revisionspliktigt” i syfte att återigen stärka vår studies 

validitet. Genom denna funktion erhåller vi dels endast revisionspliktiga företag men 

det innebär också, till stor del, att nystartade bolag uteblir. Anledningen till att vi inte 

vill nyttja nystartade bolag är för att dessa bolag sannolikt inte hunnit skapa sig en 

uppfattning om vilka effekter revisionen genererar. Dessutom är dessa bolag inte hellre 

tvingade till revision då gränsvärdena ska varit uppfyllda under de två senaste 

räkenskapsåren.  
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Studien avgränsar sig även till företagsinformation från årsredovisningar som fanns 

tillgängliga när denna studie genomfördes. Vid tidpunkten hade vissa bolag publicerat 

årsredovisningen för 2018 medan vissa inte hade det. Därigenom baserar sig vår 

undersökning på årsredovisningar från 2018 och 2017 beroende på tillgänglig 

information.  

 

Det finns studier inom vårt område som visar att valet av revisionsbyrå i många fall kan 

påverka aktiebolagens ställning till revision. Exempelvis visade Svanström (2008) att 

företag som väljer ett revisionsbolag som ingår i BIG 4 med större sannolikhet fortsätter 

med revision utan plikt. I vår studie väljer vi helt att bortse från vilken byrå 

aktiebolagen anlitar eftersom det är revisionen som helhet vi är intresserade av, inte 

vilket bolag som utför den. Ytterligare en viktig anledning till att vi bortser från denna 

del är för att spara tid vilket tillåter oss att fokusera mer på de bakomliggande faktorerna 

till aktiebolagens åsikter och ageranden. Vi avgränsar oss med andra ord till att beakta 

revisorer som en helhet, dock har vi vetskapen från tidigare empirisk forskning att 

revisorer från vissa byråer förser en högre kvalité vilket kan påverka aktiebolagens 

synpunkter och ageranden. 
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2.0 Studiens vetenskapliga utgångspunkter 
 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för våra förkunskaper inom området. Därefter 

presenteras studiens vetenskapssyn, verklighetssyn, angreppsätt, perspektiv, 

forskningsmetod och till sist litteratursökning samt källkritik. Kapitlet syftar till att ge 

en överblick över den vetenskapliga metod studien tillämpar. 

 

2.1 Förförståelse 
 

Vid första mötet av något som ska tolkas, exempelvis en empirisk studie, har vi 

människor en föreställning om vad den innebär, vi har med andra ord en förförståelse. 

Detta är på grund av att sanningen ofta är relativ och att det förekommer ett perspektiv 

bakom varje beskrivning av verkligheten. Förförståelse faller alltid tillbaka på det 

faktum att den måste relateras till en helhet för att generera någon innebörd (Larsson, 

2005). Gadamer (1997, S.147) presenterar sedermera begreppet med förklaringen att 

förförståelse är att se som förkunskaper i vilka utgörs av de sanna fördomar och 

meningsförväntningar vi besitter som i sin tur möjliggör vår förståelse av information. 

Vår förförståelse byggs i sin tur upp av faktorer som utbildning, samhällets inverkan 

och arbetslivserfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993). 

 

Vi som författar denna uppsats besitter relativt lika förkunskaper gällande både 

utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet. Vi har båda studerat 

civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet där kurser på A till D-nivå inom 

företagsekonomi, juridik, statistik och nationalekonomi utgjort den kommande 

civilekonomexamen. En av oss valde även att studera en utbytestermin i Italien vilket 

resulterade i D-kurser med internationella perspektiv. Förutom studier har vi båda 

arbetat på ekonomiavdelningar vid olika företag där vi haft roller som 

redovisningsekonom och ekonomiassistent. Att tillägga inom ramen för denna studie är 

att vi båda haft längre kontakt med revisionsbyråer vilket gett oss möjligheten till att 

anta anställning som revisorsassistenter efter avslutade studier. Detta kan i sin tur göra 

att vi framstår som partiska i frågor om revisionens betydelse och nyttan den bringar 

företag.  

 

2.2 Ontologi – verklighetssyn 
 

I moderna termer innebär ontologi läran om de begrepp eller kategorier som individen 

behöver kunna anta för att i sin tur ge sammanhängande, motsägelsefria och 

uttömmande förklaringar av verkligheten (Nationalencyklopedin, u.å). Den ontologiska 

grundfrågan handlar således om hur vi uppfattar tillvaron, det vill säga vilken 

verklighetssyn vi besitter (Åsberg, 2001, S.6). 

 

Inom ontologins ramar kan man skilja mellan två olika utgångspunkter, realism och 

idealism (Patel & Davidson, 2011, S.15). Ontologisk realism hävdar att allt som 

existerar är av fysisk, materiell och objektiv natur där verkligheten existerar oberoende 

av den mänskliga kunskapen kring den. Realismen förnekar inte existensen av ett 

mänskligt medverkande men syftar på att den utvecklas i växelverkan med den 

materiella verkligheten. Det vill säga, människans natur är inte något givet men 

utvecklas i och med individens arbete och verksamhet kring den (Åsberg, 2001, S.9). 
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Ontologisk idealism står mer eller mindre i direkt motsats till realism. Inom denna 

utgångspunkt kan inte verkligheten existera på ett oberoende sätt utan våra egna 

upplevelser och observationer, verkligheten existerar istället i form av idéer utifrån 

människans eget medvetande (Patel & Davidson, 2011, S.16). På grund av att 

verkligheten, inom realism, skapas utifrån människans egen konstruktion innebär det 

också att varje individ har sin egen uppfattning av verkligheten. Därav menar realism på 

att det bara finns en verklighet samt att den är extern till forskaren medan idealism 

menar att det finns fler verkligheter och att de är socialt konstruerade av människans 

idéer och uppfattningar (Collis & Hussey, 2014, S.47). 

 

Realism är den verklighetssyn som stämmer in på vår studie och våra värderingar. 

Utgångspunkten vi besitter är således att kunskap skapas genom att studera verkligheten 

och att endast det som faktiskt studeras kan användas som kunskap. Denna studies 

empiri baseras på de resultat vi erhåller via en deduktiv enkätstudie där populationen 

består av verkliga och aktiva företag. Utvalda företag från populationen analyseras för 

att därefter skapa generaliseringar, förklaringar och förståelser av hur verkligheten ser 

ut (Collis & Hussey, 2014, S.43-48). 

 

2.3 Vetenskapssyn – Epistemologi 
 

Epistemologi är läran om kunskapens ursprung och giltighet (Patel & Davidson, 2011, 

S.17) och syftar till vad som ska anses vara acceptabel kunskap (Bryman, 2011, S.28). 

Inom epistemologin finns det två huvudsakliga förhållningssätt, positivism och 

interpretivism. Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen och interpretivism har 

sina i human-, kultur- och samhällsvetenskapen. De två kan anses vara motsatser till 

varandra och grundar sig i diverse antaganden baserat på tidigare forskning av området 

(Collis & Hussey, 2014, S.46). 

 

Det positivistiska synsättet kan vara svårt att definiera då olika författare kan ha en skild 

syn på lärandet och uppfatta det på olika sätt. För vissa är det en filosofisk utgångspunkt 

medan det för andra är en förenklad term för att beskriva en ofta rå 

datainsamlingsmetod (Bryman, 2011, S.27). Generellt tar positivister antagandet om att 

verkligheten är separerad från sociala ting och att forskningen syftar till att skapa teorier 

utifrån resultat av empiriskt insamlad data som vidare kan bidra till kunskap och 

utveckling av samhället (Collis & Hussey, 2014, S.44). Positivister tror på en 

forskningsprocess som är värderingsfri, där forskarna ska vara distanserade och 

objektiva för att personliga åsikter och värderingar inte ska kunna påverka resultaten 

(Collis & Hussey, 2014, S.48). I den samtida debatten har positivismen stått för den 

kvantitativa forskningen där data samlats in och som sedan varit grunden för statistiska 

hårddatanalyser (Patel & Davidson, 2011, S.29). 

 

Interpretivism är generellt sett som det motsatta förhållningssättet gentemot positivism 

och grundar sig i antagandet att verkligheten inte är objektiv, den är formad utifrån vår 

subjektiva uppfattning (Collis & Hussey, 2014, S45). Detta betyder att studieobjekt 

inom den interpretivistiska forskningen skiljer sig åt från naturvetenskapen och att dessa 

skillnader måste respekteras för att vidare kunna förstå den verkliga orsaken till sociala 

ting (Bryman, 2011, S.28). Till skillnad från positivismen som fokuserar sig på att 

samla in data för att mäta och jämföra fokuserar interpretivismen till att undersöka dem 

mindre naturvetenskapliga orsakerna som grundar ett fenomen. Forskningen inom detta 

synsätt är därmed härledd från mer kvalitativa metoder (Collis & Hussey, 2014, S.45).  
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Positivismen är det vetenskapliga förhållningssätt som kopplas till denna studie 

eftersom synsättet syftar till att förstå ett fenomen utifrån ett objektivt och deduktivt 

tillvägagångssätt (Collis & Hussey, 2014, S.46). Utgångspunkten för studien är att 

verkligheten är given. Vi kommer samla in empiriska data och vidare behandla den för 

att presentera analyser som baseras på den befintliga litteraturen inom områdena 

frivillig revision och revisionsplikt.  

 

2.4 Angreppssätt 
 

Ett deduktivt angreppssätt grundar sig i logik och tar fäste i studier av förhållanden 

mellan teori och samhällsvetenskaplig forskning. Forskaren utgår ofta från en eller flera 

hypoteser som i sin tur ska bekräftas med empiriska bevis för att förklara verkligheten. I 

samband med utformandet av empiriska testerna bör forskaren även kunna presentera 

variablerna på ett visst sätt för att tillges möjligheten att översätta dem till mätbara 

variabler (Bryman, 2012). Det mest frekventa angreppssättet i studier med en deduktiv 

inriktning är att forskaren ställer upp hypoteser som bygger på tidigare empirisk 

forskning för att därefter empirisk testa ifall hypoteserna kan bevisa verkligheten. Med 

detta som bakgrund benämns ofta deduktion som bevisandets väg inom litteraturen 

(Thurén, 2007, S.28-32).  

 

Motsatsen till deduktion benämns induktion och beskrivs inom litteraturen som en 

metod för att presentera allmänna och generella slutsatser utifrån empiriskt insamlade 

fakta (Thurén, 2007, S.22-26). Med denna förklaring kan deduktion och induktion 

uppfattas som mycket lika men väsentliga skillnader mellan metoderna ligger i att 

induktion används för att presentera ny kunskap medan deduktion syftar till att bevisa 

och bekräfta existerande kunskap. Ett vanligt exempel för att illustrera induktion är att 

forskaren utgår från vad hen sett och därigenom bildar en slutsats som empiriskt ska 

bekräftas (Holme et al., 1997). Exempelvis; alla svanar forskaren observerat har vita 

fjädrar och därför bör alla svanar i världen vara vita.  

 

Syftet med denna studie är att studera och analysera populationen (verkligheten) med en 

bas ur befintliga teorier och tidigare forskning inom ämnet, således tillämpar vi ett 

deduktivt angreppssätt. Ämnet revisionsplikt och nyttan med revision har studerats i en 

relativt stor utsträckning runt om i världen. I vår studie undersöker delvis om dessa 

forskningsslutsatser även existerar i Sverige. Ett typiskt deduktivt angreppssätt 

innehåller dock hypoteser vilket vår studie inte kommer göra, vi tillämpar istället vår 

teoretiska referensram som bas vid utformningen av vår enkätstudie samt vid 

efterföljande empiri och analys (Bryman, 2016, S.47). 

 

2.5 Perspektiv 
 

Innan sammanställning av datamaterial är det viktigt att upplysa om hur resultaten 

kommer att tolkas samt klarlägga vilket perspektiv studien kommer att utgå från 

(Thurén, 2013, S.86). Detta bidrar till att en mer generell tolkning av studien kan göras 

av läsaren samt till att läsaren inte ska misstolka studien genom att tillämpa egna 

synvinklar (Bjereld et al., 2009, S.17).  
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Vi kommer i det här arbetet utgå från företagens perspektiv till revision och 

revisionsplikt. Då revision är något som är tvingande för undersökningspopulationen är 

det därför främst dem som kommer att påverkas vid en potentiell ändring av plikten. Att 

använda ett företagsperspektiv är ingenting främmande inom området av frivillig 

revision. Många tidigare studier har utgått från just detta (Collis et al., 2004; Dedman & 

Kausar, 2012; Lennox & Pittman, 2011; Langli, 2015; Seow, 2001; Svanström, 2008). 

Vidare kommer diskussioner, analyser och undersökning därför göras utifrån företagens 

perspektiv.  

 

Alternativa perspektiv till denna studie skulle kunna vara att utgå från 

revisionsbyråernas perspektiv eller intressenters perspektiv. Anledningen till att 

revisionsbyråernas perspektiv inte har valts är på grund av det potentiella egenintresset 

som kan uppstå när revisorer kan komma att behöva kritisera sitt eget yrke. Vidare har 

inte heller intressenters perspektiv utgåtts ifrån då intressenter främst påverkas i andra 

hand gentemot företagen. Intressenter kan ha kommit att påverkas av den första 

lagändringen angående revisionsplikten och därmed bildat en partisk uppfattning 

angående dess nytta utifrån hur ändringen påverkade deras arbete. Genom att välja 

företagens perspektiv anser vi att studiens förser en mer praktiskt bild av hur 

revisionsplikt och frivillig revision upplevs av Sveriges företagsamhet.  

 

Det ska dock nämnas att alternativa parter kan komma att dra nytta av företagens 

perspektiv i frågan. Dessa parter är främst de som nämns ovan, revisionsbyråer och 

intressentgrupper. Genom att belysa aktiebolagens uppfattning kan resultatet vara till 

nytta för revisionsbyråer då de kan komma att behöva utveckla och anpassa sina tjänster 

för framtiden. Även intressenter som statliga myndigheter kan erhålla underlag som kan 

användas inför en potentiell lagändring.  

 

2.6 Forskningsmetod 
 

För att undersöka vårt syfte och för att besvara våra problemformuleringar finns det 

möjligheter till att antingen utföra en kvantitativ studie eller en kvalitativ studie där 

valet av datainsamlingsmetod ska ske utifrån vad som är bäst lämpat för studien. För att 

deduktivt besvara vår problemformulering har vi valt att nyttja en kvantitativ metod i 

form av en enkät. Anledningen för valet grundar sig bland annat i tidigare liknande 

studier som exempelvis Collis et al. (2004), Svanström (2008) och Kamarudin et al. 

(2012) samt för att vi tillämpar en i förväg bestämd referensram av respondenter där vi 

som författare engagerar oss ytterst lite i respondenternas verklighet. Inom kvantitativa 

studier vill forskare nämligen studera populationen utifrån medan forskare inom 

kvalitativa studier strävar efter att sätta sig in i populationens verklighet och där agera 

som en “insider” (Bryman, 1997). Vidare förklaring till vårt val av kvantitativ studie 

grundar sig i att på bäst sätt kunna förse en bred bild av hela populationen. Inom 

kvalitativa studier används färre respondenter än inom kvantitativa vilket i sin tur 

innebär att om vi ska förklara aktiebolagens ställning gentemot revisionen behöver vi en 

stor andel svar för att kunna skapa generaliseringar och omfattande analyser (Bryman, 

2012).  

 

Ett exempel av ett mål med vår studie är att kunna ange hur många aktiebolag som 

skulle anlita revisor ifall gränsvärdena för revisionsplikt höjs. Det bästa sättet att skapa 

en sådan generalisering utifrån studien är med hjälp av en kvantitativ metod och 

därigenom var vårt val relativt enkelt (Bryman, 2016, S.216 ). Värt att tillägga inom 
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ramen för vårt val av metod är Raadschelders studie från 2011. Inom studien presenterar 

författaren slutsatsen att forskare anser kvantitativa metoder som mer vetenskapliga 

vilket resulterar i att sådana studier får en högre status inom den akademiska världen 

(Raadschelders, 2011). 

 

I syfte att kartlägga åsikter, tyckanden, uppfattningar eller kunskaper hos en population 

använder man i forskningssammanhang till störst del intervjuer eller enkäter beroende 

på om författarna nyttjar en kvalitativ eller kvantitativ metod. Eftersom vi har i syfte att 

kvantitativt undersöka aktiebolagens ställning gentemot revision och revisionsplikt är 

en enkätstudie ytterst lämpligt (Ejvegård, 2009). Detta har även varit ett vanligt och 

lyckat tillvägagångssätt vid tidigare studier av liknande sort (Collis et al., 2004; Seow, 

2001; Svanström, 2008). Enkätundersökningar har också en styrka i att alla 

respondenter erhåller samma frågor vilket öppnar för jämförande analyser av svaren 

som i sin tur medför att vi kan besvara vår studies problemformuleringar på ett tydligt 

sätt (Ejvegård, 2009, S.49-51). 

 

Ett ytterligare alternativ till vårt val av forskningsmetod var att utföra en arkivstudie. En 

arkivstudie bygger på att studera arkiverad data från tidigare händelser i syfte att 

kartlägga beteenden eller händelser (Rönn, 2013). Å andra sidan var denna metod inte 

aktuell för vårt arbete då populationen som undersöks aldrig erhållit möjligheten till att 

välja bort revisor. Således kan vi inte, via arkiv, undersöka deras beteende gentemot att 

anställda revisor eller deras attityder gentemot revisionsplikt.  

 

2.6.1 Kritik mot val av forskningsmetod 
 

Många kvalitativa forskare menar på att kvantitativa undersökningar ger ytlig 

information och data som kan relateras till samhällsvetenskapens abstrakta kategorier 

(Bryman, 1997, s.125). Vidare tar den kvantitativa forskningen inte i alla fall hänsyn till 

att individer kan tolka verkligheten på olika sätt (Bryman, 2016, S.219). Forskarna 

förutsätter att alla individer i en kvantitativ undersökning uppfattar frågorna likadant 

och har samma grundförutsättning att förstå frågan som forskarna själva. Då denna 

studie ämnar till att undersöka samband mellan faktorer som kan påverka ett företags 

uppfattning av revision anser vi som författare ändå att en kvantitativ metod är mer 

fördelaktig än en kvalitativ. Kvalitativa metoder kan inte generalisera resultat på en 

större population likt en kvantitativ då den exempelvis kräver mer resurser och tar 

betydligt längre tid (Bryman, 2016. S.219). Då många faktorer kommer att undersökas 

för att vidare hitta potentiella samband minskar även risken för att bakomliggande 

samband uteblir i studien.  

 

Det finns visserligen alternativa sätt att samla in kvantitativ data. Istället för att använda 

enkäter skulle ett alternativ vara att göra strukturerade intervjuer. Vid denna metod är 

alla intervjufrågor bestämda i förväg där samtliga respondenter svara på samma frågor 

vilket möjliggör jämförbara analyser och resultat likt enkäter (Bryman, 2016, S.257). 

Genom att använda strukturerade intervjuer minskar även risken för bortfall (Bryman, 

2016. S.290). Enkäter kan inte på samma sätt säkerställa att mottagarna svarar. Vidare 

kan man inte vara helt säkra på att den som svarar på enkäten är den som enkäten är 

ämnad till (Bryman, 2016. S.288). För att minimera chansen till detta har vi i största 

möjliga utsträckning försökt skicka ut enkäterna direkt till undersökningsobjekten via 

personliga mailadresser samt uttryckt i följebrev vem som bör besvara enkäten. 

Ytterligare en faktor som bör nämnas med enkäter är att det alltid finns en risk för att 
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respondenterna inte förstår eller missuppfattar frågorna. Det går då inte att klargöra för 

respondenterna hur frågan är ämnad att uppfattas vilket kan göras vid en intervju. Detta 

kan vidare leda bortfall av respondenter eller internbortfall i form av att frågor bortses 

att svaras på (Bryman, 2016. S.288). Då enkäten har genomgått en pilotundersökning 

där anmärkningar har korrigerats och förtydligas innan utskick tror vi risken för detta är 

liten. Det ska dock anmärkas att en sådan risk alltid finns vid enkätundersökningar. 

 

2.7 Litteratursökning  
 

I vår studie har vi främst nyttjat vetenskapliga artiklar men det finns även referenser till 

böcker, lagtext, utredningar, rapporter, nyhetsartiklar samt andra publikationer som vi 

ansett vara av värde. Tillvägagångssättet för att finna relevant litteratur inom området 

var att till en början kartlägga den litteratur vi ansåg oss behöva vid skrivandet av den 

teoretiska referensramen men kartläggningen utfördes även i syfte för andra delar av 

studien. De två databaser vi använt för att hitta källorna har varit Google Scholar samt 

Umeå Universitetsbibliotek. Svenska vanliga sökord vi använt har varit Frivillig 

revision, Revisionsplikten, Ekonomisk Brottslighet revision, Revisionens intressenter, 

Revision påverkan och Agentteorin. Vanliga engelska sökord har varit Audit demand, 

Voluntary audit, Audit regulation, Value of auditing och Real economic benefits of 

auditing. Vetenskapliga artiklar samt andra källor som vi ansåg vara av betydelse för 

vår studie sparades i ett separat dokument. Vid de vetenskapliga artiklar som vi fann 

ytterst centrala kollade vi även igenom deras referenslistor i syfte att finna fler relevanta 

studier. Vidare har vi även alltid strävat efter att referera till originalkällor för att helt 

undvika andrahandskällor. 

 

2.8 Källkritik 
 

I syfte att säkerställa pålitligheten i de källor som tillämpats i studien är det av vikt att 

vara källkritisk. Vid en bedömning av källornas pålitlighet och relevans finns det fyra 

kriterier att ha i åtanke i vilka är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

(Thuren, 2013, S.7-8). Första kriteriet, äkthet, syftar till att författaren är den person 

som personen utger sig för att vara. I vår studie har vi huvudsakligen tillämpat 

vetenskapliga artiklar som basen för vår studie, det innebär att artiklarna publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter där kravet för att bli publicerad är att artikeln blivit godkänt 

och accepterad av andra forskare. Således är chansen för att personen är någon annan 

mycket liten. Gällande kriteriet tidssamband har vi under hela arbetet strävat efter de 

mest tidsrelevanta källorna men det finns fall där åldriga källor förekommer. Vid dessa 

fall är det å andra sidan andra forskare vid nyligare studier som hänvisat till dem och 

således anser vi att dem, trots åldern, fortfarande ha sin relevans. 

 

Kriteriet oberoende innebär att källan inte ska vara en avskrift eller ett referat av en 

annan källa. Då vi som nämnt till störst del tillämpat vetenskapliga artiklar är risken för 

detta kriterium tämligen lågt då artiklarna godkänts och accepterats av andra forskare. 

Vid exempelvis ett plagiatfall skulle andra forskare med stor sannolikhet inte godkänna 

den och därmed skulle den inte heller publiceras. Sista kriteriet, tendensfrihet, anger att 

man inte ska ha en anledning till att misstänka att källan förser en felaktig bild av 

verkligheten vilket är något som forskarens förkunskaper markant kan påverka. Då vi 

tillämpat en stor mängd olika källor samt inte publicerat artiklar med politiska agendor 

finner vi även risken för detta kriterium lågt (Thuren, 2013, S.7-8). 
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3.0 Teoretisk referensram 
 

Inom ramen för detta kapitel redogörs studiens teoretiska utgångspunkter. I kapitlet 

kommer vi presentera de teorier, modeller och studier vi finner relevanta och som 

ligger till grund för vår egen studie. Till en början presenteras litteratur angående 

revisorns roll på marknaden med avsnitten revisorns praktiska roll och 

revisionsprocessen. Därefter presenterar vi avsnitten revisionsplikten, revisorns roll i 

bekämpningen av ekonomisk brottslighet, efterfrågan på revision, revision-och 

redovisningskvalitet, kreditrelaterade fördelar med revision, kostnaden för revision och 

nyttan med revision för företagets intressenter. Avsnittet kommer även avslutas med en 

sammanfattning där samtliga delar av den teoretiska referensramen berörs.  

 

3.1 Revisorns praktiska roll 
 

Yrkesrollen revisor har funnits länge. Sillén (1951) fann belägg för att Sverige haft 

revisorer redan på 1650-talet och forskarna Watts och Zimmerman (1983) fann 

revisionsarbeten från tidiga 1200-talets England. Å andra sidan dröjde det fram till 

slutet av 1800-talet innan man i Sverige kunde benämna revisor som ett heltidsyrke men 

då var kravet endast att revisorn skulle vara lämplig sett ur individens ställning i 

samhället (Wallerstedt, 2009). Det dröjde därefter till år 1912 innan Sverige började 

tillämpa auktorisation av revisorer. 

 

År 2019 kan en individ erhålla rollen som auktoriserad revisor ifall hen har minst tre års 

teoretisk utbildning och minst tre års praktiskt utbildning. Den teoretiska utbildningen 

måste omfatta minst 180 högskolepoäng och den praktiska utbildningen måste utföras 

under handledning av en auktoriserad revisor (Revisorsinspektionen, u.å). Med denna 

bakgrund kan revisorn skapa en nivå av trovärdighet och trygghet inom det reviderade 

företaget samt dess olika intressenter (FAR, 2018).  

 

Revisorns lagstadgade uppgifter är tidigare presenterade i studien och definieras inom 

Sveriges lag (Revisorslag, 2001:883). En omnämnd och uppskattad definition av 

revisorns roll författades år 1973 av föreningen för forskande och undervisande 

redovisningsekonomer verksamma vid American Accounting Association: 

 

”Revision är en systematisk process som syftar till att på ett objektivt sätt inhämta och 

utvärdera bevis om påståenden angående ekonomiska aktiviteter och händelser för att 

verifiera graden av korrespondens mellan dessa påståenden och etablerade kriterier 

samt kommunicera resultaten till intresserade användare” (Eklöv & Alander, 2019, 

S.26). 

 

Att anlita en revisor för granskning kan ses som en kvalitetssäkring av den information 

företaget lämnar till marknaden genom årsredovisningen. Denna kvalitetssäkring bidrar 

i sin tur till att etablera förtroenden mellan företaget och dess intressenter vilket bygger 

förutsättningar för hållbara och goda affärer. Intressenter som Bolagsverket, 

skatteverket och ekobrottsmyndigheten får även en möjlighet till att säkerställa att 

bokföring och förvaltning utförts regelrätt (Berry & Waring, 1995; Knechel et al., 

2008).  
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Genom revisorns kunskap i det reviderade bolaget kan företaget även erhålla 

rådgivningstjänster (Svanström, 2013). Under revisionen finner revisorn 

förbättringspotential samt fel och brister i de granskade finansiella rapporterna, genom 

dessa kan revisorn identifiera möjligheter till effektivisering och förbättring i bolagets 

arbetsprocesser. Under arbetet sker det ett kontinuerligt utbyte av frågor mellan 

revisorn, företagsledningen och personalen. Revisorn uppmärksammar och meddelar då 

vilka iakttagelser hen finner och erbjuder därmed löpande råd till företaget om sådant 

som behöver förbättras, rättas till eller effektiviseras (Eklöv Alander, 2019, S.86).   

 

3.2 Revisionsprocessen 
 

Revisorn ska som nämnt granska de finansiella rapporterna samt utföra rådgivning eller 

annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning (Revisorslag, 2001:883). 

Revisorns uppgifter kan därefter delas in i modellen revisionsprocessen där revisorns 

fyra huvudsakliga arbetsprocesser presenteras vilka är företagsledningens påståenden, 

bestyrkande åtgärder, dokumentation och till sist rapportering (Carrington, 2014, S.41). 

 

Företagsledningens påståenden, även kallat räkenskapspåståenden, är direkta alternativt 

underförstådda påståenden som presenteras i det reviderade företagets årsredovisning. 

Dessa påståenden ses som det huvudsakliga föremålet för granskning av de finansiella 

rapporterna. Påståenden som revisorns tar del av kan inordnas under bland annat 

existens, förekomst, fullständighet, värdering och mätning där revisorn måste ta hänsyn 

till samtliga. Vid påståendet existens ska revisorn ta del av skulder och tillgångar för att 

bestämma ifall de existerar eller inte vid ett givet datum. Påståendet förekomst syftar till 

att revidera transaktioner eller händelser och med fullständighet menas att det inte ska 

finnas tillgångar, skulder, transaktioner eller affärshändelser som inte är bokförda eller 

upplysta. Vid värdering och mätning ser revisorn ifall poster i redovisningen är 

bokförda och värderade till korrekt belopp samt rätt period (Carrington, 2014, S.41-43). 

Sammanfattat, första delen av revisionsprocessen syftar till revisorns granskande roll 

där alla poster i årsredovisningen revideras för att revisorn i sin tur ska kunna 

sammanställa att verifikationer bokförts korrekt, balans-och resultaträkning uppställts i 

enlighet med lag samt att VD och styrelse förvaltat bolaget på korrekt vis (Lundén, 

2008, S.198-199). 

 

De tre följande delarna i revisionsprocessen baseras på revisorns iakttagelser vid första 

delen av revisionsprocessen. Företagsledningens påståenden resulterar i revisorns 

bestyrkande där revisorn uppger sina revisionsbevis. Denna del syftar enbart till vad 

revisorn utför för att godkänna och bli komfortabel med de påståenden det reviderade 

företaget presenterar (Carrington, 2014, S.43-48). Revisorns bestyrkande leder till den 

näst sista delen av processen, dokumentation. Inom denna del dokumenterar revisorn 

allt hen utför i samband med revisionen, dokumentationen ska vara synnerligen utförlig 

vilket förtydligas i ISA 230 som är det regelverk revisorer åläggs vid utförandet av steg 

tre i revisionsprocessen (ISA 230, 2009). Dokumentationen är även belagd med strikt 

sekretess (Carrington, 2014, S.48-53). Sista delen av processen benämns rapportering 

där revisionsberättelsen fastställs, inom denna presenterar revisorn sin revidering av 

bolaget i en skriftlig rapport som i sin tur investerare, kreditgivare, konkurrenter eller 

andra intressenter kan ta del av. Inom rapporten anger revisor vad som 

uppmärksammats under revideringen samt en redogörelse för hur pålitlig rapporten är 

vilket brukar benämnas som en kvalitetssäkring inom teorin (Carrington, 2014, S.57-

60).  
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3.3 Revisionsplikten 
 

Larsson utfärdade en studie år 2005 angående revisorsreglering och ekonomisk 

brottslighet i Sverige, studien fokuserar på den politiska och professionella kampen i 

revisorers brottsförebyggande arbete och ansvar. För att kunna utföra studien valde 

Larsson att studera åren mellan 1965 och 2000 för att kunna se hur rollen utvecklats. 

Studien visar att revisionsplikten inte i första hand skapades som en reaktion av 

ekonomisk brottslighet. Larsson beskriver istället revisionsplikten som ett resultat av en 

långsiktig politisk kampanj för att kunna skapa en industriell demokrati, bekämpa 

ekonomisk brottslighet samt för att bidra till en stabil och effektiv marknadsekonomi. 

