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Abstract 
Auditing is common in many organizations and a legal requirement for all limited liability companies 
in Sweden (ABL 9:1). In directives from the government it is clearly stated that small firms will be 
exempted from the statutory audit requirement. In light of this forthcoming change in regulations, this 
thesis is used to analyze which factors are associated with a demand for auditing. Analysis in this thesis 
is based on a national survey including 900 Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Around 2/3 
of respondent’s (CEO or CFO) state that the firm will choose to have audited accounts even in the 
absence of such a legal requirement. Based on responses from 421 firms, logistic regression results 
indicated that firms purchasing advisory services from an audit firm will choose to have their accounts 
audited to a higher extent than those firms not receiving advisory services. This finding, not identified 
in prior studies, is linked to advisory services being of higher quality when the audit firm also performs 
audit work. The demand for auditing is further positively associated with firm size, use of a Big 4 audit 
firm and firms located in the county of Småland. From these findings it follows that the traditional view 
of auditing as merely a control mechanism needs to be complemented by consideration of aspects of 
the internal value of auditing.  

The approaches of SME’s when engaging an audit firm for different types of advisory services 
is examined in this study based upon survey data. It is shown that the majority of advisory services 
provided are related to core competencies of an auditor such as tax, accounting and law. Logistic 
regression results show a positive association between firms purchasing advisory services and the 
length of the relationship with the provider as well as with the respondent’s perception of the audit 
quality. The latter association further confirms the close connection between audit and advisory 
services. It should be noted that when an audit firm recommends advisory services their use is 
significantly higher. There is also support for the demand for advisory services being positively related 
to firms that are corporate subsidiaries and located in Småland and Norrland, but negatively associated 
with the respondent’s level of education. It follows that factors related to demand for advisory services 
on an aggregate level could be categorized as being dependent on firm characteristics, audit firm 
characteristics and the relationship between the parties.  

Provision of non-audit services (NAS), such as different types of advisory services, to audit 
clients and the potential consequences for auditor independence and audit quality have been discussed 
in public debates and research as well as being subject of regulation. OLS regression results show that 
reporting quality is higher when the audit firm provides advisory services as well as preparing 
accounts. These findings hold for both discretionary accruals and a respondent’s perception of 
reporting quality. The provision of NAS improves the reporting quality due to better knowledge of the 
client and its operations. From the perspective of reporting quality this finding implies that there is no 
necessity to further restrict the possibility for an audit firm to provide advisory services as well as 
preparing accounts for audit clients.  
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Förord 
Arbetet med att skriva denna avhandling har varit krävande och utmanande, men 
framförallt också riktigt roligt och lärorikt. Under hela avhandlingsprocessen har 
jag haft ett intresse för frågor kring revision och rådgivning i mindre företag och 
relationen mellan små företag och revisionsbyrån. Inriktningen för 
avhandlingsarbetet har delvis förändrats utifrån vad som framkommit i den egna 
forskningen och utifrån vilka frågor som varit mest aktuella i debatt, forskning och 
lagstiftning. En kvalitativ ansats användes till exempel för licentiatuppsatsen, 
medan en kvantitativ ansats ligger till grund denna doktorsavhandling.  
 
När avhandlingen nu färdigställts finns ett antal personer att särskilt tacka för stöd, 
uppmuntran och konstruktiva kommentarer. Till att börja med finns anledning att 
tacka mina handledare. Professor Håkan Boter har fungerat som handledare sedan 
jag med trevande steg började som doktorand. Vad det inledande projektet hade för 
arbetstitel har vi nog båda glömt, men var det inte något med ”kontoret online”? 
Det har alltid varit med uppmuntran och i positiv anda som Håkan delgivit sina 
synpunkter på mitt arbete. Professor Stefan Sundgren kom in som handledare 
ungefär i ”halvtid” i min forskarutbildning och har verkligen bidragit till arbetet 
med sin kunskap. Stefan har tagit sig tid för mina frågor och funderingar av olika 
slag och hans råd har varit mycket värdefulla för att på olika sätt förbättra 
avhandlingen. Inte en kommentar för mycket eller för lite. Vid det interna 
slutseminariet erhölls konstruktiva synpunkter från professor Teija Laitinen, doktor 
Peter Öhman samt doktor Henrik Nilsson. Vidare har doktor Birgitta Törnqvist vid 
statistiska institutionen samt doktor Susanne Haugen, institutionen för språkstudier, 
bidragit med sina respektive specialkunskaper. Professor Barbara Cornelius har 
språkgranskat den engelska sammanfattningen. Alla förtjänar ett stort Tack! 
 
Jag vill sedan tacka mina arbetskollegor vid Handelshögskolan i Umeå. Bland dem 
alla finns några som särskilt bör omnämnas. Jag syftar då bl.a. på universitetslektor 
Stellan Nilsson som under mina år på Handelshögskolan ställt upp som stöd och 
bollplank både i forskning och i undervisning. Doktor Rickard Olsson har jag 
utmanat i många squashdueller och fått goda tips från. Peter Franck har med sin 
breda kunskap varit ett värdefullt bollplank. Grattis till chansen att delta i Postkod-
Miljonären. Jag vill också nämna Anna Thorsell, Torbjörn Carlsson och bortgångne 
Fredrik Wahlström samt lunchgänget som inkluderat Anders Hellquist och Mattias 
Johnson. Det är ett nöje att få jobba med Er alla i en positiv och inspirerande miljö. 
Katarina Pousette har sett till att de praktiska arrangemangen kunnat avklaras. 
Tack.  
 



Ett stort tack går också till de över 400 företagsledare och ekonomichefer runt om i 
landet som tagit tid från sina viktiga arbetsuppgifter för att besvara mina 
enkätfrågor. Utan Era svar hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  
Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till vänner och mina närmaste anhöriga. Mina 
föräldrar, Stig och Elisabeth, samt min bror, Johnny, har stött mig på olika sätt och 
visat ett stort intresse för mitt avhandlingsarbete. Slutligen tackar jag dig, Ellenor, 
för förståelse och uppmuntran. I detta sammanhang tackar jag dig även för god 
assistans i samband med enkätutskicket.  
 
Mitt avhandlingsarbete har huvudsakligen finansierats av Handelshögskolan vid 
Umeå universitet.  FARSRS har bidragit med finansiellt stöd för avhandlingens 
datainsamling.   
 
Tobias Svanström 
Umeå, 5 maj 2008 
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1. Inledning 

1.1  Revisionens bakgrund 
Revision är en företeelse som funnits under mycket lång tid (Brown 1905). 
Antropologer har funnit spår av revisionsaktivitet redan bland Sumerna i 
Mesopotamien omkring 6000 f.Kr. och i Babylonien omkring 3000 f.Kr. Det påstås 
också att revisionsaktivitet förekommit i antikens Kina, Egypten, Rom och 
Grekland (Hayes et al. 2005:2). Zhao-dynastin i Kina hade t.ex. budget och 
revision av samtliga statliga avdelningar. I Egypten 3000 f.Kr. betraktades 
revisorsyrket som ett av de mest prestigefyllda uppdragen, även om det också var 
riskfyllt. Två revisorer hade i uppdrag att räkna godset i de kungliga magasinen; en 
räknade godset när det kom in och en annan räknade det efter det lagrats. Om det 
visade sig att revisorernas uppgifter skilde sig åt blev båda dödade (Hayes et al. 
2005:2). Behov av kontroll har funnits ända sedan civilisationen medfört att 
ansvaret för en persons egendom anförtros till en annan person:   

 
Whenever the advance of civilization brought about the necessity of one man being 
entrusted to some extent with the property of another the advisability of some kind of 
check upon the fidelity of the former would become apparent. (Brown 1905:75) 

 
Den latinska betydelsen av ordet revisor är ’en lyssnare’. Bakgrunden till 
benämningen är att revisorerna i det antika Rom dagarna i ända fick lyssna på olika 
transaktioner och på skattebetalare som muntligen redogjorde för företagets resultat 
och skatteunderlag (Hayes et al. 2005:2). Revisorerna i antiken arbetade för staten 
och tjänstgjorde även som skatteinsamlare (Knechel 2001). Enligt uppgift fanns de 
första yrkesrevisorerna i Italien kring 800-talet e.Kr. På 1200-talet i Italien finns 
dokumenterat att personer hade till uppgift att verifiera räkenskaper, både offentliga 
och privata (Wallerstedt 2001). Betydelsen av revisorernas arbete på den tiden 
återspeglas i att den part som i tvist stödde sig på räkenskaper verifierade av en 
revisor hade lättnader i sin bevisbörda (Diamant 2004:33). Revisorerna kunde vid 
den tiden få en särskild ekonomisk ersättning utifrån storleken på de felaktiga 
belopp som upptäcktes i räkenskaperna.  
 
I Sverige började revision att utföras av vissa banker och handelskompanier på 
1600-talet (Wallerstedt 2005). En revisionsberättelse från 1652 finns bevarad och 
avser granskning av ekonomiska förhållanden och förvaltning för ”Det Norrländska 
Tjärhandelskompaniet” (Sillén 1952).  Ursprunget till den moderna revisionen kan 
kopplas samman med starten på det moderna företagandet i mitten av 1800-talet 
(Hayes et al. 2005:2). Startpunkten hävdas vara bildandet av revisorsorganisationen 
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”Society of Accountants” i Edinburgh 1853. Enligt Hayes et al. (2005:3) tillkom 
revision som en effekt av att företagsformer, där ägandet var i det närmaste helt 
separerat från företagsledningen, började etableras. Företagsledningen hade då, 
precis som idag, både kontroll över redovisningen och ansvar för den finansiella 
rapporteringen till investerare. Dessutom hade företagsledningen möjlighet att 
avgöra innehåll i och utformning av dessa rapporter. I syfte att öka investerares och 
kreditgivares förtroende för företagens finansiella rapporter uppdagades ett behov 
av att företagets finansiella rapportering skulle kontrolleras genom en oberoende 
granskning, s.k. revision. Denna revision skulle då utföras av en individ med 
expertkompetens på området och avrapporteras i form av en revisionsberättelse 
(Hayes et al. 2005:3).  

1.2 Revision utvecklas i Sverige 
I Sverige innebar tillkomsten av en ny aktiebolagslag 1895 att det för första gången 
ställdes krav på att aktiebolag skulle ha minst en revisor. Denne skulle utses av 
aktieägarna vid en bolagsstämma. Det fanns dock inga uppställda krav på vilka 
kvalifikationer som dessa revisorer skulle besitta (Wallerstedt 2001). Revisorerna 
var i allmänhet respekterade personer som utsågs på grundval av deras goda 
relation till ledningen eller till huvudägaren i bolaget. Endast ett fåtal av revisorerna 
hade tillräcklig kunskap om bokföring för att kunna upptäcka felaktigheter. Dessa 
lekmannarevisorer var huvudsakligen bankdirektörer, direktörer, disponenter, 
köpmän, kamrerare eller avdelningschefer (Wallerstedt 2001).  
 
År 1912 auktoriserades de första sex revisorerna från Stockholms 
Handelskammare, trots att det saknades officiella krav på att företag skulle utse 
auktoriserade revisorer. En förutsättning för att bli auktoriserad revisor var vid 
tidpunkten en examen från Handelshögskolan i Stockholm, där kurskraven 
omfattande en kurs i revisionsteknik och tre års praktik under handledning 
(Wallerstedt 2001). Oscar Sillén var en av de första sex personerna som 
auktoriserades och han blev med tiden en central figur för revisorsprofessionens 
utveckling i Sverige och Norden. Sillén var en aktiv man som under en period 
verkade både som professor i företagsekonomi och som revisor. Det fanns vid 
tidpunkten ett förbud för revisorer att kombinera yrkesutövningen med statlig eller 
annan privat tjänstgöring, men från detta förbud hade Sillén givits dispens. 
Parallellt med revisionsarbetet åtog sig Sillén även många konsultuppdrag från 
stora svenska företag. Hans arvoden var 1914 jämnt fördelade mellan konsultation 
och revision (Wallerstedt 2001).  
 
Antalet auktoriserade revisorer steg successivt, men det kom att ta tid för den nya 
professionen att utvecklas. År 1923 bildades revisorsorganisationen Föreningen 



3

Auktoriserade Revisorer (FAR). År 1932 fanns endast 59 auktoriserade revisorer 
och in på 1930-talet var andelen auktoriserade revisorer i de största svenska 
företagen endast 8 %. De resterande företagen reviderades fortfarande av lekmän 
(Wallerstedt 2001). Den långsamma tillväxten pågick fram till 1950-talet och har 
relaterats till de formella kraven för att bli revisor. Kreugerkraschen i början av 
1930-talet chockade den finansiella världen och visade sig samtidigt utgöra den 
mest kritiska händelsen för utvecklingen av revisorsprofessionen fram till idag. Det 
kom att ta nästan tio år innan professionen hämtade sig från den händelsen 
(Wallerstedt 2001). Efter Kreugerföretagens undergång riktades kritik mot den 
revision som utförts av Kreugerföretagens revisor, Anton Wendler. Wendler var 
revisor vid Stockholms Handelskammare och medlem av FAR.  
 
Den svenska staten valde att låta den internationella revisionsbyrån Price 
Waterhouse utreda Kreugerimperiets undergång. Anledningen var bl.a. att det i 
Sverige inte fanns tillräckligt med revisorer för att utföra en sådan omfattande 
utredning och att Price Waterhouse vid tidpunkten hade ett gott rykte som 
revisionsbyrå över hela Europa (Wallerstedt 2001). Denna utredning blev en första 
startpunkt för den internationella storbyrån Price Waterhouses intåg på den svenska 
revisionsmarknaden. Kreugerskandalen var förödmjukande för lagstiftare och för 
professionen och den blev också startskottet för en intensiv debatt i Sverige som 
engagerade individer både inom och utanför revisionsprofessionen (Wallerstedt 
2001).  

1.2.1 Krav på kvalificerad revisor i alla aktiebolag  
Utifrån syftet att aktivt kunna stödja de mindre företagen föreslogs 1975 i samband 
med en ny aktiebolagslag att en allmän revisionsplikt skulle införas. Bakgrunden 
var att många företag till följd av utvidgad bokföringsskyldighet ansågs behöva 
hjälp med bokföring och årsredovisning. Både samhället och företagen skulle enligt 
förslaget vinna på en allmän revisionsplikt. Kretsen av företag som var skyldiga att 
genomgå revision vidgades 1975, men vid tidpunkten fanns inte tillräckligt många 
kvalificerade revisorer för att införa krav på revision i alla aktiebolag. En utredning 
konstaterade att de enkla förhållanden som råder i mindre bolag inte heller kräver 
revision och det befarades också bli dyrt för företagen att anlita en kvalificerad 
revisor (Sjöström 1994). Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) framhöll 1978 i en 
rapport att det generellt är de små företagen, aktiebolag med litet aktiekapital, som 
är mest utsatta för ekonomisk brottslighet. Arbetsgruppen inom BRÅ 
rekommenderade därför krav på kvalificerad revisor i alla aktiebolag (Sjöström 
1994).   
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Efter en lång period med brist på godkända och auktoriserade revisorer matchade 
utbudet av kvalificerade revisorer i början av 80-talet slutligen efterfrågan 
(Wallerstedt 2001). Detta fick till följd att det från 1983 ställdes krav på att 
samtliga aktiebolag skulle utse minst en revisor som var antingen godkänd eller 
auktoriserad1. Allt sedan dess har kvalificerade revisorer haft monopol på att 
tillhandahålla revisionstjänster till aktiebolag. Under 1980-talet och 1990-talet 
ökade både antalet revisorer och revisionsbyråer kraftigt. I takt med att 
klientföretagen internationaliserade sin verksamhet ökade revisionsbyråernas behov 
av en internationell partner. Det blev därför vanligt att de större byråerna i Sverige 
skaffade sig en internationell partner (Wallerstedt 2001).   

1.3 Revision – ingen marginell företeelse 
Idag revideras en mängd privata och offentliga verksamheter runt om i världen. 
Power (1997) menar att vi lever i ett revisionssamhälle där det finns ett stort behov 
av att kontrollera information och ansvariga individer.  Revision är ett begrepp som 
används för att beskriva ett stort antal aktiviteter i vårt samhälle. Revision sker av 
både privatägda, kommunala och statliga verksamheter. Den vanligaste formen av 
revision är emellertid den granskning av företagens ekonomiska information som 
utförs av externa revisorer. Revision handlar om att granska, bedöma och uttala sig 
om redovisningsinformation (Mautz & Sharaf 1961; Flint 1988). Denna granskning 
syftar till att företagets intressenter ska få tillförlitlig ekonomisk information från 
företaget. I Sverige omfattar revisionen även granskning av styrelsens och VD:s 
förvaltning av bolaget (ABL 9:3). Bakgrunden till behovet av granskning är att 
företagsledningen kan ha incitament att försköna redovisningen i syfte att 
maximera den egna nyttan, vilket kan leda till missvisande redovisning som 
vilseleder företagets intressenter (Watts & Zimmerman 1986).  
 
Revision (och relaterade tjänster) är en omfattande kommersiell verksamhet. De 
fyra största revisionsbyråerna, i världen omsatte under 2006 drygt 77 miljarder 
dollar, motsvarande 470 miljarder svenska kronor2, och sysselsatte omkring 
                                                 
1 För äldre aktiebolag gällde revisionskravet från den första ordinarie bolagsstämman efter 
utgången av 1987 (SOU 2008:32, s. 74). 
2 Uppgifterna baseras på information från respektive revisionsbyrås hemsida. Enligt uppgifter i 
den årliga översikten för 2006 är omsättning och antal anställda för de fyra största 
revisionsbolagen följande: PricewaterhouseCoopers 22 miljarder dollar och 140 000 anställda 
(www.pwc.com), Ernst & Young 18,4 miljarder dollar och 114 000 anställda (www.ey.com), 
KPMG 16,9 miljarder dollar och 113 000 anställda (www.kpmg.com) och Deloitte 20 miljarder 
dollar och 135 000 anställda (www.deloitte.com). I beloppen ingår intäkter även från annat än 
revision och i antalet sysselsatta ingår inte bara revisorer, utan även redovisare, jurister, 
skattespecialister och andra experter. Vid omräkning till svenska kronor har aktuell växelkurs, 1 
USD=6,11 SEK, per 6/3 2008 använts.     
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500 000 personer. I Sverige är motsvarande siffror för dessa revisionsföretag 
närmare 8 miljarder kronor i omsättning och 6 700 anställda (Affärsvärlden 2007).  
Den totala omsättningen för lagstadgad revision i Sverige har uppskattats till 8,7 
miljarder kronor (SOU 2008:32, s. 259). Dessa siffror ska ses mot bakgrund av att i 
Sverige sker granskning av räkenskaper och förvaltning årligen i samtliga omkring 
330 000 aktiebolag3 (SOU 2008:43, s. 122). Därutöver är revision krav i 21 200 
handelsbolag, 15 000 stiftelser, 1530 utländska filialer, 270 försäkringsbolag, 75 
spar- och medlemsbanker samt hypoteksinstitut, 70 ekonomiska föreningar, 15 
ideella föreningar, 5 enskilda näringsidkare och 4 europabolag (SOU 2008:43, s. 
124). I Sverige finns 2008 enligt Revisornämnden sammantaget 2321 godkända 
revisorer och 1787 auktoriserade revisorer samt 106 registrerade revisionsbolag 
(SOU 2008:32, s. 133, 134). I tabell 1.1 redovisas omsättning, antal anställda, antal 
kvalificerade revisorer och delägare för de tio största revisionsbyråerna i Sverige.  
 
Tabell 1.1: Fakta om de största svenska revisionsbyråerna. 
Källa: Affärsvärlden (2007). Uppgifterna baseras på information från respektive bolags 
årsredovisning.  Bokslutstillfället för informationen är 30/4–06 för KPMG, Lindebergs Grant 
Thornton och BDO Revision, 31/5–06 för Deloitte, 30/6–05 för Öhrlings PWC och Ernst & 
Young, 31/8–05 för Nexia och 30/4–05 för SET Revisionsbyrå.  
 Omsättning 

(MSEK) 
Antal 
anställda 

Auktoriserade 
revisorer 

Godkända 
revisorer 

Delägare 

Öhrlings PwC 3105 2886 466 238 224 
Ernst & Young 1880 1609 382 159 184 
KPMG 1772 1411 342 143 107 
Deloitte 1130 837 109 31 54 
Lindebergs 
Grant Thornton 

591 635 123 87 106 

BDO Revision 323 355 80 37 88 
SET 
Revisionsbyrå 

220 203 69 18 44 

Randby 
Björklund 

100 66 19 13 - 

Nexia 62 66 - - 14 
Frejs 
Revisionsbyrå 

44 42 15 4 8 

Totalt 9227 8139 1605 730 722 
 
 
 
 

                                                 
3 Antalet registrerade aktiebolag uppgick enligt Bolagsverket till 328 616 den 30/9 2007 (SOU 
2008:32, s. 127).  
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Öhrlings PricewaterhouseCoopers är utifrån både omsättning och antal anställda 
den största revisionsbyrån i Sverige, därefter följer Ernst & Young, KPMG och 
Deloitte. Dessa revisionsbolag utgör ”Big Four” både internationellt och nationellt. 
Gemensamt för de tre största byråerna i Sverige; Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers, KPMG och Ernst & Young, är att de etablerat sig i ett 
tidigt skede på den svenska revisionsmarknaden (Wallerstedt 2001). De fyra stora 
revisionsbyråerna sysselsätter drygt 56 % av de auktoriserade revisorerna och 29 % 
av de godkända revisorerna. Efter de fyra stora revisionsbyråerna följer i 
storleksordning Lindebergs Grant Thornton, BDO Revision och SET 
Revisionsbyrå. Denna grupp av mellanstora revisionsbyråer följs sedan av Randby 
Revisionsbyrå, Nexia samt Frejs Revisionsbyrå. Revisionsmarknaden i Sverige 
består också av många små revisionsbyråer. År 1999 utgjordes 81 % av antalet 
svenska revisionsbyråer av enmansföretagare som inte hade mer än en kvalificerad 
revisor (Wallerstedt 2001). 

1.4 Revisionskravet i mindre aktiebolag på väg att avskaffas 
Revision är i allmänhet ett krav för företag som är noterade vid allmänna 
handelsplatser, t.ex. finns ett sådant krav inom EU (SOU 2008:32, s. 87). EU ställer 
vidare krav på att företag av en viss storlek genomgår revision (78/660/EEG; 
2006/46/EG). EU-lagstiftningen är utformad så att finns ett krav på revision för 
företag som överstiger en viss gränsnivå, medan enskilda medlemsländer kan välja 
om lagkravet ska omfatta även företag under denna gränsnivå. Enligt gällande 
reglering (2003/38/EG, Art.3) kan ett bolag som understiger två av följande tre 
gränsvärden undantas från revisionskrav: 7,3 miljoner euro i omsättning, 3,65 
miljoner euro i balansomslutning och ett medeltal anställda på 50 personer. 
Gränsvärdena ses över vart femte år och justeras om detta är motiverat utifrån den 
ekonomiska utvecklingen inom EU4 (78/660/EG, Art 53.2). I många europeiska 
länder har lagstiftaren också valt att undanta mindre företag från kravet på 
revision5.  
 
I den historiska tillbakablicken framkommer att Sverige sedan 1983 haft en allmän 
revisionsplikt som inneburit att samtliga aktiebolag är skyldiga att ha en revisor 
(ABL 9:1). Direktiv från den svenska regeringen (dir. 2006:128) ger dock tydliga 
signaler om att revisionsplikten för små aktiebolag kommer att avskaffas inom kort. 
Däremot är det oklart vilka gränsvärden som kommer att gälla för undantag från 
                                                 
4 Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/46/EG) har beslut fattats att höja 
gränsvärdena för revision (2006/46/EG) till 8,8 miljoner euro i årlig omsättning och 4,4 miljoner 
i balansomslutning. Medeltalet anställda ska även fortsättningsvis vara 50. Direktivet ska följas 
av medlemsländerna senast 5/9 2008.  
5 Se bilaga 2 för en mer utförlig genomgång av lagkravet på revision i olika europeiska länder.  
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revisionsplikten. Utredningen om revisorer och revision har föreslagit att alla 
företag som understiger EU:s gränsvärden undantas från lagkrav på revision (SOU 
2008:32, s. 17). Förslaget innebär att 96,5 % av de aktiva aktiebolagen från och 
med 1/7 2010 skulle få välja om de vill ha revision eller inte6 (SOU 2008:32,  
s. 188). Motiven som framförs för ett avskaffande av revisionsplikten är att revision 
utgör en ekonomisk och administrativ börda för små företag samt att det inte 
kunnat fastställas att nyttan av revision i små aktiebolag överstiger dess nytta 
(Thorell & Norberg 2005). De främsta argumenten för ett avskaffande (och senare 
höjda gränsnivåer) av revisionsplikten i t.ex. Danmark och i Storbritannien har varit 
att små företag ska slippa en onödig kostnadsbörda (Collis 2003; Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 2005).  
 
Från budgetpropositionen för 2008 framgår att regeringen har som mål att minska 
den administrativa bördan från statliga regelverk med 25 % fram till 2010 (prop. 
2007/08:01, utgiftsområde 24, s. 23). Nuvarande regelverk anses vara alltför 
omfattande och invecklade och ”regelkrånglet” anses bidra till att företag aldrig 
startas (prop. 2006/07:1, utgiftsområde 24, s. 27). En avskaffand revisionsplikt 
ingår som ett led i regeringens ambition att minska regelkrånglet och den 
administrativa bördan för företagen7. I debatten kring avskaffad revisionsplikt går 
åsikterna isär gällande konsekvenserna av att lagkravet på revision tas bort för 
mindre aktiebolag (Thorell & Norberg 2005). I en utredning av ECON (2007a) har 
den totala besparingen för företagen beräknats till omkring 200–300 miljoner, 
vilket motsvarar 0,7 % av omsättningen för de företag som inte kommer att köpa 
revisionstjänster. Besparingen av en slopad revisionsplikt är emellertid svår att 
beräkna, bl.a. eftersom företagen i frånvaro av revision kan ha ökade behov av 
redovisnings- och rådgivningsstöd (Collis 2003). Det har vidare föreslagits att en 
avskaffad revisionsplikt medför ökade kontrollåtgärder från samhället samt ökade 
transaktionskostnader för företags intressenter som aktieägare och kreditgivare 
(ECON 2007a).  Utan revisionskrav finns t.ex. risk för ökad ekonomisk brottslighet 
och snedvridning av konkurrensen (ECON 2007a).  
 

                                                 
6  Med tillämplig växlingskurs och efter beaktande av EU:s omräkningsmarginal innebär 
förslaget att undantag från revisionskrav medges för företag som inte överstiger två av följande 
gränsvärden (SOU 2008:32, s. 187): nettoomsättning på 83 miljoner kronor, balansomslutning på 
41,5 miljoner kronor och 50 anställda. Utredningen föreslår att samma gränsvärden ska gälla för 
koncerner (SOU 2008:32, s. 193).  
7 Inom EU pågår också att arbete med regelförenkling. Kommissionen har föreslagit att 
företagens administrativa bördor ska minskas med 25 % fram till år 2012 (SOU 2008:32, s. 177). 
Redovisning och revision utgör prioriterade områden för denna regelförenkling.  
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Av stor betydelse för vilka konsekvenserna blir av en avskaffad revisionsplikt är 
vilken andel företag som kommer att välja bort revisionen och vad som är 
kännetecknande för dessa företag. En avskaffad revisionsplikt kan förväntas 
innebära förändringar och nya villkor för framförallt de mindre företagen och 
revisionsbolagen, men även för företagets intressenter. Utifrån erfarenheter från 
bl.a. Storbritannien och Danmark förväntas emellertid inte efterfrågan på revision 
utebli vid avskaffad revisionsplikt (Collis et al. 2004; Skough 2008). Det har visat 
sig att även i frånvaron av lagkrav finns det företag som av olika anledningar 
revidera verksamheten. Erfarenheter från Storbritannien visar dock att andelen 
företag som väljer bort revisionen ökar över tid (Collis 2003). Det har uppskattats 
att 60–70 % av de brittiska företagen som idag är undantagna från revisionskrav 
avstår från revision (SOU 2008:32, s. 169). Inom ramen för denna avhandling 
kartläggs i vilken grad små och medelstora aktiebolag i Sverige skulle välja 
revision i frånvaro av lagkrav. Vidare analyseras vilka faktorer som har samband 
med efterfrågan på revision. Denna inriktning för studien motiveras i första hand av 
ett avskaffande av revisionsplikten för mindre aktiebolag (dir. 2006:128) och av 
begränsad kunskap om vad som karaktäriserar företag som efterfrågar revision 
(Collis et al. 2004).  

1.5 Revisionsbyrån anlitas även för rådgivning 
Företag efterfrågar inte bara revision från sin revisionsbyrå. Det är även vanligt att 
företag utöver revisionsuppdraget anlitar revisionsbyrån för olika typer av 
rådgivningstjänster. Både företag och revisionsbyrå kan ha ett intresse av att 
revisionsbyrån tillhandahåller rådgivning. För revisionsbyrån är ett sådant upplägg 
ofta kostnadseffektivt till följd av att delvis samma information och kunskap kan 
användas i revisions- och rådgivningsuppdraget (Arruñada 1999). Samtidigt får 
klienten ta del av revisionsbyråns kompetens inom framförallt det ekonomiska 
området. Det har förslagits att mindre företag har ett grundläggande behov av 
rådgivningstjänster eftersom de inte har samma möjligheter att upprätthålla resurser 
och kompetens internt i företaget (Johannisson & Lindmark 1996). En fördel med 
att revisionsbyrån även utför olika rådgivningstjänster är att kunskapen om det 
reviderade företaget gör att det därigenom krävs mindre tid för att sätta sig in i 
företagets situation i samband med olika rådgivningstjänster.  
 
Studier har visat att det är vanligt att mindre företag anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning detta gäller inte minst mindre företag (Kirby & King 1997; Bennett & 
Robson 1999a; Burke & Jarrett 2004). Kunskapen kring vilken roll revisionsbyrån i 
allmänhet spelar i mindre företag och vilka faktorer som är relaterade till 
efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån är dock mycket begränsad. Det har 
föreslagits att rådgivningstjänster ger kompetenser som är nödvändiga för att små 
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företag ska överleva och kunna utveckla komparativa fördelar (Gooderham et al.  
2004; Santoro et al. 2007). En begränsad kompetens inom ekonomiska frågor hos 
företagsledare i mindre företag kan medföra behov av att komplettera interna 
resurser med den typ av kompetens som revisionsbyrån kan tillhandahålla (Deakins 
et al. 2001). Att revisionsbyråns utför rådgivning till revisionsklienter har dock 
ifrågasatts eftersom den anses kunna hota revisorns möjlighet att förhålla sig 
oberoende vid granskningen. Revisionsbyråns roll som potentiellt viktig rådgivare 
till små företag och rådgivningstjänsternas eventuella koppling till revisorns 
oberoende motiverar forskning kring företagens efterfrågan på rådgivning. Inom 
ramen för denna avhandling förmedlas en heltäckande bild av hur företag anlitar 
revisionsbyrån för olika typer av rådgivning. Vidare analyseras vilka faktorer som 
har samband efterfrågan på dessa rådgivningstjänster.   

1.6 Rådgivningstjänster – ett hot mot revisorns oberoende? 
Ett oberoende förhållningssätt hos revisorn i förhållande till företagsledningen 
utgör grunden för revisionsprofessionen och revisorernas yrkesutövning (Beattie et 
al. 1999). Revisionens värde bygger på att granskningen sker på ett oberoende och 
professionellt sätt, i annat fall kan nyttan av revisionen starkt ifrågasättas. Att 
revisionsbyrån utför rådgivningstjänster till en revisionsklient anses i allmänhet 
innebära ett ökat hot mot revisorns oberoende. Bakgrunden är framförallt att 
rådgivningstjänster ökar revisionsbyråns ekonomiska beroende av klienten 
(Simunic 1984; Ashbaugh et al. 2003), vilket medför incitament för revisorn att 
agera på ett sätt som gynnar klienten.  Debatten runt revisorns dubbla roll som 
granskare och rådgivare har pågått under lång tid runt om i världen och i samband 
med skandaler på redovisningsområdet tenderar debatten att intensifieras. Kritiker 
menar att revisorer åsidosätter grundläggande krav på oberoende för att komma 
över lukrativa rådgivningsuppdrag (Reynolds et al. 2004). Att säkerställa revisorns 
oberoende har också varit den övergripande målsättningen för lagstiftarens arbete. 
Lagstiftaren har också specifikt adresserat frågan kring rådgivningstjänster till 
revisionsklienter (prop. 2000/01:146; 2006/43/EC), men utan att följden blivit ett 
absolut förbud mot rådgivningstjänster. I ett nationellt lagstiftningsärende framgår 
även att redovisningskvaliteten och mindre företags möjlighet att anlita 
revisionsbyrån för andra tjänster än revision bör beaktas vid reglering kring 
revisorns oberoende (prop. 2005/06:97, s. 25).   
 
Forskning kring rådgivningstjänster och revisorns oberoende har i stort sett 
uteslutande utförts i noterade företag. Det grundläggande problemet kring hur 
rådgivningstjänster påverkar revisorns oberoende och därmed förmågan att utföra 
en revision av hög kvalitet bedöms vara densamma oavsett företagets storlek. Det 
är däremot möjligt att hotet mot oberoende är mer påtagligt i ett mindre företag, 
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eftersom en närmare relation etableras mellan revisor och klient som en följd av ett 
omfattande rådgivningsutbyte (Seow 2001). Det finns å andra sidan anledning att 
anta att rådgivning från revisionsbyrån kan vara mer betydelsefull för 
redovisningskvaliteten i mindre företag, där kompetensnivån i allmänhet är lägre i 
redovisningsfrågor (Gooderham et al. 2004). En återkommande debatt om hur 
redovisnings- och rådgivningstjänster riskerar att hota revisorns oberoende i 
kombination med få tidigare studier i privata företag motiverar forskning på 
området. I denna avhandling analyseras sambandet mellan att redovisnings- och 
rådgivningstjänster utförs av revisionsbyrån och företagets redovisningskvalitet.  
Dessa analyser har viktiga implikationer för hur rådgivningstjänster påverkar både 
revisionskvaliteten och revisorns oberoende.  

1.7 Studiens syften 
Studiens övergripande syfte är att undersöka efterfrågan på revision och 
rådgivningstjänster från revisionsbyrån bland små och medelstora företag8. Syftet 
är även att analysera sambandet mellan tillhandahållande av olika typer av 
rådgivningstjänster och redovisningskvaliteten i företaget. Studiens syfte kan 
preciseras i följande tre delsyften som utgör distinkta forskningsområden:  
 

I. Att analysera företagens efterfrågan på revision under förutsättning att 
lagkrav saknas. Ett led i studien är att kartlägga andelen företag som 
kommer att välja revision vid en avskaffad revisionsplikt. Fokus ligger på 
att identifiera vilka faktorer som har samband med företagens benägenhet 
att välja revision. Studien ger en indikation på vad som är kännetecknande 
för de företag som framöver kommer att välja revision, vilket är resultat 
som på olika sätt är av intresse för lagstiftare, revisionsbyråer, intressenter 
och samhället.   

 
II. Att analysera företagens efterfrågan på revisionsbyråns rådgivning. Inom 

ramen för detta delsyfte kartläggs omfattning och inriktning på den 
rådgivning som företagen anlitar från revisionsbyrån. Fokus ligger på att 
identifiera vilka faktorer som har samband med hur företagen anlitar 
revisionsbyrån för rådgivningstjänster. I studien tas hänsyn till faktorer som 
kan relateras till företaget, till revisionsbyrån och till relationen mellan 
parterna. Resultaten gör en bild av revisionsbyråns roll i olika typer av 
företag och kan exempelvis fungera som benchmark för företagsledningen.  

                                                 
8 I studien ingår endast aktiebolag, vilket huvudsakligen motiverats av kravet på revision i denna 
bolagsform. De små och medelstora företagen är uteslutande privata företag, d.v.s. de är inte 
noterade på någon registrerad handelsplats. Se vidare kapitel 3 för en diskussion kring urval och 
datamaterial.  
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III. Att analysera sambandet mellan att revisionsbyrån utför rådgivningstjänster 

till en revisionsklient och företagets redovisningskvalitet. Analyserna 
omfattar sambanden mellan olika mått på redovisningens kvalitet och i) 
rådgivningstjänster samt ii) upprättande av bokslut. Resultaten har viktiga 
implikationer för hur rådgivnings- och redovisningstjänster hänger samman 
med revisionskvaliteten och revisorns oberoende, vilket gör att studien är 
av särskilt intresse för lagstiftare samt för företagets närmaste intressenter.   