  

En studie med likheter till Larssons utfärdades i Norge år 1998 av Eilifsen. Eilifsen 

skriver i sin studie att revisionsplikten och revisorns brottsförebyggande arbete snarare 

är ett resultat av statens behov av kontroll. Revisorn agerar som ett verktyg för staten till 

att exempelvis kontrollera företagens skattskyldigheter samt för att bidra till en nära 

samverkan mellan stat och företag. Sammanfattat menar både Larsson och Eilifsen att 

revisionsplikt inte enbart infördes som ett brottsförebyggande verktyg, det är snarare ett 

sätt för staten att få en överblick över landets företag, det vill säga bidra till en stabilare 

marknadsekonomi där brottsförebyggande arbetet bara är ett av syftena. 

  

En studie kring den samhällsekonomiska nyttan av revisionsplikten genomfördes av 

ECON år 2007 på uppdrag av FAR SRS. Syftet med studien var att utreda de 

samhällsekonomiska konsekvenserna i samband med ett avskaffande av 

revisionsplikten samt att studera nyttan med revision. För att kunna undersöka området 

valde man att studera enkätundersökningar från tidigare studier samt att intervjua 

intressenter. Efter en analys av den data man samlat in menar ECON att ett avskaffande 

av plikten förvisso innebär en välfärdsökning på marknaden men att det även innebär en 

betydande ökning av samhällsekonomiska kostnader som bör ställas mot ökningen. 

Kostnader som ökar är i första hand ökade kontrollåtgärder från de allmännas sida men 

även ökade transaktionskostnader för intressenter som aktieägare, banker och 

kreditgivare. Ett avskaffande leder med andra ord till en omfördelning av resurser där 

kostnader för revision överförs till företagets intressenter enligt studiens slutsatser. 

 

År 2009 angav Ahlberg att när det är finanskris är det ett optimalt tillfälle att ta bort 

revisionsplikten. Plikten, enligt Ahlberg, medför stora kostnader för företagen och det är 

när företagen själva får välja som nyttan med revision kommer fram. Branschen 

kommer, vid ett avskaffande, att förändras där revisorer bidrar med allt mer rådgivning 

istället för traditionell granskning. Revisorer kommer då tvingas genomgå 

kompetensutveckling för att kunna sälja revisionen som en förmånlig tjänst istället för 

en tvingande plikt. Ahlberg beskriver även de tre T: na som revisorer bör ha i åtanke för 

framtiden vilka är trovärdighet, tillit och trygghet vilket, enligt Ahlberg, är grunden för 

bra business-to-business-relationer. 

 

I en framtidsspaning av FAR för hur revisionsbranschen kommer se ut 2025 presenterar 

man tydligt, likt Ahlberg (2009), att rådgivningen kommer spela en allt större roll. FAR 

presenterar att branschen kraftigt kommer att förändras i framtiden där det inte står 

säkert ifall någon revisionsplikt kommer vara ett faktum. Om tvingande revision 

försvinner blir den framtida revisionsbranschen näst intill liktydig med all annan 

konsultverksamhet där fokus kommer gå ifrån granskning av årsredovisningar till en 

rådgivningsverksamhet. FAR är tydliga med att rådgivningen kommer vara det störst 
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växande och absolut viktigaste området för revision där revisorns granskningsarbete 

sannolikt får en mindre betydelsefull roll på marknaden. 

 

Revisorns granskande arbete har dessutom gått från det traditionella och manuella 

arbete där pappersdokumentation är centralt till det nuvarande elektroniska. Idag är det 

till stor del affärssystem som granskar finansiella rapporter och det som ska granskas 

lagras elektroniskt. Detta bekräftar Rezaee et al. (2011) i en studie av revisorers 

arbetssätt över tid. Användandet av dataprogram förser revisorn ett enklare och 

effektivare arbetssätt där affärssystem söker igenom finansiella rapporter istället för 

individen. Enligt studien arbetar man även mer förebyggande idag än tidigare då 

dataprogram förser möjligheten till att varna revisorer när det reviderade företaget 

redovisar en felaktig post. Denna utveckling i branschen kan även leda till att revisorn 

som tillämpar affärssystemen blir allt mindre viktig då datorerna tar över granskandet.  

 

Som nämnt i studiens problemdiskussion tillämpar Sverige en revisionsplikt som 

markant skiljer sig från resten av världen. Sett till USA, Australien och Kanada har vi 

en reglering som är betydligt striktare och om vi sedan jämför med resterande länder 

inom Europa sticker vi även utan där med gränsvärden som är bland de lägsta (SOU 

2008:32). Nedan följer en tabell som jämför våra gränsvärden för revisionsplikt i 

Sverige gentemot närliggande länders (Småföretagarnas Riksförbund, 2016): 

 
Tabell 3 – Gränsvärdena i närliggande länder 2016 

 

Länder Omsättning (EUR) Tillgångar (EUR) Anställda (ST.) 

Sverige 300 000 150 000 3 

Tyskland 12 000 000 6 000 000 50 

England 13 100 000 6 500 000 50 

Frankrike 3 100 000 1 550 000 50 

Italien 8 800 000 4 400 000 50 

Österrike 10 000 000 5 000 000 50 

Danmark 9 700 000 4 800 000 50 

Norge 625 000 2 500 000 10 

Finland 200 000 100 000 3 

 

3.4 Revisorns roll i bekämpning av ekonomisk 

brottslighet 
 

En individ som av oaktsamhet eller med uppsåt lämnar oriktiga uppgifter i bokföringen 

begår ett av de brott som ligger under begreppet ekonomisk brottslighet, bokföringsbrott 

(Brottsbalk, SFS 1962:700). En vidareförklaring till begreppet ekonomisk brottslighet 

anger Korsell (2004), med begreppet menas brott som sker inom ramen för ett företag 

där verksamheten är laglig men där man bryter mot regler i syfte att tjäna pengar 

alternativt minska utgifter. Exempel på sådan brottslighet är skattebrott, förskingring, 

insiderbrott och korruptionsbrott.  
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Ekonomisk brottslighet undersöktes i en global studie av forskarna Bussman och 

Werlse (2006) där totalt 5500 företag ingick. Resultaten från studien visar att den 

ekonomiska brottsligheten är utspridd och risken för att bli utsatt är underskattade av 

många företag. Ungefär hälften av förövare inom ekonomisk brottslighet är, enligt 

studien, utförda av företagens insiders där individer högre upp i ledningen är 

överrepresenterade. Ett frekvent svar mot ekonomisk brottslighet är emellertid inte att 

väcka straffavgifter mot förövarna vilket ofta motiveras av att det utsatta företaget inte 

vill förlora sitt rykte på marknaden. Enligt forskarna resulterar detta beteende dock i 

privilegierad behandling av brottsöverträdare där individer med högre status kommer 

allt enklare undan. Forskaren Alalehto (2012) kommenterar i en egen studie Bussmans 

och Werlses resultat med påståendet att företag kan dra stora fördelar av en utvidgad 

apparat av kontroll genom förslagsvis intern och extern revision. Enligt Alalehetos 

studie uppdagas nämligen fler brott i företag som innehar revision än företag som inte 

har det vilket gör revision till ett bra verktyg till att sänka risken för sådan ekonomisk 

brottslighet. 

 

Vid en studie av Clatworthy och Peel (2013) undersöktes likaså påföljderna av frivillig 

revision i Storbritannien där bland annat ökningen av oriktiga uppgifter i företag utan 

revision lyfts fram. Författarna studerade 6579 företag som befann sig under 

gränsvärdena som tillämpas i Storbritannien. Resultatet från studien indikerar att privata 

bolag utan revision löper en dubbelt så hög risk att redovisa felaktiga siffror i 

årsredovisningen jämfört med företag som har revision. 

 

Samhällsnyttan av revision består då till stor del av att företagen betalar in korrekt skatt 

och att den ekonomiska brottsligheten minskar. Emellertid framstår det oklart i vilken 

utsträckning revisionen faktiskt medför korrekta skatteunderlag eftersom det i dagsläget 

är ett ytterst litet utbud av forskning i hur Skatteverket arbetar med reviderade 

årsredovisningar och vilken nytta reviderade räkenskaper har för skattekontroll i 

Sverige (Svanström, 2008). Thorell och Norberg (2005) presenterar även att antalet 

anmälningar från revisor i och med ekonomisk brottslighet är väldigt få. Anmälningarna 

är desto fler från exempelvis konkursförvaltare och Skatteverket vilket kan ifrågasätta 

revisorns brottsbekämpande roll. I en enkät från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 

framgår det dessutom att endast 6 % av revisorer någon gång lämnat in en anmälan om 

ekonomisk brottslighet. Den låga anmälningsstatistiken kan dock, enligt Thorell & 

Norberg (2005), förklaras med att revisorns anmälningsskyldighet i sig förmår företagen 

att följa lagen. 

 

Förutsättningarna för revisorns brottsbekämpande roll är inte utan problem. Revisorn 

ska trots allt vara oberoende gentemot samtliga intressenter vilket även innebär att 

oberoendet gäller mot det allmänna intresset. Revisorn ska likaså inneha ett förtroende 

hos det företag som ska granskas. En aspekt i problemet gällande brottsbekämpning kan 

då ses i konflikten mellan den anmälningsskyldigheten revisorn besitter när hen 

samtidigt har tystnadsplikt. Värt att notera i detta sammanhang är även att revisorns 

agerar som ett bolagsorgan och på grund av det lyder under lojalitetsplikt gentemot 

företaget (Backman, B & Jonsson, B 1998). Med andra ord problematiseras revisorns 

brottsbekämpande roll när hen ska arbeta brottsbekämpare men samtidigt vara en del av 

företaget och agera utifrån företagets intresse för att erhålla förtroende hos aktieägare 

och ledning. Med bland annat detta som bakgrund menar Loebecke et al. (1989) i sin 
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studie på att revisorer varken sitter på tillräcklig kompetens eller erfarenhet för att 

kunna hantera förekomsten av allvarlig ekonomisk brottslighet. 

 

Langli (2015) presenterar sedermera att det i Norge inte finns några bevis för att företag 

utan revisor skattefuskar mer än företag som har revisor. Resultatet baseras sig på en 

jämförande studie där Langli ställde gruppen som valt att fortsätta med revisor efter 

revisionsplikten upphörde mot gruppen som valde att välja bort revisor. Studien belyser 

även efterkontroller som det norska skatteverket utfört på företag som befann sig under 

gränsvärdena. Av 2100 företag som ingick i kontrollen kunde man kräva skattetillägg på 

totalt 19,9 miljoner NOK från de kontrollerade företagen men där endast 3,2 miljoner 

NOK utgjordes av bolag utan revisor. Fördelningen av företagen i kontrollen var 47,2 % 

icke reviderade bolag och 52,8 % reviderade bolag. 

 

3.5 Förväntningsgapet  
 

Diskussionerna angående revisorns uppgifter och skyldigheter tenderar till att bli mer 

relevanta vid avslöjandet av företagsskandaler och konkurser. Revisorerna beläggs då 

ofta med skuld vid saknad rapportering av varningssignaler som enligt allmänheten 

borde ha upptäckts av revisorerna (Cohen, 2014). En av de återkommande debatterna är 

således hur stor andel av ansvaret som ligger hos revisorn. Bör de rimligen ha större 

ansvar när det kommer till brottsbekämpning eller har allmänheten en missuppfattad 

bild av revisorers arbetsuppgifter? 

 

Förväntningsgapet är ett fenomen som ämnar till att förklara hur förväntningar på 

revisorer kan skilja sig åt mellan olika parter. Jennings et al. (1993) definierade 

förväntningsgapet som skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig från tjänsten 

revision och vad den faktiskt tillhandahåller. Monroe and Woodliff (1993) menade att 

gapet är en konsekvens av samhällets och revisorers avvikande uppfattning angående 

tjänstens uppgifter och skyldigheter. Även andra forskare har gjort en egen tolkning av 

fenomenet där definitionen till viss del kan skilja sig åt. Emellertid är den huvudsakliga 

kärnpunkten i stort sett enhetlig, samhällets förväntningar av revision överensstämmer 

inte med revisorns egen uppfattning av sitt arbete (Koh & Woo, 1998, S.147–148). 

  

Mycket forskning har utförts angående orsaken till förväntningsgapet. Ett flertal studier 

har funnit att gapet existerar på grund av allmänhetens missuppfattning av vad 

revisorarbetet innebär. Porter fann i sin studie (1993) att 34 % av orsaken till 

förväntningsgapets existens berodde på de orimliga förväntningarna allmänheten hade 

på revisorer. Okafor & Otalor (2013) hittade ännu starkare belägg för detta i sin studie 

där 67,12% av orsaken bakom gapet kunde hänföras till ignoransen som fanns hos 

allmänheten angående revisorns faktiska lagstadgade uppgifter. Tricker (1982) förklarar 

emellertid gapet som ett resultat av tidsfördröjningen som sker genom den naturliga 

utvecklingen inom branschen och de utökade förväntningar som uppstår därefter. 

  

Allmänheten tenderar ofta till att se revisorer som ett verktyg som ska förebygga 

brottslighet och anser att de ska arbeta i enlighet med detta. Cohen (2014) menar dock 

att revisorer kommer att ha svårigheter att upptäcka bedrägliga och brottsliga beteenden 

då dessa ofta är egenartiga. Därigenom kommer de inte kunna leva upp till allmänhetens 

förväntningar som brottsbekämpningsverktyg. Sammanfattat ålägger allmänheten 

revisorer med orimliga förväntningar angående ekonomisk brottslighet som sedan 
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förstärker uppfattningen om att revisorer borde ta mer ansvar för att upptäcka brott 

oavsett om det är möjligt till en rimlig kostnad (Cohen, 2014). 

  

Förväntningsgapet har sedan visat sig vara ett av de mest återkommande problemen 

inom revisionsbranschen. Det är ett beständigt faktum och vissa studier menar även på 

att gapet tycks ha ökat sedan det identifierades (Ruhnke & Schmidt, 2014). Cohen 

(2014) menar att förväntningsgapet troligen är något som inte kommer att försvinna då 

media har en benägenhet att vara partiska vid sin rapportering och belägger revisorer 

med skulder som i sin tur bidrar till gapets fortlevnad. Det ligger följaktligen i 

allmänhetens intresse att minska gapet och tillvägagångsättet för detta kan skilja sig 

bland forskare där vissa menar att ansvaret ligger på allmänheten och att de behöver 

informeras bättre angående revisorers arbete (Okafor & Otalor, 2013). Andra menar på 

att revisorers ovillighet till att ändra sitt arbete är en orsak samt att en uppdatering av 

revisorsregleringar är aktuella (Ruhnke & Schmidt, 2014). 

 

3.6 Efterfrågan på revision 
 

År 2008 utfärdade Svanström en studie kring efterfrågan och kvalitet på revision i 

mindre svenska aktiebolag. Denna studie utfärdades tre år innan frivillig revision blev 

ett alternativ för svenska aktiebolag och totalt tilldelades 891 företag en enkät. Syftet 

var att studera deras uppfattning av revision samt deras agerande om revision skulle bli 

frivilligt. Ett av flera intressanta resultat från studien var exempelvis att 2/3 av de 

tillfrågade svarade att de skulle använda sig av revisor även om plikten avskaffades. 

Studien kunde även bidra med stöd för påståendet att det i hög utsträckning är de 

företag som anlitar revisor för rådgivning som kommer fortsätta.  

 

Ytterligare en tänkvärd aspekt från Svanströms studie var svaren på frågan ifall 

aktiebolagen själva anser att revisionsplikt bör behållas. 57 % av de företag som svarade 

på enkäten ansåg nämligen att samtliga aktiebolag bör ha revisionsplikt, vidare 

upplevde 55 % att de upplever en nytta av revisionskravet. Från resultaten kunde man 

inte heller finna stöd för att företagen upplevde revisionen som en ekonomisk börda. Att 

en majoritet av företagen förespråkade allmänhet revisionsplikt kunde dock inte 

motivera den dåvarande lagstiftningen enligt Svanström men studien belyser det faktum 

att företags egna ställning till frågan är viktig. 

 

Collis et al. (2004) undersökte, likt Svanström, efterfrågan på revision bland mindre 

företag. Studien utfördes genom en enkätundersökning varav 2288 brittiska företag 

erhöll en enkät. Utifrån svaren på enkäterna kunde forskarna utläsa att 63 % av 

företagen skulle anlita revisor trots avskaffad revisionsplikt vilket kan jämföras med 

Svanströms studie där 2/3 angav att de skulle anlita revisor (Svanström, 2008). På 

samma vis som Svanström anger forskarna även att detta inte kan motivera en fortsatt 

plikt men att företagens ställning till frågan är viktig.  

 

Collis har även utfärdat fler studier inom revisionsområdet. I sin studie från 2010 

undersöktes effekterna i samband med att Storbritannien tagit bort revisionskravet. Det 

kunde påvisas att efterfrågan på revision hade avtagit sedan plikten avskaffades i 

Storbritannien där 43 % av företagen hade tagit valet att frivilligt anlita revisor vilket 

kan jämföras med de 63 % som angav att de skulle göra det (Collis et al., 2004). Två år 

senare, i en ytterligare studie, undersökte Collis efterfrågan hos små och mikrobolag i 

Storbritannien och kunde där konstatera att 61 % av företagen hade valt bort revision 
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och att det var främst omsättningen som påverkade valet, där företag med högre 

omsättning i större grad valde att anlita frivillig revision (Collis, 2012). 

 

Likt Collis (2010) finner både Ojala et al. (2016) och Dedman et al. (2014) att företag 

initialt frivilligt väljer att bli reviderade för att sedan över tid välja bort tjänsten. Ojala et 

al. (2016) kunde visa på att 32 % av företag i Finland som blev föremål för frivilligt 

revision 2008 till en början behöll tjänsten men att den andelen minskade till 23 % efter 

tre år. Dedman et al.(2014) hade också likande resultat där 71 % av företagen i studien 

valde att behålla tjänsten första året efter kravet tagits bort och att det sedan minskade 

till 52 % de följande två åren.  

 

3.6.1 Utomstående ägare och dess påverkan på efterfrågan 
 

Inom studier av företags efterfrågan på frivillig revision tenderar en egenskap att lyftas 

fram mer än andra. Denna egenskap är företagens ägarstruktur där företag som har en 

större separation mellan ägande och ledning tenderar att utgöra en större efterfrågan. 

Separationen mellan dessa parter kan sedermera förklaras med agentteorin (Vanstraelen 

& Schelleman, 2017). 

 

Agentteori förklarar ett företags styrning- och kontrollproblem utifrån aktieägarnas och 

företagsledarnas perspektiv samt dess skyldigheter gentemot varandra (Hatch & 

Cunliffe, 2013). Inom teorin anses aktieägarna vara principal och företagsledarna vara 

agent (Eilifsen et al., 2013). Jensen & Meckling (1976) nämner att agentproblem hör till 

den problematik som uppstår vid en separation mellan ägande och ledning i ett företag. 

Behovet av revision tillkommer genom konflikten mellan en principal och en agent när 

parterna ska sluta ett kontrakt och viss befattningsmakt tilldelas agenten. Revision kan 

då agera som ett verktyg för att kontrollera och avskräcka företagsledningen från 

manipulation och därmed förminska asymmetrin mellan dessa parter.  

 

Teorin utgår vidare från att både aktieägare och ledning agerar utifrån sitt eget intresse 

vilket leder till svårigheter vid att sluta ett kontrakt som är gynnsamt för båda parterna 

då ingen kan vara säker på att den andre håller sig till avtalet eller sluter ett avtal som är 

mindre gynnsamt för den andra (Carrington, 2014). I dessa förhållanden kan principalen 

ha goda anledningar till att misstänka agenten för att inte agera utifrån principalens 

bästa intresse (Jensen & Meckling, 1976). Dessa agentproblem är emellertid vanligare i 

lägen där det finns utomstående ägare. I de situationer ägare och företagsledare är 

samma person är agentproblemen inte lika aktuella då ägande och ledning är 

sammankopplade (Eilifsen et al., 2013). Generellt är privata företag mindre berörda än 

publika då separationen mellan aktieägare och företagsledare oftast är mindre 

(Bauwhede & Willekens, 2007). 

 

Agentproblem bygger även på en informationsasymmetri mellan principalen och 

agenten då agenten ofta har mer information angående det verkliga finansiella läget än 

principalen (Eilifsen et al., 2013). I de flesta situationer är informationen inte helt 

symmetriskt fördelad mellan de två parterna men det behöver nödvändigtvis inte vara 

någonting dåligt. Det är i fallen där parternas incitament skiljer sig som agentproblem 

kan uppstå (Carrington, 2014, s.19). Risken finns att den part som har ett 

informationsövertag medvetet eller omedvetet ändrar sitt beteende på bekostnad av den 

andre och därigenom finns risken att samverkan mellan parterna inte blir optimalt 

(Akerlof, 1970).  
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I en studie från 1982 undersökte forskaren Chow efterfrågan på revision vilket ses som 

en central studie inom revisionsområdet och som lett till vidare forskning inom ämnet 

samt citerats i flera andra studier (Svanström, 2008). Studien fokuserar på agentteorin 

för att i sin tur analysera ett företags incitament till att anlita extern granskning i form av 

revision. Chow finner att en betydande anledning till att företag anlitar revisor är för att 

kontrollera intressekonflikter mellan företagsledare och aktieägare. Det vill säga, ett sätt 

för företaget att minska gapet mellan ledning och ägande. Studien bekräftar att företag 

med stor separation mellan ledare och ägare efterfrågar revisor mer än företag som inte 

har det.  

 

Ytterligare en studie inom revision som utgår från ett agentteoretiskt perspektiv är en 

studie från Seow (2001). I denna studie undersöktes 95 företag som vid tidpunkten för 

studien inte uppfyllde kriterierna för revisionsplikt i Storbritannien. I studien kunde man 

se att företag som hade frånvarande ägare och som inte var en del av företagsledningen 

var mer benägna att anlita revisor. Det förklarade författaren genom det ökade 

kontrollbehovet som uppstår vid ett förhållande mellan en separation i ägande och 

ledning.  

 

Van Tendeloo & Vanstraelen (2008) skriver även i sin studie att revision kan vara ett 

verktyg för att motverka agentkonflikter mellan ägare, ledning och banker, samt att det 

kan vara användbart för att utvärdera prestationer på individer i företaget samt öka 

trovärdigheten till finansiella rapporter. Dedman et al. (2014) utfärdade likaså en studie 

utifrån agentteorin för att undersöka om valet av revision påverkades av olika typer av 

agentkostnader. Det kunde där påvisas att företagen, som då undantagits från 

revisionskravet, främst valde att behålla revisionen om de hade stora agentkostnader i 

företaget. Vidare uttryckte forskarna att agentkostnaderna är positivt korrelerande med 

företagets storlek, skuldsättningsgrad, komplexitet och spridning bland ägande. 

 

3.6.2 Andra egenskaper hos företag som påverkar efterfrågan 
 

Förutom ägarstruktur finns det studier som menar att även andra egenskaper hos företag 

påverkar efterfrågan. Detta är egenskaper som storlek, komplexitet och ålder varav 

studier som redogör för detta presenteras nedan.  

 

I en studie av amerikanska företag kunde forskarna Allee och Yohn (2009) konstatera 

att företag är mer benägna att anlita revisor ifall företaget är äldre och större. Enligt 

forskarna beror detta på att äldre företag ofta är mer komplexa och att större företag 

innebär fler kontraktsförbindelser. Inom studien anger de även att trots äldre företag 

utgör ett större behov av revision är behovet desto mindre ifall ägarna i företaget har en 

högre grad av utbildning.  

 

Företag som utgör en mindre efterfrågan är således mindre företag vilket även kunde 

bekräftas i studier från Liu & Skeratt (2017) samt Clatworthy & Peel (2013). 

Clatworthy & Peel (2013) finner i en studie av över en miljon små brittiska företag att 

endast 3 % väljer att anlita revisor. På liknande sätt finner Liu & Skeratt (2017) att 

andelen små företagen som väljer att anlita revisor har minskat från 50,6 % 2006 till 9,5 

% 2013. För att bestämma vad som anses som ett litet företag undersökte Liu & Skeratt 

företag med medelvärde på totala tillgångar på 490 000 pund och Clatworthy & Peel 

undersökte företag med ett medelvärde på tillgångar som uppgick till 296 490 pund. 
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Anledningen till varför företagen avstår från revision tros från båda studier vara det 

faktum att kostnaden är för stor sett till vilken nytta företagen erhåller. 

 

Vanstraelen & Schelleman (2017) väljer i sin studie att sammanfatta företags 

efterfrågan på revision genom att sammanställa flertalet tidigare studier inom ämnet. 

Forskarna anger att den huvudsakliga anledningen till att anlita revision i företag 

kommer från agentproblem där separationen mellan ägande och ledning är stor. Vidare 

understryker författaren även att egenskaper som ökar efterfrågan är storleken, 

komplexiteten, antalet kontraktsförbindelser med kunder och leverantörer samt ifall 

företaget efterfrågar rådgivning. Resultat från tidigare studier visar även att en majoritet 

av de företag som frivilligt skulle anlita revisor minskar över tid och är som minst bland 

små företag vilket kan förklaras med att kostnaden för revisionen bland små företag 

överstiger nyttan. 

 

3.7 Revision och redovisningskvalitet 
  

Det finns en del empirisk forskning angående redovisningskvalitet och huruvida 

revision kan vara ett bra verktyg för att säkerställa och förbättra ett företags finansiella 

rapporter. Tjänsten kan hjälpa till att förbättra kvaliteten av informationen i 

redovisningen samt användas som en kontroll av de interna posterna i företaget (Collis 

et al., 2004). Exempelvis visar Clatworthy och Peel (2013) att företag som väljer att 

anlita revision till lägre utsträckning har felaktigheter i bokföringen. Majoriteten av 

studier i området frivillig revision och dess inverkan på redovisningskvalitet har 

fokuserat på att kartlägga särskiljande karaktärsdrag hos revisorer eller effekten av den 

relaterade institutionella miljön företagen verkar inom och därefter undersökt hur dessa 

i sin tur påverkat företagens redovisning (Vanstraelen & Schelleman, 2017). Trots det 

finns det ändå en del av forskning som undersökt hur själva ändringen av den 

lagstadgade revisionsplikten påverkat den finansiella redovisningskvaliteten i företag. 

 

Langli (2015) är en av forskarna som undersökte detta efter att Norge tagit bort det 

lagstadgade kravet på revision för de mindre företagen i landet. I studien fann forskaren 

i allmänhet inget bevis för att redovisningskvaliteten hade försämrats för de företag som 

valt bort revision. De fann, å andra sidan, tydliga indikationer på att företag som innehar 

stora tillgångar av inventarier eller kundfordringar, eller en kombination av de två, hade 

sämre redovisningskvalitet efter att dem valt bort tjänsten. De kunde också fastslå att 

företag i större uträckning hade en mindre konservativ bokföring om de valde bort 

revision, och givet att konservativ bokföring kan vara ett kännetecken för sämre kvalitet 

(Dedman & Kauser, 2012), gav detta indikationer på att kvaliteten hade försämrats för 

de företag som valt bort revision. Langli belyser dock att det inte går att fastställa om 

den mindre konservativa bokföringen är ett resultat av den borttagna revisionsplikten 

och att det nödvändigtvis inte måste betyda en sämre redovisningskvalitet (Langli, 

2015).  

 

Forskaren Langli publicerade ett år senare, den här gången tillsammans med Downing, 

en till studie (2016) som också berörde sambandet mellan revision och 

redovisningskvaliteten. Denna studie grundade sig på Langlis tidigare forskning i 

området. De undersökte nu om “Repoting-System Quality” (RSQ) hade påverkats av 

den ändrade lagstiftningen i landet. Studien fokuserade på små bolag som nyligen 

undantagits från revisionsplikten. De fann att kvaliteten på finansiella rapporterna 

(RSQ) försämrades för de företag som valde bort revision, där den största negativa 
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effekten i rapporterna var på områdena som generellt behöver mer ingående kunskap för 

att upprättas i enlighet med aktuella redovisningsregler. Forskarna kunde dock se en 

mildrande effekt hos de företag som valde att anlita en extern rådgivare med expertis i 

redovisning men att det inte var tillräckligt jämfört med företagen som har revision 

(Downing & Langli, 2016). 

 

Dedman och Kauser (2012) undersökte likaså hur den frivilliga revisionsplikten hade 

påverkat kvaliteten på räkenskaperna i företagen. I ett liknande utgångsläge som Langli 

hade i sina studier undersökte de hur redovisningskvaliteten hade påverkats för mindre 

privata företag som undantagit revisionskravet. Likt Langli (2015) studerar forskarna 

hur konservativ bokföringen var vilket är något som enligt i litteraturen frekvent är nära 

associerat med redovisningskvalitet. I studien fann de indikationer på att företag som 

väljer bort revision har mindre konservativa finansiella rapporter. De företag som väljer 

bort revision rapporterar även inkomstpositiva händelser snabbare och inkomstnegativa 

händelser långsammare, vidare rapporterar de också mindre inkomstminskande 

periodiseringar och mer inkomstökande periodiseringar än företagen som väljer att 

fortsätta revideras (Dedman & Kauser, 2012).  

 

3.7.1 Företagsledningens och könens påverkan 
 

En viktig aspekt när det kommer till redovisningskvalitet är hur ledningen påverkar de 

finansiella rapporterna. I mindre bolag är företagsledningen och dess styre ofta 

sammankopplat med företagets ägande, till skillnad från större bolag där 

ägarfördelningen vanligtvis är mer utspridd. På grund av det påverkas besluten i små 

företag ofta mer av en företagsledares personliga värderingar då dessa tenderar att göra 

en stor del av arbetet själva och har en mer personlig kontakt med andra nyckelpersoner 

i företaget (Miller and Toulouse, 1986). Hambrick & Masons (1984) beskriver 

organisationer som en reflektion av dess företagsledare och att dessa därmed kommer 

att ha en stor inverkan på hur företaget styrs och vad de väljer att lägga sina resurser på. 

 

Huang & Kisgen (2013) undersökte riskbeteenden hos män samt kvinnor och fann att 

manliga företagsledare generellt var mer riskbenägna än sina kvinnliga motparter. Män 

är mer intresserade av att göra arbete som bidrar med ekonomiska fördelar och en 

framgångsrik karriär vilket leder till att de då också är mer benägna att bryta regler för 

att uppnå detta. Kvinnor, å andra, tar andra finansiella beslut för företagen som anses 

var mer säkra och hållbara. De prioriterar arbetsrelationer till större utsträckning och är 

mindre benägna att utföra oetiska arbeten för att excellera sin karriär (Betz et al., 1989).  

 

Vidare visar Huang & Kisgen (2013) resultat på att män generellt har en större övertro 

på sig själva1 gentemot kvinnor på likvärdiga befattningar. Detta påvisas då män ger 

snävare resultatprognoser, är mindre benägna att tidigt utnyttja optioner och är mer 

troliga att avsättas från sin position. Det har dock uttryckts kritik mot den allmänna 

uppfattningen om att män med samma kunskapsnivå som kvinnor skulle ha en större 

övertro på sig själva (Skala, 2008). 

 

Till skillnad från att försöka kvantifiera övertro, vilket som nämnt ovan kan vara svårt 

fastslå, valde Adams och Ferreira (2009) att undersöka om det fanns påtagliga 

skillnader mellan könen när det kom till styrning och prestandan i ett företag. De 

                                                      
1 Den engelska litteraturen benämner det ”overconfidence”. 
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undersökte huruvida företagen påverkades av att det fanns kvinnor i styrelsen och hur 

dessa kvinnor påverkade besluten som togs. Då forskarna antog alla karaktärsdrag som 

neutrala för de undersökta individerna fann de att kvinnor i ledande positioner var mer 

benägna att sitta i övervakningsrelaterade utskott än sina manliga motparter, samt att de 

även tilldelar mer resurser till arbeten som berörde övervakning (Adams & Ferreira, 

2009). Kön har även påvisats ha en inverkan på företags benägenhet att lämna aktuell 

finansiell information till externa parter, där kvinnliga CFOs i större utsträckning 

frivilligt delger årliga finansiella bokslutsrapporter än sina manliga motparter (Nalikka, 

2009).  

 

3.8 Kreditrelaterade fördelar med revision 
 

Flera studier inom vårt valda område har tagit fäste i revisionens effekter på 

kreditgivning. Flera av studierna redogör för att revision ofta medför positiva effekter 

för räntekostnader samt beviljande av lån. Nedan presenteras flera forskares resultat 

angående kreditrelaterade fördelar med att anlita revisor.  

 

Blackwell et al. undersökte år 1998 om revision leder till lägre räntekostnader vid 

kreditgivning för små privata företag i Storbritannien. Studien finner att företag som 

anlitar en revisor i snitt har lägre räntekostnader än företag som inte har revisor samt att 

storlek på företaget även påverkar hur stor skillnaden på räntekostnaden blir där 

skillnaden för små företag är störst och minskar desto större ett företag blir. Generellt 

finner forskarna att ett företag med revision har 0,25 procentenheter lägre ränta än 

företag som inte har revision. Denna lägre ränta kompenserar å andra sidan inte fullt 

kostnaderna som revisionsbyråerna debiterar företagen. Enligt studien täcker den 

generellt mellan 28 % till 50 % av en genomsnittlig revisionsavgift där små företag 

kompenseras mindre än de stora företagen i förhållande till hur mycket de betalar för 

revisionen. Det presenteras även i studien att mindre företag i genomsnitt betalar mer 

för revisionen än större företag. 

  

2011 utfärdades en studie i Korea av Kim et al. (2011) som grundade sig på Blackwells 

et als. (1998) studie angående skuldränta i samband med revision. Kim et al (2011) 

undersöker om det finns ett samband med det frivilliga anlitandet av externa revisorer 

hos privata företag i Korea och den genomsnittliga skuldräntan på kort- och långfristiga 

skulder. Forskarna studerade 72 577 företag mellan 1987–2002 och kunde genom data 

från finansiella rapporter göra regressionsanalyser och undersöka huruvida revision 

påverkade skuldräntan. Resultaten bekräftar Blackwells et als. (1998) studie då 

forskarna fann belägg för att privata företag som anlitar revision betalar lägre räntor än 

de som inte anlitar revisor. Kostnadsbesparingar på räntorna varierade mellan 0,56 % 

och 1,24 % beroende på hur regressionsmodellen var uppställd. 

  

Ytterligare en studie med kopplingar till Blackwell et al. (1998) utfördes av forskarna 

Dedman och Kausar år 2012. Studien tog plats i Storbritannien och totalt studerade man 

4873 företag. Inom studien fann man att företag som väljer revision trots avskaffad 

revisionsplikt erhåller en väsentligt högre kreditpoäng än de som avstår från revision, 

således erläggs företagen med revision även lägre räntekostnader. Forskarna menar här 

att mindre företag bör ha i åtanke att ifall de väljer bort revision kommer deras 

kreditbetyg med stor sannolikhet att försämras. En av anledningarna till att 

kreditbetyget försämras menar Dedman och Kauser vara att kvaliteten på de finansiella 

rapporterna försämras vilket i sin tur ökar risken hos bland annat kreditgivare. 



27 
 

 

I en studie av Hope et al. (2011) finner man även bevis för att företag inte bara får 

tillgång till lägre räntekostnader när de har revisor, de får även en bättre möjlighet till 

att beviljas lån. Studien grundar sig på analyser vid företag från 68 olika länder där 

Hope et al. (2011) utvärderar effekten revisionen ålägger de finansiella rapporterna ur 

ett internationellt sammanhang. Kausar et al. (2016) bekräftar därefter det faktum att 

möjligheten till lån ökar och presenterar i sin studie att räntekostnaden dessutom 

minskar med cirka 4–9 %. När en kreditgivare observerar att ett företag frivilligt anlitar 

revisor erhåller företaget ett större förtroende hos kreditgivaren vilket är en anledning 

till att företaget kan erhålla sådana fördelar.  

 

Sammanfattat menar Vanstraelen & Schelleman (2017) att företag som väljer att ha 

revisor erhåller fördelar i form av lägre räntekostnader, högre kreditbetyg samt en bättre 

möjlighet till lån eller annan extern finansiering. Författarna anser å andra sidan inte att 

detta är att se som en säkerhet då företagen som erhåller dessa fördelar ofta anlitar 

högkvalitativa revisor samt att det finns studier som menar att valet av att ha revision 

inte alls är associerat med lägre räntekostnader eller bättre kreditgivning.  

 

3.9 Kostnaden för revision – ur företagets perspektiv 
 

Bakgrunden till att ta bort revisionsplikten har till störst del motiverats av att det ska 

minska den administrativa bördan för företagen (Riksdagen 2016/17: CU6, 2016). 

Revision tar tid och det kan kräva mycket arbete att förbereda årsredovisningar vilket 

kan kännas omotiverat och onödigt för företagen i förhållande till nyttan revisionen 

bidrar med. En annan anledning till att företag kan önska att ta bort revisionspilken är 

att priset för tjänsten ibland anses vara relativt hög och genom att välja bort revision kan 

de göra betydande kostnadsbesparingar (Kamarudin et al., 2012). I Svanströms (2008) 

studie undersöktes hur företagen ställde sig till kostanden och nyttan och där kunde det 

påvisas att företagen hade varierande uppfattningar när det kom till hur de upplevde att 

kostnaden motiverade den nytta revisionen medförde dem som företag. Totalt tyckte 

drygt 51 % att nyttan revisionen medför inte översteg kostnaden. 25 % var osäkra och 

endast 24 % ansåg att nyttan var större än kostnaden.  

 

På senare år undersökte både Kamarudin et al. (2012) och Minnis & Shroff (2017) 

nyttan med revision genom att skicka ut enkäter till små företag likt Svanström. 

Kamarudin et al. (2012) kunde fastställa att små företag i Malaysia inte ansåg att nyttan 

översteg kostnaden då majoriteten skulle välja bort tjänsten om möjligheten fanns. 

Minnis & Shroff (2017) visade även på liknade resultat där de fann att 58 % av de 2032 

huvudsakliga små bolagen från 33 länder i Europa inte skulle ha sina företag reviderade 

på grund av kostnaden det medförde. Summerat var revisionsavgiften och tiden för att 

genomgå revison markant drivande faktorer till valet. 

 

Det framgår ovan att många företag anser kostnaden för revision inte i alla fall 

motiverar nyttan den medför. Eventuella kostnadsbesparingar kan vara svårt att 

uppskatta för företagen då alternativa redovisnings- och rådgivningstjänster istället kan 

komma att öka (Collis et al., 2004). Det finns dock några forskare som har försökt att 

beräkna om de monetära fördelarna företagen får från revisorn faktiskt överstiger de 

monetära kostnaden för att anlita tjänsten. Langli (2015) berörde detta i sin studie och 

undersökte huruvida företagen faktiskt gjorde några besparingar genom att utesluta 

revision och beräknade både utifrån bruttobesparingar vilket är pengar sparade från att 
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inte betala revisionskostnader, och nettobesparingar vilket är bruttobesparingarna 

justerat till effekter som tillkommer från att välja bort tjänsten (exempelvis kostnader 

som ökade avgifter för ökat redovisningsarbete och högre räntor på lån samt 

besparingar från minskade arbetstimmar som uppstår vid en revision) (Langli, 2015). 

Langli fann att företagen gjorde både bruttobesparingar i snitt på 14 000 NOK och 

nettobesparingar i snitt på 20 000 NOK genom att välja bort revision.  

 

Vad företagen får betala för en revisionstjänst har därmed stor betydelse när företagen, 

vid en ändrad lagändring, ska bestämma om de ska fortsätta att nyttja tjänsten eller 

bortse från den helt. Enligt Langli (2015) är det även en större sannolikhet att ett företag 

väljer bort revision om de historiskt sett haft avsevärt höga revisionskostnader. Det 

kunde påvisas att de företag som valt bort revision i genomsnitt haft en 8,6 % högre 

kostnad för revision än likvärdiga företag som valde att fortsätta revideras (Langli, 

2015, S.18-20).  

 

Francis (2004) argumenterar däremot att revisonskostnader är relativt låga för företagen, 

sett till företagens totala kundförsäljning, där kostnaden för revision endast motsvarar 

cirka en tiondel av företagets försäljning (Francis, 2004). Författaren menar även på att 

företagets storlek påverkar hur mycket de betalar för revision, där kostnaderna ökar 

desto mindre ett företag är. Det som dock kan anmärkas i denna studie var att den 

endast omfattade börsnoterade bolag i USA och undersökte därmed relativt stora företag 

(Francis, 2004). Blackwell et. al. (1998) styrker dock Francis resultat angående 

sambandet mellan företagsstorlek och kostnad för revision. I sin studie, som endast 

undersöker mindre bolag, kunde de också visa på att mindre företag i genomsnitt betalar 

mer för en revisionstjänst än större företag i förhållande till dess storlek.  

 

3.10 Nyttan med revision för företagets intressenter 
 

Årsredovisningen, som en revisor har i uppgift att granska och säkerställa, utgör det 

främsta verktyget för företaget att på en regelbunden basis kommunicera med dess 

intressenter. För att illustrera och presentera ett företags olika intressenter tillämpas ofta 

intressentmodellen som fångar hur företaget är omgivet av flertalet parter och att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan parterna och företaget (Marton et al., 2015). Man 

kan se till olika delar av modellen och konstatera att varje intressent till företaget på 

olika sätt påverkar företagets agerande och vice versa. Modellen visar även att en 

intressents krav på bolaget kan resultera i att andra intressenter slås ut då organisationer 

tenderar att påverkas mer av vissa intressenter än andra (Westermark, 2008). 

  

Freeman (1984) var den som introducerade intressentmodellen inom 

företagsekonomiska studier och definierar företagets intressenter som de individer eller 

grupper i vilka kan bli påverkade eller blir påverkade av ett företag. Inom 

forskningsområdet har denna definition sedan ansetts vara tämligen bred där flera 

forskare i efterhand försökt definiera begreppet på ett bättre sätt. Totalt finns det idag 

cirka 66 definitioner av intressentmodellen men majoriteten av studier tillämpar trots 

detta den definition Freeman angav år 1984 (Mainhardes et al., 2011).  Med bland annat 

Freemans definition i grunden anger Donaldson och Preston (1995) att intressenter som 

ingår i modellen framför allt är kunder, leverantörer, statliga myndigheter, investerare, 

politiska grupper, anställda och handelsassociationer.  
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Dedman och Kausar (2012) nämnde i sin studie att en betydande nackdel med frivillig 

revision är att kvaliteten i årsredovisningar försämras när dem inte genomgår 

granskning. Således skadas trovärdigheten intressenterna har till företaget när det 

främsta kommunikationsverktyget inte längre är lika pålitligt. För exempelvis en 

kreditgivare är det av stor vikt att kunna bedöma ett företags betalningsförmåga utifrån 

årsredovisningen. Ifall den ekonomiska informationen inte är säkerställd av revisor får 

kreditgivaren en högre risk att beakta (SOU 2008:32, s.245) vilket i sin tur kan resultera 

i sämre kreditbetyg (Dedman & Kausar, 2012). Även leverantörer och kunder kan ha ett 

visst intresse för revisionen eftersom en reviderad årsredovisning kan medföra att en 

leverantör känner sig mer benägen att lämna kredit och en kund kan känna sig mer säker 

på att erhålla vad man beställt. För seriösa företag kan det då vara positivt att branschen 

man verkar i revideras eftersom det möjliggör jämställda konkurrensvillkor där 

lagenliga företag inte riskerar att slås ut av skattefuskande konkurrenter (Svanström, 

2008).  

 

För intressenter som statliga myndigheter är det av stor vikt att bokslut är upprättat i 

enlighet med god redovisningssed eftersom det är redovisningen som till stor del ligger 

till grund för skatter och avgifter (Skatteverket, 2019). År 2013 uppgick den totala 

intäkten från bolagsskatten i Sverige till cirka 89 miljarder kronor vilket motsvarade 

cirka 6 % av den totala skatteintäkten (Prop. 2013/14:100). Intäkter från bolagsskatten 

är med andra ord viktig för samhället. Wallerstedt (2009) betonar att revisorer inte 

enbart arbetar på uppdrag av företagsledning eller aktieägare, de kontrollerar även 

företagens skyldigheter kopplat till skatter och liknande avgifter. En del av revisorns 

roll innebär således att se till att företagen gör rätt för sig ur ett samhällsperspektiv. 

Sammanfattat förklarar Power (2003) att revisorer skapar en ökad tilltro till 

årsredovisningar vilket i det stora hela gynnar samhället då bland annat riskerna för 

skattefusk minskar.  

 

Trots fördelar med att nyttja revision, inte minst ur ett intressentperspektiv, har många 

företag sedan 2010 valt att inte ha revisor där anledningen alltid tycks vara den samma. 

Enligt Lennox och Pittman (2011) är den högst frekventa anledningen till att välja bort 

revision självaste priset för den. Exempelvis visar de i sin studie att kostnaden för 

revision inte är tillräcklig för motivera det bättre kreditbetyget hos kreditgivaren. I 

enlighet med studien från Lennox och Pittman redogjorde Langli (2015), som nämnt 

ovan, dessutom att ett norskt bolag kan spara cirka 20 000 NOK per år genom att inte 

genomgå revision. Vanstraelen & Schelleman (2017) menar dock att kostnaden för 

revision ibland understiger nyttan men att det är väldigt beroende av vilket företag man 

ser till då olika företag utgör olika efterfrågan på revision.  

 

3.11 Sammanfattning teoretisk referensram 
 

Rollen revisor har varit en del av samhället under en lång tid (Sillén, 1951) och 

definieras inom Sveriges lag (Revisorslag, 2001:883). Revisorns praktiska arbete kan 

sedan delas in i fyra processer i vilka är företagets påståenden, bestyrkande åtgärder, 

dokumentation och rapportering (Carrington, 2014, S.41). Med denna bakgrund har 

revisorn ansetts utgöra en viktig del av vårt samhälle där tjänsten blivit en plikt för 

svenska aktiebolag i syfte att bland annat motverka brottslig verksamhet och bidra till 

en nära samverkan mellan stat och företag (Eilifsen, 1998). Tillämpandet och nyttan av 

en revisionsplikt har därefter diskuterats där forskare, politiker och andra parter står 

oense om hur en plikt bör tillämpas. En stor del av litteraturen visar exempelvis att 
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revisorns roll inte bidrar till mindre brottslig verksamhet utan att den snarare utgör en 

stor tvingande kostnad. Synen angående revisorns brottsbekämpande roll kan komma 

från förväntningsgapet då allmänheten tenderar att ha orimliga förväntningar på 

revisorn (Cohen, 2014). Samtidigt visar tidigare studier inom området, exempelvis 

Svanström (2008), att en klar majoritet av svenska aktiebolag vill verka under en plikt. 

Anledningar bakom varför aktiebolag efterfrågar en revisionsplikt kan bland annat ha 

sin förklaring i att alla bolag då erhåller samma förutsättningar till att verka på 

marknaden. Litteraturen anger även att det råder skillnader i synen på revisionsplikten 

där skillnader delvis härstammar från företagens egenskaper och attityder (Collis et al., 

2004; Svanström, 2008). 

 

Sett till tidigare studier med likheter till denna har efterfrågan på frivillig revision visat 

sig vara stor (Collis et al., 2004; Svanström, 2008) då majoriteten av företag angivit att 

de skulle anlita revisor även utan ett krav. Vidare har det, i litteraturen, kunnat påvisas 

att det finns egenskaper hos företag som bidrar till en ökad respektive minskad 

efterfrågan på revision. Vanstraelen & Schelleman (2017) menar att det är företag som 

har en stor separation mellan ägande och ledning som utgör det största behovet av 

granskning. Andra egenskaper som därefter påverkar efterfrågan är storleken, 

komplexiteten, antal kunder och leverantörer samt åldern. 

 

Flera tidigare studier har även funnit flera kreditrelaterade fördelar med att ingå 

revision. Studier från Blackwell et al. (1998), Kim et al. (2011) och Hope et al. (2011) 

redogör exempelvis för att det reviderade bolaget erhåller fördelar i form av lägre 

räntekostnader och bättre kreditbetyg när en revisor har kvalitetssäkrat 

årsredovisningen. Företag som väljer att ingå granskning redovisar även färre 

felaktigheter i bokföringen vilket förekommer i studier från bland annat Clatworthy & 

Peel (2013). Dedman & Kausar (2012) kunde likaså redogöra för att företag som väljer 

bort revisorn presenterar en sämre kvalité på årsredovisningarna vilket medför negativa 

effekter hos intressenter som kreditgivare och kunder.  

 

Argument emot att nyttja revisor hänvisas oftast till de administrativa bördorna som 

föranleds av tjänsten. Studier inom området visar att revision är väldigt dyrt och ofta är 

det svårt att motivera nyttan tjänsten förser företaget i relation till priset (Langli, 2015; 

Minnis & Shroff, 2017). Inom litteraturen finns även studier som visar att revisionen är 

väldigt tidskrävande vilket kan ses som en ytterligare nackdel med revisionen 

(Kamarudin et al., 2012).  

 

Slutligen bör även företagets intressenter nämnas då även de har en efterfrågan på att 

företaget revideras. Årsredovisningen utgör det främsta verktyget för företaget att på en 

regelbunden basis kommunicera med dess intressenter (Marton et al., 2015) och således 

har även intressenterna ett intresse av att de finansiella rapporterna erhåller en 

kvalitetssäkring (Dedman & Kausar, 2012; Wallerstedt, 2009).  

 

Utifrån vår teoretiska referensram förväntar vi oss därför att följande faktorer påverkar 

företagens inställning till frivillig revision och revisionsplikt:  
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Tabell 4 – Påverkande attityder och egenskaper hos aktiebolag enligt teoretiska referensramen 

 

Påverkar inställningen till revisionsplikt 

enligt litteraturen 

Påverkar inställningen till frivillig revision 

enligt litteraturen 

Omsättning Omsättning 

Förväntningar på revisorn Antal anställda 

Företagets intressenter Komplexiteten 

Företagsledningens egenskaper Ägarstruktur 

Uppfattningar om erhållna nyttor i samband med 

revisionsplikten 

Ålder 

Uppfattningar om erhållna kostnader i samband 

med revisionsplikten 

Företagets intressenter 

 Pris och tid 

 Andel lån och behovet av ytterligare 

kreditgivning 

 Företagsledningens egenskaper 

 Uppfattningar om erhållna nyttor i samband med 

revision 

 Uppfattningar om erhållna kostnader i samband 

med revision 
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4.0 Praktisk Metod 
 

Inom ramen för detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med 

en redogörelse för vårt urval samt hur urvalet kunde påträffas vilket sedan följs av en 

redogörelse för hur vi utförde vårt stickprov. Avsnitten därefter är enkätundersökning, 

tillgång till data, enkätens konstruktion och pilotstudie. Dessa 4 avsnitt förklarar hur vi 

gick tillväga när vi skapade enkäten samt en redogörelse för hur enkäten bearbetades 

fram till dess att den skickades ut till urvalet. Till sist presenterar vi studiens bortfall, 

svarsfrekvens och databearbetning i de 2 sista avsnitten.  

 

4.1 Urval 
 

Målet med denna studie är att kartlägga svenska aktiebolags uppfattning av frivillig 

revision och revisionsplikt samt studera ifall bakomliggande faktorer påverkar 

uppfattningen. För att påträffa dessa uppfattningar och faktorer önskar vi samla in svar 

från den grupp av företag som främst skulle beröras ifall en lagändring skulle äga rum. 

Att utföra en undersökning på detta sätt, det vill säga undersöka den grupp som 

påverkas ifall en ändring skulle ske är ett väletablerat tillvägagångssätt som använts vid 

flertalet tidigare studier (Collis et al., 2004; Svanström, 2008). 

  

Företagen som skulle påverkas vid en höjning av gränsvärdena är de företag som 

befinner sig mellan gränsvärdena vi tillämpar i Sverige och de gränsvärden EU-

direktivet tillämpar eftersom det är de företag som förslagsvis skulle ställas inför valet 

av att fortsätta med revisor eller inte om en lagändring sker. Populationen för vår 

enkätundersökning blir således svenska aktiebolag mellan dessa gränsvärden 

(Eljertsson, 2014, S.20). Denna population ska därefter bearbetas för att skapa ett 

lämpligt urval som i sin tur kan spegla den totala populationen på ett rättvisande sätt 

(Trost & Hultåker, 2016. S.29).  

  

För att finna vilka företag som befinner sig mellan gränsvärdena använde vi databasen 

Retriever Business. Denna databas tillåter användaren att manuellt specificera vilka 

företag som ska presenteras bland sökresultaten vilket ledde oss till att utföra en sökning 

med följande sökkriterier: 

  

Bolagsform; aktiebolag 

Anställda; 4-50 st. 

Omsättning (SEK); 3 000 001 – 83 711 280 

Balansomslutning (SEK); 1 500 001 – 41 855 640 

 

Inom sökningen valde vi att konvertera EU-direktivets gränsvärden från euro till 

svenska kronor, detta utfördes till dagens kurs 2019-03-18. Vidare valde vi även att 

endast söka efter aktiebolag som var revisionspliktiga för att bland annat filtrera bort 

nystartade bolag eftersom regleringarna anger att aktiebolag måste överstigit 

gränsvärdena under de två senaste räkenskapsåren för att omfattas av plikten. 

Anledningen till att vi tillämpade alla tre gränsvärdena vid sökningen var på grund av 

att vi med säkerhet skulle kunna erhålla de bolag vi efterfrågar. Vid tidpunkten (2019-

03-18) för denna sökning presenterade Retriever Business en population på totalt 47 

251 aktiebolag. 
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Populationen överfördes därefter från Retriever Business till dataprogrammet Excel där 

den totala populationen kunde sammanställas för att skapa en urvalsram (Eliasson, 

2018, S.42). De bolag som inte föll inom ramen för vår fastställda population men som 

Retriever Business ändå presenterade togs bort genom att säkerställa varje bolags 

omsättning, antal anställda och balansomslutning (Trost & Hultåker, 2016, S.28). Efter 

en korrigering erhöll vi en reviderad population på 44 807 svenska aktiebolag i vilka vi 

valde att gå vidare i studien med. Den genomsnittliga omsättningen och anställda hos 

företagen i populationen var då 12 411 tkr respektive 12,5 anställda. 

  

Att bestämma hur stort urvalet ska vara är av stor relevans men samtidigt är det omöjligt 

att bestämma urvalets storlek på ett helt tillfredsställande sätt. En tumregel är att desto 

större urval, desto större sannolikhet att svaren blir representativt för hela populationen 

(Trost & Hultåker, 2016, S.37). Vid utförandet av enkätundersökningar är den 

vanligaste metoden att utnyttja ett stickprov, ifall stickprovet skapas på ett regelrätt sätt 

skapas en användbar miniatyr av populationen (Langli, 2015; Svanström 2008). För att i 

sin tur bestämma ett regelrätt stickprov ska varje företag i vår population ha samma 

sannolikhet till att komma med i urvalet (Eljertsson, 2014, S.20-21). 

  

Obundna slumpmässiga urval, OSU, är en urvalsteknik som bygger på att varje enhet i 

den utvalda populationen har samma möjlighet till att komma med i det slutgiltiga 

urvalet (Bryman & Bell, 2017, S.194). Grundprincipen för urvalsmetoden är att inget 

annat än slumpen avgör vilka som kommer med (Eliasson, 2018, S.44). 

Tillvägagångssättet i skapandet av vårt urval blev således att till en början bestämma 

hur många som bör ingå i urvalet och därefter skapa ett obundet slumpmässigt urval via 

ett stickprov varest varje utvalt företag erhåller en enkät. 

  

I studien Svanström utfärdade år 2008 utnyttjade man ett urval på totalt 900 företag. Av 

dessa erhölls en svarsfrekvens på 47,3 % vilket vid tiden för studien ansågs vara högt. I 

en studie från Wallace & Mellor (1988) hänvisar man exempelvis till en normal 

svarsfrekvens på 10 - 50 % vid utfärdandet av vetenskapliga studier där enkäter är 

datainsamlingsmetoden. En anledning till att Svanström kunde uppnå en hög 

svarsfrekvens kan bero på att studien delvis var finansierad av FAR samt att enkäten 

skickades ut per brev och således behövde inte företag oroa sig över att en länk var 

opålitlig. Då vår studie är en magisteruppsats och inte en finansierad avhandling där 

enkäten skickas ut via en länk bör vi räkna med en rimlig svarsfrekvens på mellan 10 - 

20 %, det vill säga en relativt låg svarsfrekvens om man utgår från Wallace & Mellor 

(1988). Med en låg förväntan på svarsfrekvensen ansåg vi 3000 företag som ett rimligt 

urval eftersom vår svarsfrekvens då beräknas vara cirka en tredjedel lägre än 

Svanströms och därigenom bör aktiebolagen i vårt urval uppgå till cirka tre gånger så 

många. Förvisso hade vi kunnat inkludera fler aktiebolag i urvalet men på grund av 

tidsomfattningen för denna studie var det inte genomförbart.  

 

Vid planeringen av hur urvalet skulle bestämmas övervägde vi att utnyttja ett stratifierat 

urval för att kunna tilldela lika många enkäter till olika storleksgrupper. Ifall vi skulle 

nyttjat ett stratifierat urval hade vi delat in företagen i grupper efter exempelvis 

omsättning för att i sin tur erhålla ett givet antal företag från de olika 

storlekskategorierna i urvalsramen (SCB, 2008). Efter övervägning kring denna metod 

ansåg vi att ett Obundet Slumpmässigt Urval (OSU) är mer relevant eftersom vårt syfte 

med studien inte är att analysera en viss grupp av företag, vi är intresserade av företags 

åsikter som en helhet. Å andra sidan kommer olika stora företags åsikter vara relevanta 
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vid analysen för att kunna kartlägga om mindre företags åsikter skiljer sig från större 

företag men det är som nämnt inte det huvudsakliga syftet.  

 

Sammanfattningsvis, i detta steg av studien har vi beslutat att utföra ett OSU av 

urvalsramen för att erhålla 3000 företag varest varje företag får en enkät och via denna 

metod räknar vi med att få mellan 300–600 svar. För att utföra stickprovet var 

urvalsramen presenterad i Excel där varje företag hade en personlig rad där företagets 

omsättning, bolagsnamn, antal anställda, ägare, balansomslutning och adress var 

presenterat. Praktiska tillvägagångssättet för att bestämma vilka 3000 företag som ska 

studeras presenteras i nästkommande avsnitt. 

 

4.2 Stickprov 
 

Stickprovet för denna studie utfördes genom att använda Excel. Då ett slumpmässigt 

stickprov görs är det viktigt att alla företag i urvalspopulationen har lika stor chans att 

bli valda vilket görs genom att tilldela alla enheter i urvalet ett unikt tal och använda 

dessa tal för att slumpmässigt ta fram ett stickprov (David & Sutton, 2016, S.194). I 

denna studie har vi använt oss av formeln ”=SLUMP” som finns i Excel. Den tilldelar 

varje företag ett slumpmässigt tal som är större eller lika med 0 och mindre än 1. Det är 

viktigt att använda en matematisk formel då ett slumpmässigt urval utförs för att ge alla 

företag samma chans att bli valda och det är inte representativt med att forskarna själva 

slumpmässigt väljer ut enheterna som ska ingå i urvalet (David & Sutton, 2016, S.194). 

Efter att alla företag erhållit ett slumptal var det sista steget att ta fram stickprovet vilket 

skulle innefatta 3000 företag. Funktionen ”filtrera och sortera” som finns i Excel 

användes för att sortera in slumptalen efter storleksordning, från högsta till lägsta tal. De 

3000 företag som då placerades högst upp valdes sedan ut och utgjorde stickprovet som 

sedan blev det slutgiltiga urvalet för studien. 

 

Efter att ha genomfört stickprovet visade det sig att de 3000 aktiebolagen i urvalet hade 

en genomsnittlig omsättning på 20 843 tkr och 12 anställda i genomsnitt. Detta 

resulterade då i en högre genomsnittlig omsättning än hela populationen som hade 

12 411 tkr i genomsnitt. Genomsnitt anställda resulterade däremot relativt lika då endast 

en halv anställd skilde mellan vårt urval och hela populationen.  

 

4.3 Enkätundersökning 
 

För att samla in data finns det huvudsakligen två tekniker, redan insamlade data vilket 

benämns sekundärdata alternativt ny data vilket benämns primärdata (Arbnor & Bjerke, 

1994). Denna studie använder således primärdata i vilket har samlats in från en enkät. 

Resultat från tidigare studier bestyrker även att användandet av enkät möjliggör 

snabbare svar vilket sparar både tid och pengar (Kaplowitz et al., 2002; Wright, 2005) 

samt att svaren kommer in elektroniskt vilket gör att dataregistreringsfasen uteblir. 

Enkätverktyget vi använde, Websurvey Textalk, hade även funktionen att exportera all 

data över till Excel vilket medförde att vi enklare kunde utföra analyser efter att 

respondenterna svarat.  

 

Kritik mot enkätundersökningar och andra självadministrerande metoder riktar sig ofta 

mot andelen bortfall. Detta behöver å andra sidan inte påverka resultaten negativt, det är 
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endast i de fall där de respondenter som inte svarat skiljer sig från de som har svarat 

som svaren kan bli felaktiga gentemot populationen. Risken för detta faktum minskar 

dock desto högre svarsfrekvens studien har. Eftersom datan vi erhållit från Retriever 

Business även grundar sig på 2017 års årsredovisningar kan vissa företag gått i konkurs, 

avslutat verksamhet eller bytt namn.  

 

4.4 Tillgång till data 
 

För att kunna genomföra enkätundersökningen var det av vikt att erhålla svar från det 

urval vi slumpmässigt valt ut. Det enklaste sättet att få tillgång till dessa 3000 företag 

var genom att söka efter mailadresser på internet. Detta utfördes genom att, via 

urvalspopulationen i Excel, manuellt söka på varje enskilt företags bolagsnamn på 

Google. På detta sätt kunde vi komma åt respektive företags hemsida varav vi där kunde 

lokalisera mailadresser. Ifall det inte gick att finna ett företags mailadress över internet 

byttes det företaget ut mot ett annat företag genom ett nytt OSU för att vi i sin tur kunde 

nå ut till 3000 slumpmässigt valda företag.  