 
I avhandlingens tre analyskapitel, kapitel 4–6, preciseras syften, forskningsfrågor 
och bidrag för respektive delsyfte. 

1.7.1 Helhetsperspektiv 
För att uppfylla studiens syften genomförs både en litteraturgenomgång och 
empiriska analyser inom nämnda forskningsområden. Litteraturgenomgången 
syftar till att ge en bred beskrivning av i) behovet av revision, ii) rådgivningens 
karaktär och revisionsbyråns roll som rådgivare samt iii) hur utförandet av 
redovisnings- och rådgivningstjänster kan hota revisorns oberoende, men samtidigt 
ge positiva effekter på redovisnings- och revisionskvaliteten. Vidare syftar 
litteraturgenomgången till att redogöra för vad som framkommit i aktuell forskning 
inom respektive område. Empiriska analyser bygger i hög grad på en nationell 
enkätstudie där små och medelstora företag fått besvara ett antal frågeställningar 
om revision och rådgivning. Datamaterialet som används för att analysera 
företagens efterfrågan på revision och rådgivning samt sambandet mellan 
rådgivningstjänster och redovisningskvalitet baseras på insamlat enkätmaterial som 
kompletteras med information från årsredovisningar. Genomgående tillämpas ett 
helhetsperspektiv på relationen mellan revisionsbyrå och klientföretag i studien. 
Det innebär exempelvis att i analyser av efterfrågan på revision tas hänsyn till att 
revisionsbyrån också anlitas för rådgivningstjänster. Vid analyser av företagens 
efterfrågan på rådgivningstjänster beaktas i stället vilka erfarenheter företagen har 
från revisionsuppdraget.   
 
I kapitel 4 och 5 analyseras efterfrågan på revision respektive rådgivning i första 
hand utifrån företagsledningens perspektiv. Vid analyser av revisionskvalitet och 
revisorns oberoende i kapitel 6 är utgångspunkten mer ett investerarperspektiv.  
Genomgående i avhandlingen analyseras resultatens implikationer för 
revisionsprofessionen.  
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1.8 Små och medelstora företag – en definition 
Definitionen av små och medelstora företag följer i studien den indelning som görs 
inom EU. Enligt EU (2003/361/EC) utgörs kategorin små och medelstora företag 
av företag som9: 
- sysselsätter färre än 250 personer och  
- vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller 
- vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. 

Inom denna kategori av företag utgörs små företag av företag som:  
- sysselsätter färre än 50 personer och  
- vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. 

Inom kategorin små företag definieras slutligen mikroföretag som företag som:   
- sysselsätter färre än 10 personer och  
- vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. 

Forskning inom redovisning och revision har i hög utsträckning varit inriktad mot 
studier av stora noterade bolag. Detta ensidiga fokus framstår som omotiverat av 
flera anledningar. En orsak till att studier behöver utföras även i små företag är att 
beteenden och förutsättningar skiljer sig mellan stora och små företag (Boter & 
Holmquist 1998; NUTEK 2000; Gooderham et al. 2004). Vidare har forskning 
visat att små och medelstora företag är viktiga för ekonomisk tillväxt och 
sysselsättning (Johannisson & Lindmark 1996). Statistik från Eurostat visar att 
antalet små och medelstora företag inom EU 2003 uppgick till knappt 18 miljoner 
(Eurostat 2006). De små och medelstora företagen utgjorde 99,8 % av samtliga 
företag inom EU. De sysselsatte 2/3 av arbetskraften och stod för 57 % av det värde 
som genereras (Eurostat 2006). I Sverige fanns vid utgången av 2005 totalt 903 151 
registrerade företag, varav 99,8 % av dessa har upp till 200 anställda (SCB 2006). 
Information från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att 57 % av företagen drivs 
som enskild firma, medan drygt 28 % är aktiebolag (SCB 2006). Bland företag som 
har minst en anställd och upp till 199 anställda utgör dock aktiebolagen en klar 
majoritet av företagen10.  
                                                 
9 Denna definition tillämpas inom EU fr.o.m. den 1/1 2005. För särskilda lagstiftningsärenden 
inom redovisning och revision görs dock andra storleksindelningar av företagen, det gäller t.ex. 
för reglering kring kravet på obligatorisk revision (2006/46/EG).   
10 Uppgifter från SCB visar att antalet företag som har 1–199 anställda uppgår till 235 202 för 
2006, medan databasen Affärsdata per december 2007 uppger att det i denna storleksgrupp finns 
190 682 aktiva aktiebolag. Baserat på dessa uppgifter utgör andelen aktiebolag 81 % av samtliga 
företagsformer bland företag som har 1–199 anställda. Det ska noteras att denna uppgift inte är 
exakt, eftersom tidsperiod och register skiljer sig åt.  



13

 
I denna studie ingår företag som har 1–249 anställda, vilket är ett urval som 
diskuteras ingående i kapitel 3. För efterfrågan på revision är det av särskilt stort 
intresse att analysera efterfrågan hos de företag som kan komma att undantas från 
kravet på revision. Vid studiens genomförande är det ännu oklart hur lagstiftningen 
kommer att utformas på området. Mot bakgrund av att företagen som har 50–249 
anställda enligt direktiv från EU inte kan bli föremål för undantag från 
revisionskrav (2006/46/EG) är efterfrågan hos denna grupp mindre intressant i 
sammanhanget. Efterfrågan bland företag som har upp till tio anställda är särskilt 
intressanta eftersom denna grupp med hög sannolikhet kommer att undantas från 
revisionskrav. Företag som har 10–49 anställda kommer enligt ett aktuellt 
lagförslag att undantas från krav på revision vid en avskaffad revisionsplikt (SOU 
2008:32, s. 188), men det är även tänkbart att denna grupp av företag först i ett 
senare skede blir föremål för ett sådant undantag.  
 
Vid analyser i avhandlingen ingår genomgående hela gruppen av små och 
medelstora företag (1–249 anställda). I studien viktas datamaterialet för att 
representera populationen små och medelstora företag (se kapitel 3). Det innebär att 
de stora företagen, som inte kommer att kunna undantas från lagkrav på revision, i 
liten grad inverkar på resultaten från de empiriska analyserna11. För att ytterligare 
säkerställa att resultaten av vilka faktorer som inverkar på efterfrågan på revision 
inte drivs av storföretagen har analyser även utförts där företagen som har 50–249 
anställda eliminerats. Eventuella avvikelser har då rapporterats i not (se kapitel 4).  

                                                 
11 I analyserna av efterfrågan på revision (kapitel 4) är vikterna utifrån företagsstorlek:  
86,5 % (1–9 anställda), 10,1 % (10–49 anställda) samt 3,4 % (50–249 anställda).  
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1.9 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är fortsättningsvis disponerad utifrån den struktur som följer nedan.  
 
Kapitel 2: Teoretisk referensram 
Kapitlet innehåller en genomgång av de teoretiska utgångspunkterna för studien. 
Detta kapitel omfattar tre sektioner. I första sektionen redogörs för behovet av 
revision – huvudsakligen med utgångspunkt från agentteorin. Diskussioner förs 
även kring revisionens olika nyttor. I kapitlets andra sektion behandlas 
företagens grundläggande behov av rådgivning samt karaktären på 
rådgivningstjänsten. Vidare behandlas revisionsbyråns roll som rådgivare och 
utförandet av olika typer av rådgivningstjänster diskuteras utifrån vad som ligger 
inom respektive utom revisorns kärnkompetens. Sektion tre omfattar 
inledningsvis en genomgång av relationen mellan redovisningskvalitet, 
revisionskvalitet och revisorns oberoende. Vidare redogörs för hur utförandet av 
redovisnings- och rådgivningstjänster till en revisionsklient kan hota revisorns 
oberoende, men här framhålls även att det är möjligt att rådgivningstjänster har 
en positiv effekt på redovisnings- och revisionskvaliteten.  Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning.  
Kapitel 3: Metod och datamaterial 
I kapitlet presenteras bl.a. enkätens innehåll, urvalet för studien, viktningen av 
datamaterialet samt en bortfallsanalys. I kapitlet ingår också en beskrivning av 
det insamlade datamaterialet med avseende på vad som kännetecknar företagen 
och respondenterna i studien samt revisionsuppdraget.  
Kapitel 4: Analyser av efterfrågan på revision 
I kapitlet redogörs för andelen företag som vid ett avskaffat revisionskrav skulle 
välja att ha revision. Vidare analyseras ett par frågeställningar kring företagens 
inställning till revisionens nytta samt revisionsplikten. Huvuddelen av kapitlet 
ägnas åt analyser av vilka faktorer som har samband med företagens val av 
revision vid avskaffat lagkrav. I förhållande till tidigare studier är analyser av 
sambanden med tillhandahållande av rådgivningstjänster samt regionala 
skillnader särskilt intressanta. Resultaten ger implikationer för följderna av en 
avskaffad revisionsplikt.  
Kapitel 5: Analyser av efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån 
I kapitlet kartläggs både omfattning och inriktning för hur företagen anlitar 
rådgivningstjänster från revisionsbyrån. Kapitlet fokuserar på analyser av vilka 
faktorer som är relaterade till dels huruvida företagen anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning eller inte samt dels till om företaget anlitar för rådgivning i stor eller 
liten omfattning. I analyserna ingår ett stort antal olika förklarande variabler. I 
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explorativa modeller analyseras även vilka faktorer som har samband med 
anlitande av revisionsbyrån för bokslut samt för rådgivning inom respektive 
utom revisorns kärnkompetens.  
Kapitel 6: Rådgivningstjänster och redovisningskvalitet 
I kapitlet analyseras sambandet mellan att revisionsbyrån tillhandahåller 
rådgivningstjänster respektive upprättar bokslut och företagets 
redovisningskvalitet. Analyserna är bl.a. motiverade utifrån att dessa typer av 
tjänster föreslagits kunna hota revisorns oberoende vilket kan innebära 
försämrad redovisnings- och revisionskvalitet. Studier kring rådgivningstjänster 
och redovisningskvalitet har tidigare endast i mycket begränsad utsträckning 
utförts i privata företag. Tillförlitligheten för studien stärks av att två skilda mått 
på redovisningskvaliteten används i de empiriska modellerna. Resultaten har 
implikationer för diskussioner kring revisorns oberoende och revisionskvalitet i 
mindre och medelstora företag.  
Kapitel 7: Sammanfattande analys och avslutande diskussion 
Detta kapitel har till syfte att framförallt redogöra för studiens praktiska 
implikationer samt att utvärdera studiens värde och tillförlitlighet. Kapitlet 
innehåller även förslag till fortsatt forskning samt en diskussion kring hur 
resultaten från de olika analyskapitlen hänger ihop.   
Referenser och bilagor   
I bilaga 1 bifogas följebrev till enkätutskicket och hela enkäten. I bilaga 2 
redogörs för reglering kring kravet på revision samt revisorns oberoende.    
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2.  Teoretisk referensram 
Inom ramen för detta kapitel redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter. 
Kapitlet är indelat i tre huvudsakliga områden, i) efterfrågan på revision, ii) 
efterfrågan på revisionsbyråns rådgivning, iii) rådgivningstjänster och 
redovisningskvalitet. Indelningen följer av att de tre delarna utgör tre distinkta 
forskningsområden i litteraturen samt av att varje område behandlas inom ramen 
för ett separat analyskapitel. Gemensamt för samtliga delar är att de behandlar 
aspekter av efterfrågan och kvalitet i samband med revision och rådgivning. I 
studien är agentteorin en viktig teoretisk utgångspunkt för att framförallt beskriva 
agentrelationer mellan företagsledning och utomstående ägare samt mellan 
företagsledning och företagets långivare. Agentteorin presenteras huvudsakligen 
under efterfrågan på revision, men den har relevans även för vissa diskussioner 
med avseende på efterfrågan på rådgivning och för analyser kring revisorns 
oberoende. Upplägget följer av att de agentteoretiska utgångspunkterna är mer 
direkt applicerbara för diskussioner kring företagens val av revision. En utförlig 
agentteoretisk genomgång i syfte att förklara behovet av revision innebär inte att 
revisionen endast betraktas som en kontroll- och övervakningsfunktion. I studien 
lyfts fram att det också finns en intern nytta av revision, t.ex. för att förbättra 
rutiner och den operativa effektiviteten.  
 
Flera av de teoretiska resonemangen har relevans för mer än ett av nämnda 
forskningsområden. Det gäller t.ex. diskussioner om redovisningskvalitet och kring 
kunskapsöverföring mellan revisions- och rådgivningstjänster.  

2.1 Behovet av information  
Ett grundläggande behov av tillförlitlig ekonomisk information från företag kan 
diskuteras utifrån de problem som uppkommer i relationen mellan en investerare 
och en entreprenör (Healy & Palepu 2001). En stor utmaning för alla ekonomier är 
en optimal allokering av kapital för investeringsmöjligheter. Det finns många nya 
entreprenörer och existerande företag som vill attrahera hushållens sparande för att 
finansiera sina affärsidéer. Även om både entreprenören och investeraren12 är 
villiga att göra affärer uppkommer matchningsproblem av åtminstone två 
anledningar. För det första har entreprenören eller företagsledaren bättre 
information än investeraren avseende företagets verkliga ekonomiska ställning och 
                                                 
12 Healy och Palepu (2001) talar om spararen (eng. saver), medan litteraturen i övrigt 
huvudsakligen använder benämningen investeraren. I denna genomgång används för att vara 
konsekvent benämningen investeraren. I senare agentteoretiska diskussioner får investeraren, 
som äger aktier i bolaget utan att delta i ledningen, rollen som principal i relationen till 
företagsledaren (agenten).  
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resultat (Winborg 2000; Eilifsen et al. 2007:7), vilket ger dem bättre möjligheter att 
beräkna investeringens framtida avkastning. Entreprenören har även incitament att 
överskatta den framtid avkastningen. Det innebär att investeraren stöter på 
problemet med asymmetrisk information när han eller hon ska göra en investering i 
ett företag (Healy & Palepu 2001; Smith & Smith 2004). Beskrivna förhållanden 
gör att investerare tvingas hantera en hög grad av osäkerhet vid en investering 
(Storey 1994). Entreprenörer konkurrerar om investeringskapital genom att 
presentera optimistiska prognoser och genom att undanhålla negativ information 
som de känner till av tidigare erfarenheter (Smith & Smith 2004).  
 
För det andra, när investeraren har satsat pengar i företaget, har entreprenören 
incitament att utnyttja dessa medel för egen vinning. Risken att entreprenören inte 
agerar efter investerarens intresse skapar ett agentproblem. Healy och Palepu 
(2001) menar att det som hindrar en effektiv allokering av resurser i en 
marknadsekonomi är problemen med (olika) information och incitament. Med 
utgångspunkt från informations- och agentproblemen diskuterar Healy och Palepu 
redovisningens roll för kapitalmarknaden. Redovisning och de institutioner som 
syftar till att underlätta trovärdig redovisning mellan företagsledare och investerare 
anses här spela en viktig roll för att mildra dessa båda problem. Nedan följer en 
närmare beskrivning av de informations- och agentproblem som kan uppkomma 
mellan entreprenör och investerare. 

2.1.1 Informationsproblemet 
Informationsproblemet härrör från skillnader i information och motstridiga 
incitament hos entreprenören och investeraren. Healy och Palepu exemplifierar 
problemet med en situation där hälften av tillgängliga affärsidéer (företag) kan 
betraktas som bra, medan andra hälften är dåliga. Entreprenörer som har dåliga 
idéer hävdar då att deras företag är lika värdefulla som företagen med bra idéer. 
Följden blir att investeraren inte kan skilja idéerna åt och denne kommer därför att 
värdera alla företag till en genomsnittlig nivå. Om informationsproblemet inte kan 
lösas kommer kapitalmarknaden att konsekvent undervärdera bra idéer och att 
övervärdera dåliga idéer relativt den information som finns tillgänglig för 
entreprenören (Healy & Palepu 2001). Entreprenörer som har goda möjligheter och 
gör realistiska framställningar får sina tjänster eller varor undervärderade, vilket 
kan medföra att de inte satsar vidare (Smith & Smith 2004). Ovanstående exempel 
belyser det informationsproblem13 som finns innan ett avtal ingås mellan 
investerare och entreprenör. Samma problematik gäller i princip även för en 

                                                 
13  Inom litteraturen kring informationsasymmetri benämns informationsproblemet adverse 
selection. 
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kreditgivare som överväger att bevilja ett lån (Stanworth & Gray 1991). Problemet 
med asymmetrisk information är särskilt påtagligt vid kreditgivning till små och 
medelstora företag (Winborg 2000; Lehmann & Neuberger 2001). 
Informationsproblemet kan under vissa förhållanden medföra att en marknad helt 
upphör att fungera (Molho 1997:26). Bakgrunden är att under asymmetrisk 
information kan det bli företagen av sämre kvalitet och med alltför optimistiska 
prognoser som blir kvar på marknaden (Smith & Smith 2004).   
 
Ett antal tänkbara lösningar har förslagits för att komma till rätta med 
informationsproblemet (Healy & Palepu 2001). Upprättandet av ett optimalt 
kontrakt mellan entreprenören och investeraren har föreslagits kunna ge incitament 
för fullständig delgivning av information. I samband med diskussionen av 
agentproblemet diskuteras mer ingående kring sådana kontrakt. En annan lösning 
på problemet med asymmetrisk information är lagstiftning, som tvingar 
entreprenören att redovisa tillgänglig (privat) information. Skyldigheten att upprätta 
redovisning gäller internationellt och för de flesta typer av företag. I Sverige 
stadgas i Bokföringslagen att juridiska personer är bokföringsskyldiga (BFL 2:1) 
samt att de ska upprätta årsbokslut (BFL 6:3) eller årsredovisning (BFL 6:2). 
Slutligen har finansanalytiker i stora företag en uppgift att producera information 
som kan uppdaga företagsledarens överlägsna information. I mindre företag finns 
vanligtvis inte några intermediärer, utan kapital och information går direkt mellan 
investerare och företagsledare. Ett antal olika ekonomiska och institutionella 
faktorer avgör huruvida kontraktering, lagstiftning och intermediärer kan eliminera 
problemen med informationsasymmetri (Healy & Palepu 2001).   

2.1.2 Agentproblemet  
Ett agentproblem14 uppkommer efter det att investeraren har satsat kapital i ett 
företag och när denne inte avser att spela en aktiv roll i företagets ledning (Healy & 
Palepu 2001). Ansvaret för ledningen av företaget har istället delegerats till en 
företagsledare15. Agentproblemet innebär att när investeraren väl har satsat sitt 
kapital har företagsledaren incitament att fatta beslut som gynnar de egna intressena 
mer än investerarens. Agentproblemen uppkommer till följd av att a) önskemål och 
målsättningar skiljer sig åt mellan företagsledare och utomstående ägare16 och b) 
det är svårt eller dyrt för utomstående ägare att försäkra sig om vad företagsledaren 
faktiskt gör (Eisenhardt 1989). Från punkten b framkommer också kopplingen 
                                                 
14 I litteraturen kring informationsasymmetri benämns agentproblemet moral hazard.  
15 Healy och Palepu (2001) talar om entreprenören, men för jämförbarhet med senare resonemang 
används hädanefter företagsledaren.  
16 I avsnitt 2.2.1 utvecklas agentförhållandet mellan företagsledaren (agenten) och utomstående 
ägare (principalen).  
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mellan informations- och agentproblemet. Till följd av övervakningssvårigheter 
saknar utomstående ägare information om vilka åtgärder företagsledaren vidtar. 
Informationsproblemet medför möjligheter för agenten att agera för egen vinning, 
vilket bidrar till att skapa ett agentproblem. För att säkerställa att ledningen 
verkligen agerar i ägarens intresse har hävdats att det finns huvudsakligen två 
möjliga åtgärder. Antingen kan personer i ledande ställning belönas eller också 
måste ledningen övervakas (Dunn 1996:4).  
 
Ett sätt att lösa agentproblemet har föreslagits vara upprättande av kontrakt som ger 
företagsledningen incitament att agera på ett visst sätt (Healy & Palepu 2001). Ett 
sådant kontrakt kan t.ex. utgöras av ett bonusprogram för företagsledningen, som 
baseras på redovisat resultat, och syftar till att ledningens intressen ska 
sammanfalla med investerarens. Den typen av kontrakt kräver att företagsledaren 
redovisar relevant information, som gör det möjligt för investerare att övervaka 
efterlevnaden av ingånget kontrakt samt att utvärdera huruvida entreprenören har 
hanterat företagets resurser enligt önskemålen från externa ägare. Möjligheten till 
belöning kombineras följaktligen med kontroll av kontraktets efterlevnad. 
Långivaren väljer ibland att upprätta låneavtal som innehåller kreditklausuler som 
ger långivaren möjlighet att omförhandla avtalet om den ekonomiska situationen 
hos låntagaren avsevärt försämras (Moir & Sudarsanam 2007). Svårigheten ligger i 
att upprätta fullständiga kontrakt. Problemet med dessa kontrakt, som ofta baseras 
på redovisat resultat, är att de ger incitament för företagsledningen att använda 
redovisningsmetoder som maximerar det egna utfallet från avtalet. Ledningens 
incitament att försköna redovisningen innebär att det finns en tydlig roll för en 
funktion som granskar redovisningens tillförlitlighet. 
 
Behovet av en oberoende revisor som utifrån givna standarder granskar företagets 
räkenskaper har teoretiskt förklarats med utgångspunkt från agentproblemet (Chow 
1982). Reviderad redovisningsinformation medför möjligheter för en effektiv 
resursallokering, vilket kan vara till gagn för såväl enskilda investerare som 
samhället i stort (Öhman 2007:119). En potentiell roll för revision är vidare att den 
minskar kostnaden för kapital och förbättrar tillgängligheten på kapital (Blackwell 
et al. 1998; Pittman och Fortin 2004). En annan mekanism för att minska 
agentproblemen är styrelsen, vars roll är att se till att ledningen agerar utifrån 
ägarnas intresse (Healy & Palepu 2001). Därutöver har finansanalytiker i rollen 
som intermediärer en funktion att för noterade bolag producera information som 
avslöjar om ledningen missbrukar företags resurser. De föreslagna lösningarna ska 
betraktas som komplimenterande. Det finns vidare lagstiftning kring skyldigheten 
att ha redovisning och i vissa situationer även krav på revision, men frivilliga 
kontrakt upprättas därutöver mellan olika parter. Lagstiftningen syftar till att 
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garantera en viss nivå på den ekonomiska informationen, medan det kan krävas att 
kontraktsparter ingår avtal för att ytterligare reducera informations- och 
agentproblemet.   
 
Agentteorin har använts för att förklara de agentproblem som uppstår vid en 
separation mellan ledning och ägande i företaget och för att beskriva 
agentförhållandet mellan företaget och långivare (Jensen & Meckling 1976).  
Redan i tidiga arbeten betonas dock agentteorins allmänna giltighet för olika 
agentkonflikter inom en organisation (Ross 1973; Jensen & Meckling 1976). 
Beskrivningen av agentförhållanden sker genom metaforen kontrakt (Eisenhardt 
1989). Utifrån de agentteoretiska resonemangen har även nyttan av reviderad 
redovisningsinformation kunnat identifieras. Efter denna introduktion av 
agentproblemet följer i nästa avsnitt en redogörelse för agentteorins allmänna 
utgångspunkter. Kännedom om dessa utgångspunkter är viktig för att sedan 
specifikt kunna gå närmare in på agentförhållandet mellan företagsledaren och 
utomstående ägare samt där diskutera behovet av reviderad redovisning. 

2.2  Agentteoretiska utgångspunkter  
Agentteorin har sina rötter inom informationsekonomi17 (Eisenhardt 1989). 
Informationsekonomi är en gren inom mikroekonomin som studerar hur 
information påverkar en ekonomi samt ekonomiska beslut. Agentteorin har 
tillämpats inom ett flertal olika områden, bl.a. redovisning, finansiering, 
marknadsföring, statsvetenskap, organisatoriskt beteende och sociologi (Eisenhardt 
1989). Agentteori har varit ett av de mest betydelsefulla teoretiska paradigmen 
inom redovisning och revision de senaste tjugo åren (Lambert 2001) och har 
beskrivits som det dominerande teoretiska paradigmet avseende traditionella 
redovisnings- och revisionstjänster (Tanewski & Carey 2007). En konsekvens av 
agentteorins ursprung är att värdet av redovisningen relateras till huruvida 
informationen hjälper en investerare i sitt beslutsfattande. Utifrån agentteorin blir 
incitament och asymmetrisk information viktiga för att förstå organisationers 
beteende (Eisenhardt 1989). Huvudanledningen till att agentteorin används i hög 
utsträckning är att den tillåter att explicit beakta intressekonflikter, 
incitamentsproblem samt de mekanismer som finns för att kontrollera problemen i 
modeller (Lambert 2001:4). Detta är viktigt eftersom behovet av redovisning och 
revision i hög grad är relaterade till kontrollen av aktörernas olika incitament. 
Behovet av en oberoende revisor härrör från att vi inte litar på att företagsledaren 
på egen hand kan leverera en trovärdig ekonomisk rapport (Lambert 2001:4).  
 

                                                 
17 På engelska är benämningen Information economics. 
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Agentteorin introducerades i tidiga arbeten av Jensen och Meckling (1976) samt 
Watts och Zimmerman (1978). Jensen och Meckling definierar en agentrelation 
som ett kontrakt i vilket en eller flera personer (principal/er) anlitar en annan 
person (agent) för att utföra tjänster å deras vägnar. Generellt gäller att en 
agentrelation existerar när en part, principalen, delegerar en beslutsfattanderätt till 
en annan part, agenten. Förhållandet i agentrelationen är normalt sådant att agenten 
får betalt för att maximera principalens välfärd. Agenten får betalning från 
principalen, men agenten ges samtidigt viss möjlighet att sträva efter att maximera 
sin egen nytta genom att vidta åtgärder som inte nödvändigtvis ligger i principalens 
intresse. Rädslan för att agenten ska agera för egen vinning utgör en betydande risk 
och en osäkerhet för principalen. Agentteorin antar att agenten är riskavert, vilket 
innebär att denne inte är beredd att ta på sig risk utan kompensation i form av högre 
lön eller annan avkastning. Möjligheten för företagsledaren att agera utifrån egen 
vinning gör att det utifrån agentteoretiska resonemang uppkommer ett behov av att 
dels motivera agenten att agera enligt principalens önskemål, dels att övervaka 
dennes agerande (Jensen & Meckling 1976:308). Diskussionen leder fram till 
följande beskrivning av agentteori:  
 

Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate 
a rational agent to act on the behalf of the principal when the agent’s interest would 
otherwise conflict with those of the principal. (Scott 2003:305) 

 
Enligt definitionen ovan är agentteorin en gren inom spelteorin som fokuserar på 
hur optimala kontrakt kan upprättas för att motivera agenten att agera å 
principalens vägnar när agenten annars skulle ha andra intressen. I den klassiska 
agentmodellen blir optimala kontrakt av avvägning mellan incitament och 
kompensation. Agenten får t.ex. bära viss risk till följd av att denne inte med 
säkerhet känner till sin framtida ersättning (Sundgren et al. 2007). I allmänhet är 
det omöjligt för principalen att utan kostnad försäkra sig om att agenten utifrån 
principalens perspektiv fattar optimala beslut (Jensen & Meckling 1976). I 
slutändan innebär de flesta agentförhållanden olika typer av agentkostnader, men 
trots det kommer viss avvikelse att finnas mellan agentens beslut och de beslut som 
maximerar principalens välfärd. Aktiviteter som avviker från principalens 
önskemål antas inte kunna elimineras, men däremot kan de begränsas genom 
belöningar eller genom övervaknings- och kontrollaktiviteter (Jensen & Meckling 
1976; Diamant 2004).   
 
Antagandet inom agentteorin är att olika parter strävar efter att maximera den egna 
nyttan. Det innebär att teorin inte ger utrymme för altruistiskt beteende, d.v.s. motiv 
att öka någon annans välbefinnande utan att se till egna intressen. Det har hävdats 



22

att antagandena bakom agentteorin bygger på att den mänskliga naturen är svag, 
opålitlig och i behov av kontroll och övervakning (Collis et al.  2004). Teorin har 
även beskrivits som simpel, omänsklig och t.o.m. farlig (Perrow 1986:235). I en 
grundlig utvärdering och genomgång av agentteorin menar Eisenhardt (1989) 
sammanfattningsvis att agentteorin ger ett unikt, realistiskt och empiriskt testbart 
perspektiv på organisatoriska problem. Utgångspunkten för min studie är att 
agentteorin fungerar som ett ramverk för att analysera frågeställningar kring 
företags val av revision. Agentteoretiska resonemang fungerar helt eller delvis som 
utgångspunkt för många studier av efterfrågan på revision (Chow 1982; Carey et al.  
2000; Taruringana & Clarke 2000; Seow 2001; Senkow et al.  2001; Collis et al.  
2004). Vid analyser av efterfrågan på revision i mindre privata företag blir det dock 
nödvändigt att komplettera med litteratur som belyser den interna nyttan av 
revisionen (se avsnitt 2.4.2).   
 
Om de teoretiska resonemangen överförs till förhållandena i små företag blir 
principalen i ett mindre företag någon som inte har insyn i verksamheten. Det kan 
vara en extern aktieägare, men också t.ex. en långivare (Collis et al. 2004). 
Reviderad redovisningsinformation kan fungera som ett skydd vid dispyter mellan 
aktieägare även i de minsta företagen (Freedman & Goodwin 1993). Från senare 
diskussioner i kapitlet följer att agentproblem därutöver kan uppkomma i t.ex. 
relationen mellan ledning och anställda i organisationen.  

2.2.1 Agentförhållandet ägare-företagsledare 
I detta avsnitt överförs de allmänna resonemangen till den specifika 
agentproblematik som uppkommer mellan en utomstående aktieägare (principal) 
och företagsledaren (agent). Jensen och Meckling (1976) menar att frågeställningar 
kring separationen av ägande och kontroll i företag med ägarspridning är nära 
sammankopplade med de allmänna agentproblemen.   
 
Från tidigare diskussioner har antytts att en utomstående ägare och företagsledaren 
kan ha olika intressen. I Lambert (2001:5) sammanfattas de typiska 
intressekonflikter som kan uppkomma enligt följande:  
 
i)  Ovilja hos företagsledaren att anstränga sig.  
ii)  Företagsledaren omfördelar resurser för privat konsumtion. En bred tolkning 

av denna intressekonflikt förespråkas av Burkart och Panunzi (2006) och 
omfattar då stöld, självbetjänande transaktioner och även annan åtgärd som 
inte är i aktieägarnas bästa intresse, t.ex. ”imperiebyggande”.   

iii)  Företagsledaren är mindre bekymrad över framtida avkastning. Bakgrunden 
är att företagsledaren föredrar kortsiktig avkastning, eftersom denne kanske 



23

inte förväntar sig att arbeta i företaget i framtiden. Intresset hos 
företagsledaren är huvudsakligen inriktat mot hur hans agerande påverkar 
andras bedömningar av hans eller hennes kompetens, eftersom denna 
bedömning avgör framtida förtjänstmöjligheter för agenten.   

iv) Olika riskaversion hos företagsledaren och ägaren. Utifrån ekonomisk teori 
antas normalt att den utomstående ägaren är riskneutral, medan 
företagsledaren är riskavert (Shade & de Serio 2002). Bakgrunden till en mer 
riskavert företagsledare är att denne inte har möjlighet att diversifiera sin 
anställning, medan den utomstående ägaren kan diversifiera sina 
investeringar (Eisenhardt 1989).  

 
De skilda intressena blir till ett problem för ägaren till följd av förekomsten av 
informationsasymmetri i relationen till företagsledaren. Denna asymmetri 
poängteras av agentteorin och innebär att agenten har ett stort övertag gentemot 
principalen med avseende på information om företaget. Företagsledningen har t.ex. 
större kännedom om företagets ”verkliga vinst” (Hayes et al. 2005:46). 
Informationsproblemet och agentproblemet medför att det uppstår olika typer av 
agentkostnader för ägarna. Vi kan i ekonomiska termer sammanfatta detta 
agentförhållande med att ägaren får avkastning motsvarande den nytta 
företagsledaren genererar.  Denna avkastning kommer dock att reduceras med 
nedanstående agentkostnader (Jensen & Meckling 1976:308):  
 
• Kostnader för övervakningsaktiviteter18. 
• Kostnader, i form av belöningar och förmåner, för att säkerställa att agenten 

inte vidtar åtgärder som skadar principalen eller för att försäkra sig om att 
principalen blir kompenserad för sådant agerande19.     

• Skillnaden mellan agentens beslut och de beslut som maximerar välfärden 
för principalen, detta gäller under förutsättning att optimala övervaknings- 
och belöningssystem har upprättats20.   

 
De olika posterna betraktas agentteoretiskt som kontrakt som ger företagsledaren 
incitament att agera i principalens intresse. Ett effektivt kontrakt innebär att ingen 
av parterna vinner på att skada den andra (Perloff 2007:667). För att ett kontrakt 
ska vara effektivt krävs dels att det ger tillräcklig förtjänst för att agenten ska delta, 
dels att det ligger i agentens eget bästa intresse att vidta de åtgärder som maximerar 

                                                 
18 I den engelskspråkiga litteraturen benämns kostnaden monitoring expenditures by the 
principal. 
19 I den engelskspråkiga litteraturen benämns kostnaden bonding expenditures by the agent. 
20 I den engelskspråkiga litteraturen benämns kostnaden residual loss. 
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den gemensamma välfärden i stället för enbart den egna (Perloff 2007:668). 
Metoder för att kontrollera eller övervaka företagsledaren omfattar inte bara att 
mäta och observera agentens beteende. Övervakningsaktiviteter omfattar bl.a. 
revision, formella kontrollsystem, budgetrestriktioner, operativa regler samt 
riktlinjer for kompensationer (Jensen & Meckling 1976:308). Förhållandet att 
revisionen i Sverige även omfattar att revisorn granskar och uttalar sig om styrelse 
och VD:s förvaltning av bolaget (ABL 9:3) gör att revisionens roll som 
övervakningsmekanism blir mer påtaglig. I vissa situationer kan det vara motiverat 
att utöka företagsledarens resurser för att säkerställa att dennes agerande 
överensstämma med utomstående aktieägares (Jensen & Meckling 1976:308). 
Belöningssystem har ansetts kunna utjämna förhållandet mellan företagsledaren 
och ägaren men ersätter inte behovet av övervakning (Dunn 1996). Det anses i 
allmänhet vara omöjligt att helt försäkra sig om att agenten enbart fattar de beslut 
som maximerar principalens välfärd, vilket innebär att till agentkostnader räknas 
även förlusten från de åtgärder som inte helt gagnar principalen (Jensen & 
Meckling 1976).  
 
Kontrakt skapas mellan ledning och aktieägare för att agentens intressen ska 
överensstämma med principalens och därmed reducera agentkostnaderna. 
Kontrakten kan vara tydligt och explicit utformade21, t.ex. bonusprogram till 
ledningen, eller outtalade22, t.ex. hot om uppsägning vid sjunkande lönsamhet.  
Kontrakten baseras oftast på redovisade siffror som är framtagna av ledningen, 
vilket ger incitament att ge ut missvisande redovisning för att t.ex. dölja negativa 
nyheter om företaget och därigenom öka sin förtjänst (Becker et al. 1998; Lennox 
2005). Ett explicit kontrakt innebär att det finns ett skriftligt avtal (Ang & Jung 
1998), som t.ex. specificerar kompensation i form av lön, bonus, aktierelaterade 
ersättningar och restriktioner för VD att engagera sig i andra uppdrag. För implicita 
eller dolda kontrakt är däremot inte villkoren specificerade, utan villkoren är 
underförstådda. Redovisningen informerar om företagets ställning och resultat och 
används för att utvärdera ledningens prestation (Chow 1982). Med kreativ 
redovisning kan ledningen erhålla sin bonus eller behålla sitt arbete, även om 
uppsatta mål faktiskt inte uppnås. Detta innebär att kontrakten i sig inte är 
tillräckliga för att undvika agentkonflikten (Lennox 2005). Kontrakten skapar ett 
behov av en högkvalitativ granskning av den redovisningen som företagsledningen 
upprättar. 
 