 

För att kunna maximera svarsfrekvensen sökte vi i första hand, via företagens hemsidor, 

efter kontaktuppgifter till företagsledare eller ekonomiansvariga. Ifall dessa inte fanns 

tillgängliga användes en allmän e-postadress likt kontakt@företag eller info@företag 

med förhoppningen att mottagaren skulle vidarebefordra vårt mail till individen som 

sköter den löpande kontakten med revisionsbyrån. Det är nämligen av stor vikt för vår 

studie att individen som besvarar enkäten är involverad i besluten med revisionsbyrån 

eftersom det är den individen som har den bredaste kunskapen kring hur företaget 

förhåller sig till revisionen (Svanström, 2008). Att använda sig av individer som är nära 

anslutna till revisionen är frekvent använt i tidigare studier, exempelvis Seow (2001), 

Collis et al. (2004) och Öhman (2006). 

 

Det uppstod inga större problem i att hitta alla mailadresser bortsett från andelen tid 

som gick åt. Problemet låg snarare i att få respondenterna att besvara enkäten. För att 

förminska detta problem använde vi oss av ett noga formulerat informationsbrev samt 

enkätverktyget Websurvey Textalk. Vår förhoppning var att detta skulle inge ett seriöst 

intryck hos respondenterna vilket i sin tur skulle öka deras sannolikhet till att besvara 

frågorna. Vi var även måna om att tydligt presentera våra kontaktuppgifter för att 

respondenten snabbt skulle kunna kontakta oss ifall det uppstod funderingar om studien 

eller enkäten. 

 

Av totala andelen mailadresser (3000 stycken) skickades 1362 stycken ut till adresser 

likt kontakt@företag eller info@företag varav resterande adresser var direkta mail till 

företagsledare eller ekonomiansvarig.  

 

4.5 Enkätens konstruktion 
 

Likt studier från Svanström (2008), Collis et al. (2004) och Seow (2001) grundar sig vår 

enkät på resultat från tidigare studier, teoretiska resonemang samt aktuella diskussioner 

som är relaterade till revisionsplikt. Särskilt central för vår utformning har Svanströms 

studie från 2008 varit då den dels flitigt blivit hänvisade till vid efterföljande forskning 

samt för att den lyft frågor som är aktuella även vid vår studie. Teoretiska resonemang 

har lyft olika anledningar till varför företag väljer revision vilket sedan speglats i våra 
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frågor i syfte att kunna bekräfta resonemangen eller teorierna. Aktuella diskussioners 

utrymme i enkäten syftar till att kartlägga hur företag ställer sig till dem, exempelvis om 

företagen har liknande åsikter gentemot Andersson från Småföretagarna eller 

Riksrevisionens rapport från 2017 (Konsulten, 2018; RIR 2017:35, 2017). 

 

Ordningsföljden i enkäten är uppdelat i områdena inledande information, bakgrundsdata 

respondent, bakgrundsdata företag, påståenden om revision samt revisionsplikt och till 

sist övergripande frågor (se appendix för utformningen av enkäten). Det är effektivt och 

lämpligt att inleda en enkät med lättare frågor för att inte avskräcka respondenten samt 

för att behålla dennes motivation (Trost & Hultåker, 2007, S.93). Förhoppningen från 

detta är sedan att motivationen till att ange svar ska hålla i sig över resten av enkäten. I 

slutet av enkäten har vi även valt att använda en öppen fråga för att se ifall det finns 

ytterligare åsikter från företagen som är av värde för denna studie. 

 

Vid insamling av primärdata är det av stor vikt att datan är relevant för studien. Därav är 

det nödvändigt att presentera teori som gör datan relevant. Frågorna i vår studie måste 

därigenom vara väl kopplade till teorin för att kunna mäta verkligheten utifrån bas i 

tidigare empirisk forskning. Nedan presenteras en tabell som hänvisar till vilka teorier, 

diskussioner eller annan empirisk forskning som legat till grund för vårt val av frågor. 

Vissa av källorna i tabellen syftar till att inspiration tagits från en tidigare studie och 

andra hänvisade källor syftar till att informationen från källan legat i grund för när vi 

själva utformade frågan. Alla källor som är nämns i tabellen har tidigare presenterats i 

denna studie. 

 
Tabell 5 – Enkätens teoretiska konstruktion 

 
Frågor i enkäten Förtydligande och/eller anledning till 

fråga 

Teori, tidigare forskning samt andra 

källor 

Vilken är er huvudsakliga befattning i 

företaget? 

Vi önskar svar från den individ på 

företaget som är nära kopplad till 

revisionen 

Collis et al., 2004; Seow, 2001; 

Svanström, 2008; Öhman, 2006 

Vilket är ert juridiska kön? I syfte att kartlägga skillnader i valet av 

revisor 

Adams & Ferreira, 2009; Betz et al., 

1989; Huang & Kisgen, 2013 

Äger ni aktier i företaget? I syfte att se om ägarstruktur påverkar 

uppfattningen av revision 

Carrington, 2014; Eilifsen, 2013; Jensen 

& Meckling, 1976; Seow, 2001; Van 

Tendeloo & Vanstraelen, 2008 

Hur länge har företaget varit verksamt? För att kunna se ifall det uppstår 

skillnader mellan äldre och nyare företag 

Alle & Yohn, 2009; Clatworthy & Peel, 

2013; Liu & Skeratt, 2017; Svanström, 

2008 

Hur många anställda hade företaget 

2018? 

I syfte att kartlägga skillnader i bolag 

med fler anställda respektive färre 

Allee & Yohn, 2009; Clatworthy & 

Peel, 2013; Liu & Skeratt, 2017; 

Vanstraelen & Schelleman, 2017 

Hur mycket omsatte företaget 2018? Gör det möjligt att urskilja om större 

respektive mindre företag har 

annorlunda ställning till revision 

och/eller revisionsplikt 

Allee & Yohn, 2009; Clatworthy & 

Peel, 2013; Liu & Skeratt, 2017; 

Svanström, 2008 

Finns det utomstående ägare i företaget? Gör det möjligt att bekräfta ifall företag 

med fler utomstående ägare efterfrågar 

revision mer än andra 

Carrington, 2014; Chow, 1982; Eilifsen, 

2013; Jensen & Meckling, 1976; Seow, 

2001; Van Tendeloo & Vanstraelen, 

2008 

Om ja på föregående fråga, hur stor 

andel av företaget ägs av utomstående? 

Samma som ovanstående Samma som ovanstående 

Är företaget noterat? Gör det möjligt att se ifall publika 

företag är i större behov av revisor eller 

inte 

Carrington, 2014; Chow, 1982; Eilifsen, 

2013; Jensen & Meckling, 1976; Seow, 

2001; Van Tendeloo & Vanstraelen, 

2008 

Är företaget del av en franchisekedja? För att se ifall företagsstruktur påverkar 

inställningen till revision/revisionsplikt 

Chow, 1982; Eilifsen, 2013; Jensen & 

Meckling, 1976; Seow, 2001; 
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Vanstraelen & Schelleman, 2017; Van 

Tendeloo & Vanstraelen, 2008 

Är företaget ett dotterbolag? Samma som ovanstående Samma som ovanstående 

Om ja på någon av föregående två frågor, 

är revision ett krav inom 

koncernen/franchisekonceptet? 

 

För att se ifall revision är ett krav Kontrollvariabel 

Har företaget i dagsläget räntebärande 

lån hos en bank? 

Kartlägga skillnader mellan företag som 

har lån kontra företag som inte har lån 

Blackwell et al., 1998; Dedman & 

Kausar, 2012; Hope et al., 2011; Kim et 

al., 2011; Vanstraelen & Schelleman, 

2017 

Anlitar ni i dagsläget revisor? Kontrollfråga i syfte att säkerställa att 

företaget har revisor 

Kontrollvariabel 

Köper ni tjänster utöver granskning från 

en revisionsbyrå (ex rådgivning)? 

Gör det möjligt att se samband mellan 

frivillig revision och rådgivning samt för 

att uppskatta efterfrågan på revisorns 

rådgivningskunskaper 

Ahlberg 2009; FAR, 2015; Svanström, 

2008; Svanström, 2013 

Revision är ett bra verktyg för att hitta 

brister eller fel i årsredovisningen 

I syfte att kartlägga aktiebolagens 

uppfattning 

Berry & Waring, 1995; Carrington, 

2014; Carrington, 2014; Eklöv Alander, 

2019; Knechel et al., 2008; Thorell & 

Norberg, 2005 

Revision tar för mycket av företagets tid samma som ovanstående Carrington, 2014; Minnis & Shroff, 

2017; Vanstraelen & Schelleman, 2017; 

Öhman, 2006 

Revision är för dyrt samma som ovanstående Clatworthy & Peel, 2013; Francis, 2004; 

Langli, 2015; Lennox & Pittman, 2011; 

Liu & Skeratt, 2017; Minnis & Shroff, 

2017; Svanström, 2008 

Rådgivningen från revisor är bra och 

användbar 

samma som ovanstående Ahlberg, 2009; FAR, 2013; Revisorslag 

2001:883; Svanström, 2008; Svanström, 

2013 

Revision är ett bra verktyg för att skapa 

förtroende hos kreditgivare 

samma som ovanstående Dedman & Kausar, 2012; SOU 2008:32, 

2009 

Revision är ett bra verktyg för att skapa 

förtroende hos kunder och leverantörer 

samma som ovanstående Svanström, 2008; Vanstraelen & 

Schelleman, 2017 

Revision är ett bra verktyg för att skapa 

förtroende hos statliga myndigheter 

samma som ovanstående Berry & Waring, 1995; Knechel et al., 

2008; Skatteverket, 2019; Thorell & 

Norberg, 2005; Wallerstedt, 2009 

Revision förser en möjlighet till bättre 

villkor vid låneansökan 

samma som ovanstående Blackwell, 1998; Dedman & Kausar, 

2012; Hope, 2011; Kim et al., 2011; 

SOU 2008:32, 2009 

Nyttan med revision överstiger kostnaden samma som ovanstående Blackwell, 1998; Francis, 2004; Langli, 

2015; Minnus & Shroff, 2017; SOU 

2008:32, 2009; Svanströn, 2008 

Revision är ett bra verktyg för att 

motverka brottslig verksamhet 

samma som ovanstående Alalehto, 2012; Bussman & Werlse, 

2006; Clatworthy & Peel, 2013; RIR 

2017:35, 2017; Thorell & Norberg, 

2005 

Sveriges nuvarande gränsvärden för 

revisionsplikt gynnar Sveriges 

företagsamhet 

samma som ovanstående Collis et al., 2012; HUI Research, 2018; 

Riksdagens 2016/17 CU6, 2016; RIR 

2017:35, 2017; SOU 2008:32, 2009; 

Svanström, 2008 

Revisionsplikt bidrar till en rättvisare 

konkurrens på marknaden där företagen 

får samma förutsättningar 

samma som ovanstående ECON, 2007; Eilifsen, 1998; 

Ekobrottsmyndigheten, 2016; 

Svanström, 2008 

Om revision inte var tvingande för ert 

företag, skulle ni då använda er av 

tjänsten? 

För att kunna kartlägga efterfrågan på 

revision 

Allee & Yohn, 2009; Clatworthy & 

Peel, 2013; Collis et al., 2004; Liu & 

Skeratt, 2017; Seow, 2001; Svanström, 

2008 

Om nej på föregående fråga, skulle ni då 

anskaffa en annan tjänst för att 

säkerställa bokföringens och/eller 

årsredovisningens korrekthet? 

i syfte att kartlägga behovet av assistans 

i redovisningen 

Collis et al., 2004; Downing & Langli, 

2016; Revisionsvärlden, 2017; 

Svanström, 2008 

Upplever ni att ert företag gynnas av att 

det finns en revisionsplikt? 

I syfte att kartlägga aktiebolagens 

uppfattning 

FAR, 2013; RIR 2017:35, 2017; SOU 

2008:32, 2009; Svanström, 2008 

Gränsvärdena för revisionsplikt som vi 

idag tillämpar i Sverige bör höjas, sänkas 

eller bibehållas på samma ni? 

I syfte att utvärdera svenska aktiebolags 

ställning till revisionspliktens framtid 

Konsulten, 2018; Riksdagens 2016/17 

CU6, 2016; Svanström, 2008 
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4.6 Pilotstudie 
 

Innan enkäten skickades ut valde vi att först låta den genomgå en pilotundersökning. En 

pilotstudie är en undersökning som avser att testa frågeformuläret innan den skickas ut 

till urvalet. Syftet med en pilotstudie är att utvärdera enkätens konstruktion, 

tidsomfattning, formalia och kvalité samt att säkerställa att frågor och påståenden tolkas 

som ämnat (Ejvegård, 2012, S.58). Det ger oss författare möjligheten att avlägsna eller 

ändra eventuella brister i enkäten innan den skickas ut till urvalet. Svanström (2008) 

utförde en liknande kontroll med sin enkät där 11 företag svarade på testenkäten och 

kommenterade vissa delar som sedan ändrades av Svanström innan den skickades ut till 

urvalet. Vår pilotstudie skickades ut till 10 studenter vid Handelshögskolan i Umeå 

samt 2 företagsledare som uppfyller kriterierna för att vara föremål för vår 

undersökning. Samtliga studenter har redovisning/revision eller finansiering som 

inriktning. De företagsledare som deltog innehar båda positionen som verkställande 

direktör. Vidare togs företagen bort från urvalsramen för att ta bort möjligheten till att 

de inkluderas i urvalet. 

 

Den sammanställda responsen från pilotstudien var att enkäten var välformulerad, lätt 

att förstå och professionell. Det var några av respondenterna som hade anmärkningar på 

enkäten. Ett stavfel hittades gällande fråga 19 som vidare åtgärdades. En annan 

uttryckte att ett förtydligande angående svaren på flervalsfrågorna möjligen borde 

överses, respondenten ansåg att det skulle minska risken för missuppfattning och göra 

enkäten enklare att förstå. Efter att ha granskat detta var det något vi valde att anta och 

förtydliga. En sista synpunkt lämnades på fråga 12 där respondenten föreslog att en 

ändring skulle göras angående formuleringen “Om ni svarat nej på någon av 

ovanstående två frågor kan ni hoppa över denna fråga” då ett företag kunde vara ett 

föremål för fråga 12 även om de endast svarat nej på en av de tidigare två frågorna. 

Formuleringen ändrades således till “Om ni svarat nej på bägge ovanstående två frågor 

kan ni hoppa över denna” för att minska oönskade bortfall på frågan.  

 

Enkäten tog 4 minuter 50 sekunder som snabbast och 9 minuter 45 sekunder som 

längst för pilotrespondenterna att fylla i. Tidsskillnaden berodde mycket på hur 

ingående de hade läst informationstexten i början. Vissa av respondenterna hade redan 

goda kunskaper angående ämnet och behövde därför mindre tid för att läsa 

informationen. För företagen som svarar kan det dessutom krävs lite tid att säkerställa 

korrekta siffror för antal anställda och omsättningen. Således har enkäten uppskattats ta 

mellan 5-10 minuter att fylla i beroende på respondentens kunskap i företaget och kring 

revision. 

 

4.7 Svarsfrekvens och bortfall 
 

Första utskicket för enkäten var första april 2019 vid klockan 09:30. I detta utskick 

skickades enkäten till samtliga företag och i samband med detta erhöll vi även ett direkt 

bortfall på 116 företag. Anledningen till att dessa föll bort direkt var på grund av att 

dessa mottagare hade inaktiva mailadresser alternativt att vårt utskick fastnade i olika 

filter. Detta resulterade i att vår enkät nådde ut till totalt 2884 företag. Efter en vecka 

kunde vi sammanställa hur många svar vi erhållit från första utskicket. Totalt hade vi då 

154 svar vilket var tämligen lägre än vad vi räknat med. I samband med en låg 
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svarsfrekvens från första utskicket beslutade vi att skicka en påminnelse till samtliga 

företag.  

 

Anledningen till att vi efter en vecka väljer att sända ut en påminnelse grundar sig i en 

analys av tidigare empirisk forskning inom området. Svanström (2008) kunde 

exempelvis markant öka sin svarsfrekvens med hjälp av att utnyttja påminnelser och 

detsamma gäller studien från Collis et al. (2004) där man nyttjade två påminnelser för 

att öka andelen svar. Sammantaget från tidigare studier kan man påstå att påminnelser 

har visat sig vara effektivt för att få fler respondenter att besvara frågorna. Det är inte 

heller ovanligt att påminnelser skickas ut redan efter en veckas tid då dess effekt ibland 

tycks vara större än vid första utskicket (Bell & Nilsson, 2006). Med detta som 

bakgrund sändes en påminnelse ut 8 april 2019 vid klockan 10:50. Efter ytterligare en 

vecka kunde vi se att andelen svar ökat från 154 till 286 vilket delvis bekräftar vår tes 

angående påminnelsens effekt vid enkätstudier. Enkäten stängdes 2019-04-18 och vid 

denna tidpunkt kunde vi konstatera att totala andelen svar på vår studie var 312 stycken. 

Räknar vi bort andelen direkta bortfall ur urvalet uppgick vår svarsfrekvens till 10,82%, 

räknar vi med andelen direkta bortfall uppgick den till 10,40%.  

 
Tabell 6 – Vår studies svarsfrekvens 

 

Distribuering Totalt antal svar Total andel svarande 

Första utskick 154 5,13 % 

Påminnelse 286 9,53 % 

Totalt vid stängning 312 10,40% 

 

Det interna bortfallet på frågor i enkäterna var minimalt då en klar majoritet av frågorna 

var obligatoriska och krävde svar för att respondenten skulle kunna fullfölja enkäten. De 

enda frågorna som inte var obligatoriska var fråga 8, 12 och 19. Dessa var inte 

obligatoriska då de följde upp på tidigare frågor och skulle endast besvaras av företag 

som fyllt i ett visst svar på föregående fråga. Å andra sidan kunde inte några sådana 

bortfall konstateras. Vidare fanns det även en kontrollfråga med för att försäkra att 

enkäten nått ut till företag som studien ämnade att undersöka. Detta var fråga 14 

“Anlitar ni i dagsläget revisor?”. Om ett företag svarade “Nej” på denna fråga var de 

inte föremål för studien och skulle därför inte ingått i urvalet. Två sådana bortfall 

noterades och dessa togs vidare bort vid sammanställningen av resultaten.  

 

8 Företag som ingått i studien hade en omsättning samt ett antal anställda som 

överstiger EU-direktivets gränsvärden för revisionsplikt. Dessa företag likt de 2 som 

inte anlitade revisor togs bort. Anledningen till att de tas bort ur studien är på grund av 

att dessa företag inte tillhör den population vi undersöker. Ifall Sverige antar EU-

direktivets maximala gränsvärden kommer dessa fortfarande tvingas till revision. 

 

Vår svarsfrekvens faller inom ramen för vad Wallace & Mellor (1998) påstår vara en 

normal svarsfrekvens vid studier av denna sort, 10-50 %. Vid en jämförelse av vår 

svarsfrekvens mot tidigare forskning har vi å andra sidan erhållit en lägre frekvens än 

vad som tenderar att vara normalt. Svanström (2008) hade som tidigare nämnt 47,3 %, 
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Seow (2001) erhöll svar från 34 %, Collis et al. (2004) erhöll 17 %, en studie från 

Tanewski & Carey (2007) 21 % och studien från Senkow et al. (2001) 32 %. Faktorerna 

som kan ha orsakat vårt bortfall är många, enligt SCB (1997) är vanliga anledningar 

ovilja att delta, olämplig tidpunkt, språksvårigheter eller en ovilja till att lämna vissa 

uppgifter. Även externa faktorer som hög arbetsbelastning och låg tillit till studien kan 

spela roll. Sammantaget erhöll vi å andra sidan en svarsfrekvens som stämde överens 

med den uppskattning vi skapade innan enkätens första utskick samt en frekvens som 

enligt Wallace & Mellor (1998) anses vara normal och användbar vid en studie likt vår. 

Därmed finner vi vår svarsfrekvens användbar för vidare analyser.  

 

4.7.1 kortfattad redogörelse för erhållna svar 
 

Som ovan presenterat erhöll vi totalt 312 svar på vår enkät. Vidare angav två 

respondenter att de inte anlitar revisor vilket medför att 2 erhållna svar på enkäten tas 

bort då deras svar inte är av intresse för denna studie, detsamma gäller de 8 företag som 

överstiger EU-direktivets gränsvärden. Således kommer vi nyttja 302 svar vid nedan 

empiri och analys. Svarsfrekvensen blev låg och uppgick till 10,40 %, dock faller denna 

frekvens inom ramen för våra uppskattningar innan studiens början. Genomsnittliga 

omsättningen hos de 302 företagen med användbara svar var 22 763 tkr vilket var 

relativt likt urvalet men högre än hela populationen. De genomsnittliga anställda hos de 

302 företagen var däremot högre än både urvalet och populationen då det angavs vara 

15 anställda i genomsnitt.  
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5.0 Empiri 
 

I det här kapitlet presenterar vi resultatet från vår studie. I det första avsnittet 

presenterar vi svaren från vardera fråga i enkäten samt statistiska tester för att finna 

samband eller skillnader mellan olika typer av företag. Sedan presenterar vi en 

regressionsanalys i avsnitt två i vilket testar vilka attityder och egenskaper som kan 

förklara efterfrågan på revision eller uppfattningen av revisionsplikten.  

 

5.1 Statistik och presenterade tabeller 
 

Hur man presenterar sin empiri beror till hög grad på vilken forskningsmetod som 

använts och därav kan olika studiers empiriavsnitt ofta se olika ut. Avsnittet ska dock 

innehålla en saklig och koncentrerad beskrivning av utfallet där längre diskussioner inte 

får förekomma. Detta innebär dock inte att avsnittet endast ska innehålla tabeller eller 

torra beskrivningar, resultaten måste kommenteras och belysas under textens gång för 

att öppna upp för en välgrundad analys (Stukát, 2011). Med denna kunskap som grund 

kommer därav vår studies empiri presentera tabeller från svaren på frågorna i enkäten 

där vardera svarstabell presenteras med en kortare beskrivning.  

 

I detta avsnitt har vi valt att undersöka samband eller skillnader mellan olika grupper av 

företag i syfte att besvara våra problemformuleringar samt undersöka ifall teorier som 

presenterats under vår teoretiska referensram kan förkastas alternativt bekräftas. För att 

påträffa dessa skillnader eller samband nyttjar vi Chi-square-test, T-test eller ANOVA-

test beroende på testets utformning. Ett T-test undersöker ifall värden hos två olika 

grupper är signifikant skilda från varandra (Moore et al., 2016, S.384) och ett Chi-

square-test är ett mått för hur mycket observerade värden skiljer sig från förväntade 

(Moore et al., 2016, S.463). Tillfällen där vi nyttjar T-tester är när vi vill undersöka om 

en bestämd grupps värde signifikant skiljer sig gentemot en annan grupps värden. 

Exempelvis om olika grupper av företag har skilda åsikter angående ställningstagandena 

i fråga 16 av enkäten. Tillfällen där vi nyttjar ett Chi-square-test vill vi undersöka 

frekvensskillnader mellan svarsgrupper, exempelvis olika gruppers svar på del 4 av vår 

enkät. Ett Anova-test kan liknas med ett t-test och jämför flera medelvärden mot 

varandra i syfte att bekräfta signifikanta skillnader mellan grupper (Moore et al., 2016, 

S.712).  

 

Svar från våra statistiska tester kommer vi anse vara signifikanta om P-värdet 

understiger 0,05, det vill säga vår studie kommer tillämpa en signifikansnivå på 5 % 

(Moore et al., 2016, S.324). Tidigare studier inom vårt ämne, exempelvis Svanström 

(2008) och Collis et al. (2004) presenterar sina resultat med hjälp av liknande tester och 

signifikansnivå i syfte att tydligt presentera resultaten.   

 

Innan resultaten presenteras bör det dock återigen tilläggas att totalt 10 svar tagits bort. 

2 företag anlitade inte revisor vilket gör att dessa företag inte är relevanta för vår studie. 

Vidare redogjorde 8 företag för att de hade en omsättning samt antal anställda som var 

över EU-direktivets gränsvärden.  Som nämnt tidigare tillhör dessa 8 företag inte vår 

population och således är inte deras svar heller relevanta för vår studie. Testernas 

signifikans kommer därav markeras med följande: 

 

* =signifikant vid 5 %, ** = signifikant vid 1 %, *** = signifikant vid 0,1 % 
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5.1.1 Bakgrundsdata respondent  
 

I denna del av studiens empiri presenteras resultaten från första delen av enkäten, det 

vill säga delen av enkäten vi markerat som bakgrundsdata respondent och 

bakgrundsdata företag. En presentation av denna data kommer ge en övergripande bild 

över vilka individer som svarat, företagens storlek och företagens profiler. Denna data 

öppnar även upp för sambandsanalyser som kan bekräfta studier vi presenterat i den 

teoretiska referensramen.  

 

Tabell 7 nedan redogör för respondentens huvudsakliga befattning i företaget. Vi 

strävade efter att erhålla svar från individer högt upp i ledningen eftersom dessa 

personer ofta är närmare kopplade gentemot revisionen (Svanström, 2008). I tabellen 

kan man utläsa att en stor majoritet av de svarande har ledande positioner inom 

företagen samt att den absolut största andelen svarande innehar rollen som 

VD/företagsledare. 12 respondenter angav att de hade en annan roll, bland dessa fanns 

roller som administratör, affärsstrateg, vice vd och business controller. 

 
Tabell 7– Respondentens befattning 

 

Huvudsakliga befattning  Antal svar Andel svar procent 

Annan 12 3,97 % 

CFO/ Ekonomiansvarig 66 21,85% 

VD/ Företagsledare 224 74,17% 

Totalt 302 100,00% 

 

Nästa tabell (8) visas respondenternas kön. I avsnittet teoretisk referensram valde vi att 

presentera studier som tyder på att det kan råda skillnader mellan män och kvinnor vid 

inställningen till revision. Med denna data erhåller vi möjlighet till att vidare undersöka 

detta och se ifall det faktiskt råder en skillnad. Tabellen visar även att en klar majoritet 

av svarande var män.  

 
Tabell 8 – Respondentens kön 

 

Respondent kön Antal svar Andel svar procent 

Kvinna 105 34,77% 

Man 197 65,23% 

Totalt 302 100,00% 

 

Tabell 9 som presenteras nedan visar ifall respondenten själv äger aktier i företaget. 

Studier vi använt som grund för vår egen har visat att efterfrågan på revision ökar ifall 

det råder en separation mellan ägande och ledning. I vår undersökning finner vi att 

68,21% av svarande innehar aktier i företaget och på grund av detta har dessa företag 

förslagsvis en lägre efterfrågan på revision gentemot de som 31,79% som inte äger 

aktier i företaget. En vidare analys av efterfrågan i samband med separation mellan 

ägande och ledning följer i senare avsnitt.  
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Tabell 9 – Respondentens ägande i aktiebolaget 

Ifall respondenten äger aktier Antal svar Andel svar procent 

Ja 206 68,21% 

Nej 96 31,79% 

Totalt 302 100,00% 

 

Studien från Allee & Yohn (2009) kunde konstatera att företag var mer benägna att 

anlita revisor ifall företaget var äldre eftersom det innebär fler kontraktsförbindelser. I 

tabell 10 nedan presenterar vi åldern på de företag som ingått i studien där vi anser 20 år 

eller äldre som äldre företag. Tabellen nedan visar att cirka hälften av företagen i vår 

studie är äldre vilket vi anser vara en tillfredsställande fördelning av företagen som 

öppnar för vidare analys.  

 
Tabell 10 – Åldern på aktiebolagen 

 

Ålder på företaget Antal svar  Andel svar procent 

0-3 år 14 4,64% 

4-10 år 93 30,79% 

11-20 år 43 14,24% 

Längre än 20 år 152 50,33% 

Totalt 302 100,00% 

  

Tabell 11 visas fördelningen av hur många anställda respektive företag har. 7 företag 

har ett antal anställda som överstiger EU-direktivets gränsvärden och 2 företag har ett 

antal anställda som understiger de svenska. Dessa företag hade å andra sidan en 

omsättning som understeg EU-direktivets gränsvärden alternativt översteg Sveriges, 

detsamma gällde deras balansomslutning vilket gör att de fortfarande är relevanta för 

studien. Vidare kan man notera att de flesta företag i vår studie har anställda mellan 4 

till 10 eller 11 till 30. Ifall ni hade nyttjat ett stratifierat urval istället för ett OSU hade vi 

kunnat erhålla en jämnare fördelning bland dessa grupper, som presenterat under 

avsnittet praktisk metod var detta dock inte målet med studien. I syfte att undersöka 

helhetens bild av revisionsplikt och frivillig revision var OSU det mest lämpade.  

 
Tabell 11 – Aktiebolagens antal anställda 

 

Antal anställda  Antal svar Andel svar procent 

0 till 3 2 0,66 % 

4 till 10 148 49,01 % 

11 till 30 119 39,40 % 

31 till 50 26 8,61 % 

Fler än 50 7 2,32 % 

Totalt 302 100,00 % 

 

Nedan tabell visar företagens omsättning uppdelat i 6 olika intervall. Som presenterat 

utgör de flesta företag en omsättning inom intervallet 10 001 - 30 000. Återigen hade vi 

kunnat nyttja ett stratifierat urval för att erhålla en jämnare fördelning bland grupperna 

men då detta inte ansågs passa syftet på bäst sätt tillämpades ett OSU. Likt tidigare 
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tabeller kommer nedan tabell vara grund för analyser i huruvida storleken på företagen 

kan tänkas påverka uppfattningen till frivillig revision och/eller revisionsplikten. 

 
Tabell 12 – Aktiebolagens omsättning 

 

Omsättning (tkr) Antal  Andel svar procent 

0 till 3000 4 1,32% 

3001 till 10000 89 29,47% 

10001 till 30000 140 46,36% 

30001 till 50000 38 12,58% 

50001 till 83711 30 9,93% 

Över 83711 1 0,33% 

Totalt 302 100,00% 

 

Av alla 302 respondenter angav 61 stycken att de hade utomstående ägare i företaget, 

nedan tabell presenterar hur stor del av dessa företag som ägs av utomstående. Likt 

tabell 9 kan detta utgöra en grund för att se ifall utomstående ägare kan påverka 

företagens efterfrågan på revision. Studier från Van Tendeloo & Vanstraelen (2008) och 

Dedman et al. (2014) kunde exempelvis bevisa att utomstående ägare är en betydande 

faktor vid företagens efterfrågan på revision eftersom den fungerar som ett verktyg för 

att minska separationen mellan ägande och ledning. Denna data är således angelägen för 

vidare analyser i syfte bekräfta ifall företag med utomstående ägare ser mer positivt på 

revision gentemot de företag som inte har utomstående ägare.  
 

Tabell 13 – Andel utomstående ägare i aktiebolagen 

 

Andel som ägs av utomstående ägare  Antal Andel svar procent 

0-24% 14 22,95% 

25-49% 7 11,48% 

50-74% 7 11,48% 

75-100% 33 54,10% 

Totalt 61 100,00% 

 

Nedanstående tabell visar på om företaget är noterat eller ej. Frågan kan användas som 

en potentiell förklaringsfaktor till efterfrågan på revision då publika bolag är tvungna att 

ha revision oavsett aktuella gränsvärden till skillnad från privata bolag. Publika bolag 

tenderar även att ha en större separation mellan ägarna och företagsledningen och därav 

förser denna bakgrundsfråga en möjlighet till att bekräfta agentteorin. Då endast 2,98 % 

av företagen var noterade visar det på att största delen av företagen som studien 

omfattat varit privata företag.  

 
Tabell 14 – Andel noterade aktiebolag 

 

Ifall företaget är noterat Antal Andel svar procent 

Ja  9 2,98% 

Nej 293 97,02% 

Totalt 302 100,00% 
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105 företag angav att de var ett dotterbolag och 6 var del av ett franchisekoncept, nedan 

tabell syftar till att redovisa huruvida revision är ett krav för dessa eller inte. Ifall 

gränsvärdena höjs kommer dessa företag med stor sannolikhet fortsätta med revisor på 

grund av detta krav.  

 
Tabell 15 – Revisionskrav inom koncerner och franchise-koncept 

  

Revisionskrav hos koncern/franchise Antal Andel svar procent 

Ja 76 68,48% 

Nej 27 24,32% 

Vet ej 8 7,20% 

Total 111 100,00% 

 

Studien från exempelvis Blackwell (1998) visar att anlitandet av revisor medför positiva 

effekter vid ansökan om lån samt positiva effekter för företagets räntekostnader. 

Därigenom kan nedan tabell vara en grund för oss att studera om det råder ett samband 

mellan att företag har räntebärande lån gentemot deras agerande om revision blir 

frivilligt. Tabellen visar även att en majoritet av företagen i studien inte har 

räntebärande lån hos en bank. 

 
Tabell 16 – Andel aktiebolag med räntebärande lån 

 

Har räntebärande lån Antal Andel svar procent 

Ja 130 43,05% 

Nej 172 56,95% 

Total 302 100,00% 

 

Tabellen nedan visar svaren på vår kontrollfråga huruvida företaget faktiskt anlitar 

revisor för granskning eller inte. 2 svarande angav att de inte gjorde det vilket medförde 

att dessa två respondenter togs bort vid skapande av empiri och analys eftersom deras 

svar inte är relevanta för vår studie. 

 
Tabell 17 – Andel aktiebolag som anlitar revisor 

 

Anlitar företaget revisor Antal Andel svar procent 

Ja 302 99,34% 

Nej 2 0,66% 

Total 304 100,00% 

 

Svanström (2008) angav att företag som anlitade revisor för rådgivning hade en större 

sannolikhet till att fortsätta anlita revisor för granskning om revisionsplikten 

avskaffades. I tabellen (18) nedan presenterar vi att 170 av de svarande anlitar revisor 

för tjänster utöver granskning vilket sedan kan komma att användas för jämförelse med 

frågan ifall de skulle anlita revisor trots avskaffad plikt i syfte att jämföra vår studie 

med Svanströms. 
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Tabell 18 – Aktiebolag som köper tjänster utöver granskning från revisionsbyrå 

 

Köper tjänster utöver granskning Antal Andel svar procent 

Ja 170 56,29% 

Nej 128 42,38% 

Vet ej 4 1,32% 

Total 302 100,00% 

 

Sammanfattningsvis, ovan data har försett en överblick angående vilka som besvarat vår 

enkät. I frågorna angående omsättning och antal anställda hade vi kunnat erhålla en 

jämnare fördelning av företag om vi tillämpat ett stratifierat urval istället för ett OSU. Å 

andra sidan är vi som nämnt ute efter helhetens åsikter och tyckanden om revisionen 

och därav ansåg vi inte stratifierat urval som det mest lämpade. Vidare har vi som 

presenterat erhållit svar som öppnar upp möjligheten för vidare analyser, exempelvis 

om det råder ett samband mellan kön och inställning till revision eller ifall Svanströms 

slutsats från 2008 angående rådgivning kan tillämpas även vid denna studie. Ovan data 

kommer även användas som förklaringsvariabler för vår regressionsanalys som 

presenteras i avsnitt 5.2. 

 

5.1.2 Attityder, nyttan och kostnaden med revision 
 

I detta avsnitt av empirin presenteras svaren från del 2 av enkäten i vilket 

respondenterna skulle ta ställning till olika påståenden angående uppfattningen av 

revision. Varje påstående skulle besvaras utifrån en skala 1–6 där 1 innebar “påståendet 

stämmer inte alls” och 6 innebar “påståendet stämmer utmärkt”. Som nedan presenterat 

i tabell 19 håller majoriteten av företagen med om att revisionen medför positiva 

effekter för företaget samt att revisionen inte tar för mycket tid. Samtidigt anser en klar 

majoritet av företagen att revisionen är för dyr. Alla siffror under fliken medelvärde är 

framtagna genom formeln “=average” i Excel och standardavvikelsen är även den 

framtagen i Excel med formeln “=stdev.p”.  

 

Det påstående respondenterna håller med om till störst del är påstående 1 och det 

påstående som respondenterna håller med om till minst del är påstående 8. Vid 

påstående 2 bör svaren tolkas omvänt då svarsalternativet “1” på denna fråga innebar att 

företagen inte alls höll med om att revisionen tar för mycket tid. Sammantaget förklarar 

denna data att företagen håller med om att revisionen medför positiva fördelar men att 

den kostar för mycket. 
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Tabell 19 – Aktiebolagens attityder gentemot kostnaden och nyttan med revision 

 

Påstående 

Medelvärde       

(N=302) 

Standardavvikelse 

(N=302) 

Bra verktyg för brister och fel (16:1) 4,838 1,275 

Tar för mycket tid (16:2) 2,844 1,482 

För dyrt (16:3) 4,275 1,445 

Rådgivning bra och användbar (16:4) 4,573 1,263 

Förtroende kreditgivare (16:5) 4,430 1,520 

Förtroende kunder och lev. (16:6) 3,884 1,602 

Förtroende statliga myndigheter (16:7) 4,348 1,549 

Bättre villkor vid låneansökan (16:8) 3,712 1,561 

Nyttan överstiger kostnaden (16:9) 3,791 1,494 

 

5.1.3 Attityder, uppfattningen av revisionsplikten 
 

Del 3 av vår enkät behandlade påståenden om revisionsplikten. Likt del 2 skulle 

företagen besvara utifrån en skala 1-6 där 6 återigen innebar att “påståendet stämmer 

utmärkt” och 1 innebar “påståendet stämmer inte alls”. Utifrån tabellen kan man 

konstatera att företagen ser positivt på revisionsplikten gällande bekämpning av 

brottslig verksamhet, dess bidrag till en rättvisare konkurrens samt att de nuvarande 

gränsvärdena gynnar Sveriges företagsamhet. För att räkna ut nedan medelvärden och 

standardavvikelser använde vi samma formel och tillvägagångssätt som vid påståendena 

i fråga 16. Nedan data samt data från del 2 förser oss möjligheten till att finna samband 

med frågorna från första delen av enkäten samt del 4.  

 
Tabell 20 – Aktiebolagens attityder gentemot revisionsplikt 

 

Påstående 

Medelvärde       

(N=302) 

Standardavvikelse 

(N=302) 

Motverkar brottslig verksamhet (17:1) 4,596 1,479 

Nuvarande gränsvärden gynnar (17:2) 3,868 1,413 

Rättvisare konkurrens (17:3) 4,053 1,528 

 

5.1.4 Övergripande om frivillig revision och revisionsplikt 
 

Den sista delen av enkäten behandlade företagens övergripande inställning till revision 

och revisionsplikt och utgör även den mest centrala delen av vår studie. Här presenteras 

företagens inställning till revisionsplikten och huruvida de anser att gränsvärdena bör 

förändras eller bibehållas. Det presenteras även data angående företagens agerande ifall 

revision blir frivilligt samt ifall företag kommer anlita en annan tjänst för att säkerställa 

finansiella rapporterna om revisionen väljs bort. 

 

Tabellen nedan beskriver företagens agerande ifall revision blir frivilligt. Av totala 

antalet respondenter kan vi konstatera att 73,18% frivilligt skulle anlita revisor ifall 

gränsvärdena höjs eller ifall revisionsplikten slopades. På samma vis kan vi även 

konstatera att 26,82 % då skulle välja bort revisorn. 
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Tabell 21 – Andel aktiebolag som skulle anlita frivillig revision 

 

Anlita revisor vid avskaffad plikt Antal svar Andel svar procent 

Ja 221 73,18% 

Nej 81 26,82% 

Totalt 302 100,00% 

 

Tabell 22 som presenteras nedan följer sedan upp ovanstående tabell (21) och ger svar 

på om de som väljer bort revisor skulle anlita en annan tjänst för att säkerställa de 

finansiella rapporterna. 76,54 % av de som svarat nej på fråga 18 anger att de skulle 

göra det medan 17,28 % inte skulle göra det. Vidare hade 6,17 % av dessa respondenter 

ingen uppfattning.  

 
Tabell 22 – Andel aktiebolag som skulle anlita annan tjänst för säkerställande av redovisning 

 

Anlita annan tjänst för säkerställande Antal svar Andel svar procent 

Ja 62 76,54% 

Nej 14 17,28% 

Vet ej 5 6,17 % 

Totalt 81 100,00% 

 

Nästkommande tabell (23) visar svaren på frågan huruvida företagen upplever att de 

gynnas av revisionsplikten. Resultaten är relativt jämnt fördelade mellan 

svarsalternativen ja, nej och vet ej vilket visar att uppfattningen angående 

revisionsplikten är splittrad och att det bör undersökas vidare i detta område för att 

kartlägga eventuella förklaringar till varför åsikterna är så pass olika.  

 
Tabell 23 – Aktiebolag som upplever att de gynnas av plikten 

 

Upplever att man gynnas Antal svar Andel svar procent 

Ja 100 33,11% 

Nej 98 32,45% 

Vet ej 104 34,44% 

Totalt 302 100,00% 

 

Svaren från den sista stängda frågan i vår enkät presenteras nedan och ger svar på vilken 

ställning företagen tar när det kommer till en eventuell ändring av gränsvärdena. En klar 

majoritet av företagen anser att gränsvärdena bör bibehållas på samma nivå (60,93 %), 

20,53 % vill se en höjning och 18,54 % vill att gränsvärdena sänks.  

 
Tabell 24 – Vilka gränsvärden aktiebolag vill tillämpa 

 

Gränsvärdena bör Antal svar Andel svar procent 

Höjas 62 20,53% 

Sänkas 56 18,54% 

Bibehållas på samma nivå 184 60,93% 

Totalt 302 100,00% 
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5.1.5 Sambandsanalyser 
 

I denna del av empirin ställer vi svaren från olika frågor mot varandra i syfte att finna 

signifikanta samband och skillnader som exempelvis kan bekräfta eller förkasta tidigare 

studier. Alla statistiska tester utifrån aktiebolagens egenskaper som presenteras i detta 

avsnitt av empirin är utförda på grund av den tidigare litteraturen där de ansetts vara 

påverkande egenskaper hos företag. Dessa egenskaper presenterades under tabell 4 och 

de vi undersöker i detta avsnitt är ägarstruktur, storlek, ålder, företagsledningens 

egenskaper och behov av kreditgivning. Samtliga dessa och resterande faktorer som 

presenterades i tabell 4 kommer även att statistiskt testas i regressionsavsnittet.  

 

I nästkommande tabell (25) jämför vi svaren från ställningstagandena i fråga 16 med 

frågan om företaget har utomstående ägare eller inte (fråga 7). Detta utförs i syfte att 

undersöka hur egenskapen ägarstruktur påverkar inställningen till revision. Raden nedan 

med namnet “Externa ja” representerar alla som har utomstående ägare samt deras 

genomsnittliga svar. Motsvarande gäller raden vid namn “Externa nej” där de 

genomsnittliga svaren från aktiebolagen utan utomstående ägare presenteras. För att se 

ifall det råder en signifikant skillnad mellan dessa grupper valde vi att nyttja ett T-test.  

 

Som nedan presenterat är det 2 påståenden där vi med en signifikansnivå på 5 % kan 

bekräfta att grupperna skiljer sig åt. Gruppen med externa ägare anser inte revision vara 

lika dyr som gruppen utan externa ägare och gruppen med externa ägare anser att 

revisionen inger förtroende hos statliga myndigheter till en högre grad än gruppen utan 

utomstående ägare.  

 
Tabell 25 – Ägarstrukturens påverkan vid uppfattningen av revision 

 

Påstående 

Externa, ja 

(N=61) 

Externa, nej 

(N=241) T-test (sign.) 

Bra verktyg för brister och fel (16:1) 5,0820 4,7759 0,0755 

Tar för mycket tid (16:2) 2,8852 2,8340 0,8154 

För dyrt (16:3) 3,9016 4,3693   0,0298* 

Rådgivning bra och användbar (16:4) 4,7541 4,5270 0,1860 

Förtroende kreditgivare (16:5) 4,6885 4,3651 0,1242 

Förtroende kunder och lev. (16:6) 4,2131 3,8008 0,0688 

Förtroende statliga myndigheter (16:7) 4,6885 4,2614    0,0368* 

Bättre villkor vid låneansökan (16:8) 3,6393 3,7303 0,6823 

Nyttan överstiger kostnaden (16:9) 3,9836 3,7427 0,2703 

 

Gruppen “Externa, ja” och “Externa, nej” ställs nedan mot fråga 20 i enkäten i vilken 

ställde frågan om företaget upplevde att de gynnas av revisionsplikten. Tabellen visar 

att 39,34 % av företagen med externa ägare upplever att de gynnas av en revisionsplikt 

medan 31,54 % av företagen utan externa ägare gör det. Företagen som svarade “Vet ej” 

har inte inkluderats i testet då de inte har lämnat en tydlig ställning till om de gynnas av 

plikten eller inte. Enligt Chi-square-testet kan vi inte påvisa ett signifikant samband 

mellan ägande och upplevt nytta. Denna grupp jämfördes även gentemot frågorna 21 

och 18 i enkäten men då dessa tester inte heller kunde påvisa en signifikant skillnad är 

de analyserna presenterade under avsnittet appendix.  
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Tabell 26 – Ägarstrukturens påverkan på uppfattningen av revisionsplikten 

 

Externa ägare Gynnas Gynnas ej Totalt Chi-Sq. (Sign.) 

Ja (N=61) 39,34 % 24,59 % 63,93 % 0,125 

Nej (N=241) 31,54 % 34,44 % 65,98 % 0,125 

 

Tabellen nedan redogör återigen två olika gruppers svar på påståendena i fråga 16. 

Raden men namnet “Fortsätta” representerar de företag som angivit att de frivilligt 

skulle anlita revisor och gruppen “inte fortsätta” är företag som inte skulle göra det. För 

att se ifall det råder en signifikant skillnad nyttjade vi återigen ett t-test i vilket visade på 

att dessa två grupper markant skiljer sig från varandra med en signifikansnivå på under 

5 % för samtliga påståenden.  

 
Tabell 27 – Skillnader i attityder angående revisionens kostnader och nyttor hos aktiebolag som frivilligt skulle 

anlita revisor gentemot de som inte skulle det 

 

Påstående 

Fortsätta 

(N=221) 

Inte fortsätta 

(N=81) T-test (Sign.) 

Bra verktyg för brister och fel 5,244 3,728    0,000*** 

Tar för mycket tid 2,593 3,531    0,000*** 

För dyrt 4,036 4,926    0,000*** 

Rådgivning bra och användbar 4,891 3,704    0,000*** 

Förtroende kreditgivare 4,819 3,370    0,000*** 

Förtroende kunder och lev. 4,317 2,704    0,000*** 

Förtroende statliga myndigheter 4,710 3,358    0,000*** 

Bättre villkor vid låneansökan 4,059 2,765    0,000*** 

Nyttan överstiger kostnaden 4,050 3,086    0,000*** 

 

För att därefter se hur gruppen “Fortsätta” och gruppen “Inte fortsätta” ställer sig 

gentemot påståendena om revisionsplikt (fråga 17 i enkäten) utfärdade vi en likadan 

analys. Ett T-test kunde även här visa på att grupperna markant skiljer sig åt på samtliga 

påståenden med en signifikansnivå på under 5 %.  

 
Tabell 28 – Skillnader i attityder angående revisionsplikt hos aktiebolag som frivilligt skulle anlita revisor gentemot 

de som inte skulle det 

 

Påstående 

Fortsätta 

(N=221) 

Inte fortsätta 

(N=81) T-test (Sign.) 

Motverkar brottslig verksamhet 4,878 3,827 0,000*** 

Nuvarande gränsvärden gynnar 4,041 3,395 0,001*** 

Rättvisare konkurrens 4,421 3,049 0,000*** 

 

Som tidigare nämnt presenterade vi studier under avsnittet teoretisk referensram som 

tyder på att det råder skillnader mellan män och kvinnor vid valet av att anlita revisor. Å 

andra sidan kan vi med nedan tabell (29) inte bevisa att denna skillnad råder för frågan 

om företaget skulle fortsätta med revision vid avskaffad plikt, svaren från de två olika 

könen är istället relativt jämlika. 77,14 % av kvinnor som besvarat enkäten anger att de 

skulle fortsätta med revisor och 71,07 % av män anger att de skulle fortsätta. Vi valde 
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även att nyttja ett Chi-Square-test för att förtydliga att det inte empiriskt går att bevisa 

något samband med kön och valet av att anlita revision.  

 
Tabell 29 – Skillnader bland kön vid efterfrågan på frivillig revision 

 

Kön Fortsätta  Inte fortsätta Totalt Chi-Sq. (Sign) 

Kvinna (N=105) 77,14 % 22,86 % 100,00 % 0,256 

Man (N=197) 71,07 % 28,93 % 100,00 % 0,256 

 

Ställer vi gruppen kvinnor och gruppen män mot påståendena i fråga 16 av vår enkät 

kan vi dock påvisa skillnader. Som nedan presenterat råder det 3 signifikanta skillnader 

mellan könen som antyder på att kvinnor efterfrågar revision mer än män. En statistisk 

analys av skillnader mellan könen utfördes även mot påståendena i fråga 17 där en 

signifikant skillnad upptäcktes, denna tabell återfinns under avsnittet appendix. 

Kvinnorna angav där ett svar med ett signifikant högre medelvärde än männen vid 

påståendet “Revision motverkar brottslig verksamhet”.  

 
Tabell 30 – Skillnader i attityder angående revisionens kostnader och nyttor bland könen 

 

Påståenden 

Kvinnor 

(N=105) 

Män    

(N=197) T-Test (Sign.) 

Bra verktyg för brister och fel 5,010 4,746 0,081 

Tar för mycket tid 2,933 2,797 0,460 

För dyrt 4,276 4,274 0,991 

Rådgivning bra och användbar 4,914 4,391       0,000*** 

Förtroende kreditgivare 4,648 4,315 0,072 

Förtroende kunder och lev. 4,200 3,716     0,012* 

Förtroende statliga myndigheter 4,571 4,228 0,060 

Bättre villkor vid låneansökan 4,010 3,553     0,014** 

Nyttan överstiger kostnaden 3,800 3,787 0,942 

 

Till förklaringen i samband med tabell 11 angavs att omsättningen bland företagen 

kommer användas för att se ifall det råder samband mellan stora och små företag vid 

inställningen till revision. Nedan tabell (31) jämför svaren på frågan ifall företagen 

skulle fortsätta med revisor trots avskaffad plikt mot företagens respektive omsättning. 

Chi-Square-testet kan signifikant bevisa att valet att fortsätta med revision beror på 

företagets storlek sett utifrån omsättning. Företag med en omsättning under 10 000 tkr 

kommer i större utsträckning välja bort revisor ifall gränsvärdena höjs än företaget med 

en större omsättning.  
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Tabell 31 – Stora och små aktiebolag gentemot efterfrågan på frivillig revision 

 

Omsättning (tkr) Fortsätta Inte fortsätta Totalt Chi-Sq. (Sign.) 

0-10000 (N=93) 59,14 % 40,86 % 100,00 %    0,003** 

10001–30000 (N=140) 77,86 % 22,14 % 100,00 %    0,003** 

30001–50000 (N=38) 84,21 % 15,79 % 100,00 %    0,003** 

50001- (N=31) 80,65 % 19,35 % 100,00 %    0,003** 

 

På samma sätt som ovan tabell kan vi signifikant bevisa att företagets omsättning är en 

förklaringsvariabel till inställningen till revision. Nedan tabell förklarar återigen att det 

råder ett samband mellan företagets omsättning och dess val av revisor.  

 
Tabell 32 – Stora och små aktiebolag gentemot uppfattningen om bästa möjliga gränsvärden 

 

Omsättning (tkr) Höja  Sänka  Bibehålla  Totalt Chi-Sq. (Sign.) 

0-10000 (N=93) 25,81 % 24,73 % 49,46 % 100,00 %    0,006** 

10001–30000 (N=140) 22,14 % 12,14 % 65,71 % 100,00 %    0,006** 

30001–50000 (N=38) 5,26 % 31,58 % 63,16 % 100,00 %    0,006** 

50001- (N=31) 16,13 % 12,90 % 70,97 % 100,00 %    0,006** 

 

Nedan väljer vi att presentera en tabell över företagens omsättning gentemot påstående 

om revisionsplikt (fråga 17 i enkäten). Av de 3 påståendena kan vi inte signifikant 

påvisa att det råder en signifikant skillnad mellan olika stora företag.  

 
Tabell 33 – Skillnader i attityder angående revisionsplikten mellan stora och små aktiebolag 

 

Påstående 

0-10000     

(N=93) 

10001–30000 

(N=140) 

30001–50000        

(N=38) 

50000-       

(N=31) 

ANOVA 

(Sign.) 

Brottslig verksamhet 4,473 4,593 4,789 4,742 0,664 

Gränsvärden gynnar 3,624 3,943 4,053 4,032 0,238 

Rättvisare konkurrens 3,828 4,100 4,421 4,065 0,227 

 

Nedan presenterar vi även företagens omsättning gentemot påståendena i fråga 16 där 2 

signifikanta skillnader kan påvisas. Grupperna skiljer sig markant vid påståendet 

“Revision är för dyrt” samt “Revision inger förtroende hos kunder och leverantörer”. 

Sett till gruppernas medelvärden tyder resultaten på att större företag utgör en större 

efterfrågan på revision än mindre företag vilket ANOVA-testet även påvisar, tabellen 

tyder även på att revision medför mer nytta desto större företaget är.  
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Tabell 34 – Skillnader i attityder angående revisionens kostnader och nyttor mellan stora och små aktiebolag 

 

Påstående 

0-10000   

(N=93) 

10001–

30000       

(N=140) 

30001–

50000       

(N= 38) 

50000-     

(N=31) 

ANOVA 

(Sign.) 

Bra verktyg för brister och 

fel 4,742 4,800 5,132 4,935 0,419 

Tar för mycket tid 3,140 2,679 2,684 2,903 0,115 

För dyrt 4,634 4,271 3,789 3,806   0,004** 

Rådgivning bra och 

användbar 4,538 4,557 4,579 4,742 0,886 

Förtroende kreditgivare 4,226 4,514 4,605 4,452 0,457 

Förtroende kunder och lev. 3,634 3,829 4,395 4,258    0,046* 

Förtroende statliga 

myndigheter 4,226 4,271 4,632 4,710 0,276 

Bättre villkor vid 

låneansökan 3,570 3,714 3,763 4,167 0,498 

Nyttan överstiger kostnaden 3,720 3,671 4,079 4,194 0,191 

 

Tabell 35 visar på om det finns en signifikant skillnad mellan åldern på företagen och 

om de frivilligt skulle fortsätta med revision eller ej vilket Allee & Yohn (2009) kunde 

konstatera. Utifrån ett Chi-Square-test kan vi inte uttala oss om att det råder några 

signifikanta samband mellan ålder och efterfrågan på frivillig revision. 

 
Tabell 35 – Ålder på aktiebolag gentemot efterfrågan på frivillig revision 

 

Ålder på företag Fortsätta Inte fortsätta Totalt Chi-sq. (Sign.) 

0-3 år (N=14) 64,29% 35,71% 100,00% 0,168 

4-10 år (N=93) 60,47% 39,53% 100,00% 0,168 

11-20 år (N=43) 76,34% 23,66% 100,00% 0,168 

Längre än 20 år (N=152) 75,66% 24,34% 100,00% 0,168 

 

I tabell 36 kan det visas ett samband mellan åldern på företaget och om de upplever att 

de gynnas av en revisionsplikt eller ej. Det kan vidare påvisas att yngre företag i större 

grad inte anser att de gynnas lika mycket av plikten som de äldre företagen. En 

anmärkning som bör nämnas här är att testet inte är gjort på alla svar utan endast utifrån 

de som har tagit ställning och svarat antingen “Ja” eller “Nej” på frågan. Företag som 

svarat “vet ej” är inte involverade i Chi-Square-testet vilket markeras under raden 

“Total”. Dessa har inte inkluderats i testet då de inte har lämnat en tydlig ställning till 

om de gynnas av plikten eller inte. 

 
Tabell 36 – Ålder på aktiebolag gentemot uppfattning av revisionsplikt 

 

Ålder på företag Gynnas  Gynnas ej Totalt Chi-sq. (Sign.) 

0-3 år (N=14) 28,57% 28,57% 57,14% 0,023* 

4-10 år (N=93) 23,26% 53,49% 76,74% 0,023* 

11-20 år (N=43) 38,71% 25,81% 64,52% 0,023* 

Längre än 20 år (N=152) 32,89% 30,92% 63,82% 0,023* 
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Flera studier vi valt att presentera i vår teoretiska referensram (Blackwell et 

al., 1998; Hope et al., 2011; Kim et al., 2011) antyder på att revisionen medför positiva 

fördelar för företag med lån eller företag som ska ansöka om lån. Nedan tabell (37) 

jämför företag som har räntebärande lån hos en bank och företag som inte har det 

gentemot påståendena i fråga 16. Två signifikanta skillnader kan bekräftas med ett t-

test, den mest centrala skillnaden i detta sammanhang är vid påståendet “Revision förser 

en möjlighet till bättre villkor vid låneansökan”. Anledningen till att denna kan anses 

vara central är för att den bestyrker de studier vi tidigare presenterat. Vidare kunde även 

en signifikant skillnad påträffas gällande påståendet “Revision är för dyrt”. En analys av 

dessa två grupper gentemot påståendena i fråga 17 finns även presenterat under avsnittet 

appendix.  

 
Tabell 37 – Skillnader i attityder angående revisionens kostnader och nyttor bland aktiebolag med eller utan lån 

 

Påståenden 

Räntebärande 

lån, ja 

(N=130) 

Räntebärande 

lån, nej 

(N=172) T-test (Sign.) 

Bra verktyg för brister och fel 4,769 4,890 0,416 

Tar för mycket tid 2,946 2,767 0,297 

För dyrt 4,438 4,151 0,087 

Rådgivning bra och användbar 4,554 4,587 0,819 

Förtroende kreditgivare 4,654 4,262   0,024* 

Förtroende kunder och lev. 3,915 3,860 0,767 

Förtroende statliga myndigheter 4,346 4,349 0,988 

Bättre villkor vid låneansökan 4,008 3,488     0,004** 

Nyttan överstiger kostnaden 3,738 3,831 0,591 

 

5.2  Logistisk regression 
 

5.2.1  Skapandet av vår regressionsmodell 
 

Logistisk regression är en statistisk teknik som syftar till att undersöka relationen 

mellan en beroende variabel gentemot flera oberoende variabler. Målet med tekniken är 

att förklara variationer i beroende variabeln som ett resultat av de oberoende. Tekniken 

kan då förse svar på faktorer som påverkar ett visst agerande, exempelvis om olika 

egenskaper eller attityder hos företag kan påverka valet av att frivilligt anlita revisor 

eller om olika egenskaper eller attityder hos företag har ett samband med inställningen 

till revisionsplikten (Moore et al., 2011, S.606).  

 

I vår logistiska regressionsmodell kommer våra beroende variabler anta binära värden, 

det vill säga antingen 1 eller 0 vilket även är en förutsättning vid tillämpandet av 

logistiska regressionsmodeller. Skulle vi exempelvis tillämpat en linjär regression 

istället skulle beroende variabeln anta kontinuerliga värden istället för binära. Vårt val 

av modell kommer dock besvara samma frågeställning som det linjära alternativet; 

“vilka faktorer kan användas för att förutse eller förklara olika utfall i beroende 

variabeln?” (Chatterjee & Simonoff, 2013, S.149–150).  

 

Nedan presenteras formeln i vilket vi byggt vår regressionsmodell på: 
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y = β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 +…+βiXi+ ε 

 

I formeln utgör y beroendevariabel, β parametrar, X förklaringsvariabel (oberoende 

variabler) och ε felterm (Moore et al., 2011, S. 581).  

 

5.2.2 Tillämpade variabler 
 

Vi har fastställd 5 beroende variabler i vilket ska analyseras mot olika oberoende. De 5 

vi valt ut kommer från 3 centrala frågor i vår enkät vilket är fråga 18, 20 och 21. I fråga 

18 tog företagen ställning till huruvida de skulle anlita revisor ifall de inte var tvingade 

till det, svarsalternativet nej får det binära värdet 0 i regressionerna och alternativet ja 

får värdet 1. I fråga 20 skulle företagen ange ifall de upplevde att de gynnas av 

revisionsplikten, nej fick återigen det binära värdet 0 och ja 1. Svarsalternativet vet ej på 

denna fråga tillämpas inte i regressionerna eftersom företaget inte tydligt tar någon 

ställning. I fråga 21 anger företagen huruvida gränsvärdena bör höjas, sänkas eller 

bibehållas på samma nivå och på grund av detta skapas 3 olika beroende variabler som 

behandlar vardera utfall.  

 

Användandet av de mest centrala frågorna vid skapandet av de beroende variablerna är 

en vanlig företeelse bland tidigare studier. Svanström (2008) tillämpade bland annat 

“frivilligt anlita revisor” som beroende variabel då frågan, likt vår studie, ansågs vara 

central. På liknande sätt har Collis et al. (2004) och Seow (2001) bestämt centrala frågor 

från sina studier i syfte att statistisk testa vilka faktorer som påverkar utfallet. 

Anledningen till att vi valt ut 18, 20 och 21 som de centrala frågorna grundar sig i våra 

problemformuleringar samt syfte. För att exempelvis kartlägga eller finna vilka företag 

som efterfrågar revision mer än andra kan svaren från fråga 18 analyseras gentemot 

bakomliggande faktorer som omsättning och ägarstruktur. På liknande sätt kan det 

undersökas vilka egenskaper hos företag som kan förklara varför företagen vill höja 

alternativt sänka gränsvärdena.  

 

Nedan presenteras en tabell över samtliga variabler som tillämpats i vår modell samt 

referenser till tidigare studier som nyttjat samma eller liknande variabler. Vid de fall där 

inte alla svar (302) inräknas i variabeln nämns hur många svar variabeln behandlar med 

“N = “. Vidare kommer en av de tre dummyvariablerna som presenteras nedan fungera 

som referensgrupp och därmed inte ingå i regressionsmodellerna, denna variabel har 

namnet “ANATVEJ”. 