                                                 
21 I den engelskspråkiga litteraturen benämns kontrakten explicit contract. 
22 I den engelskspråkiga litteraturen benämns kontrakten implicit contract. 
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2.3 Revision – ett svar på behovet av tillförlitlig information och övervakning 
av agenten  

Till följd av den beskrivna informationsasymmetrin och för att säkerställa 
kvaliteten i den ekonomiska rapporteringen utser ägaren23 (vanligtvis) en 
oberoende tredje part (revisor). Bakgrunden till den informationsefterfrågan på 
revision som här aktualiseras är att utomstående ägare i första hand får 
beslutsinformationen från företagsledningens rapportering. Det blir därför viktigt 
för framtida investeringsbeslut att kunna lita på den information som agenten 
delger honom eller henne genom företagets redovisning. Agentteorin fungerar som 
ett elastiskt och populärt ramverk för att förklara behovet av revision samt vilka 
kostnader som är förknippade med att anlita företagsledaren och revisorn. Det har 
hävdats att informationsasymmetri skapar en informationsefterfrågan på revision, 
en efterfrågan som är skild från den övervakningsefterfrågan som följer av 
agentteorin (Wallace 1981).  Dessa två är emellertid överlappande, eftersom delvis 
samma information är värdefull för att övervaka kontrakt som att fatta 
investeringsbeslut.  
 
Genom att anställa en revisor antas att kostnaden för övervakning minskar (Watts 
& Zimmerman 1986). Antagandet bygger på ekonomisk teori om rationella 
förväntningar som innebär att individer inte låter sig luras gång på gång (Molho 
1997:10). En eller två gånger kan det vara möjligt att vilseleda principalen, men 
därefter kommer agentens information inte betraktas som tillförlitlig. Möjligheten 
för principalen att skydda sig mot agentens ”överspenderande”, genom att justera 
agentens lön nedåt, gör att agenten själv efterfrågar övervakning i form av revision 
(Wallace 1981). För företagsledaren är det mer fördelaktigt att betala kostnaden för 
att tillhandahålla redovisningsinformation till utomstående intressenter och låta 
denna granskas av en oberoende revisor, än att ta den högre kostnaden som det 
innebär att varje intressent samlar in sådan information individuellt och sedan 
justerar ersättning till företagsledaren därefter (Wallace 1981).  
 
Agentteorin har klassiskt används i stora företag med externa aktieägare där 
revisionen får en kontrollerande eller övervakande roll24. Övervakningshypotesen 
innebär att när en part delegerar en beslutanderätt så har denne incitament att låta 
sig kontrolleras om förtjänsterna av en sådan kontroll överstiger relaterade 
kostnader (Wallace 1981). Risken för att företagsledare missbrukar sitt mandat, 
t.ex. stjäl eller säljer ut tillgångar, gör att utomstående ägande har behov av olika 

                                                 
23 Formellt sett väljs revisor av aktieägarna på bolagsstämman (ABL 9:8). 
24 Denna roll för revisionen brukar i den engelskspråkiga litteraturen benämnas stewardship role 
(Collis 2003). 
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kontrollmekanismer. Förekomsten av utomstående ägare och investeringar från 
kreditgivare antas visa att kontrollmekanismer finns tillgängliga för att säkerställa 
att acceptabla lönenivåer skapas både för företagsledare med aktieinnehav och för 
ägare utan aktier. Kontrollfunktionen är i fokus under denna hypotes, och 
revisionen antas i sig själv bidra till att upptäcka bedrägeri och beivra 
rapporteringsmissbruk (Wallace 1981). Det finns mindre risk för ”slarvigt arbete” 
och förskönad redovisning med vetskap om att en extern revisor kommer att 
granska utförda aktiviteter och rapportera vid större avvikelser. Dessa argument 
används för att teoretiskt motivera att det finns incitament att anlita en revisor 
oberoende av lagstiftning.  
 
Anställningen av en oberoende revisor kan uttryckas som att principalen anställer 
en andra agent (revisorn) för att kontrollera den första agentens (företagsledarens) 
handlingar. Revisorn har i forskning modellerats som en andra agent till principalen 
(Antle 1982). Inkluderandet av revisorn innebär en utveckling av den klassiska 
modellen med principal och agent. Revisionen blir i agentteoretisk mening en 
verksamhet som begränsar företagsledarens handlingsutrymme i 
redovisningshänseende och som därmed reducerar risken för investerare/ägare 
(Power 1997). För ägaren blir revisionen ett verktyg för att försäkra sig om 
kvaliteten på informationen som agenten lämnar. Ferguson et al. (2004) uttrycker 
det som att revisionen genererar värde genom att minska informationsasymmetrin 
mellan företagsledare och aktieägare med en extern bekräftelse på tillförlitligheten i 
företagets årsredovisning. Effektiviteten i en sådan extern kontroll är i hög 
utsträckning beroende av revisorns vilja att utmana företagsledningen när revisorn 
upptäcker fel eller överträdelser i redovisningssystemet eller opportunistiskt 
beteende i redovisningen (DeAngelo 1981b). Senare i kapitlet diskuteras ingående 
kring kravet på att revisorn vid granskning är oberoende i förhållande till 
företagsledningen.  

2.4 Nyttan av revision 
I avsnittet har beskrivits hur revisionen kan bidra till att reducera agentkostnaden i 
relationen till utomstående ägare, detta genom att granska företagsledarens 
agerande (förvaltning) och den ekonomiska informationen. Aktieägare betraktas 
ofta som den primära intressenten i samband med revision (Sundgren 2003). I ett 
aktiebolag är informationen från agenten emellertid inte enbart avsedd för 
principalen (ägaren), utan även för andra intressenter som kreditgivare, 
Skatteverket (samhället), kunder och leverantörer. Revisionen har således en vidare 
funktion än att enbart fungera som ägarnas kontrollant av företagsledningen och 
minska intressekonflikten mellan ägare och ledning. Den potentiella nyttan av 
revision har vidare beskrivits som mångfasetterad (Knechel et al. 2008). I 
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efterföljande genomgång av revisionen och den reviderade redovisningens 
potentiella nytta görs en indelning i utomstående ägare (2.4.1), intern nytta (2.4.2), 
kreditgivare (2.4.3) och samhället och övriga intressenter (2.4.4). Genomgången av 
den potentiella nyttan av revisionen för olika intressenter ger en bakgrund till vilka 
faktorer som föreslagits ha betydelse för företagens benägenhet att välja revision. I 
kapitel 4 redogörs sedan ingående för vilka faktorer som utifrån litteraturen visat 
sig ha samband med företagens benägenhet att välja revision.  

2.4.1 Utomstående ägare 
Med utgångspunkt från agentteorin blir slutsatsen att efterfrågan på revision är 
högre när agentproblemet är mer påtagligt. En sådan situation uppkommer när 
ägandet och ledningen av företaget är tydligt separerat. I ett företag med separation 
mellan ägande och ledningen förväntas utomstående ägare vara villiga att betala en 
finansiell kostnad för övervakning av företagsledningens aktiviteter (Seow 2001; 
Tabone & Baldacchino 2003). Det ligger även i företagsledarens intresse att bära 
vissa av dessa agentkostnader (Jensen & Meckling 1976). Revisionen anses kunna 
reducera risken att ledningen agerar i eget intresse på grund av 
informationsasymmetrin mellan utomstående i ledningen och ägare. Reviderad 
redovisningsinformation betraktas i en sådan situation normalt som ett 
kostnadseffektivt svar på agentkostnader (Watts & Zimmerman 1976; DeAngelo 
1981b; Carey et al. 2000). I kapitlet har ingående redogjorts för agentkonflikten 
mellan företagsledare och utomstående ägare som skapar ett behov av revision. 
Nedan presenteras resultat från empiriska studier i mindre privata företag.  
 
I allmänhet antas att i privata företag, där ägande och ledning normalt är mer nära 
sammankopplade, kan agent- och informationsproblemen vara mindre påtagliga 
(Vander Bauwhede & Willekens 2004). Forskning visar att aktieägare i privata 
företag använder två typer av information för sina investeringsbeslut, dels finansiell 
information från företagets redovisning och dels direkt information från företaget 
(Berry & Robertson 2006). Resultaten i Berry och Robertson indikerar att 
redovisning kan vara viktig även för utomstående ägare till mindre bolag, men att 
information också erhålls genom en personlig kontakt med företagsledningen. 
Forskning i mindre privata företag ger i allmänhet stöd för att nyttan av revisionen 
ökar vid en separation mellan företagets ägande och ledning av företaget. Ett antal 
arbeten publicerade under 2000-talet visar att efterfrågan på revision är högre i 
företag där det finns utomstående ägare (Carey et al. 2000; Tauringana & Clarke 
2000; Seow 2001; Collis et al. 2004). I en studie av Senkow et al. (2001) på större 
privata företag i Kanada framkommer dock inte någon skillnad i företagens 
benägenhet att välja revision beroende av företagsledningens ägarandel.  



28

2.4.2 Intern nytta 
Revision kan generera ett antal olika interna förtjänster för företaget. Revisionen 
kan t.ex. ge en intern nytta i form av minskad informationsasymmetri i den interna 
rapporteringen och förbättrad effektiviteten i de interna processerna (Knechel et al. 
2008). Collis et al. (2004) menar att revisionen kan ha ett stort värde för 
företagsledningen, eftersom reviderad redovisningsinformation innebär ett bättre 
beslutsunderlag för företagsledningen. Revision är inte bara kontroll och 
övervakning för att avskräcka företagsledningen från manipulation, vilket är 
utgångspunkten för mycket av de agentteoretiska resonemangen som redogjorts för 
tidigare i detta kapitel. Från forskning framgår att revision kan fylla en intern 
funktion för företaget, men den interna nyttan av revisionen för företagen är ytterst 
individuell (Morton 1998; Collis et al. 2004; Svanström 2004). Det innebär att 
revision har en roll även om ett företag är finansierat till 100 % med eget kapital. 
Revisionens interna nytta tillfaller i slutändan företagets ägare, men också indirekt 
företagsledning och andra anställda. Efterföljande genomgång av revisionens 
interna nytta har delats in efter i) kompensation för förlust av kontroll, ii) förbättrad 
operativ effektivitet samt iii) förbättrat beslutsunderlag. De tre är överlappande och 
det finns inte en distinkt skiljelinje mellan dem, utan indelningen syftar till att lyfta 
fram att revisionen på olika sätt kan bidra för att effektivisera ledningen av 
företaget.  
 
2.4.2.1 Revision som kompensation för organisationens förlust av kontroll   
I Simunic och Stein (1987) samt Abdel-Khalik (1993) föreslås att ett motiv till att 
företag efterfrågar revision är att granskningen innebär att ägaren (och 
företagsledningen) därigenom kan kompenseras för en förlust av kontroll. En 
förlust av kontroll härrör från karaktären på den organisatoriska strukturen. Denna 
efterfrågan kommer liksom agentefterfrågan ur ett kontrollbehov men fokuserar på 
problemen för ledningen att hålla koll på vad som pågår i organisationen. Det är 
inte här frågan om en efterfrågan till följd av en separation av ledning och ägande, 
men däremot av ledning och kontroll. Det innebär att efterfrågan på revision som 
övervakningsmekanism kan vara aktuell även i ett företag som leds av ägarna 
(Carey et al. 2000; Sundgren 2003).  
 
I ett litet företag med endast en hierarkisk nivå kan företagsledaren personligen 
utöva direkt övervakning (Abdel-Khalik 1993; Hay & Davis 2004). När företaget 
blir större och ansvar delegeras kan den organisatoriska strukturen ofta beskrivas 
som en pyramid. Att företaget växer medför vissa konsekvenser, dels en ökad 
informationsasymmetri mellan ledning och anställda (Fama & Jensen 1993) och 
dels försämrade möjligheter till övervakning (Abdel-Khalik 1993). Sambandet 
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mellan storleken på organisationen och kontrollmöjligheter beskrivs i ett klassiskt 
verk av Downs från 1967:  
 

The larger any organization becomes, the weaker is the control over its actions exercised 
by those at the top. (Downs 1967:143) 

 
Williamson (1975) konstaterar att möjligheten för ledningen att observera 
underordnades agerande försämras med fler hierarkiska nivåer i organisationen. 
Möjligheten för ledningen att övervaka underordnades agerande försvåras också av 
förekomsten av dotterbolag och av att verksamhet sker på fler geografiska platser. 
Effektiviteten i både kommunikation och kontroll påverkas negativt av fler 
hierarkiska nivåer. Minskad möjlighet till effektiv övervakning ökar risken för 
opportunism bland anställda (Williamson 1975; Hay & Davis 2004). Denna 
opportunism tar sig t.ex. uttryck genom att vissa anställda konsumerar 
organisationens resurser, begår bedrägerier och inte anstränger sig till sitt yttersta 
(Williamson & Ouchi 1981). Det framgår att det kan vara tillräckligt att några 
anställda beter sig på ett sådant sätt för att det ska bli kostsamt för organisationen.   
 
Andra problem som uppkommer är att informationen som ska passera flera nivåer 
riskerar att misstolkas och medvetet manipuleras (Abdel-Khalik 1993). Det finns 
således motiv för att en organisation har rutiner, vilka verkar för att företagets 
tillgångar används på ett ändamålsenligt sätt. Evans (1975) analyserar förlust av 
kontroll i olika typer av organisationer och han visar i modeller att när 
organisationen består av tre eller fler hierarkiska nivåer förlorar ledningen mycket 
kontroll. Forskning har samtidigt indikerat att det normalt går fem till tio anställda 
per överordnad (Finley 1976; Perrow 1986) och sambandet är normalt sådant att ju 
fler anställda desto fler administrativa nivåer i företaget (Abdel-Khalik 1993).  
Utifrån analyser i Evans och studier kring antal anställda per överordnad kan mer 
betydande kontrollförluster antas börja uppkomma när ett företag når omkring  
20–30 anställda. Av intresse för denna studie är att denna typ av kontrollförlust kan 
förekomma bland större småföretag med upp till 49 anställda och bland medelstora 
företag som har 50–249 anställda. Förlorad kontroll betraktas av Abdel-Khalik som 
en inbyggd företeelse av hierarkiska strukturer, där avståndet mellan ledningen och 
den lägsta hierarkiska nivån utgör ett mått på denna förlust av kontroll.  
 
Förbättrad intern kontroll och intern revision kan vara ett sätt att minska avståndet 
mellan ledning och underordnad (Abdel-Khalik 1993). En god intern kontroll har i 
forskning även kopplats till hög kvalitet på företagets informationssystem och på 
den ekonomiska rapporteringen samt till en minskad kapitalkostnad (se t.ex. 
Ashbaugh-Skaife et al. 2007). Abdel-Khalik (1993) menar att även om kvaliteten 
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på den interna kontrollen håller en hög nivå behöver alla företag (av någorlunda 
storlek) ”utsättas” för ett övervakningssystem utanför organisationens gränser i 
form av extern revision. Ökad övervakning antas kunna minska risken för stöld av 
företagets tillgångar, men däremot inte att personalen ”latar sig” (Abdel-Khalik 
1993). Extern revision kan fungera som ett sätt att kompensera för den beskrivna 
kontrollförlusten. Revision innebär en mer eller mindre ingående granskning av den 
interna kontrollen i företaget, vilket framgår av revisionsstandarder (RS 40025). 
Utifrån granskningen av den interna kontrollen kan revisorn ge förslag på 
förbättring av rutiner som gör det svårare för anställda att agera på ett sätt som 
avviker från ledningen och ägarnas intressen (Sundgren 2003).  
 
Det finns från tidigare studier begränsad kunskap om i vilken utsträckning revision 
faktiskt reducerar förlusten av kontroll. Abdel-Khalik (1993) har funnit signifikanta 
samband mellan revisionsarvode och antalet hierarkiska nivåer. Simunic och Stein 
(1987) har funnit att organisationer med högre efterfrågan på kontroll också väljer 
revision som anses vara av högre kvalitet. Resultatet från dessa studier ger vissa 
indikationer på att revisionen har en funktion för att minska förlusten av kontroll. 
Externa revisorer kan vidare vara att föredra framför interna revisorer för interna 
kontrollsyften om det anses mindre sannolikt att de följer ledningens önskemål 
(Chow 1982). Med god intern kontroll behöver revisorerna vid revisionen ägna 
mindre resurser åt resurskrävande substansgranskning (Simunic 1980; Simunic 
1984). Revisorerna kan fokusera på att utvärdera den interna kontrollen, vilket kan 
ge ett lägre totalt revisionsarvode (Desai et al. 2007) Det finns emellertid senare 
studier som funnit stöd för att med förbättrad intern kontroll ökar efterfrågan på 
revision (Hay et al. 2008) och samtidigt har det även ifrågasatts om ökad kontroll 
av interna procedurer är meningsfulla i företag med väldigt få anställda (Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen 2005). 
 
2.4.2.2 Ökad operativ effektivitet  
Revisorns utvärdering av interna processer vid granskning kan vara positiv för den 
operativa effektiviteten i företaget. Förbättrad effektivitet har föreslagits som en 
förklaring till efterfrågan på revision (Chow 1982; Page 1984). Vissa företag 
uppfattar t.ex. ett större värde i att revisionen bidrar till förbättrad effektivitet än till 
förbättrad extern redovisning, vilket speciellt hävdats gälla för mindre företag 
(Wallace 1981). Revision kan ge ett värde för företagsledningen genom att 
utlåtanden från granskningen fungerar som hjälp för att t.ex. uppdaga ekonomiska 
problem. De anvisningar, tips, råd och kommentarer revisorn lämnar under 

                                                 
25 Den internationella motsvarigheten är International Standards on Auditing (ISA) 400.  
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revisionen26 kan ge företagen viktig input avseende vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att förbättra verksamhet och lönsamhet (Svanström 2004:117). Revisorer 
har föreslagits kunna utföra vissa givna uppgifter mer effektivt än anställda till 
följd av ekonomiska stordriftsfördelar (Chow 1982). Det har framkommit att 
problem med interna redovisningssystem kan vara relaterade till bristande 
kompetens och att revisorn roll för att bidra till att utveckla ett lämpligt system är 
underutnyttjad (Marriot & Marriot 2000). Revisorer kan bidra med finansiell 
expertis som influerar ledning och personal till att förbättra existerande 
redovisningssystem (Tabone & Baldacchino 2003).  
 