 
Tabell 38 – Förklaringar till regressionsvariabler 

 
Variabelbeteckning Förklaring Definition/kodning Fördelning i svaren Tidigare studier där 

liknande variabel 

ingår 

FRIREV  

(beroendevariabel) 

Om företaget skulle 

anlita frivillig revision 

1 = Ja 

0 = Nej 

Ja – 73,18 %  

Nej – 26,82 % 

Collis et al., 2004; 

Lennox & Pittman, 

2011; Ojala et al., 

2016; Seow, 2001 

BIBEHÅLL (a) 

(Beroendevariabel) 

Vad företagen anser 

bör hända med 

nuvarande 

gränsvärden för 

revisionsplikt 

1 = Bibehållas på 

samma nivå 

0 = Annan åsikt 

Bibehållas – 60,93 % 

Annan åsikt – 39,07 % 

Inte använd i tidigare 

forskning 
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SÄNKA (b) 

(beroendevariabel) 

Samma som 

ovanstående 

1 = Gränsvärdena bör 

sänkas 

0 = Annan åsikt 

Sänkas – 18,54 % 

Annan åsikt – 81,46 % 

Inte använd i tidigare 

forskning 

HÖJA (c) 

(beroendevariabel) 

Samma som 

ovanstående 

1 = Gränsvärdena bör 

höjas 

0 = Annan åsikt 

Höjas – 20,53 % 

Annan åsikt 79,47 % 

Inte använd vid 

tidigare forskning 

GYNNASJA 

(Beroendevariabel) 

N = 198, vet ej är inte 

inkluderat 

Om företaget upplever 

att de gynnas av den 

nuvarande 

revisionsplikten 

1 = Ja 

0 = Nej 

 

Ja - 50,5 % 

Nej - 49,5 %   

 

Inte använd i tidigare 

forskning 

OMS Företagets omsättning Vad företaget uppgett 

(Kontinuerlig variabel)  

Minimum – 1 000 tkr 

Maximum - 90 000 tkr 

Medelvärde – 22 763 

tkr 

Collis et al., 2004; 

Ojala et al., 2016; 

Svanström, 2008 

EXT Ifall företaget har 

utomstående ägare 

eller inte 

1 = Ja 

0 = Nej 

Ja - 20,19 % 

Nej - 79,81 % 

Collis 2012; 

Clatworthy & Peel, 

2013; Svanström, 

2008 

ÄAKT Ifall respondenten äger 

aktier i företaget 

1 = Ja 

0 = Nej 

Ja - 68,21 % 

Nej - 31,79 % 

Ojala et al., 2016 

LÅN Om företaget har 

räntebärande lån hos 

en bank 

1 = Ja  

0 = Nej 

Ja - 43,05 % 

Nej - 56,95 % 

Knechel et al., 2008; 

Langli 2015; Seow, 

2001 

DOT Om företaget är ett 

dotterbolag 

1 = Ja 

0 = Nej 

Ja - 35,10 % 

Nej - 64,90 % 

Knechel et al., 2008; 

Svanström, 2008 

ANATJA 

(Dummyvariabel) 

Ifall företaget anlitar 

en tjänst utöver 

granskning från 

revisionsbyrån 

1 = Ja  

0 = Annan åsikt 

Ja - 56,29 % 

Annan åsikt – 43,69 % 

Senkow et al., 2001; 

Svanström, 2008 

ANATNEJ 

(Dummyvariabel) 

Samma som ovan 1 = Nej 

0 = Annan åsikt 

Nej - 42,38 

Annan åsikt – 57,62 % 

Senkow et al., 2001; 

Svanström, 2008 

ANATVEJ 

(Dummyvariabel) 

Samma som ovan 1 - Vet ej 

0 = Annan åsikt 

Vet ej - 1,33 % 

Annan åsikt - 98,68 % 

Senkow et al., 2001; 

Svanström, 2008 

ÅLD Hur länge företaget 

har varit verksamt 

1 = Längre 20 år  

0 = Mindre än 20 år 

Äldre än än 20 år - 

50,33% 

Yngre än 20 år - 

49,67% 

Clatworthy & Peel, 

2013; Dedman & 

Kausar, 2012; 

Lennox & Pittman, 

2011 

KÖN Könet på respondenten 1 = Kvinna 

0 = Man 

Kvinna - 34,77% 

Man - 65,23% 

Clatworthy & Peel, 

2013; Langli, 2015; 

Nalikka, 2009 

BRAVERK Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

revisionen är ett bra 

verktyg för att hitta 

brister eller fel i 

årsredovisningen 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 4,838 

Median - 5 

Standardavvikelse - 

1,275 

Collis et al., 2004; 

Collis, 2012 

 

FMTID Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

revision tar för mycket 

tid 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 2,844 

Median - 3 

Standardavvikelse - 

1,482 

Minnis & Shroff, 

2017 

FDYRT Till vilken 

utsträckning företagen 

instämmer med att 

revision är för dyrt 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 4,275 

Median - 4 

Standardavvikelse - 

1,445 

Collis, 2012 

RÅDBRA Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

rådgivningen från 

revisorn är bra och 

användbar 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 4,573 

Median - 5 

Standardavvikelse - 

1,263 

Inte använd i tidigare 

forskning 
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FÖRKRE Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

revision ökar 

förtroendet hos 

kreditgivare 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 4,430 

Median - 5 

Standardavvikelse - 

1,520 

Collis, 2012 

FÖRKULEV Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

revision ökar 

förtroendet hos kunder 

och leverantörer 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 3,884 

Median - 4 

Standardavvikelse - 

1,602 

Bauwhede & 

Willekens, 2004; 

Collis, 2012 

FÖRST Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

revision ökar 

förtroendet hos statliga 

myndigheter 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 4,348 

Median - 5 

Standardavvikelse - 

1,549 

Inte använd i tidigare 

forskning 

BVLÅN Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

revisionen medför 

bättre villkor vid 

låneansökan 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 3,712 

Median - 4 

Standardavvikelse - 

1,561 

Blackwell et al., 

1998; Collis, 2012 

NYTTKOST Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

nyttan överstiger 

kostnaden för revision 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 3,791 

Median - 4 

Standardavvikelse - 

1,494 

Collis, 2012 

BROVERK Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

revision är ett bra 

verktyg för att 

motverka brottslig 

verksamhet 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 4,596 

Median - 5 

Standardavvikelse - 

1,479 

Inte använd i tidigare 

forskning 

NGGYNN Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

nuvarande 

gränsvärden gynnas 

Sveriges 

företagsamhet 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 3,868 

Median - 4 

Standardavvikelse - 

1,413 

Svanström, 2008 

RÄTKONK Till vilken 

utsträckning företaget 

instämmer med att 

revision bidrar till en 

rättvisare konkurrens 

på marknaden 

Mäts på en skala från 1 

(instämmer inte alls) 

till 6 (instämmer helt) 

Medelvärde - 4,053 

Median - 4 

Standardavvikelse - 

1,528 

Inte använd i tidigare 

forskning 

 

5.2.3 Korrelation och multikollinearitet 
 

Det uppstår alltid en risk vid regressionsanalyser där flera oberoende variabler 

tillämpas. Risken är att de oberoende variablerna är högt korrelerade med varandra 

vilket kan ha en påverkan på resultatet, detta benämns multikollinearitet. Om 

multikollinearitet uppstår blir det svårt att uttala sig om den enskilda oberoende 

variabelns påverkan på den beroende då båda variablerna innehåller samma 

information. För att undersöka om det föreligger multikollinearitet kan en 

korrelationsmatris upprättas där korrelationen mellan variabler presenteras och 

analyseras (Moore et al., 2016, S.570)  

 

I den här studien kommer de fem olika beroende variablerna testas i två avsnitt där 

vartdera avsnitt behandlar olika oberoende variabler. Dessa två avsnitt kommer således 
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inte innehålla samma oberoende variabler och på grund av detta kommer även två 

korrelationsmatriser upprättats för att kartlägga eventuell multikollinearitet. I avsnitt 

Appendix presenteras båda Korrelationsmatriserna där KORR1 innehåller de oberoende 

variablerna från regressionsavsnitt 1 och KORR2 innehåller de oberoende variablerna 

från regressionsavsnitt 2.  

 

I en korrelationsmatris kan korrelationskoefficienten anta ett värde mellan -1,0 och 1,0 

där respektive maxvärde betyder att variablerna är perfekt korrelerade antingen negativt 

eller positivt. Vidare medför ett värde på 0 att variablerna inte har någon samverkan alls 

(Stukát, 1993, S.57). Vad som anses vara för hög korrelation kan variera bland forskare. 

Hair et al. (1998, s. 191) menar att en korrelation över 0,9 indikerar att det kan föreligga 

problem bland variablerna. Anderson et al. (2009, s. 655) menar å andra sidan att 

gränsen är lägre och att korrelationen inte bör överstiga vid 0,7.  I denna studie har vi 

valt att tillämpa gränsnivå på +/-0,8 då den utgör den genomsnittligt vanligaste gränsen 

för multikollinearitet bland tidigare forskning.   

 

Efter en analys av “KORR1” kan det konstateras att variablerna överlag är svagt 

korrelerade med varandra. Alla variabler har en korrelation som ligger innanför 

intervallet +/-0,3 förutom en variabel. Variabeln som ligger utanför intervallet är 

dummyvariablerna för om företaget köper en annan tjänst utöver granskning från 

revisionsbyrån, “ANATJA” och “ANATJNEJ”. Vid denna observation uppstår en 

korrelation på -0,973. Detta behöver dock inte nödvändigtvis innebära något problem, 

enligt Hair et al. (1998, s. 188) kan en situation med hög multikollinearitet uppstå när 

forskarna använder dummyvariabler för tillämpa icke-numerisk data. Det är inget 

problem för regressionen då respondenten endast kunde fylla i ett svarsalternativ vilket 

gör att variablerna aldrig är aktiva i regressionen samtidigt. 

 

Efter en analys av KORR2 kan en större spridning av korrelationer på variablerna 

påvisas än i KORR1 då dem till störst del ligger inom intervallet +/- 0,6. Vidare fanns 

det tre korrelationer som bör kommenteras då de låg utanför intervallet +/- 0,7.  Dessa 

var variablerna angående företagens åsikter huruvida revision skapar ökat förtroende för 

kreditgivare, kunder/leverantörer och statliga myndigheter. Variablerna visade en 

korrelation som låg mellan 0,7197 och 0.7262. En trolig anledning till att dessa är högt 

korrelerade är för att frågorna följde varandra i enkäten och var relativt lika utformade. 

Detta kan ha lett till att respondenterna gav liknande svar på alla tre frågor. Dessa 

variabler kommer tas med i regressionsmodellerna då de ligger innanför gränsen vi 

tillämpar i denna studie och för att vardera behandlar en särskiljande aspekter angående 

förtroende och revision. I syfte att säkerställa vårt resultat har ytterligare regressioner 

utförts där endast en av dessa tre högt korrelerade variabler tagits med i modellen, 

eftersom endast två skillnader kunde påvisas gentemot tabellerna som presenteras nedan 

utgör de ingen bristfällig del av vårt regressionsavsnitt. Dessa säkerställande 

regressioner är presenterade under avsnittet appendix.   

 

5.2.4 Resultat från regressionerna 
 

Samtliga 5 beroende variabler testas i regressionsanalyser under två olika avsnitt. Det 

första avsnittet ställer samtliga beroende variabler mot 7 oberoende variabler som 

kommer från del 1 av vår enkät i vilket behandlade bakgrundsdata. Avsnitt 2 ställer 

samma beroende variabler men istället mot avsnitt 2 och 3 av enkäten som behandlade 
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attityder om revision samt revisionsplikt. Under båda avsnittet kommer dock “OMS” 

användas som en oberoende variabel då dess förklaringsfaktor visar sig vara hög.  

 

Regressionsavsnitt 1, bakgrundsdata respondent 

 

För de första fem regressionerna använde vi följande formel; 

 

FRIREV/BIBEHÅLL/SÄNKA/HÖJA/GYNNASJA = β0 + β1*OMS + β2*EXT + 

β3*ÄAKT + β4*LÅN + β5*DOT + β6FRA + β7*ANTJÄ + β8*ÅLD + β9*KÖN + ε 

 

Dessa regressioner genererade följande resultat; 

 
Tabell 39 – Resultat från regressionsavsnitt 1 

 

Variabel FRIREV BIBEHÅLL (a) SÄNKA (b) HÖJA (c) GYNNASJA 

  Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) 

            

OMS 

0,0000204* 

(0,017) 

– 0,00000136 

(0,667) 

0,00000474 

(0,246) 

– 0,0000123 

(0,161) 

0,0000221** 

(0,007) 

EXT 0,0339 (0,928) 0,0389 (0,906) 0,360 (0,374) – 0,384 (0,367) 0,335 (0,410) 

ÄAKT – 0,575 (0,102) – 0,426 (0,164) 0,0565 (0,885) 0,553 (0,155) – 0,464 (0,218) 

LÅN – 0,012 (0,965 ) – 0,221 (0,366) 0,00308 (0,992) 0,332 (0,259) – 0,0918 (0,765) 

DOT – 0,137 (0,643)  0,395 (0,143) – 0,842* (0,025) 0,164 (0,610) – 0,243 (0,472) 

ANATJA 0,309 (0,800) 0,793 (0,451) – 1,793 (0,099) 12,78 (0,985) 1,492 (0,253) 

ANATNEJ 0,33 (0,788) 0,837 (0,428) – 1,751 (0,108) 12,66 (0,985 ) 1,199 (0,358) 

ÅLD 0,198 (0,467) 0,0914 (0,710) 0,342 (0,276) – 0,453 (0,129) – 0,0400 (0,896) 

KÖN 0,189 (0,538)  0,304 (0,273) – 0,403 (0,274) – 0,131 (0,698) 0,159 (0,660) 

(KONSTAT) 0,565 (0,639) – 0,217 (0,834) 0,217 (0,837) – 14,09 (0,984) – 1,474 (0,259) 

      

Antal N=302 N=302 N=302 N=302 N=198 

Pseudo R2  4,04 % 2,63 % 4,75 % 4,40 % 6,07 % 

    *= p < 0,1 ** = p < 0,05 ***= p < 0,01   

 

Det första vi kan utläsa från tabell 39 är att omsättningen är en signifikant del av 

förklaringen till variationen i våra beroende variabler “GYNNASJA” och “FRIREV”. 

Företagens omsättning agerar därav som en förklarande faktor till företags val av att 

fortsätta med revision samt en förklaring till varför de upplever att de gynnas av 

revisionsplikten. Då koefficienterna i båda fallen även har positiva värden innebär det 

att större företag är mer positivt inställda till att fortsätta med revision samt att den 

upplevda nyttan av revisionsplikten ökar desto större företaget är. 

 

Vi kan även konstatera att företag som är dotterbolag är en signifikant anledning till 

variationen i beroende variabeln “SÄNKA”. Koefficienten är negativ i detta fall vilket 

visar på att dotterbolag är mer negativa till att sänka gränsvärdena. Förslagsvis är dessa 

företag mer positivt inställda till att bibehålla eller höja gränsvärdena men då inga 

signifikanta resultat kunde utläses går det inte att bekräfta med en signifikansnivå på 5 

%. 
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Resterande oberoende variabler kunde inte användas för att förklara några variationer 

för de valda beroende variablerna. Det finns dock fall inom dessa regressioner där 

signifikansnivån är nära 5 % men då signifikansnivån för denna studie är fastställd till 5 

% kommer de inte att användas eller analyseras. Detta betyder att vi inte kan använda 

resterande egenskaper för att förklara aktiebolagens efterfrågan på frivillig revision eller 

deras uppfattning av revisionsplikten.   

 

Sammantaget från avsnitt 1 kan vi konstatera att den genomsnittliga förklaringsgraden 

för regressionerna är 4,38 % och för vardera regressionen 4,04 %, 2,63 %, 4,75 %, 4,4 

% och 6, 07 %. Jämför vi sedan denna förklaringsgrad gentemot tidigare studier kan 

även konstatera att den är låg. Exempelvis kunde Kausar et al. (2016) presentera en 

regressionsmodell med en förklaringsgrad på 6,2 % och Langli (2015) 11,7 %. Detta 

visar alltså att det finns ett flertal andra egenskaper hos aktiebolag som kan förklara 

utfallen i våra beroende variabler i vilket vår studie inte kunnat påträffa. En 

regressionsmodell där egenskaper hos aktiebolag ska förklara beteenden rörande 

frivillig revision och revisionsplikt bör alltså undersöka ytterligare egenskaper som kan 

tänkas påverka. Då våra variabler har sitt ursprung i den befintliga litteraturen ger detta 

en indikation på att det finns andra faktorer som bör studeras. I vårt nästkommande 

regressionsavsnitt kommer istället modellens beroende variabler att testas med attityder 

som förklaringsvariabler.  

 

Avsnitt 2, ställningstaganden revision och revisionsplikt 

 

Samtliga 5 beroende variabler testades nu mot samtliga påståenden i fråga 16 och 17 

vilket utgör avsnitt 2 av vårt regressionsavsnitt. Avsnitt 2 testar då således om 

aktiebolagens attityder kan förklara beroende variablerna på ett bättre eller sämre sätt än 

egenskaperna. Vidare användes även oberoende variabeln omsättning i detta avsnitt då 

dess förklaringsfaktor som sagt visade sig vara markant. Regressionerna för avsnitt 2 

har därav följande formel; 

 

FRIREV/BIBEHÅLL/SÄNKA/HÖJA/GYNNASJA =β0 + β1*OMS + β2*BRAVERK 

+ β3*FMTID + β4*FDYRT + β5*RÅDBRA + β6*FÖRKRE + β7*FÖRKULEV + 

β8*FÖRST + β9*BVLÅN +β10*NYTKOST + β11*BROVERK +β12*NGGYNN + 

β13*RÄTKONK + ε 

 

Resultat för dessa regressioner presenteras i nedan tabell (X); 
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Tabell 40 - Resultat från regressionsavsnitt 2 

 

Variabel FRIREV BIBEHÅLL (a) SÄNKA (b) HÖJA (c) GYNNASJA 

  Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) 

        

OMS 

0,0000192 

(0,062) 

– 0,000000643 

(0,856) 

0,00000334 

(0,402) 

– 0,00000769 

(0,391) 

0,0000260* 

(0,017) 

BRAVERK 0,584*** (0,000) 0,265* (0,045) 0,0775 (0,650) – 0,363* (0,011) 0,140 (0,485) 

FMTID – 0,218 (0,120) 0,0296 (0,786) 0,0183 (0,889) – 0,0532 (0,676) – 0,132 (0,435) 

FDYRT – 0,189 (0,237) – 0,0769 (0,518) – 0,00297 (0,983) 0,110 (0,460) – 0,0776 (0,670) 

RÅDBRA 0,240 (0,132) 0,164 (0,216) – 0,176 (0,269) – 0,0752 (0,611) 0,283 (0,169) 

FÖRKRE 0,0271 (0,882) – 0,0839 (0,585) – 0,0168 (0,930) 0,145 (0,420) – 0,0821 (0,739) 

FÖRKULEV 0,212 (0,222) – 0,00579 (0,967) 0,213 (0,244) – 0,212 (0,195) 0,262 (0,243) 

FÖRST 0,0546 (0,732) – 0,0102 (0,940) – 0,0608 (0,725) 0,0504 (0,746) 0,349 (0,098) 

BVLÅN 0,197 (0,214) – 0,0911 (0,454) 0,0981 (0,492) 0,0576 (0,696) 0,0183 (0,928) 

NYTKOST 0,110 (0,451) 0,0519 (0,630) 0,0153 (0,899) – 0,101 (0,412) 0,103 (0,541) 

BROVERK – 0,0418 (0,799) 0,0836 (0,498) – 0,174 (0,240) 0,0537 (0,699) 0,442* (0,030) 

NGGYNN – 0,199 (0,242) 0,551*** (0,000) 

– 0,490*** 

(0,000) – 0,264 (0,066) – 0,0108 (0,951) 

RÄTKONK 0,328* (0,027) 0,0614 (0,608) 0,275 (0,066) – 0,364** (0,009) 0,283 (0,075) 

(KONSTANT) – 4,004** (0,001) – 3,415*** (0,000) – 0,675 (0,538) 2,609* (0,020) 

– 7,600*** 

(0,000) 

      

Antal N=302 N=302 N=302 N=302 N=198 

Pseudo R2  37,22 % 16,96 % 9,18 % 19,81 % 40,84 % 

  *= p < 0,1 ** = p < 0,05 ***= p < 0,01   
 

 

Utifrån ovan tabell kan man konstatera att förklaringar till variationer i beroende 

variablerna “FRIREV”, “BIBEHÅLL” och “HÖJAS” kan förklaras av svaren från 

påståendet “Revision är ett bra verktyg för att hitta brister och fel i årsredovisningen”. 

Till att börja med kan vi konstatera att företag som anser att revisionen utgör ett bra 

verktyg för att finna brister eller fel är positivt inställda till att fortsätta med revision 

ifall gränsvärdena höjs. På liknande sätt kan vi utläsa att företag som vill bibehålla 

nuvarande gränsvärden anser att revisionen utgör ett bra verktyg för att hitta brister eller 

fel. Vi kan även finna en signifikant förklaringsfaktor för svaret på “BRAVERK” och 

variationen i beroende variabeln “HÖJA”. Då koefficienten i detta fall antar ett negativt 

värde innebär detta att företag som finner revisionen som ett bra verktyg för att hitta 

brister eller fel är mer negativt inställda till att höja nuvarande gränsvärdena. 

 

Vi ser även i tabellen att oberoende beroende variabeln “BROVERK” signifikant kan 

förklara variationer i beroende variabeln “GYNNASJA”. Med tanke på koefficientens 

positiva lutning anser företag som finner att revisionen motverkar brottslig verksamhet 

till högre grad att de även gynnas av den rådande revisionsplikten. 

 

Svaren på frågan “Nuvarande gränsvärden gynnar Sveriges företagsamhet” (NGGYNN) 

kan förklara variationerna i beroende variablerna “BIBEHÅLL” och “SÄNKA”. 

Svarande som anser att “nuvarande gränsvärden gynnar” är mer positivt inställda till att 

bibehålla nuvarande gränsvärden och på samma sätt är företag som anser att “nuvarande 



62 
 

gränsvärden gynnar” desto negativare inställda till att sänka gränsvärdena eftersom 

koefficienten där antar ett negativt värde. 

 

Utifrån regressionerna presenteras även informationen att variationer i beroende 

variabeln “HÖJS” kan förklaras med företagens olika svar på “RÄTTKONK”. 

Koefficienten antar här ett negativt värde vilka förklarar att företagen som anser att 

revisionsplikten bidrar till en rättvisare konkurrens även är mer negativt inställda till att 

höja nuvarande gränsvärden. Vidare kunde även ”RÄTTKONK” förklara variationer in 

beroende variabeln ”FRIREV” vilket innefattar att det är en attityd som påverkar ifall 

företaget anlitar frivillig revision. Desto mer företaget överensstämmer med påståendet 

desto positivare uppfattning har dem gentemot att anlita frivillig revisor.  

 

Slutligen ser vi att aktiebolagens omsättning kan förklara variationer i “GYNNASJA”, 

större företag upplever med andra i högre grad att de gynnas av den nuvarande 

revisionsplikten. Resterande oberoende variabler kunde inte ange förklaringar till några 

beroende variabler då signifikansnivå inte uppnådde 5 %.   

 

Sammantaget från avsnitt två kan vi konstatera en genomsnittlig förklaringsgrad på 

24,8% och för vardera regression 40,84%, 19,81%, 9,18%, 16,96% och 37,22%. Ser vi 

denna förklaringsgrad gentemot tidigare studier har vi uppnått relativt lik nivå. 

Exempelvis kunde Chow (1982) fastställa sin förklaringsgrad vid 26,8% och Langli 

(2015) 11,7 %. Sett till tidigare studier anses då 24,8 % vara en tillfredsställande nivå, 

Emellertid finns det fortfarande andra faktorer som kan förklara utfallen i våra beroende 

variabler.  

 

Jämför vi till slut regressionsavsnitt 1 med regressionsavsnitt 2 kan vi konstatera att 

aktiebolagens attityder förklarar beroende variablerna på ett bättre sätt än aktiebolagens 

egenskaper. Detta går emot den tidigare litteraturen där man tenderar att exempelvis 

förklara efterfrågan på frivillig revision med egenskaper som omsättning, ålder eller 

ägarstruktur istället. Således lägger vi med detta fram bevis på att det snarare är hur 

aktiebolagen uppfattar revision och revisionsplikt som utgör deras ställning till 

gränsvärdena samt deras efterfrågan av extern granskning.  
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6.0 Analys 
 

I denna del av studien presenteras analyser utifrån resultaten i empirin med den 

teoretiska referensramen som utgångspunkt. Våra resultat kommer diskuteras i syfte att 

förklara vissa utfall utifrån den tidigare litteraturen, kapitlet kommer även förkasta 

eller bekräfta tidigare resonemang angående vilka egenskaper och/eller attityder som 

påverkar upplevelsen av revisionsplikten eller inställningen till frivillig revision. 

 

6.1 Nyttan med revision samt dess efterfrågan 
 

6.1.1 Inställningen till revision 
 

Av de totala 302 respondenterna anger 211 att de skulle fortsätta med en frivillig 

revision om det nuvarande kravet togs bort eller ändrades. Sammantaget motsvarar det 

en kvot på 73,18% som skulle fortsätta och 26,82% som skulle välja bort revision vid 

möjlighet. Sett till den tidigare litteraturen faller andelen inom ramen för 

undersökningar inom samma område. Collis et al. (2004) fann exempelvis på en likadan 

fråga att 63 % av brittiska företagen skulle fortsätta med revision även om plikten 

ströks. Även Svanström (2008) använde samma fråga när han undersökte företag i 

Sverige och kunde visa att en andel på 66,67% hade avsikt att behålla tjänsten frivilligt 

givet att plikten slopades. I relation till dessa studier är resultatet från vår studie således 

lite högre än den tidigare forskningen men går överlag i linje med den.  

 

Vidare utförs denna studie på en marknad där revision är ett krav för företagen. Vi 

undersöker därmed inte den verkliga effekten av en ändrad lagstiftning och hur 

marknaden verkligen skulle agera. Ojala et al. (2016) utförde dock sin studie på en 

marknad som redan hade slopade revisionsplikten och att Finland applicerat liknande 

gränsvärden som i Sverige kunde forskarna se att efterfrågan på tjänsten sjönk med 

tiden. Från att 32 % av företagen valt att behålla tjänsten under det första året minskade 

efterfrågan till att endast 23 % valde att fortsätta med tjänsten efter tre år. Dedman et al. 

(2014) visade på liknande resultat i sin studie där efterfrågan sjönk från 71 % till 52 % 

under de följande två åren efter att plikten slopats. 

 

Den ovan nämnda studien från Collis et al. (2004) som undersökte företagens 

efterfrågan på revision innan lagändringen i Storbritannien följdes upp av forskaren 

själv i syfte av att kartlägga hur marknaden hade reagerat efter själva avlägsnandet av 

kravet. Resultaten visade på en markant förändring i efterfrågan när det kom till 

revision under de följande fem åren. År 2010 var det 43 % av de aktuella företagen 

anlitade tjänsten (Collis 2010) och två år senare, när Collis återigen undersökte 

efterfrågan kunde en ännu lägre andel påvisas där 39 % anlitade tjänsten (Collis, 2012). 

Studierna från Collis et al. (2004) och Collis (2012) kan med andra ord visa på att 

företagens efterfrågan på revision kan komma att ändras över tid. 

 

Detta i sig visar en intressant aspekt när det kommer till hur efterfrågan kan förändras 

över tid. Sett till den tidigare forskningen tyder det på att den största förändringen 

angående efterfrågan sker under de första åren efter plikten ändras eller slopas. En 

anledning till att efterfrågan på revision minskar över tid kan vara att företaget inte 

hunnit tagit ställning till huruvida de skulle verka bättre utan eller med revisor förens 

möjligheten väl presenterats. Med detta nämnt, samt givet de tidigare studierna inom 
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områden, anser vi därmed att efterfrågan på revision möjligen kan vara lägre än 73,18% 

om man ser till hur marknaden skulle agera över en längre tidsperiod.  

 

Vidare var både omsättningen och antalet anställda lite högre bland de företag som 

svarade gentemot populationen i helhet. Sett till den tidigare forskningen samt 

resultaten från denna studies regressioner kunde det konstateras att storleken på företag 

påverkar dess efterfråga på tjänsten, där mindre företag utgör en lägre efterfråga. Givet 

att de svarande företagen var lite större än populationen kan efterfrågan i populationen 

även rimligen antas vara lägre då de till större del består av mindre bolag än de som 

deltog i denna studie.  

 

De företag som svarade att de inte skulle anlita frivillig revision ombads även besvara 

frågan ifall de skulle anlita en annan tjänst för att säkerställa bokföringens korrekthet. 

På denna fråga svarade följaktligen 91 respondenter varav 62 stycken (76,54 %) svarade 

ja. Efter att revisionsplikten avskaffades 2010 kunde Sverige se en markant ökning i 

efterfrågan på redovisningskonsulter (Revisionsvärlden, 2010) vilket vårt resultat kan 

relateras till, höjs gränsvärdena kommer fler företag efterfråga redovisningstjänster. En 

respondent valde även att kommentera sina svar med “Vi är en redovisningsbyrå med 

auktoriserade redovisningskonsulter och vår verksamhet gynnas av att gränsvärdena för 

revisionsplikt höjs. Vi önskar även att de mindre bolagen som inte har revisionsplikt 

skulle ha krav på att årsredovisning och deklaration upprättas av auktoriserad 

redovisningskonsult. Redovisningskonsulterna sitter oftast inne med lika mycket 

kunskap som revisorn för små bolag. Däremot är vi emot att mindre bolag helt på egen 

hand gör sina årsredovisningar, de blir ofta fel. Ha gärna ett större krav men inte 

revisionskrav”. Sammantaget finns indikationer att en del av aktiebolagen efterfrågar 

hjälp med redovisningen istället för en granskning av de slutgiltiga finansiella 

rapporterna vilket kan relateras till litteratur som presenterats i denna studie.  

 

Vid påståendena i fråga 16 av enkäten kan vi utläsa hur aktiebolagen ställer sig mot den 

upplevda nyttan gentemot kostnaden av revisionen och generellt sett står aktiebolagen 

positivt till dessa. Skalan för svarsalternativen låg som nämnt mellan 1-6 och en positiv 

ställning skulle därför ha resulterat i ett medelvärde på 3,5 eller högre. Majoriteten av 

svaren finner vi även inom intervallen 3,7 till 4,8 vilket tyder på att företagen generellt 

har uttryck en positiv överensstämmelse med de flesta av enkätens påståenden. 

 

Påståendet angående om revision är ett bra verktyg för att hitta brister eller fel i 

årsredovisningar är det ställningstagande företagen överensstämmer till högst grad med. 

Med en genomsnittlig överensstämmelse på 4,838 visar det på att företagen anser att 

revision bidrar till bättre kvalitet i de finansiella rapporterna hos företagen. Vidare är 

redovisningskvalitet en aspekt som utgör en faktor som kan förklara valet av att ha 

revision samt en förklaring till vårt utfall. Forskning från Clatworthy och Peel (2013) 

visade på att företag som anlitar revisor i lägre utsträckning har felaktigheter i 

bokföringen. Collis et al. (2004) visade även på att revision kan förbättra kvaliteten av 

information i företagens årsredovisningar. En förklaring till företagens åsikter kan 

således vara givet i den tidigare litteraturen och företagen överensstämmer därav med 

att revision förbättrar kvaliteten på de finansiella rapporterna. 