Utöver den rådgivning som följer av revisionsuppdraget är det vanligt att 
revisionsbyrån tillhandahåller olika typer av fristående rådgivning till klientföretag 
(Bennett & Robson 1999a; NUTEK 2000). I Chow (1982) har förbättrad operativ 
effektivitet kopplats till möjligheten att anlita revisorer för ett brett utbud av olika 
typer av rådgivningstjänster. Senkow et al. (2001) antar att när en affärsrelation 
mellan revisionsbyrå och klient även omfattar andra tjänster än revision kommer 
klienten att ha incitament att också fortsättningsvis välja revision. Förklaringen är 
bl.a. att kvaliteten på rådgivningstjänsterna förväntas vara högre om revisionsbyrån 
också utför revision i företaget, till följd av att revisionsbyrån genom 
revisionsuppdraget har kännedom om företaget och dess verksamhet. Genom att 
revisionsbyrån tillhandahåller både revisions- och rådgivningstjänster kan 
kunskapsöverföring mellan tjänsterna uppkomma (Simunic 1984; Arruñada 1999), 
vilket förbättrar effektiviteten i tjänsterna. Kunskapsöverföring diskuteras mer 
utförligt längre fram i detta kapitel. 
 
Till följd av att företaget anlitar revisionsbyrån för andra tjänster än revision ökar 
beroendet av revisionsbyrån och dess kompetens, vilket kan antas öka 
sannolikheten att företaget också väljer revision (Seow 2001). Forskning har dock 
inte kunnat visa på positivt samband mellan att företagen väljer revision och 
anlitande av revisionsbyråns rådgivningstjänster. I kapitel 4 som analyserar 
efterfrågan på revision diskuteras tänkbara orsaker till att tidigare studier (Seow 
2001; Senkow et al. 2001) inte identifierat ett samband mellan rådgivningstjänster 
och företagens benägenhet att frivilligt välja revision.  
 

                                                 
26 I regeringens proposition (2000/01:146) till ny revisorslag (2001:883) framhålls att när 
revisorn utför en revision har han eller hon en skyldighet att lämna råd och förslag till 
förbättringar med avseende på bolagets redovisning och förvaltning.  Denna typ av rådgivning 
som är grundad i revisionsuppdraget benämns revisionsrådgivning eller revisionsnära 
rådgivning.  
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Efterfrågan på revision kan även tänkas ha samband med förhållandet att 
revisionsbyrån utför redovisningstjänster såsom löpande redovisning och 
upprättande av bokslut. En förväntad konsekvens av förhållandet att revisionsbyrån 
tillhandahåller redovisningstjänster är att omfattning på revisionen kan minskas 
(Collis 2003). Sambandet mellan redovisningstjänster och revisionens omfattning 
har inte empiriskt kartlagts, men revisorer argumenterar för att om 
redovisningstjänsterna utförs på byrån underlättas revisionsarbetet. Om revisionens 
omfattning kan minskas är det möjligt att företaget utifrån en bedömning av nyttan 
i förhållande till kostnaden i högre utsträckning efterfrågar revision. I de situationer 
då revisionsbyrån även upprättar bokslutet blir företaget mer beroende av 
revisionsbyrån samtidigt som relationen mellan parterna fördjupas, vilket kan göra 
det mindre sannolikt att företaget skulle välja bort revisionen.   
 
2.4.2.3 Förbättrat beslutsunderlag för ledningen  
Slutligen kan revisionen potentiell ge en intern nytta som härrör från revisionens 
övergripande syfte att förbättra kvalitet och tillförlitlighet på redovisningen. 
Bakgrunden är att med mer korrekt redovisningsinformation kan det interna 
beslutsfattande förbättras (Wallace 1981). En hög redovisningskvalitet är av 
intresse även för utomstående intressenter, vilket diskuteras ingående senare i 
kapitlet.  
 
Collis et al. (2004) argumenterar för att förutom kostnads- och agentfaktorer kan 
efterfrågan på revision kopplas till ledningens behov av en granskning av den 
externa redovisningen. Tanken är att företagen är betjänta av att revisionen minskar 
risken för väsentliga felaktigheter. Revisorer kan förbättra beslutsunderlaget genom 
att direkt upptäcka felaktigheter, men framförallt genom att anställda blir mer 
noggranna i sitt redovisningsarbete (Wallace 1981; Tabone & Baldacchino 2003). I 
Tabone och Baldacchino (2003) argumenteras för att revision krävs för att 
upprätthålla integritet i den finansiella rapporteringen. Ett par författare menar att 
den årliga revisionen upprätthåller en förmåga till ekonomisk hushållning och 
disciplin, vilket är nödvändigt för pålitlig och konsekvent finansiell information 
(Keasey et al. 1988; Gunter 2000). Det har hävdats att revisionen fyller en 
beteenderoll till följd av den bidrar till ökad ekonomisk medvetenhet och disciplin 
hos ledning och anställda samt med expertis (Tabone & Baldacchino 2003).  
 
Collis et al. (2004) menar att i små företag kan risken vara hög både för att 
väsentliga fel uppkommer27 och att redovisningskontrollen inte upptäcker dessa 

                                                 
27 I revisionslitteraturen benämns risken inneboende risk. 
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felaktigheter28. I en studie av Ettredge et al. (1994) argumenteras för att företagens 
efterfrågan på revision drivs av risken för förekomsten av väsentliga fel och där 
syftet är att operationalisera ledningens förtjänster av revision.  Tillvägagångssättet 
för studien var att mäta risken för fel utifrån proportionen av riskfyllda 
komponenter i balansräkningen, t.ex. andelen aktieinnehav och skulder.  Studien 
gav emellertid inget stöd för något samband mellan riskfyllda komponenter i 
balansräkningen och benägenheten att efterfråga revision av kvartalsrapporter. I en 
studie av Keasey och Short (1990) uppger 35 % av företagen att redovisningen 
används vid ledningen av företaget.   
 
Resultat från Collis (2003) indikerar att efterfrågan på revision kan vara relaterad 
till kvaliteten och tillförlitligheten på redovisningen. Studien påvisar ett positivt 
samband mellan i vilken utsträckning företagsledningen uppfattar att revisionen 
innebär att revisionen förbättrar redovisningskvaliteten respektive redovisningens 
tillförlitlighet och företagets benägenhet att välja revision (Collis 2003). I Lee 
(1993) och Deegan (2000) framkommer att företagsledningen uppfattar att de kan 
dra nytta av revisionen, både för företaget och för egen del. En enkätundersökning 
från revisorsorganisationen ACCA (1998) visar att 40 % av de små företagen anser 
att information från revisionen är användbar för företagets egna syften, vilket 
antyder att ledningen för dessa företag anser att reviderade räkenskaper ger interna 
nettoförtjänster. Kontentan blir att för de företag som använder redovisningen i hög 
utsträckning som beslutsunderlag har revisionen ett potentiellt högre internt värde.  

2.4.3 Kreditgivares användning av reviderad redovisningsinformation 
Det har i debatten kring revisionsplikten i Sverige framkommit olika åsikter om i 
vilken grad reviderad redovisning verkligen är ett viktigt instrument för 
kreditgivare. Thorell och Norberg (2005) menar att betydelsen av reviderad 
information för bankens lånebeslut inte ska överdrivas. Den personliga kontakten 
med låntagaren och utdrag ur register med betalningsanmärkningar är enligt dem 
sannolikt mer betydelsefullt för bankens lånebeslut. 
 
Litteraturen visar att reviderad redovisningsinformation, tillsammans med 
personliga intervjuer, är de två viktigaste informationskällorna för bankens 
lånebeslut (Berry et al. 1987; Gul 1987; Berry et al. 1993; ACCA 1998; Deakins & 
Hussain 1991; Berry & Robertson 2006). En svensk studie av Svensson (2003) 
visar att institutionella kreditgivare normalt hämtar in årsredovisningar för 
bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet. Kreditbedömaren 
analyserar med hjälp av modeller bl.a. bokslutsinformation, nyckeltal, 

                                                 
28 I revisionslitteraturen benämns risken kontrollrisk. 
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kassaflödesanalyser, budgetar och prognoser för att bedöma företagets 
återbetalningsförmåga och avgöra dess riskklass. Ett minimikrav som ställs för att 
lån ska beviljas är tillgång till bokslutsinformation, kompletterande 
redovisningsinformation vid behov, möjlighet att kontakta företagets revisorer för 
detaljerade uppgifter samt genomgång av revisionsrapporter tillsammans med 
företagsledningen (Svensson 2003). Studien visar vidare att kreditgivare använder 
redovisningsinformation vid sina kreditbedömningar och att de ibland kontaktar 
företagets revisorer.  
 
Från studier framkommer att bankerna för sitt lånebeslut i första hand är 
intresserade av företagets lönsamhet, finansiella stabilitet, likviditet samt säkerheter 
(Berry et al. 1993). Ett betydande problem i samband med lånebeslut till små 
företag är en frånvaro av tillräckligt eget kapital och tillräckliga vinster som kan 
stärka det egna kapitalet i företaget (Hutchinson & McKillop 1992). Trovärdig 
finansiell information är viktigt för att långivare ska kunna övervaka företagets 
förmåga att uppnå utlovade kassaflöden (Senkow et al. 2001). Det är genom 
redovisningen som långivarna kan utvärdera många av de viktiga nyckeltalen som 
nämnt ovan. I en studie av Berry et al. (1987) föredrog långivare reviderade 
årsredovisningar framför oreviderade eftersom de betraktades som mer tillförlitliga. 
Även om informationen var reviderad ansågs den dock behöva behandlas med 
försiktighet (Berry et al. 1993). Från en kvalitativ studie av Berry och Waring 
(1995) framgår att banktjänstemän föredrar att revisorer på något sätt 
kvalitetssäkrat den information som företagsledningen presenterar för dem.  
 
I en studie av Berry och Robertson (2006) uppger 93 % av brittiska banktjänstemän 
att de studerar den reviderade redovisningsinformationen noggrant och 91 % av 
dem anser att denna information är mycket betydelsefull. Från studien framkommer 
att redovisningsinformation är den enskilt viktigaste informationskällan för 
långivare i sitt beslutsfattande. Chisnall (1994) har visat att lokala bankhandläggare 
i Storbritannien var mindre benägna att låna ut pengar till företag som valt att inte 
ha sina räkenskaper reviderade. Enligt en undersökning av revisorsorganisationen i 
Storbritannien ACCA (1998) uppger tjänstemän på 94 % av bankerna att de är 
villiga att låna ut mer kapital till ett mindre företag om de får tillgång till ett 
reviderat bokslut (Collis et al. 2004). Att revision kan vara betydelsefullt vid 
kreditbedömningar visar sig genom att 64 % av långivarna uppger att de skulle 
justera sin kreditbedömning om företaget inte reviderades (DTI 2003).  
 
I studier framhålls dock även vissa problem med att använda finansiell information 
från mindre företag som beslutsunderlag. Informationen kan vara inaktuell och 
ibland opålitlig (Berry et al. 1987). Det finns begränsningar i redovisningens 
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användbarhet för kreditbeslut (och även andra investeringar), eftersom den i hög 
utsträckning bygger på historisk information (Berry et al. 1993). Ett problem som 
uppkommer för bankerna är att redovisningen upprättats för olika intressenter och 
för olika syften. Bristen i redovisningsinformationens aktualitet gör att långivare 
även använder sig av surrogat som exempelvis framtida order och aktivitetsnivåer 
(Berry et al. 1993). Vid långivning till små företag är också kunskap om 
individerna som driver verksamheten väldigt viktigt, d.v.s. kvaliteten på 
företagsledningen.  
 
2.4.3.1 Risk för att värde överförs från kreditgivare till aktieägare 
Ett företag ingår kontrakt med flera olika parter, bl.a. kreditgivare, leverantörer, 
kunder och anställda, och i alla dessa förhållanden uppstår informationsproblem. 
Från forskning har framkommit att banklån är den vanligaste finansieringskällan 
för små och medelstora företag (Chittenden et al. 1990; Berry et al. 1993; Cosh & 
Hughes 1998). Det innebär att för många mindre företag är relationen till just 
långivare särskilt betydelsefull. Från en agentteoretisk utgångspunkt har diskuterats 
hur ägarens agerande förändras då företaget är belånat (Jensen & Meckling 
1976:334). Från litteraturen på området har påtalats att företaget kan vidta olika 
åtgärder som medför att värde överförs från kreditgivare till aktieägare. Dessa 
åtgärder har sammanfattats i Brealey och Myers (2003:505) och utgörs av:  
 

i) Investeringar i riskfyllda projekt. Ett positivt utfall från ett riskfyllt 
projekt genererar stort värde för aktieägaren, medan ett negativt utfall kan 
medföra konkurs och stora förluster för kreditgivaren. Konsekvensen blir 
att ägaren för ett högt belånat företag har incitament att satsa på projekt 
med hög risk (Jensen & Meckling 1976:334).   

 
ii) Förbrukning av resurser för att överleva kortsiktigt. Ägarna till företaget 

kan vara beredda att fördröja en konkurs genom att förbruka stora 
tillgångsvärden i en förhoppning att företaget kan vända en negativ 
utveckling. Från kreditgivarens perspektiv hade en likvidering av 
företaget varit lönsammare.  

 
iii) Utbetalning av stora utdelningar och arvoden till ägare och närstående. 

Stora utdelningar och lönebetalningar ökar risken för obestånd och 
medför att det finns mindre medel tillgängliga för att betala räntor och 
amorteringar.   

 
Ovanstående exempel indikerar att företagets belåningsgrad kan ha betydelse för 
företagets (ägarens) beteende samt att det finns risk att företaget utnyttjar 



36

kreditgivarens kapital för egen vinning. Långivaren vill undvika att risken för 
krediten blir större än vad som ursprungligen förväntats. Det medför att 
kreditgivaren ibland använder klausuler som ger rätt att omförhandla villkoren om 
den ekonomiska situationen för företaget försämras. I en äldre studie av Smith och 
Warner (1979) har påvisats att olika redovisningsmått spelar en central roll för 
många av dessa klausuler. En klausul kan innebära krav på långivaren att hålla en 
given minimi- och maximinivå för olika finansiella mått, t.ex. skuldsättningsnivå 
(Moir & Sudarsanam 2007). Behovet av klausuler kommer från den 
informationsasymmetri som finns mellan företagsledning och kreditgivare. Vid en 
omförhandling har kreditgivaren möjligheter att säga upp krediten eller att justera 
räntenivån. En användning av kreditklausuler torde leda till att banker i högre 
utsträckning är villiga att låna ut pengar (Moir & Sudarsanam 2007).  
 
För att kunna reducera den risk som uppstår vid utlåning av pengar behöver 
långivaren samla in information om företaget. De kostnader långivaren har för 
insamling av informationen bärs i realiteten av företagen (gäldenären), exempelvis 
genom högre avgifter och höjda räntor. Detta förhållande medför att gäldenären är 
intresserad av att informationsinsamlingen kan ske till lägsta möjliga kostnad. 
Genom att företaget upprättar redovisningsinformation som kreditgivaren kan ta del 
av får kreditgivaren en lägre kostnad jämfört med att ta fram informationen på egen 
hand. För att kreditgivaren ska kunna förlita sig på dessa uppgifter går ägaren med 
på att låta en oberoende revisor bekräfta redovisningsinformationens tillförlitlighet 
(Jensen & Meckling 1976:338). Resonemanget innebär att kvalitetssäkrad 
information medför minskade agentkostnader och ger en agentteoretisk förklaring 
till behovet av reviderad redovisningsinformation i relationen mellan företag och 
kreditgivare. Långivare har (viss) information om sina befintliga låntagare men 
däremot inte om dem som precis ska uppta sitt första lån. För nya låntagare 
uppkommer ett betydande informationsproblem, till följd av en total avsaknad av 
information om låntagarens karaktär (Bouckaert & Degreyse 2006). Cressy och 
Toivanen (2001) menar att det är särskilt intressant att studera kreditkontakt i små 
företag där informationsasymmetrin är särskilt påtaglig. Tillförlitlig extern 
redovisningsinformation kan följaktligen fylla en funktion innan det att lån ges till 
mindre företag.   
 
Att belånade företag kan ha incitament att efterfråga revision för att minska sina 
kostnader i relationen till långivare får stöd i forskning. Blackwell et al. (1998) har 
funnit ett positivt samband mellan reviderad redovisning och lägre ränta från 
kreditgivare. De faktiska räntebesparingarna som företagen gör genom att välja 
revision uppgår enligt studien till 28–50 % av det genomsnittliga revisionsarvodet 
(Blackwell et al. 1998). Det ska noteras att den refererade studien baseras på 



37

amerikansk data och att mindre företag i USA inte är skyldiga att ha revision. 
Pittman och Fortin (2004) har utifrån ett amerikanskt datamaterial visat att 
anlitande av en Big 4 revisor innebär att unga företag kan få en lägre ränta från 
långivare. Resultatet indikerar att det finns ett direkt ekonomiskt värde med att 
anlita revision i en situation där lagkrav saknas. Vid sidan om incitament att välja 
revision har även krav från långivaren visat sig vara en orsak till att företag 
”frivilligt” väljer revision (Page 1984; Seow 2001). I Storbritannien, där 
revisionsplikt för små bolag har avskaffats, är låneskäl enligt en utredning den 
främsta orsaken till att företag väljer revision (Collis 2003). Revision blir ett sätt 
för företags ägare att tillmötesgå de krav som kreditgivare ställer på företaget 
(Abdel-Khalik 1993).  
 
Det finns en del forskningsresultat som indikerar att fördelarna med reviderat 
bokslut växer med skuldsättningen. Empiriska studier har visat att företagets 
benägenhet att välja revision har samband med faktorer som relaterar till relationen 
till långivare. Resultaten visar på ett positivt samband mellan val av revision och a) 
hög skuldsättning (Chow 1982; Carey et al. 2000; Tauringana & Clarke 2000), b) 
att företaget lämnar årsredovisningen till banken (Collis et al. 2004) och c) 
förekomsten av redovisnings- eller revisionsrelaterade lånevillkor (Chow 1982; 
Senkow et al. 2001). Genom att fortsätta med revisionen har företag med hög 
skuldsättning möjlighet att tillfredsställa långivarens krav (Collis et al. 2004) och 
kan därigenom förbättra sina lånemöjligheter. Revision ger långivaren tillförlitlig 
ekonomisk information om företaget, vilket inte minst är viktigt vid lån till mer 
riskfyllda företag som har en hög andel skulder.   
 
Det är oklart hur kreditgivare kommer att agera vid ett avskaffat revisionskrav för 
mindre aktiebolag, t.ex. vilka krav som de kommer att ställa på revision. Från 
Danmark framgår att banker och andra kreditgivare har uttryckt att företag som 
väljer revision kommer att påverkas positivt när det gäller kreditbeslut, ränta och 
andra lånevillkor. Motivet är just att de anser att reviderade årsredovisningar 
medför ökad trovärdighet för företaget (Erhvers- og Selskabsstyrelsen 2005). För 
att koppla diskussionen till forskning visar litteraturen sammanfattningsvis att de 
flesta små företag behöver extern finansiering i form av banklån och att reviderad 
redovisningsinformation har betydelse för långivares beslut, vilket innebär att 
revision för företaget blir ett sätt att förbättra sin kreditvärdighet och sina 
lånevillkor. 
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2.4.4  Revision till nytta för samhället och övriga intressenter  
Från förarbeten till lagstiftning inom revision framkommer att i Sverige görs en 
bred definition av revisionens intressenter. I Sverige är utgångspunkten från 
lagstiftaren att alla som har eller kan komma att få en relation till det granskade 
bolaget bör betraktas som intressenter till revisionen.  Till revisionens intressenter 
har i lagstiftningsärenden utpekats aktieägare, borgenärer, de anställda, det 
allmänna (i rollen som skatteborgenär), presumtiva aktieägare och borgenärer, 
utbildningsanstalter, den breda allmänheten samt de granskade bolagens 
funktionärer (Diamant 2004:110). Den breda intressentgruppen för revisionen 
medför motiv att analysera revisionens nytta även för samhället och övriga 
intressenter. Investerare och kreditgivare antas i den internationella litteraturen och 
lagstiftning vara primära användare av redovisningsinformationen (Hendriksen & 
Van Breda 1992:128). En anledning till att tidigare studier sällan diskuterat nyttan 
av revisionen för samhället kan hänga samman med att revisionens intressegrupp 
definieras smalare i andra länder. I länder med en anglosaxisk redovisningstradition 
nämns huvudsakligen investeraren som intressent till redovisningsinformationen 
(jfr. SOX, section 404).  
 
I diskussionen om revisionens intressenter framgår att samhället, huvudsakligen i 
form av Skatteverket, tillhör den grupp som har nytta av att företagen genomgår 
revision. Den totala bolagsskatten uppgick 2004 till 71 miljarder kronor vilket 
motsvarar 5,5 % av de totala skatteintäkterna (SOU 2008:32, s. 137). Vidare 
hanterar företagen mervärdesskatt och punktskatter som 2004 tillsammans uppgick 
till 935 miljarder kronor. I Sverige finns en nära koppling mellan redovisning och 
beskattning (Grönlund et al. 2005:65). Bolagsskatten beräknas på företagets 
bokföringsmässiga resultat efter justeringar enligt skatteförfattningarna (SOU 
2008:32, s. 137). Förhållandet att bokslutet utgör underlag för beskattning medför 
att Skatteverket har intresse av att boksluten är tillförlitliga (Sundgren 2003). Ur 
skattesynpunkt finns således motiv för företagen att redovisa ett så lågt resultat som 
möjligt. Det medför att företagen kortsiktigt kan förlora skattemässigt på att deras 
bokslut genomgår en noggrann revidering. I revisorns arbete ingår bl.a. att granska 
i fall gjorda periodiseringar är korrekta (Sundgren 2003) och att reagera på 
oegentligheter eller väsentliga fel (RS 240). Revision och revisorns närvaro i 
företaget har föreslagits kunna avskräcka ledningen från medvetna förbrytelser och 
ge ökad efterlevnad av lagar och regelverk (Wallace 1981; Tabone & Baldacchino 
2003). Revision anses kunna minska risken att bokslutet innehåller felaktigheter 
som reducerar den beskattningsbara vinsten. I en situation där revision är frivilligt 
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kan vissa företag komma att väga den potentiella nyttan från revisionen mot 
kostnaden i form av högre förväntad skatt (Sundgren 2003:269).  
 
Samhällets nytta består i att revisionen potentiellt kan säkerställa att företagen på 
ett riktigt sätt betalar in skatter och avgifter samt att bedrägerier och ekonomiska 
brott minskar. Skattefusk innebär ytterst att konkurrensen snedvrids och att seriösa 
företagare riskerar att slås ut av skattefuskande konkurrenter (SOU 2008:32, s. 
224). Enligt Skattverket uppgår det totala skattefelet till 10 % av den fastställda 
skatten för 2005 och mikroföretagen bedöms svara för 1/3 av det totala skattefelet 
(SOU 2008:32, s. 141-142). Revisorn är skyldig att i revisionsberättelsen anmärka 
om företaget inte fullgjort sina skyldigheter med avseende på betalning av skatter 
och avgifter (ABL 9:34, p.4). Bland revisorns uppgifter ingår enligt ABL 9:42–44 
att också vidta åtgärder om denne misstänker vissa typer av ekonomiska brott som 
t.ex. bedrägeri, förskingring och bestickning. Revisorn ska rapportera om sina 
iakttagelser till styrelsen och avgå från sitt uppdrag senaste fyra veckor senare. 
Revisorn ska även lämna en särskild handling till åklagare där revisorn redogör för 
sina misstankar. Idealiskt innebär revisionen minskade bedrägerier och lägre 
ekonomisk brottslighet, vilket kan bidra till en sundare konkurrens mellan 
företagen. En hög efterlevnad av spelreglerna gynnar seriösa företag och är till 
nytta för samhället, eftersom resurserna då kan allokeras och nyttjas mer effektivt.   
 
Det är emellertid oklart i vilken utsträckning revisionen faktiskt medför ett mer 
korrekt skatteunderlag och förhindrar ekonomisk brottslighet. I en rapport från 
Skatteverket framgår att skattefelet avseende svartarbete är större i enskilda 
näringsverksamheter (saknar normalt revision) än i aktiebolag (har revision) av 
samma storlek (Skatteverket 2006:4, s. 284). Forskning saknas i hög grad kring i 
vilken utsträckning Skatteverket arbetar med reviderad redovisningsinformation 
och vilken nyttan är av reviderade räkenskaper för skattekontrollen i Sverige 
(Thorell & Norberg 2005). I Skatteverkets arbete ingår inte den reviderade 
årsredovisningen som grundmaterial för beslut om taxering och inget krav ställs 
heller på att företagen ska skicka in årsredovisningen till skatteverket. Revisorn är 
dock skyldig att sända in revisionsberättelsen till Skatteverket, om den innehåller 
vissa typer av anmärkningar (ABL 9:37), vilket kan vara av nytta för 
skattekontrollens inriktning (Thorell & Norberg 2005).  
 
Det bör ligga i Skatteverkets intresse att det förväntade skatteuttaget är detsamma 
oavsett om företaget har revision eller inte (Sundgren 2003). Under förutsättning att 
Skatteverket bedömer att revisionen har betydelse för kvaliteten på bokslutet är det 
tänkbart att ett urvalskriterium för skattegranskning är just om företaget har 
revision eller inte. Med ett sådant agerande skulle Skatteverket sannolikt skapa ett 
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incitament för företag att frivilligt välja revision (Sundgren 2003). Sundgren menar 
att skillnaderna mellan reviderade och oreviderade bokslut i många fall kan 
förväntas vara små. Han argumenterar för att kompetensen hos den som upprättar 
redovisningen är av större betydelse för kvaliteten på bokslutet än huruvida 
bokslutet har reviderats eller inte. Thorell och Norberg (2005) tar upp förhållandet 
att antalet anmälningar från revisorer för ekonomisk brottslighet sammantaget 
ligger på en mycket låg nivå. I jämförelse med anmälningar från konkursförvaltare 
och Skatteverket är revisorernas andel marginell.   
 
Uppgifter från Ekobrottsmyndigheten (EBM) och Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
kan fungera som underlag för att bedöma i vilken grad revisionen har en effekt för 
att identifiera ekonomiska brott. Av samtliga anmälningar till EBM utgör 80 % 
bokförings- och skattebrott (SOU 2008:32, s. 149). Enligt EBM inkom 2004 totalt 
102 anmälningar från revisorer, vilket ska ses mot bakgrund av att det totala antalet 
kvalificerade revisorer är 4108. I en enkätstudie från BRÅ uppger 6 % av 
revisorerna (44 av 691) att de någon gång lämnat in en anmälan om brott till 
åklagare. Det går dock att argumentera för att revisorerna genom skyldigheten att 
anmäla lättare kan förmå sina klienter att följa lagen och att revisorernas närvaro 
kan ha en preventiv effekt (Thorell & Norberg 2005). I Danmark visar en studie av 
Brydensholt Committe att revisorer endast står för 2 % av det totala antalet 
anmälningar om bedrägeri i danska företag. I en danska utredning av Erhvervs- och 
Selskabsstyrelsen (2005) konstateras att det finns bättre sätt att finna de ”svarta 
fåren” bland företagen än genom revision. Innan Folketinget i Danmark 2008/2009 
tar ställning till om nivån för lagkrav på revision ska höjas kommer effekter av en 
avskaffad revisionsplikt för den ekonomiska brottsligheten att utvärderas.   
 
Reviderade räkenskaper kan vidare vara av visst intresse för företagets kunder och 
leverantörer samt för dess konkurrenter. Revisionens betydelse för dessa aktörer 
diskuteras endast i mycket begränsad grad i litteraturen och i debatten kring 
revision och revisionsplikt. Hypotetiskt kan reviderade räkenskaper medföra att 
leverantörer är mer benägna att lämna krediter, eftersom de känner sig säkrare på 
att motparten har medel att betala för sig. Större leverantörer kan ha möjlighet att 
agera i linje med långivare i en frånvaro av lagkrav på revision, d.v.s. korrigera 
kreditvillkoren utifrån om företaget har revision. Revision av hög kvalitet innebär 
att företagen inte har möjlighet att i samma utsträckning fiffla med skatten eller 
begå ekonomiska brott. För seriösa företag kan det vara positivt att alla företag i en 
viss bransch revideras, eftersom det kan ge mer jämställda konkurrensvillkor.   
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2.5 Revision och redovisningskvalitet 
I föregående avsnitt har redogjorts för revisionens potentiella nytta för olika 
intressenter. En förbättrad redovisningsinformation är ett gemensamt önskemål för 
revisionens olika intressenter. En grundläggande utgångspunkt i litteraturen som 
behandlats är att revisionen faktiskt ger förbättrad kvalitet samt ökad tillförlitlighet 
till redovisningsinformation (Seow 2001). En befogad och avgörande fråga är då 
om kvaliteten på redovisningsinformationen faktiskt blir bättre till följd av 
revisionen?   
 
I en dansk utredning om revisionsplikt konstaterades att det är oerhört svårt att på 
ett tillförlitligt och objektivt sätt avgöra hur kvaliteten på redovisningen faktiskt 
påverkas genom revisorns granskning (Erhvervs-og Selskabsstyrelsen 2005). Det 
har ansetts troligt att revisorn uppdagar ett antal fel under revisionen, men att det är 
svårt att bedöma vilken betydelse dessa har för användarna av redovisningen. Den 
upplevda betydelsen av revisionens roll som kvalitetsförbättrare av 
redovisningsinformation framgår av vissa enkätstudier. Utifrån en genomgång av 
nio studier drar Kinney och Martin (1994) slutsatsen att revisionen faktiskt minskar 
felaktigheter i redovisningen. Författarna visar att revisionsrelaterade justeringar 
har en mycket tydligt negativ effekt på företagens nettovinst och nettotillgångar. 
Tolkningen är att revision minskar risken för vilseledande redovisning, d.v.s både 
avsiktliga fel samt aggressiv redovisning. Utan granskning av företags redovisning 
kan kvaliteten på informationen förväntas sjunka, inte minst till följd av att 
motivationen att hantera redovisningen på ett korrekt sätt sjunker med vetskapen att 
det inte blir någon oberoende granskning (Tabone & Baldacchino 2003). I avsnitt 
2.16 diskuteras mer ingående kring sambandet mellan t.ex. redovisningskvalitet 
och revisionskvalitet.  
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2.6 Valet att anlita revisionsbyrån för rådgivning 
Tidigare i kapitlet har redogjorts för företagens behov av revision utifrån 
informations- och agentproblem mellan företagsledning och utomstående ägare.  
Revisionens funktion har även behandlats utifrån företagets relation till anställda, 
långivare och övriga intressenter. Empiriska studier har visat att minst 70 % av 
företagen även anlitar revisionsbyrån för rådgivningstjänster (Kirby & King 1997; 
Bennett & Robson 1999a; NUTEK 2000; Gooderham et al. 2004). En förklaring till 
detta kan vara den relation som etableras mellan företaget och revisionsbyrå genom 
revisionsuppdraget. Till skillnad från valet av revision är företagsledningens beslut 
att anlita revisionsbyrån för rådgivning helt frivilligt (Abdel-Khalik 1990) och kan 
motiveras enbart utifrån att det ger ett mervärde för organisationen. Förhållandet att 
företaget anlitat revisionsbyrån för revision kan emellertid ha betydelse för 
benägenheten att även anlita för rådgivning, vilket är något som föreslås i denna 
studie. Företaget har enligt Abdel-Khalik (1990:298) att fatta beslut i två steg 
gällande:     

1) Att utveckla och genomföra tjänsten internt eller att anlita utomstående 
konsulter.  

2) Huruvida utomstående konsulter ska anlitas från företagets revisionsbyrå. 
 
Valet att anlita en extern aktör för rådgivning är samtidigt ett beslut att inte 
upprätthålla denna kompetens internt i företaget samt att inte utföra den aktuella 
arbetsuppgiften med hjälp av personal i företaget (Firth 1997). Den första delen av 
avsnittet som omfattar efterfrågan på rådgivning fokuserar på det allmänna behov 
av rådgivning som finns hos mindre företag (steg 1), medan den andra delen 
specifikt behandlar revisionsbyrån som rådgivare (steg 2). Det finns grundläggande 
karaktäristika för rådgivningstjänster som utgör relevanta utgångspunkter för denna 
studie, samtidigt som speciella förutsättningar är att beakta vid rådgivning från just 
revisionsbyrån. Genom att ta hänsyn till både de allmänna förutsättningarna för 
rådgivning i små och medelstora företag och de speciella förhållanden som gäller 
när råden utförs av revisionsbyrån kan efterfrågan på revisionsbyråns rådgivning 
bäst förstås.  

2.7 Behovet av rådgivning i små och medelstora företag 
Små företag skiljer sig från stora företag i många avseenden. Skillnader återspeglar 
sig i bl.a. organisationsstruktur, komplexitet, ägarförhållanden, ledarstil, strategier, 
respons på förändringar i omgivningen och sättet på vilket de konkurrerar (Chen & 
Hambrick 1995; Rangone 1999; Man et al. 2002). Stora företag kan nyttja sin 
storlek för att skaffa sig skalfördelar, erhålla lägre kostnader samt för att avsätta 
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större resurser för t.ex. produktutveckling och reklaminsatser (Chen & Hambrick 
1995). Mindre företag har möjlighet att kompensera för storlek genom att utveckla 
en flexiblare produktion (Fiegenbaum & Karnani 1991), vidta snabba attacker 
(Chen & Hambrick 1995), använda nischstrategier inriktade på pris eller kvalitet 
(Cooper et al. 1986) samt genom att bryta jämviktsläget med innovationer (Covin 
& Covin 1990). Teoretiskt har föreslagits att mindre företag bör använda sina 
begränsade resurser till att i första hand utveckla sina primära förmågor, som är 
närmast relaterade till de komparativa fördelarna, och därutöver förlita sig på 
externt lärande för att utveckla sekundära förmågor (Bierly & Daly 2007). 
 
Det hävdas i olika sammanhang att små företag har ett generellt behov av extern 
resurskomplettering (Johannisson & Lindmark 1996; Johansson 1997, SOU 
1999:43). Behovet antas komma från att mindre företag t.ex. inte har möjlighet att 
anställa personal för olika typer av arbetsuppgifter (Tanewski & Carey 2007). 
Forskning från Storbritannien visar att en majoritet av de företagsledare som är 
ägare i små företag saknar professionell utbildning eller andra formella 
kvalifikationer (Stanworth & Gray 1991). De saknar i många fall ekonomisk 
kunskap, t.ex. i redovisningsfrågor (Horwitz & Kolodny 1982) och gällande hur 
ekonomiska kontrollsystem fungerar (Deakins et al. 2001). Redan Johannisson och 
Gustavsson (1984) betraktade det som naturligt att de mindre företagen 
kompletterar egna begränsade resurser med hjälp av olika serviceleverantörer som 
bank, redovisningsbyråer, revisorer, försäkringsbolag och jurister. De hävdar att det 
är viktigt att små företag kompletterar och testar sina egna kunskaper i dialog med 
individer som har andra erfarenheter. 
 
Diskussioner och samtal med andra är viktigt inte minst för att tillägna sig 
information om sin omgivning, t.ex. med avseende på aktuella lagar och 
förordningar. Rådgivning kan förmedla en rad kompetenser som är viktiga för 
överlevnad och för att ge företaget komparativa fördelar (Gooderham et al. 2004). 
Anlitande av extern rådgivningshjälp antas bl.a. kunna tillföra kompetens och 
expertkunskap som möjliggör utveckling för mindre företag. Enligt Gibb (1997) 
sker en viktig del av små företags lärande i externa relationer, t.ex. i relationer till 
kunder, leverantörer, advokater, banker och revisorer. Det hävdas att ett 
kontinuerligt lärande samt förmåga att snabbt anpassa sig till en förändrad 
omgivning är en förutsättning för att ett företag ska lyckas (Teece et al. 1997). Från 
resultat i Bennett och Robson (1999a) dras dock slutsatsen att rådgivning är viktig 
för företag, men den är inte kritisk för deras utveckling. Bakgrunden är att även om 
företagen nyttjar rådgivningstjänster i hög grad anser de inte att rådgivningstjänster 
har en avgörande påverkan.  
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Att anlita rådgivningstjänster kan vara ett sätt att utveckla strategiska förmågor 
(Bennett & Robson 2003). Alternativa sätt är att anställa ny personal, 
internutbildning, fusion eller strategiskt samarbete med andra företag. Ett argument 
från klassisk litteratur (Penrose 1959) samt även nyare strategisk 
ledarskapslitteratur (Porter 1998) är att komparativa fördelar kan uppnås genom 
ökad strategisk kunskap, som kan utvecklas från externa rådgivningskällor. Strävan 
efter att uppnå komparativa fördelar har inneburit att företagsledningen valt att i 
högre grad fokusera på kärnkompetensen och att förlita sig mer på extern kunskap 
för att komplettera interna styrkor (Prahalad & Ramaswamy 2004). Motiven till att 
företagen söker extern rådgivning varierar i hög utsträckning, från en ambition att 
ta del av de senaste rönen, via problemlösning för framtiden till behovet att lösa en 
krissituation (Collis & Jarvis 2002). Motiven är delvis överlappande och omfattar 
behov av specialistkunskap, tillfällig hjälp för att övervinna specifika eller akuta 
problem, behov att fylla luckor samt behov av en oberoende bedömning av interna 
förhållanden (Hill & Neeley 1991; Clark 1995). 