 

Det främsta argumentet till att höja gränserna har motiverats med att det minskar den 

administrativa bördan (Riksdagen 2016/17: CU6 2016) vilket inkluderar både tid och 

pengar. I det andra påståendet undersöker vi huruvida företagen anser att revision tar för 
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mycket tid vilket även är det påstående företagen instämmer minst med. Resultaten 

visade endast på en 2,844 genomsnittlig överensstämmelse vilket blir intressant då det 

skiljer sig från tidigare forskningen samt parter som förespråkar en gränshöjning. 

Minnis & Shroff (2017) kunde exempelvis visa på att majoriteten av företagen tyckte att 

revision tog för mycket av ledningens tid men detta är således inte åsikten bland de 

svenska aktiebolagen vi undersöker. En potentiell anledning kan vara för att Minnis & 

Shroff (2017) genomförde sin undersökning på företag från 33 olika länder och inte 

endast Sverige. Tiden i och med revisionen kan då förslagsvis skilja sig åt mellan länder 

men ser man till förslaget från 2016 håller företagen i vår studie inte med angående 

tidsaspekten som administrativa bördan innefattar. 

 

Det andra påståendet som behandlar den administrativa bördan är det angående om 

företagen anser revisionen vara för dyr. Generellt var företagen mer överensstämmande 

med detta än påståendet angående revisionens tidsomfattning då det genomsnittliga 

svaret uppgick till 4,275 gentemot 2,844. En stor del av den tidigare forskningen 

konstaterar även att kostnaden är en av de mest betydande faktorerna vid valet av 

frivillig revision. Langli (2015) kunde exempelvis visa att en anledning till att företag 

väljer bort revision är om de historiskt sett har haft höga revisionskostnader. Minnis & 

Shroff (2017) styrker även detta i sin studie och visar på att revisionsavgiften är en av 

de drivande faktorerna till att välja bort revision. Sammantaget kan det bedömas att 

företagen håller med om att den administrativa kostnaden för revisionen är stor men inte 

att den tar för mycket tid från verksamheten. 

 

I påståendet angående revisorns rådgivande roll erhöll vi ett genomsnittligt svar på 

4,573 vilket betyder att företagen anser den vara bra och användbar. Utifrån 

regressionsmodellerna kan vi å andra sidan inte presentera att det finns ett samband i 

vår studie som kan bekräfta att företag som köper rådgivning av revisor utgör en större 

efterfrågan på frivillig revision vilket Svanström (2008) kunde fastställa. Denna 

information kan å andra sidan utgöra en positiv aspekt för revisionens utveckling. I 

framtidsspaningen från FAR (2013) angav man att den rådgivande rollen kommer bli 

allt mer viktig då granskandet går från det manuella till det elektroniska. Detta resultat 

kan då indikera på att den rådgivande rollen som revisorer besitter är uppskattad samt 

att det finns en efterfrågan på den.  

 

En av de största nyttorna med revision har visat sig vara förtroendet det ger till andra 

intressenter samt hur revision påverkar relationerna till dessa parter både inom monetära 

och icke-monetära termer. I mer icke-monetära termer menar Power (2003) på att 

revision skapar en ökad tilltro till årsredovisningar hos statliga myndigheter vilket 

gynnar samhället då skattefusk minskar. Svanström (2008) indikerar även på att kunder 

och leverantörer kan ha ett intresse till revision då det medför en trygghet att veta att 

företagets räkenskaper revideras vilket skapar säkrare affärer. Till sist, på kreditsidan, 

menar Dedman och Kausar (2012) att företag som frivilligt anlitar revision får bättre 

förtroende hos banker och erhåller högre kreditbetyg än de företag som väljer bort 

revision. Sett till våra påståenden angående om revision ökar förtroende hos företagens 

intressenter kan företagens åsikter förklaras genom den tidigare forskningen då de 

positivt överensstämmer med alla tre påståenden. Vidare kan vi se att det största 

förtroendet revision medför anser företagen vara hos kreditgivare och statliga 

myndigheter medan förtroendet det ger kunder och leverantörer inte anses vara lika 

starkt. Sammantaget ser dock aktiebolagen positivt på att företag revideras vilket kan 
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förklaras med att det skapar en tryggare atmosfär för företag att verka i samt för att alla 

som verkar på marknaden då erhåller samma förutsättningar.  

 

En av de största monetära nyttorna med frivillig revision som den tidigare litteraturen 

tar upp är lägre räntekostnader. Påståendet angående om företagen anser att revision 

bidrar till bättre villkor vid låneansökan avser att undersöka hur företagen ställer sig till 

frågan. Den tidigare forskningen från Blackwell et. al (1998) och Kim et al. (2011) 

konstaterade exempelvis att företag erhåller lägre räntekostnader om de anlitar frivillig 

revision och Hope et al. (2011) fann, utöver räntekostnaderna, även att de har bättre 

möjlighet att till att få lån beviljade. I vår undersökning kan vi konstatera att företagen 

överensstämmer med påståendet då genomsnittet ligger på 3,712. Därmed kan 

företagens åsikter i frågan förklaras genom den tidigare litteraturen om att frivillig 

revision leder till bättre lånevillkor.  

 

Vårt sista påstående i fråga 16 av enkäten ifrågasatte ifall företaget anser nyttan med 

revision överstiga dess kostnad. Det genomsnittliga svaret på detta påstående uppgick 

till 3,791 vilket därmed visar att aktiebolagen överensstämmer. Detta svar kan sedan 

relateras till Langlis studie från 2015 där det kunde påvisas att företag som väljer bort 

revision i snitt besparar 14 000 NOK per år där summan inkluderar både 

revisionsarvodet och de monetära fördelar bolaget erhåller från tjänsten. Ur ett teoretiskt 

perspektiv kan det då antas att aktiebolagen i vår studie anser revisionen vara värd över 

14 000 NOK.  Men, att företag anser nyttan med revisionen överstiga dess kostnad har å 

andra sidan inte varit resultatet från alla tidigare studier inom ämnet. Kamarudin et al. 

(2012) kunde exempelvis redogöra för att små bolag i Malaysia inte överensstämmer 

med påståendet och Svanström (2008) fann i sin studie att 51 % inte instämde. Dock bör 

man ha i åtanke att Svanströms studie från 2008 undersökte bolag som var mindre än de 

som undersökts i denna studie och Kamarudin et al. (2012) undersökte endast bolag 

som verkade i Malaysia vilket i sig lägger även fram indikationer på att nyttan med 

revisionen ökar desto större företaget är.  
 

6.1.2 Attityder och egenskaper kopplat till revision 
 

Till att börja med kan det fastslås att företag som skulle anlita frivillig revision 

överensstämmer till en signifikant högre grad vid påståenden i fråga 16 än de företag 

som inte skulle anlita frivillig revision. Detta bekräftar att vissa företag hyser positivare 

förhållningssätt gentemot revision än andra. Motiv kring vilka faktorer som påverkar 

deras efterfrågan har vid tidigare studier exempelvis visat sig vara storlek, ägarstruktur 

och kapitalstruktur (Allee & Yohn, 2009; Chow, 1982; Seow, 2001; Vanstraelen & 

Schelleman, 2017). Vad våra svar från studien indikerar på är att företag ser olika ut 

varest deras uppbyggnad utgör olika efterfrågan av att bli granskade. Nedan följer 

analyser av de egenskaper och attityder som vid våra statistiska tester visat sig påverka 

deras uppfattning av revision samt deras efterfrågan på revision.  

 

Tabell 25 visade att företag med utomstående ägare inte ansåg revisionen vara lika dyr 

som företag utan utomstående ägare. Samma skillnad kunde konstateras angående 

revisionens bidrag till att öka förtroende hos statliga myndigheter. Förklaringen till 

dessa resultat kan ha sin grund inom agentteorin. Studien från Chow (1982) visade på 

att en betydande anledning till att företag anlitar revisor är för att kontrollera 

intressekonflikter mellan företagets ledning och ägande. Samma slutsats kunde även 

konstateras i Chows studie från 2001. Således utgör revisionen en större nytta bland 
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dessa företag gentemot de företag där separationen mellan ägande och ledning är liten 

vilket kan förklara varför attityderna skiljer sig åt mellan dessa grupper. Å andra sidan 

bör det tilläggas att detta inte kunde förklara varför företagen skulle anlita frivillig 

revision vilket framkom av regressionsavsnitt 1. Skillnader i attityder mellan dessa 

grupper kan med andra ord bekräftas men vi kan inte uttala oss om att egenskapen 

”ägarstruktur” är en förklarande faktor gentemot efterfrågan på frivillig revision vilket 

går emot en stor del av den tidigare litteraturen.   

 

Egenskaper som tycks påverka attityder angående revision är även kön. Vid tabell 30 

kunde vi signifikant bevisa att det råder skillnader mellan de två könen vilket indikerar 

att en faktor som avgör ifall företag anlitar frivillig revision eller inte kan vara könet på 

den som fattar beslutet. Å andra sidan kunde inte egenskapen ”Kön” användas för att 

förklara efterfrågan på frivillig revision. En förklaring kring att attityderna skiljer sig 

mellan könen kan bland annat vara att kvinnor är mer villiga att dela information om det 

finansiella läget än män (Nalikka, 2009). Således är de även mer villiga att lämna 

årsredovisningen till en oberoende granskare. En ytterligare förklaring kan vara att män 

generellt har en större övertro på sig själva vilket kan indikera att män känner ett mindre 

behov av att låta finansiella rapporter genomgå granskning (Huang & Kissgen, 2013). 

Sammantaget kan det påstås att könen skiljer sig åt vid attityder om revision men kön 

kan inte användas som en förklaringsfaktor till anlitandet av frivillig revision.  

 

En ytterligare egenskap som tycks påverka inställningen till revision är storleken på 

företaget vilket kunde bevisas vid tabell 31. Flera av de studier vi presenterat under den 

teoretiska referensramen tyder på samma indikationer (Clatowothy & Peel, 2013; Liu & 

Skeratt; 2017) och förklaringarna tycks ligga i att större företag utgör större 

verksamheter där ledningen inte har möjlighet till samma kontroll av alla delar i 

företaget som vid mindre företag (Alle & Yohn, 2009). Vid dessa företag kan revisionen 

då utgöra en effektiv kontroll av hela verksamheten vilket därmed kan förklara att de ser 

positivare på revision. 

 

I studien kunde det noteras skillnader bland företag som har räntebärande lån och 

företag som inte har det vilket presenterades i tabell 37. Ett särskilt intressant resultat 

vid utförandet av T-testet var att företagen med lån till högre grad instämde med att 

revisionen förser en möjlighet till bättre villkor vid låneansökan. Som tidigare nämnt 

kan detta styrka studier från Blackwell et al. (1998), Hope et al. (2011) och Kim et al. 

(2011) där man kunnat bevisa att revisionen medför bättre kreditbetyg hos långivare 

samt lägre räntekostnader. Det vårt test indikerar på är att företaget förslagsvis 

instämmer med dessa studiers slutsatser. En förklaring till denna skillnad kan även vara 

att företag med lån har mer insyn i kreditgivningsprocessen och därav på ett tydligare 

sätt uppfattat revisionens relevans i samband med kreditgivning.  

 

Utifrån regressionsavsnittet kunde det även klargöras att storleken sett till omsättning, 

trots låg förklaringsgrad, agerar som en förklarande variabel kring valet av att frivillig 

anlita revisor. Då koefficienten hade att positivt värde beskriver regressionen att desto 

större företag är, desto större är chansen att de anlitar revisor ifall gränsvärdena ändras. 

Detta resultat kan bekräfta flertalet tidigare studier (Allee & Yohn, 2009; Blackwell, 

1998; Clatworthy & Peel, 2013; Liu & Skeratt, 2017) och förklaringar tycks ligga i att 

revisionen medför en större nytta desto större företaget är.  
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Under studien lade vi även fram signifikanta bevis för att företag som överensstämmer 

med att revision utgör ett bra verktyg för att finna brister eller fel i årsredovisningen 

utgör en större efterfrågan på revision. Förklaringar bakom företagens svar i detta 

påstående kan grundas i deras val av revisionsbyrå då tidigare forskning har förklarat att 

olika revisorer utgör olika kvalité i vilket ofta påverkar efterfrågan, Svanström (2008) 

exempelvis. Valet av revisionsbyrå har inte tagits i beaktning i denna studie men för 

detta svar hade det kunnat vara en förklaring. Detta svar kan även kopplas mot 

revisionsprocessen (Avsnitt 3.2) då företagen som anses att revisionen utgör ett bra 

verktyg således bekräftar att revisorns arbetssätt är lyckat. Vidare kan även studien från 

Dedman & Kausar (2012) nämnas i detta sammanhang då studien visade att kvaliteten 

på finansiella rapporter ökar markant när företaget genomgår granskning. Således 

instämmer även aktiebolagen med att revisionen skapar en kvalitetsstämpel i vilket ökar 

nyttan med tjänsten och därmed efterfrågan.  

 

På ett liknande sätt som ovan stycke kunde den oberoende variabeln “RÄTTKONK” 

förklara variationerna beroende variabeln “FRIREV”. Företagen som instämde med 

påståendet utgör en större efterfrågan på frivillig revision vilket återigen kan liknas med 

resultatet från Svanströms studie från 2008. I studien kommenterar Svanström resultatet 

med att seriösa företag kan uppleva det positivt att branschen man verkar i revideras 

eftersom det möjliggör jämställda konkurrensvillkor där lagenliga företag inte riskerar 

att slås ut av skattefuskande konkurrenter. 
 

6.2 Nyttan av revisionsplikt 
 

6.2.1 Inställningen till revisionsplikten 
 

Av 302 respondenter vill 60,93 % (184 stycken) att nuvarande gränsvärden för 

revisionsplikt ska bibehållas på samma nivå. I relation till riksdagens motion från 2016 

angående en höjning av gränsvärdena är detta resultat således intressant. Motivationen 

till att höja gränserna var att aktiebolagen skulle uppleva färre administrativa bördor 

men utifrån våra resultat tyder inte en höjning av gränserna på att majoriteten av 

aktiebolagen skulle bli nöjda. I studien angav endast 20,53 % att gränsvärdena bör höjas 

och således vill 79,47 % inte se någon höjning vilket bekräftar att aktiebolagen inte 

håller med förslaget från 2016. En potentiell förklaring till att aktiebolagen inte vill höja 

gränserna kan förslagsvis komma från ECONs studie från 2007. Enligt ECON innebär 

avskaffad revisionsplikt ökade kontrollåtgärder för företagens intressenter vilket således 

innebär att aktiebolagen kan tvingas utöka den egna kontrollen av de företag man verkar 

med för att skapa säkrare affärer (ECON, 2007). Våra svar i denna fråga kan även 

relateras till Svanströms studie från 2008 där en klar majoritet av företagen ville 

bibehålla den dåvarande revisionsplikten.  

 

Att en markant del av aktiebolagen inte vill se en höjning av gränsvärdena står klart för 

denna studie, å andra sidan upplever inte lika många att de gynnas av plikten. Totalt för 

våra respondenter kunde 33,11 % ange att de gynnas av revisionsplikten medan 

resterande respondenter svarade “vet ej” eller “nej”. En förklaring till att de inte 

upplever att de gynnas kan förslagsvis grunda sig i priset för revisionen. En av 

respondenterna valde exempelvis att kommentera sina svar med “revisionen kan göras 

enklare, nu är det många aktörer som kontrollerar varandra vilket gör det väldigt dyrt 

för oss”. Flera studier vi valt att presentera under vår teoretiska referensram tyder på 
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liknande resonemang, revisionen utgör i dagsläget en dyr kostnad. Kamarudin et al. 

(2012) anger vidare att en anledning till att den upplevda nyttan av revisionsplikten är 

liten är på grund av att tjänsten anses vara dyr i relation till nyttan den skapar. Som 

tidigare presenterat kunde även Svanström (2008) konstatera att 51 % av aktiebolagen 

inte upplevde att nyttan med revisionen översteg kostnaden. Sammanfattat från denna 

fråga kan man alltså konstatera liknande resonemang gentemot tidigare studier, 

aktiebolagen kan uppleva att kostnaden i samband med plikten tenderar att vara för hög 

sett till nyttan. Samtidigt visar dock vår studie att företagen inte vill ändra de rådande 

gränsvärdena för revisionsplikt och således ges indikationer till att priset för revisionen 

bör sänkas.  

 

Utifrån våra påståenden i fråga 17 av enkäten kan vi även konstatera att aktiebolagen 

instämmer med att revision är bra verktyg för att motverka brottslig verksamhet. Av 302 

svar på denna skalfråga kunde ett genomsnitt på 4,596 fastställas. Således har 

aktiebolagen relativt höga förväntningar på revisorer vilket kan relateras till 

förväntningsgapet. Som tidigare presenterat tenderar ofta allmänheten att se revisorer 

som ett betydelsefullt verktyg för att förebygga och motverka brottslig verksamhet 

vilket skapat orimliga förväntningar på yrkesrollen (Cohen, 2014). BRÅ kunde 

presentera att endast 6 % av revisorer någon gång lämnat in en anmälan om ekonomisk 

brottslighet och sammantaget menade Okafor & Otalor (2013) att den allmänna 

uppfattningen om revisorer är felaktig. Förväntningsgapet angående revisorns roll i 

samhället kan då med andra ord anses vara stor för våra respondenter. Detta kunde även 

förtydligas vid regressionsavsnittet då respondenter som höll med om påståendet 

angående ekonomisk brottslighet även upplevde att de gynnas av revisionsplikten.  

 

Aktiebolagen instämmer även om påståendet “Sveriges nuvarande gränsvärden för 

revisionsplikt gynnar Sveriges företagsamhet” då det genomsnittliga svaret uppgick till 

3,868. I relation till detta svar kan Riksrevisionens granskningsrapport från 2017 lyftas 

där man tydligt efterfrågade en återföring av revisionsplikten. Utifrån vår studie kan 

man konstatera att aktiebolagen varken håller med riksdagens förslags från 2016 eller 

Riksrevisionens rapport från 2017, således antyder aktiebolagen att de mest gynnsamma 

gränsvärdena är de vi i dagsläget tillämpar.  

 

Sista påståendet angående revisionsplikt var “Revisionsplikt bidrar till en rättvisare 

konkurrens på marknaden där företagen får samma förutsättningar” och även vid detta 

påstående instämmer företagen. Svanström (2008) kommenterade i sin studie att 

leverantörer och kunder kan ha ett visst intresse av revisionsplikten eftersom reviderade 

årsredovisningar medför att leverantörer känner sig mer benägna att lämna kredit och 

kunder kan känna sig mer säkra på att erhålla vad man beställt. Följaktligen kan 

företaget uppleva det positivt att branschen man verkar i revideras eftersom det bidrar 

till jämna konkurrensvillkor där skattefuskande konkurrenter inte förekommer.  

 

6.2.2 Attityder och egenskaper kopplat till revisionsplikt  
 

Utifrån våra resultat vid regressionerna samt testerna vid del 5.1.5 kan vi presentera att 

egenskaper och attityder hos företag påverkar den upplevda nyttan av plikten samt deras 

ställning till huruvida gränsvärdena bör ändras. En egenskap som statistiskt visat sig ha 

en påverkan på om företaget upplever att de gynnas av plikten är företagens storlek sett 

till omsättning. Vidare kunde det även fastställas att företagens omsättning är en 

förklaringsvariabel till huruvida man vill höja, sänka eller bibehålla gränsvärdena och 
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Chi-Square-testet kunde visa på att större företag är mer positiva till revisionsplikten 

och vill till en markant mindre grad sänka nuvarande gränsvärden. Denna slutsats kan 

exempelvis relateras till studien från Vanstraelen & Schelleman (2017) som menar att 

den upplevda nyttan av revision ökar desto större företaget är och således kan större 

företaget även uppleva en större nytta av revisionsplikten än mindre företag. På 

motsvarande sätt kunde Liu & Skeratt (2017) förklara att den upplevda nyttan med 

revision minskar desto mindre företaget är och således kan även den upplevda nyttan av 

revisionsplikten minska när företaget är mindre eftersom de då utgör en mindre 

efterfrågan på revision.  

 

Vidare kunde det noteras under regressionerna att företag som är dotterbolag står 

negativa till att sänka nuvarande gränsvärdena för revisionsplikt. En förklaring till detta 

kan förslagsvis vara att dessa bolag kommer tvingas till revision även om gränsvärdena 

höjs då revision ofta är ett krav inom koncerner. Ytterligare en förklaring kan vara 

agentteorin eftersom en tydlig separation mellan ägande och ledning kan identifieras 

inom koncerner. Efterfrågan på revision har som nämnt under den teoretiska 

referensramen visat sig vara större hos företag som har en separation mellan ägande och 

ledning (Chow, 1982; Jensen & Meckling, 1976; Seow, 2001; Vanstraelen & 

Schelleman, 2017). Logiskt sett ökar då den upplevda nyttan av revisionsplikten när 

företagen drar fler fördelar av revisionen men det bör även tilläggas att modellens 

förklaringsgrad i vilken denna variabel blev signifikant var låg vilket gör att egenskapen 

dotterbolag inte är en stadig förklaringsvariabel.  

 

Vår studie kunde även påvisa att uppfattningen av revisionsplikten markant skiljer sig 

mellan aktiebolag med olika ålder. Även detta kan kopplas gentemot tidigare studier 

som exempelvis Allee & Yohn (2009) där författarna konstaterar att företag står mer 

positivt inställda till revision ifall de är äldre. Anledningar bakom detta tycks vara att 

äldre företag har fler anställda vilket innebär fler kontraktsförbindelser samt att 

revisionen utgjort en betydande del i verksamheten under en längre tidsperiod. Därav 

blir det svårare att välja bort revision ifall den utgjort en betydande del under en lång 

tid. Det bör även tilläggas att ålder inte kunde användas som en förklarande variabel vid 

regressionsavsnittet vilket tyder på att ett företags ålder inte kan förklara varför man 

exempelvis upplever att man gynnas av plikten eller vill sänka gränsvärdena. 

 

Vid regressionsavsnitt 2 kunde det påvisas att förklaringar till variationer i svaren på 

“BIBEHÅLL” och “HÖJAS” kunde förklaras utifrån påståendet “Revision är ett bra 

verktyg för att hitta brister och fel i årsredovisningen”. Företagen som instämde starkt 

med påståendet ansåg i högre grad att de ville bibehålla gränsvärdena samt att de inte 

ville se en höjning av gränsvärdena. En studie detta svar kan relateras till är den från 

Downing & Langli (2016) där forskarna fann att kvaliteten i finansiella rapporter 

försämras när revisor uteblir vilket påverkar alla intressenter. Dedman & Kausar (2012) 

kunde likaså redogöra för att kvaliteten i årsredovisningen försämras i marknader där 

företagen själva får välja att anlita revisor eller inte. Ifall årsredovisningar blir mindre 

pålitliga medför det större kontrollåtgärder för aktiebolagen eftersom de möjligen inte 

kan lita på leverantörers/kunders finansiella rapporter (ECON, 2007). Sammantaget kan 

vi trots allt förklara att denna attityd hos företagen kan användas för att förklara 

uppfattningen av revisionsplikten och vad man vill göra med gränsvärdena. Detta 

teoretiska resonemang kan även förklara varför företag som instämde med 

“RÄTTKONK” stod negativt inställda till att höja gränsvärdena för revisionsplikt vilket 

var ett ytterligare resultat från regressionsavsnittet.  
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En tredje attityd kunde även användas som förklaring till uppfattningen av 

revisionsplikten, denna attityd rörde påståendet ”Nuvarande gränsvärden gynnar 

Sveriges företagsamhet”. Resultatet från regressionen innebar att om företag ansåg 

nuvarande gränsvärden som gynnande ville de bibehålla de nuvarande gränsvärdena 

samt att denna attityd kan förklara varför man inte. Anledningar bakom varför denna 

attityd påverkar uppfattning kan ha en potentiell förklaring i slutsatsen Power angav 

2003. Revisorer skapar en allmänt ökad tilltro till årsredovisningar i vilket gynnar alla 

delar av samhället då risker exempelvis skattefusk och redovisningsmanipulation 

minskar. Detta innebär vidare att aktiebolagen upplever att risken för att handla med 

osäkra företag minskar i samband med att bolag revideras. Även ECONs studie från 

2007 och Dedman & Kausars från 2012 kan lyftas återigen i detta sammanhang 

eftersom studierna kunde visa att avsaknaden av revision minskar trovärdigheten till 

andra företags redovisningar vilket i sin tur ökar kontrollåtgärder.  

 

Vidare kunde vi med vår andra regressionsmodell förklara att aktiebolag som upplever 

att de gynnas av den rådande plikten beror på att de anser revision vara ett bra verktyg 

för att motverka brottslig verksamhet. Därmed kan uppfattningen av plikten förklaras 

utifrån denna attityd. Detta resultat kan sedermera kopplas gentemot förväntningsgapet 

eftersom resultatet styrker det faktum att aktiebolagen har en hög tro på revisorer som 

brottsbekämpare. Cohen (2014) menade i sin studie att revisorer med stor sannolikhet 

inte besitter de korrekta förutsättningarna för att agera som ett bra brottsbekämpande 

verktyg och kopplat till vår studie kan företagens upplevda gynnsamhet av plikten 

således vara byggt på en falsk tro av revisorsyrket. Å andra sidan kan detta resultat även 

kopplas gentemot Riksrevisionen rapport där man menar att revisorer har en tydlig roll i 

motverkandet av den ekonomiska brottsligheten vilket går emot förvätningsgapet men i 

linje med företagen som i detta resultat upplever att de gynnas av plikten.  

 

6.3 Attityder vs. Egenskaper 

 

I våra regressionsavsnitt kunde vi konstatera en lägre förklaringsgrad när egenskaper 

tillämpas som oberoende variabler gentemot när attityder tillämpades. Således kunde vi 

även förse resultat som tenderar att gå emot den tidigare litteraturen. Exempelvis 

menade Allee & Yohn (2009) att storlek och ålder var markanta förklaringsfaktorer till 

efterfrågan på frivillig revision och Vanstraelen & Schelleman (2017) menade att 

ägarstruktur var den största faktorn. Utifrån vår studie är det snarare hur aktiebolagen 

uppfattar revisionen och revisionsplikten som utgör deras efterfrågan på revision samt 

deras ställning till revisionsplikten. Hur företag upplever nytta med revision samt hur de 

upplever nyttan med en revisionsplikt kommer således till stor del från deras attityder 

från dessa två områden och inte lika mycket från deras respektive egenskaper. I 

Svanströms studie från 2008 angav 57 % av företagen att samtliga bolag borde ha 

revisionsplikt och i vår studie år 2019 anger 60,93 % % att gränsvärdena borde 

bibehållas. Ifall det är attityder som påverkar detta svar innebär det alltså att svenska 

aktiebolagen hyser en positiv inställning till revisionsplikten. Våra resultat indikerar 

även att en markant anledning till att 73,18 % kommer anlita revisor även om gränserna 

höjs är på grund av att de har positiva attityder gentemot kostnaden/nyttan med revision. 
 

Utifrån våra sambandsanalyser i empiriavsnittet kunde vi dock vid flera tillfällen påvisa 

att olika egenskaper hos aktiebolag påverkar inställningen gentemot revision och 

revisionsplikt som i sin tur påverkar efterfrågan och uppfattning. Dessa resultat tenderar 
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onekligen att gå i linje med den tidigare forskningen. Exempelvis överensstämde 

aktiebolag med utomstående ägare till en högre grad med påståenden om 

nyttan/kostnaden angående revision än aktiebolag utan utomstående ägare. Denna 

slutsats kan relateras till studier från Vanstraelen & Schelleman (2017) och Chow 

(1982) samt andra studier där man visat på liknande slutsatser. Även större företag 

visade sig utgöra en positivare inställning till revision och revisionsplikt än mindre 

vilket går i linje med Liu & Skeratt (2017) och Allee & Yohn (2009). Således kan 

avsnitt 5.1.5 redogöra för att det råder egenskaper hos aktiebolag som kan påverka deras 

inställningar gentemot revision och revisionsplikt men alla egenskaper som presenterats 

i den tidigare litteraturen kan inte användas för att direkt förklara efterfrågan på frivillig 

revision eller uppfattningen av revisionsplikten.  

 

Vad innebär då våra resultat för lagstiftare? Sammanställt kan det anges att då 

aktiebolagen hyser positiva attityder gentemot revisionsplikten överensstämmer inte 

aktiebolagen med att en gränshöjning är aktuell. Detta går således emot motionen från 

2016 (Riksdagen civilutskott 2016/17: CU6). Å andra sidan finns det en mindre andel 

aktiebolag som vill se en höjning av gränsvärdena och likt Svanström (2008) och Collis 

et al. (2004) kan inte vår studie motivera en fortsatt plikt men studien kan lysa det 

faktum att den berörda gruppens åsikter i frågan är viktig.  
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7.0 Slutsats 
 

Inom detta kapitel kommer studiens problemformuleringar samt syfte att besvaras i det 

första avsnittet. Efterföljande avsnitt av kapitlet behandlar studiens bidrag samt förslag 

till vidare forskning inom ämnet.  

 

7.1 Studiens slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att kartlägga svenska aktiebolags ställning till de nuvarande 

gränsvärdena för revisionsplikt samt att undersöka deras efterfrågan på frivillig revision. 

Studien ämnade även att förse en deskriptiv bild över vilka egenskaper och attityder 

som påverkar deras uppfattning av revisionsplikten samt vilka egenskaper och attityder 

som kan påverka efterfrågan på frivillig revision. För att studera detta har vi samlat in 

data i form av en enkät som gick ut till individer i vilket är nära kopplade till revisionen 

hos aktiebolagen. I enkäten ingick frågor om respondentens och aktiebolagets 

bakgrundsinformation, ställningstagande angående nyttan/kostnaden med revision, 

ställningstaganden angående uppfattningen om revisionsplikt och till sist frågor kopplat 

till deras agerande ifall frivillig revision blir ett faktum samt vad de anser bör hända 

med de rådande gränsvärdena för revisionsplikt. 

 

7.1.1 Slutsatser - vilka anlitar frivillig revision? 
 

Från den första delen av analysen kan vi konstatera att denna studies resultat liknar 

tidigare studier inom området, 73,18 % av företagen angav att de skulle anlita revision 

även om de inte var tvingade till det. I förhållande till tidigare studier är detta resultat 

visserligen aningen högre men visar att det finns en stark vilja till att fortsätta med 

revision bland aktiebolagen. Till detta resultat bör det dock tilläggas att flera tidigare 

studier visar att efterfrågan på frivillig revision minskar med tiden efter att 

revisionsplikt upphört.  

 

De företag som svarade att de inte skulle fortsätta med revision uppgick således till 

26,82 %. För dessa företag ställde vi frågan ifall de då skulle anlita en annan tjänst för 

att säkerställa redovisningen varav en klar majoritet svarade ja, 76,54 %. Utifrån dessa 

siffror kan slutsatsen dras att ifall gränsvärdena ändras kommer en stor del av de som 

väljer bort revision fortfarande att efterfråga ett verktyg för att säkerställa finansiella 

rapporter.  

 

Efter att utfört regressionsanalyser kunde vi även visa på att det finns en egenskap hos 

företagen som har ett samband med efterfrågan på frivillig revision, denna egenskap är 

omsättningen. Detta konstaterar att desto större ett företag är, desto större är efterfrågan 

på frivillig revision vilket går i linje med den tidigare forskningen inom området. 

Resultaten från våra tester kunde å andra sidan inte visa på att det finns andra 

egenskaper hos företaget som har ett samband med efterfrågan. Detta säger emot flera 

av de studier vi valt att presentera vilket menat på att betydligt fler egenskaper har en 

inverkan på efterfrågan. Dock kunde det konstateras att egenskaper hos aktiebolag 

påverkar attityderna gentemot revision.  
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Gällande aktiebolagens attityder finner vi signifikanta bevis för att aktiebolag som anser 

revisionen utgöra ett bra verktyg för att hitta brister eller fel i årsredovisningen är mer 

benägna att anlita frivillig revision. På ett liknande sätt kunde vi finna att aktiebolagen 

som instämde med att revisionsplikten bidrar till en rättvisare konkurrens på marknaden 

står positiva till att anlita revisor även om kravet inte längre finns. Övriga attityder 

kunde inte bevisas ha något samband med företagens efterfrågan på tjänsten. 

 

Sammantaget från ovan information kan vi besvara vår första problemformulering. En 

egenskap och två attityder hos företag påverkar valet av att frivilligt anlita revisor, 

egenskapen är företagets omsättning och attityderna är ifall företaget anser revisionen 

vara ett bra verktyg för att hitta brister eller fel i årsredovisningen samt ifall företag 

anser revisionen medföra jämnare konkurrensvillkor på marknaden.  

 

7.1.2 Hur uppfattar aktiebolagen revisionsplikten? 
 

I sista delen av vår enkät förekom 2 frågor som undersökte hur svenska aktiebolag 

uppfattade de nuvarande gränsvärdena för revisionsplikt i Sverige. En av frågorna fick 

respondenterna att ta ställning till huruvida gränsvärdena bör höjas, sänkas eller 

bibehållas på samma nivå varav en majoritet på 60,93 % ville bibehålla nuvarande 

gränsvärden, 18,54 % ville sänka och 20,53 % ville höja dem. Sammantaget från dessa 

svar kan det alltså anges att svenska aktiebolag är nöjda med de nuvarande 

gränsvärdena och en ändring står inte i deras största intresse. Den andra frågan 

ifrågasätta ifall de upplevde att de gynnas av revisionsplikten. På denna fråga var svaren 

mer splittrade där vardera svarsalternativ “ja”, “nej” och “vet ej” fick cirka 33 % av 

svaren. Sammantaget vill företagen bibehålla nuvarande gränsvärdena för revisionsplikt 

men en klar majoritet anser inte att de gynnas av plikten.  

 

Utifrån de statistiska tester som presenterats i denna studie har det även påvisats att det 

råder egenskaper hos aktiebolagen som påverkar deras uppfattning av revisionsplikten. 

Likt efterfrågan på frivillig revision påverkar företagets omsättning uppfattningen av 

revisionsplikten där större företag står mer positiva gentemot den än mindre företag. 

Vidare kan det dessutom påvisats att företag som är dotterbolag står negativa till att 

sänka gränsvärdena. 

 

Utifrån aktiebolagens attityder finns det fyra stycken som har ett signifikant samband 

med uppfattningen av revisionsplikten och således påverkar dessa deras uppfattning. 

Företag som överensstämmer med att revision utgör ett bra verktyg till att hitta brister 

eller fel vill bibehålla nuvarande gränser och inte höja dem. Företag som anser att 

nuvarande gränsvärden gynnar Sveriges företagsamhet vill bibehålla nuvarande 

gränsvärden samt inte sänka dem. De respondenter som anser att revision motverkar 

brottslig verksamhet står positiva till att de gynnas av plikten och slutligen ansåg 

företag som överensstämmer med att revision bidrar till en rättvisare konkurrens på 

marknaden att gränserna inte borde höjas.  

 

Utifrån ovan information kan vi således besvara vår andra problemformulering. Det 

finns två egenskaper och 4 attityder som påverkar aktiebolagens uppfattning av 

revisionsplikten. Egenskaperna som påverkar uppfattningen är ifall aktiebolaget är 

dotterbolag samt omsättningen. Attityderna som påverkar uppfattningen är ifall man 

anser revisionen bidra till rättvisare konkurrens, är ett bra verktyg för att finna brister 
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eller fel, motverkar brottslighet samt att nuvarande gränsvärdena gynnar Sveriges 

företagsamhet.  

 

7.2 Studiens bidrag 
 
Studiens resultat visar att en klar majoritet av aktiebolagen vill bibehålla nuvarande 

gränsvärden för revisionsplikt samt att majoriteten av aktiebolag skulle anlita revisor 

även om de verkade utanför en plikt. Utifrån denna information kan lagstiftare, 

revisionsbyråer och olika branschorganisationer dra nytta. Revisionsbyråer erhåller en 

bild av hur efterfrågan på frivillig revision kan komma att se ut, lagstiftare erhåller de 

berörda bolagens åsikter inför potentiella lagändringar och branschorganisationer som 

exempelvis Småföretagarna kan skapa sig en bild av vad Sveriges företagsamhet i själva 

verket vill.  

 

Ytterligare nytta revisionsbyråer kan erhålla från denna studie är vad aktiebolagen anser 

om deras tjänster. Exempelvis anser största delen av aktiebolagen att tjänsten är bra men 

att den är för dyr. Således kan revisionsbyråer se till sina prissättningar och undersöka 

hur eller om priset för revisionen kan sänkas. Denna studie då kan med andra ord agera 

som en marknadsundersökning för byråerna i vilket förser indikationer på hur tjänsten 

kan förbättras.  

 

Indikationer har även påträffats gällande aktiebolagens ökade efterfrågan på 

redovisningskonsulter. Som nämnt i ovan avsnitt kommer en stor del av de bolag som 

väljer bort revisionen att istället anlita en annan tjänst för säkerställandet av 

redovisningen. Ifall revisionsplikten ändras kommer således många företag söka sig till 

redovisningskunniga vilket skapar en positiv bild inför framtiden gällande den 

yrkesrollen.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Denna studie har kunnat förse tänkvärda inslag för hur aktiebolagen dels anser 

regleringarna för revisionsplikt bör förvaltas och dels för hur marknaden för frivillig 

revision kan komma att se ut. Studien har dock utförts med en ensidig forskningsmetod 

där endast aktiebolagens ställning har undersökts. Det vore det därav intressant att höra 

andra parters åsikter inom ämnet revisionsplikt och frivillig revision, parter som 

exempelvis revisionsbyråer, lagstiftare eller politiker. Vilka gränsvärden anser dessa 

parter vara optimalt för Sverige och hur ställer sig dessa individer till en marknad av 

frivillig revision? 

 

Vår studie antar en kvantitativ forskningsmetod där enkät varit datainsamlingsverktyget. 

Utifrån denna metod har vi kunnat skapa en generaliserbar bild av populationen, å andra 

sidan vore det intressant att undersöka vilka föreställningar som ligger bakom bolagens 

svar. En kvalitativ undersökning i form av intervjuer skulle kunna kartlägga just detta 

vilket i sin tur skapar ett bra komplement till denna studie.  

 

Ifall gränsvärdena för revisionsplikt höjs kommer vi kunna se hur revisionsmarknaden 

förändras över tid. I detta fall vore det intressant att jämföra vår studies resultat med en 

liknande studie som undersöker aktiebolagens åsikter efter lagändringen. På detta sätt 

kan man kartlägga hur efterfrågan på frivillig revision förändras över tid samt om 
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aktiebolagens åsikter angående revisionsplikt förblir samma som vid tidpunkten för 

denna studie. 
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8.0 Sanningskriterier 

 

Det sista kapitlet behandlas studiens sanningskriterier i form av validitet och 

reliabilitet. Genom att redogöra och diskutera dessa två kriterier avser vi att öka 

studiens trovärdighet och pålitlighet.  

 

8.1. Validitet 
 

Enligt Bryman (2011, S.171) avser validitet frågan om en studie som är tänkt att mäta 

ett koncept verkligen mäter det konceptet. Han redogör vidare fyra olika 

validitetskriterium som kan användas för att mäta validitet i en studie. Nedan 

presenteras alla fyra kriterium samt hur vår studie har tagit ställning till dem. 

 

Det första kriteriet är mätningsvaliditet. Det ser till att undersöka om ett mått som 

används för att mäta ett begrepp verkligen är en reflektion av det som begreppet ämnar 

att reflektera. I vår studie har mätarvaliditen varit mest angelägen när det kommer till 

insamlingen av empirin. Då frågorna på enkätsvaren utgjort empirin har det varit viktigt 

att säkerställa att frågorna utformats korrekt och speglat det vi avsett att dem ska mäta. 

För att säkerställa det har vi grundat frågorna på tidigare forskning och teorier som finns 

inom området. Genom att göra detta har vi försökt minimera risken för mätfel.  

 

Det andra kriteriet Bryman (2011, S. 173) redogör för är intern validitet. Denna form av 

validitet behandlar huruvida de resultat som genererats vid en förklaringsanalys mellan 

två eller flera variabler är pålitligt och om de speglar hela möjliga orsaken till resultatet. 

I vår studie har vi främst använt oss av regressionsanalyser för att undersöka 

orsakssamband. Vi har genomgående beskrivit bearbetning och kodning av data samt 

grundat variabler på tidigare forskning inom området vilket presenterades i studiens 

empiri. Vidare har inte alla möjliga förklaringsvariabler tagits i beaktning vilket 

resulterade i att andra potentiella förklaringar kan vara möjliga. För att öka validiteten 

har vi varit tydliga med avgränsningarna i denna studie och förklarat vilka potentiella 

förklarande faktorer som inte har tagits i beaktning samt anledningen till deras 

uteslutande.  

 

Det tredje kriteriet som benämns av Bryman är extern validitet. Det behandlar huruvida 

urvalets resultat är generaliserbart för hela populationen (Bryman, 2016, S. 74). 

Målpopulationen för den här studien har innefattat aktiebolag som överstiger 

gränsvärdena för frivillig revision i Sverige men understiger EU-direktivets 

gränsvärden. Då urvalet gjordes för studien var målsättningen att erhålla en tillräcklig 

hög svarsfrekvens som kunde vara applicerbar över hela populationen. Efter att ha utfört 

ett obundet slumpmässigt urval på 3000 företag resulterade det i en svarsfrekvens på 

10,40% vilket motsvarade 302 användbara svar. Sett till den tidigare forskningen är 

svarsfrekvensen därav relativt låg vilket kan påverka validiteten, å andra sidan har dessa 

liknande studier utfört generaliseringar med ett liknande antal svar. Vidare har en analys 

utfärdats av de erhållna svaren i förhållande till urvalet och populationen, där 

genomsnittlig omsättning och anställda jämfördes mellan alla grupper. Analysen visade 

på att omsättningen och antal anställda hos de svarande aktiebolagen var relativt lika 

urvalet men lite högre än populationen. Men då urvalet baserades på ett obundet 

slumpmässigt urval, där de utvalda företagen inte påverkas av oss, och de svarande 
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aktiebolagen hade relativt lika värden som urvalet anser vi ändå att studiens resultat kan 

generaliseras till hela populationen. 

 

Den sista aspekten inom validitet som Bryman presenterar är ekologisk validitet. Detta 

kriterium syftar till ifall resultatet från studien är applicerbart till individers vardag samt 

deras naturliga miljöer (Bryman, 2016, S. 74) Problem med ekologisk validitet återfinns 

främst i kvalitativ forskning där data vanligtvis skapas genom intervjuer där 

respondenten kan påverkas om hen upplever att det är en onaturlig miljö. 

Enkätundersökningar kan också förse svarspersoner i en onaturlig situation vilket gör att 

den ekologiska validiteten lider. I vårt fall har enkäten skickats ut via mail vilket gör att 

den möjliga onaturliga påfrestningen som sätts på respondenten minskar då de kunna 

besvara enkäten vart och när de vill. Enkäten har även varit frivillig vilket gör att 

respondenten inte har behövt besvara den om hen inte vill. Vi anser därmed att den 

ekologiska validiteten inte har varit lidande på grund av metodvalet i denna studie. 

 

8.2. Reliabilitet 
 

Reliabilitet är en viktig del att ta hänsyn till i en vetenskaplig studie. Den behandlar 

undersökningens pålitlighet och huruvida mätningar som gjorts är tillförlitliga eller inte. 

Bristande mätning kan försvåra replikationen och därmed försämra reliabilitet i studien 

(Bryman, 2016, S. 207). Enligt Bryman (2016, S. 207) finns det olika betydelser av 

ordet reliabilitet och beskriver att det främst finns tre faktorer som är viktiga att ta 

hänsyn till vid en kvantitativ studie. Nedan presenteras en mer ingående förklaring till 

varje kriterium och studiens ställning i förhållande till dem.  

 

Stabiliteten är det första kriteriet och handlar om att se om mätningar som används i 

studien håller över tiden (Bryman, 2016, S. 207–208). Det är viktigt att försäkra sig om 

att resultat från ett urval av respondenter inte förändrats och att en replikation av studien 

skulle visa på samma resultat. Exempelvis, om en ny studie skulle undersöka samma 

urval som denna bör studien erhålla samma resultat gällande aktiebolagens attityder 

kopplat till området. Då empirin för denna studie är insamlad via svar på enkäterna var 

ett kritiskt skede tidpunkten då frågorna utformades. För att öka reliabilitet på studien, 

samt för att säkerställa att mätningarna gjordes på ett tillförlitligt sätt, överlade vi 

frågorna med vår handledare samt genomförde en pilotundersökning på enkäten innan 

den skickades ut till urvalet. En brist med att skicka enkäten via mail är att det inte med 

säkerhet går att säkerställa att respondenten som svarar är individen enkäten riktar sig 

till. Genom att till största grad försökt skicka till personliga mailadresser samt 

specificerat i utskicket vem enkäten var ämnad till har den risken försökts minimerats.  
 

Intern reliabilitet avser mått med multipla faktorer och utgör det andra kriteriet. När det 

finns ett mått där varje svar ger en poäng och i slutet sammanställs till att bilda en 

totalpoäng finns det en risk att indikatorerna inte är relaterade till samma mått och 

således inte har en inre överensstämmelse (Bryman, 2016, S. 208). Då frågorna i den 

här studien inte är baserade på ett aggregerat system är den inre reliabiliteten därav inte 

relevant och bör således inte kommenteras.  

 

Tredje kriteriet, interbedömarreliabilitet, handlar om överensstämmelse mellan olika 

observatörer eller bedömare. Det kan uppstå problem då flera forskare ska översätta 

data till olika kategorier om överensstämmelsen bland forskarna är för liten (Bryman, 

2016, S. 209). Detta kriterium avser till störst del reliabilitet som påverkas vid öppna 
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frågor och är därmed inte lika aktuellt i vår studie då majoriteten av våra frågor är 

stängda och inte ger respondenten upphov till att själv utforma sitt svar. Således har vi 

som författare inte behövt översätta data till kategorier och problemet angående 

interbedömarreliabilitet är inte lika påtagligt.  

 

Utöver dessa tre ovan nämnda aspekter finns det ett till kriterium som bör tas i 

beaktning vilket är studiens replikerbarhet (Bryman 2016, S.72). Enligt Bryman kan 

reliabiliteten liknas replikationen och syftar till att göra det möjligt att genomföra en 

likadan studie, då andra forskare kan vilja säkerställa att resultaten i studien är 

representativa. För att möjliggöra det för andra att göra likadana mätningar med samma 

instrument som resulterar med samma utfall har vi varit noggranna med att presentera 

tillvägagångssättet för alla moment i studien. 

 

8.3 Samhällsenliga och etiska aspekter  
 

Urvalet i denna studie har hämtats från databasen Retriever Business och är därmed 

offentliga data och mailadresserna som enkäten skickats ut till hämtades från 

aktiebolagens egna hemsidor. Därigenom är all information som lett fram till urvalet 

och utskicket offentligt samt tillgänglig för den som skulle önska att genomföra en 

liknande undersökning. Bearbetningen av data har sedan presenterats tydligt och 

genomgående i studien. 

  

Vidare undersöker studien företagens attityder angående en yrkesroll (revisor) vilket gör 

att informationen kan anses vara känslig och möjligen något respondenten inte vill 

delge offentligt. Detta har tagits i beaktning vid insamlingen av data då det har rått 

anonymitet vid insamlingen av svar från enkäten. Enskilda svar har därigenom inte 

kunnat härledas tillbaka till respondenterna. Medverkandet i studie har även varit helt 

frivilligt och i de fall företag angivit att de inte velat medverka har de tagits bort från 

maillistan och inte erhållit något påminnelsemail. Vi anser i förhållande till dessa 

aspekter att studien har genomförts i enlighet med de etiska forskningsprinciperna som 

kan förväntas vid en vetenskaplig studie av denna sort. 

  

De samhälleliga aspekterna med denna studie är att det kan anses vara känsligt att 

framföra åsikter angående en pågående debatt. Möjligheten finns det parter som skulle 

kunna använda resultatet som underlag till sin egen fördel. Då studien behandlar ett 

aktuellt och omdiskuterat ämne där åsikterna skiljer sig åt kan resultatet som presenteras 

komma att påverka en part positivt vilket i sin tur påverkar en annan negativt. Det är 

därför viktigt att vi som författare är medvetna om vilka konsekvenser vårt resultat kan 

komma att få för berörda parter. 

  

Då aktiebolagen redan är tvingade till revison skulle de ha kunnat framföra en önskan 

att sänka gränserna för revisionsplikt då de ändå inte skulle påverkas av sänkningen. 

Parterna som då argumenterar för ett återinförande för samtliga aktiebolag, som 

Riksrevisionen, skulle kunna använda detta resultat som underlag för egen vinning. 

Detta skulle således påverka företagen som redan är undantagna plikten då de skulle bli 

tvingade att anlita en tjänst som de nödvändigtvis inte efterfrågar. På motsvarande sätt 

skulle aktiebolagen kunnat framföra en önskan om att höja gränserna, då de skulle vilja 

hålla sig på god fot med regeringen och andra branschorganisationer som argumenterar 

för att lättad plikt. Resultatet skulle således kunna användas av dessa som underlag för 

en höjning eller sänkning av gränserna och därigenom påverka revisionsbyråerna som 
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tillhandahåller tjänsten. Sett till denna information kan vi å andra sidan inte konstatera 

att vårt resultat skulle innebära en särskild fördel för någon part i debatten. Detta är på 

grund av att resultaten i sig inte visar att aktiebolagen vill höja eller sänka gränserna.  

 

Resultatet grundar sig dock på de verkliga uppfattningarna som finns hos aktiebolagen 

och bör därför anses vara relevanta att framföra då det är aktiebolagen som till stor del 

påverkas av revisorskravet. Det framgår även hur attityder och egenskaper kan påverka 

efterfrågan och upplevelsen vilket bidrar till en ökad förståelse för alla intressenter. 

Slutsatserna från denna uppsats syftar alltså, som nämnt vid studiens inledning, till att 

skapa en uppfattning om hur aktiebolagen uppfattar revision och revisionsplikt som är 

en samhällsenlig aspekt i vilket är viktig.  
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Appendix 1. Följebrev i samband med första utskick. 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter vid Umeå Universitet som i skrivande stund arbetar med 

masteruppsatsen inför den kommande civilekonomexamen men för att kunna skriva 

klart uppsatsen och för att kunna erhålla en examen behöver vi er hjälp.  

 

Inom revisionsområdet idag pågår det diskussioner angående de nuvarande 

gränsvärdena för revisionsplikt i Sverige. I vår studie vill vi kartlägga svenska 

aktiebolags ställning till de nuvarande gränsvärdena samt studera den upplevda nyttan 

av revision. Resultatet från denna studie bör vara av intresse för intressenter som 

lagstiftare och revisionsbyråer men framför allt ni företag eftersom det är ni som i 

största sannolikhet skulle påverkas vid en ändrad lagstiftning.  

 

För att studera företags ställning till detta område har vi valt att skicka ut en enkät till 

slumpmässigt valda företag där ni blev utvalda. Enkäten tar uppskattningsvis 5-10 

minuter att besvara och era svar kommer givetvis behandlas konfidentiellt där enskilda 

svar inte kommer kunna utläsas.  

 

Enkäten bör besvaras av företagsledare/VD alternativt ekonomiansvarig/CFO beroende 

på vem hos er som sköter den löpande kontakten med den revisionsbyrån. Om du som 

mottager denna enkät har en annan roll på företaget ber vi dig vänligen vidarebefordra 

den till rätt person. 

 

Länk till enkäten; https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=123290 

 

Ifall det skulle uppstå funderingar eller synpunkter på enkäten eller studien är ni 

givetvis välkomna att kontakta oss på antingen mail eller per telefon: 

 

Peter Löfgren 

+46761107918 

peeterlovgren@gmail.com 

 

Jesper Grandin 

+46707576571 

jesper.grandin@hotmail.com 

 

Ett enormt stort tack på förhand för ert deltagande i denna studie! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Jesper Grandin och Peter Löfgren 

Umeå Universitet 
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Appendix 2. Följebrev i samband med påminnelsen 
 

Hej igen, 

 

Ifall du har svarat på vår enkät kan du bortse från detta mail. 

 

Vi skulle vilja påminna er som inte besvarat enkäten att göra det snarast möjligt. 

Enkäten tar uppskattningsvis 5-10 minuter att besvara och svaren behandlas 

konfidentiellt där enskilda svar inte kommer kunna utläsas.  

 

Ifall ni har funderingar är ni välkomna att kontakta oss via de kontaktuppgifter vi 

skickade i originalmailet. Originalmailet är även bifogat som en PDF i detta mail ifall ni 

inte har kvar det. 

 

Länk till enkäten: https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=123290 

 

Ett enormt stort tack för ert deltagande! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

Jesper Grandin och Peter Löfgren 

Umeå Universitet 
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Appendix 3. Enkäten 

 

Revisionsplikt i Sverige 
 

 = Frågan är obligatorisk 

 

Inledande information 
 

Sedan november 2010 har Sverige tillämpat frivillig revision för små svenska 

aktiebolag. Lagstiftningen säger att ett aktiebolag som inte uppfyllt två av dessa 

gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren kan välja bort revision: 

 

Anställda: 3 st 

Balansomslutning: 1,5 miljoner SEK 

Nettoomsättning: 3 miljoner SEK 

 

Idag, cirka nio år senare, är ämnet revisionsplikt minst lika aktuellt och väldiskuterat 

som då. Exempelvis presenterade riksrevisionen nyligen en rapport med budskapet att 

revisionsplikten bör återinföras för samtliga aktiebolag. Huvudsakliga anledningen till 

att de vill återinföra plikten är för att på ett bättre sätt kunna motverka ekonomisk 

brottslighet. Å andra sidan föranleddes nyligen ett förslag till riksdagen med 

uppmaningen att höja de nuvarande gränsvärdena vilket föranlett vidare debatter och 

diskussioner.  

 

Nedan enkät syftar till att presentera företagens ställning till frågan, det vill säga er 

uppfattning av revisionsplikten och vilken nytta ni upplever med revision. 

 

Del 1 av enkäten – bakgrundsdata respondent och företag 
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Del 2 – Ställningstagande angående kostnaden och nyttan med revision 
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Del 3 – Ställningstaganden angående uppfattningen av revisionsplikten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 4 – Övergripande om revision och revisionsplikt  
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Appendix 4. Korrelationsmatris, regressionsavsnitt 1 
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Appendix 5. Korrelationsmatris, regressionsavsnitt 2 
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Appendix 6. Tillhörande regressionstabeller 
 

Regressionstabellen nedan använder endast en av de tre förklarande variablerna vilka 

mäter attityden hos företagen angående om de anser att revision ger förtroende till andra 

intressenter, samt använder variabeln GYNNAS`JA som en förklarande variabel istället 

för en beroende. Likt tabellen ovan används variabeln FÖRKRE av de tre variablerna 

som mäter förtroende. 

 

Variabel FRIREV BIBEHÅLL SÄNKA HÖJA 

  Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) 

          

OMS 0,0000145 (0,068) – 0,00000206 (0,608) 0,00000393 (0,348) – 0,00000386 (0,637) 

BRAVERK 0,747*** (0,001) 0,164 (0,300) 0,252 (0,182) – 0,374* (0,023) 

FMTID – 0,150 (0,448) 0,0385 (0,776) 0,0804 (0,601) – 0,141 (0,343) 

FDYRT – 0,310 (0,147) – 0,0291 (0,841) – 0,105 (0,529) 0,0971 (0,564) 

RÅDBRA 0,328 (0,159) 0,233 (0,166) – 0,191 (0,313) – 0,0893 (0,621) 

FÖRKRE 0,0805 (0,733) – 0,209 (0,224) 0,233 (0,219) 0,0232 (0,901) 

BVLÅN 0,313 (0,171) – 0,0340 (0,839) – 0,0978 (0,595) 0,0933 (0,619) 

NYTKOST 0,231 (0,274) 0,161 (0,194) – 0,138 (0,308) – 0,0779 (0,559) 

BROVERK – 0,105 (0,650) 0,00105 (0,995) – 0,0904 (0,605) 0,121 (0,475) 

NGGYNN – 0,327 (0,168) 0,468*** (0,001) – 0,362* (0,017) – 0,234 (0,132) 

RÄTKONK 0,258 (0,187) 0,0989 (0,479) 0,145 (0,378) – 0,291 (0,056) 

GYNNAS JA 2.238*** (0,000) 0,965* (0,019) – 0,365 (0,450) – 1,119* (0,027) 

(KONSTANT) – 5.085** (0,008) – 4,243** (0,001) – 0,419 (0,752) 2,639 (0,056) 

     

Antal N=198 N=198 N=198 N=198 

 Pseudo R2  54,83% 22,44% 7,85 % 22,58% 

   

*= p < 0,1 ** = p < 0,05 

***= p < 0,01   
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Regressionstabellen nedan använder endast en av de tre förklarande variablerna vilka 

mäter attityden hos företagen angående om de anser att revision ger förtroende till andra 

intressenter. Variabeln FÖRKULEV och FÖRST är därmed inte inkluderade i någon av 

regressionsmodellerna, utan endast FÖRKRE.  

 

Variabel FRIREV BIBEHÅLL SÄNKA HÖJA GYNNASJA 

  Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) Koeff (sig.) 

        

OMS 

0,0000201* 

(0,048) 

– 0,000000664 

(0,851) 

0,00000341 

(0,407) 

– 0,00000859 

(0,334) 

0,0000266* 

(0,012) 

BRAVERK 0,601*** (0,000) 0,264* (0,044) 0,0946(0,569) – 0,383** (0,007) 0,213 (0,264) 

FMTID – 0,203 (0,142) 0,0292 (0,788) 0,0275 (0,832) – 0,0707 (0,576) – 0,144 (0,369) 

FDYRT – 0,229 (0,136) – 0,0762 (0,510) – 0,0353 (0,799) 0,152 (0,293) – 0,0735 (0,662) 

RÅDBRA 0,257 (0,102) 0,163 (0,216) – 0,149 (0,338) – 0,0822 (0,578) 0,301 (0,131) 

FÖRKRE 0,164 (0,292) – 0,0923 (0,480) – 0,0699 (0,652) 0,0615 (0,686) 0,199 (0,325) 

BVLÅN 0,232 (0,132) – 0,0930 (0,439) 0,106 (0,449) 0,00313 (0,828) 0,118 (0,533) 

NYTKOST 0,127 (0,380) 0,0505 (0,637) 0,0181 (0,881) – 0,109 (0,368) 0,168 (0,293) 

BROVERK – 0,0609 (0,706) 0,0837 (0,497) – 0,183 (0,211) 0,0653 (0,636) 0,390* (0,043) 

NGGYNN – 0,182 (0,279) 0,550*** (0,000) 

– 0,490*** 

(0,000) – 0,266 (0,062) 0,0429 (0,789) 

RÄTKONK 0,347* (0,019) 0,0607 (0,611) 0,295* (0,048) – 0,376** (0,006) 0,292 (0,059) 

(KONSTANT) – 3,887** (0,001) – 3,415*** (0,000) – 0,658 (0,549) 2,541* (0,023) 

– 7,359*** 

(0,000) 

      

Antal N=302 N=302 N=302 N=302 N=198 

Pseudo R2  37,17% 16,96% 8,67 % 19,25% 38,61% 

    *= p < 0,1 ** = p < 0,05 ***= p < 0,01   
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Appendix 7. Sambandsanalyser tillhörande del 5.1.5 
 

Nedan tabell ställer gruppen av företagen som har utomstående ägare mot gruppen som 

inte har det gentemot påståendena i fråga 17 av enkäten. För kunna analysera skillnader 

bland dessa 2 grupper utfördes ett T-test. 

 

Påstående 

Externa, ja 

(N=61) 

Externa, nej 

(N=241) T-test (Sign.) 

Motverkar brottslig verksamhet 4,852 4,531 0,0831 

Nuvarande gränsvärden gynnar 4,148 3,797 0,0609 

Rättvisare konkurrens 4,213 4,012 0,3202 

 

Tabellen som följer nedan ställer gruppen män mot gruppen kvinnor gentemot 

påstående i fråga 17 av enkäten. I syfte att kartlägga skillnader mellan grupperna 

utfördes ett T-test. 

 

Påstående 

Kvinnor 

(N=105) 

Män    

(N=197) T-Test (Sign.) 

Motverkar brottslig verksamhet 4,857 4,457   0,018* 

Nuvarande gränsvärden gynnar 3,952 3,822 0,446 

Rättvisare konkurrens 4,133 4,010 0,513 

 

Tabellen nedan ställer gruppen av företag som har räntebärande lån hos en bank mot 

gruppen som inte har det i syfte att kartlägga skillnader i svaren på fråga 17 av enkäten. 

För att påträffa dessa skillnader utfördes ett T-test.  

 

Påstående 

Räntebärande 

lån, ja  

(N=130) 

Räntebärande 

lån, nej 

(N=172) T-test (Sign.) 

Motverkar brottslig verksamhet 4,615 4,581 0,842 

Nuvarande gränsvärden gynnar 3,808 3,913 0,520 

Rättvisare konkurrens 4,046 4,058 0,946 

 

Tabellen nedan ställer gruppen med utomstående ägare mot gruppen utan gentemot 

frågan 21 i enkäten. Ett Chi-Square test utfördes för att undersöker förhållandet mellan 

grupperna. 

 

Externa ägare  Höja Sänka Bibehålla Totalt Chi-Sq. (Sign.) 

Ja 14,75% 19,67% 65,57% 100,00% 0,457 

Nej 21,99% 18,26% 59,75% 100,00% 0,457 

 

Tabellen nedan ställer gruppen med utomstående ägare mot gruppen utan gentemot 

frågan 18 i enkäten. Ett Chi-Square test utfördes för att undersöker förhållandet mellan 

grupperna. 

 

Externa ägare  Fortsätta Inte fortsätta Totalt Chi-Sq. (Sign.) 

Ja 77,05% 22,95% 100,00% 0,445 

Nej 72,20% 27,80% 100,00% 0,445 
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