2.8 Marknaden för rådgivning 
Det finns stöd för en ökad användning av rådgivningstjänster bland små och 
medelstora företag i många länder runt om i världen (Bennett & Robson 2003). 
Extern rådgivning har ökat snabbt sedan mitten av 1980-talet (Bennett & Robson 
1999a). Att fler företag anlitar rådgivningstjänster har bl.a. relaterats till en ökad 
efterfrågan på specialisttjänster som är svåra att utföra internt i företaget, 
innovationer av nya produkter och ökad outsourcing av tjänster som tidigare 
utfördes inom företaget (O’Farell et al. 1993). Rådgivningstjänster har också i 
forskning starkt sammankopplats med framgångsrik företagstillväxt (Illeris 1994; 
Bryson et al. 1997). I Bennett & Robson (2003) antas att behovet av mer 
specialiserad rådgivning kommer att öka i framtiden, vilket innebär en stor 
utmaning för de olika företag som erbjuder rådgivningstjänster till små och 
medelstora företag. Från en studie av NUTEK (2000) framkommer att antalet 
aktörer som tillhandahåller tjänster till små och medelstora företag ökar i Sverige, 
både i form av privata och offentliga aktörer. Tjänsterna erbjuds på alla nivåer i 
samhället, lokalt, regionalt och nationellt.  
 
I forskning som behandlar rådgivning diskuterades framförallt under 90-talet 
paradoxen att små företag inte anlitar externa konsulter i särskilt hög utsträckning. 
Med tanke på att de mindre företagen har begränsade resurser och kompetenser 
ansågs att mindre företag i större omfattning borde anlita extern rådgivningshjälp 
(Storey 1994; Johansson 1997; Bennett & Robson 1999a). I Johansson hävdas att 
vid en jämförelse anlitar stora företag rådgivning i förhållandevis större 
utsträckning än små företag.  Ramsden och Bennett (2005) menar att påståendet att 
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små företag inte använder externa rådgivare numera saknar giltighet. Tidigare 
argument att ägare och företagsledare i små företag skulle vara omedvetna om 
tillgängliga rådgivningstjänster, vara skeptiska till deras värde samt ovilliga att 
anlita extern rådgivning är enligt Ramsden och Bennett inte riktiga. Det finns stöd 
för att småföretagen anlitar rådgivning i bred skara (Bennett & Robson 1999a, 
2003) och en holländsk undersökning visar att per anställd satsar små företag upp 
till tre gånger mer på rådgivning än stora företag (ING29 2002).   
 
Andelen mindre och medelstora företag som idag anlitar rådgivningshjälp är hög. I 
en omfattande enkätundersökning med 2 547 företag30, utförd av Bennett och 
Robson (1999a) i Storbritannien, framkommer att 95 % av de små och medelstora 
företagen anlitar minst en källa för extern rådgivningshjälp. Andelen innebär en 
ökning med nästan tio procentenheter sedan 1991 (Ramsden & Bennett 2005). 
Resultaten innebär att marknaden för rådgivning är stor och fortfarande växande 
samt involverar i stort sett alla små och medelstora företag. Det finns en stor mängd 
aktörer som erbjuder rådgivning till företag. Rådgivningskällor omfattar allt från 
professionella och tekniska specialister till mer allmänna konsulter samt sociala 
nätverk. Råd i specifika frågor kan fås från branschorganisationer och andra 
professionella organisationer som många företag tillhör. I leverantörs- och 
kundkontakterna finns ibland också potentiella rådgivningskällor. I de flesta länder, 
Sverige inkluderat, finns också tillgång till olika typer av offentliga 
rådgivningstjänster (Bennett & Robson 1999a; NUTEK 2000). I Bennett och 
Robson (1999a) framkommer att rådgivning från den privata sektorn motsvarar  
86 % av de totala rådgivningsinsatserna på en konsultmarknad som är mycket 
differentierad. 
  
Tidigare studier visar att de mest använda rådgivningskällorna av små och 
medelstora företag är revisorer, banktjänstemän och jurister (Kirby & King 1997; 
Bennett & Robson 1999a; NUTEK 2000; Ramsden & Bennett 2005). Studien av 
NUTEK visar att banker och revisorer utgör de två i särklass mest använda 
kontaktkällorna för rådgivning i mindre och medelstora företag i Sverige. NUTEK-
studien omfattar totalt 1 022 mindre och medelstora svenska företag och visar på att 
drygt 75 % av företagen kontaktar banken och närmare 70 % revisionsbyrån för 
rådgivningstjänster. Marknaden för rådgivning förefaller vara dominerad av 
professionella specialister, följda av speciella organisationer på bransch- eller lokal 
nivå (Bennett & Robson 1999a). Det är inte helt enkelt att jämföra resultat från 

                                                 
29 ING är ett finansiellt företag från Nederländerna.  
30 Av de företag som ingår i studien av Bennett och Robson (1999a) har 74 % 1–49 anställda,  
22 % har 50–199 anställda, medan 4 % har 200–499 anställda.  
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studier utförda i olika länder till följd av skilda villkor, traditioner och lagstiftning. 
När det gäller extern rådgivning ges emellertid en relativt samlad bild av vilka 
aktörer som små och medelstora företag huvudsakligen anlitar.  
 
Rådgivning från revisorer, jurister och banktjänstemän förväntas också i hög 
utsträckning ske vid upprepade tillfällen (Bennett & Robson 1999a). Av Wood et 
al. (1993) framgår att företagen i 50 % av fallen efterfrågar specialistkompetens, i 
25 % av fallen en kombination av specialistkompetens och allmän kompetens och i 
25 % av fallen allmän kompetens. Efterfrågan på specialistkompetens kan bidra till 
att förklara att rådgivning tenderar att domineras av professionella specialister som 
revisorer, jurister och banktjänstemän. I Mole (2002) framhålls att expertkompetens 
är en viktig maktfaktor för just dessa tre aktörer. Senare i kapitlet förklaras utifrån 
Zucker (1987) hur anlitandet av olika aktörer påverkas av vilket personligt 
respektive institutionellt förtroende som finns för olika rådgivare.  

2.9 Rådgivningens karaktär  
I syfte att få en övergripande uppfattning om relationen mellan en rådgivare (i 
studien revisionsbyrån) och en klient (i studien små företag) kan konsultlitteraturen 
vara till hjälp. Rådgivning31 har beskrivits som en produktionsprocess som 
vanligtvis omfattar en utbytesprocess där bägge parter är involverade i ett lärande 
utbyte (Mills & Margulies 1980; O’Farell et al. 1993). Williams (2001) delar denna 
generella beskrivning och uttrycker det som att båda parter, konsult och klient, 
simultant producerar och konsumerar retoriken eller berättelsen. Innebörden blir att 
rådgivning inte handlar om ett envägsflöde av idéer från konsult till klient, utan 
karaktäriseras av att två parter tillsammans bidrar till kunskapsgenerering. 
Vanligtvis utbyter klient och rådgivare information om de problem som ska lösas 
och de åtgärder som behöver vidtas genom personlig interaktion (Bennett & 
Robson 2003). På gemensam basis definieras och tillfredsställs behov och 
identiteter. Rådgivningens karaktäristika har av olika forskare beskrivs som till stor 
del beroende av personliga relationer och utbyten (Edvardsson 1990; Bloch 1999; 
Devins 1999; Williams 2003). Olika relationer skapar skilda förtroendemiljöer som 
i sin tur leder till att omfattningen och intensiteten i användandet av en viss 
rådgivare varierar.  
 

                                                 
31 I studien används rådgivning synonymt med begreppet konsulttjänster, vilket är i enlighet med 
t.ex. Johansson (1997) och SOU (1972:78). I konsultlitteraturen framkommer att många forskare 
anser att konsulttjänstens kärna är rådgivning (Johansson 1997). Kubr (1986:5) uttrycker det som 
att “consulting is essentially an advisory services”.  
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En viktig utgångspunkt är att varje rådgivningsutbyte mellan rådgivare och klient är 
unikt, vilket bl.a. innebär att det är svårt att jämföra olika tjänster samt att utföra 
kvalitetskontroller. Köpare av rådgivningstjänster kommer följaktligen att ha 
problem att skilja mellan rådgivare av hög respektive låg kvalitet (Clark 1995). 
Rådgivningens karaktäristika gör att utfallet blir osäkert och att nyttan av 
rådgivningen inte alls är självklar, utan den beror bl.a. på hur relationen mellan 
rådgivare och klient fungerar.  Bennett och Robson (2003) menar att för att 
rådgivning ska vara framgångsrik krävs att en personlig relation utvecklas som 
tillåter att antaganden och åtaganden utforskas och där ett förtroende växer fram. 
Bloch (1999) uttrycker det som att det krävs riktigt lagarbete mellan konsult och 
klientföretag för att nya idéer och förslag ska kunna växa fram och förverkligas. 
Affärsrådgivningens karaktär kan dock variera i hög utsträckning mot bakgrund av 
att det finns ett brett utbud av olika leverantörer och tjänster (Bennett & Robson 
2003). I nästa avsnitt diskuteras kring hur olika typer av rådgivningstjänster medför 
att olika metoder och förhållningssätt blir lämpliga att använda för rådgivaren.  

2.9.1 Operativa respektive strategiska rådgivningstjänster 
De uppgifter och metoder som rådgivare använder kan klassificeras efter ett 
kontinuum från operativa tjänster i ena änden till strategiska tjänster i den andra 
(Hjalmarsson 1998). Operativa respektive strategiska rådgivningstjänster utgör 
således två ytterligheter och skiljer sig avsevärt åt till sin karaktär (Hjalmarsson 
1998; Hjalmarsson & Johansson 2003). Operativa tjänster betraktas som objektiva, 
de kan förmedlas på ett relativt tydligt sätt och kan tillskrivas en klar innebörd. 
Dessa tjänster är vanligtvis enkla att kommunicera och statiska i den mening att 
informationen inte förändras under processen för tillhandahållandet (Hjalmarsson 
1998). Detta förhållande gör att operativa rådgivningstjänster kan utföras relativt 
oberoende av relationen mellan rådgivare och klient. Frågeställningar kring aktuell 
lagstiftning samt teknisk hantering av redovisning och skatt utgör vanliga exempel 
på operativa rådgivningstjänster. Tekniskt inriktad rådgivning utförs ofta utan 
omfattande interaktion mellan rådgivare och klient (Edvardsson 1990). Vidare 
gäller att operativa tjänster finns tillgängliga, d.v.s. kunskapen finns bland experter 
på området (Hjalmarsson & Johansson 2003). Informationen eller kunskapen flödar 
här huvudsakligen endast i en riktning, d.v.s. från rådgivare till klient.   
 
Strategiska tjänster är subjektiva till sin karaktär med innebörden att informationen 
är beroende av relationen mellan klient och rådgivare. Informationen eller 
kunskapen är ”tyst” och inbäddad i relationen och den kontext i vilken kunskap 
växer fram. I en strategisk rådgivningsrelation kan ny och tidigare okänd 
information och kunskap utvecklas. I tabell 2.1 åskådliggörs några centrala 
karaktäristika för operativa respektive strategiska rådgivningstjänster.  
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Tabell 2.1 Karaktäristika för rådgivningstjänster.  
Källa:   Hjalmarsson & Johansson (2003:86).  

 
Typ av tjänst Operativ Strategisk 

Karaktär Objektiv Subjektiv 
 

Kommunicerbarhet Kommunicerbar Tyst 
 

Innehåll Statiskt Dynamiskt 
 

Tillgänglighet Kunskap finns  
(hos experter) 

Kunskap tidigare okänd 
 

        
I SOU (1993:70) framgår att operativ rådgivning präglas av att den innehåller 
generell kunskap, att tjänsten i förväg relativt enkelt kan kostnads- och 
intäktsbedömas samt att den rör en mindre del av företagets aktiviteter. 
Förhållandet att de operativa rådgivningstjänsterna rör en begränsad del av 
verksamheten gör att den kan avgränsas och utföras utan att mer omfattande 
organisatoriska förändringar behöver vidtas. Strategisk rådgivning kräver 
företagsspecifik kunskap hos tillhandahållaren, den är svår att i förväg kostnads- 
och intäktsbedöma och den påverkar vanligtvis hela företaget. Strategiska tjänster 
bör emellertid enligt Hjalmarsson och Johansson (2003) utföras på ett helt 
annorlunda sätt än de operativa. Strategiska rådgivningstjänster måste ses som en 
aktivitet innehållande ett komplext samspel mellan rådgivare och klient. 
Konsultprocessen vid strategisk rådgivning kan vidare förstås genom en jämförelse 
med pusselbyggande. I arbetet med att finna bitar som passar varandra kan 
konsulten inte använda sig av någon objektiv informationskälla, utan denne får 
förlita sig till egna erfarenheter av liknande kontexter. Det är först när konsult och 
klient genom gemensamma ansträngningar kan finna fungerande strategier som 
pusslet kan byggas ihop eller affärsproblemet lösas. De stora skillnaderna mellan 
de två typerna av rådgivning gör också att de kräver olika arbetssätt och metoder.  
 
Vid strategiska frågeställningar väljer rådgivare ofta att inta rollen som initierare 
och samtalspartner. Resonemanget följer av förhållandet att vid rådgivning för 
strategiska ändamål produceras tjänsten i samspelet mellan klienten och den 
rådgivande experten (Williams 2001). Kraven på god kommunikation mellan 
rådgivare och klient gäller både på professionell och på social nivå, vilket innebär 
att konsulten måste ha en yrkesmässig såväl som social kompetens (Edvardsson 
1990). När det gäller konkreta operativa insatser tar relationen mer karaktären av en 
expert och en klient där rådgivaren (experten) har svaret på frågorna, medan 
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klienten drar nytta av att följa hans eller hennes råd (Hjalmarsson & Johansson 
2003).  

2.10 Relevansmodellen 
Nitsch (1989) har studerat lantbrukarens upplevelser av rådgivning. Från intervjuer 
med dessa lantbrukare har utvecklats en s.k. relevansmodell som beskriver de gap 
som kan finnas mellan rådgivare och företagare. Modellen bedöms som tillräckligt 
generell för att på ett övergripande plan kunna analysera företagens anlitande av 
rådgivning från revisionsbyrån. Utgångspunkten för modellen, se figur 2.1, är att 
förtroende för rådgivaren och ett relevant innehåll i rådgivningen, som är 
lättförståeligt för mottagaren, är viktiga förutsättningar för ett givande 
rådgivningsutbyte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen ska tolkas som att sändarens information måste vara relevant i 
förhållande till målgruppens behov och utformningen ska vara relevant utifrån 
målgruppens förutsättningar (Nitsch 1989). Relevansmodellens påtalar att det finns 
ett gap och att detta kan förklaras utifrån att rådgivaren och företagaren lever i 
delvis olika världar och arbetar på skilda sätt. Det hävdas att denna kulturkrock 
skapar ett gap och en brist på relevans. Nitsch generaliserar förhållandena och 
menar att rådgivaren vanligtvis är akademiskt utbildad och använder sig av en 
objektivt definierad mål- och medelsrationalitet, medan företagaren tillämpar en 
subjektiv situationsanpassad rationalitet. Utgångspunkten är att ingenting kan vara 
rationellt i sig självt, utan det är rationellt i förhållande till någonting (Nyström 
1996:18). Rådgivarens vardag utgörs ofta av en organisation där kunskap om 
verkligheten inhämtas utifrån formell analys (Nyström 1996; Dalley & Hamilton 
2000), vanligtvis från en utredning eller en forskningsrapport. När rådgivaren utgår 
från vad som är rationellt i förhållande till reliabla forskningsresultat benämns detta 
som objektivt definierad mål- och medelsrationalitet. Företagarens vardag består av 
ett ständigt pusslande med en mängd olika arbetsuppgifter. I en sådan situation blir 
det viktigare att alla delar blir färdiga i tid än att varje enskild deluppgift utförs på 
ett optimalt sätt. Företagaren kan vara ointresserad av mål- och medelsrationalitet 

Miljö 
Sändare 

 Utformning  

Innehåll  Upplevda behov 

Förutsättningar

Målgrupp 
Miljö

Figur 2.1: Relevansmodellen.  
Källa:   Nitsch (1989:2). 
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och i stället tillämpa en subjektiv situationsanpassad rationalitet som bygger på 
intuition och anpassning mer än på planer (Nyström 1996:19).       
 
Kontentan av modellen är att rådgivaren måste göra sig förtrogen med målgruppens 
utgångspunkter för att rådgivningen ska bli lyckosam (Nyström 1996). Den kanske 
viktigaste uppgiften för rådgivaren blir att lyssna och att göra det med inlevelse och 
engagemang. Nyström menar att innehållet i rådgivningen som erbjuds ofta inte är 
anpassat till företagarens behov och att rådgivningen därtill är felaktigt utformad i 
förhållande till företagarens förutsättningar, vilket också påtalats i senare 
internationell forskning (Lambrecht & Pirnay 2005). Annorlunda uttryckt behöver 
utbudet av rådgivningstjänster anpassas till efterfrågan i högre utsträckning. Ett 
problem kan vara att företagen inte själva alltid är fullt medvetna om vilka behov 
som kan finnas i organisationen. Nahavandi och Chesteen (1988) menar att det 
finns ett behov för en mer närliggande matchning mellan företagens affärsmässiga 
behov och den typ av kunskap och erfarenhet som konsulterna har. Mole (2002) 
menar att rådgivare måste leverera råd med förtroende och sammanhang som gör 
att klienten uppfattar behovet av råden. Johansson (1997) framhåller vikten av att 
konsulten förmår att tala klientens språk för att kunna etablera en väl fungerande 
relation.   

2.11 Hinder för anlitande av rådgivning 
Från relevansmodellen har identifierats en del potentiella problem i relationen 
mellan rådgivare och företagare. Att små och medelstora företag anlitar externa 
rådgivare i hög utsträckning (se t.ex. Bennett & Robson 1999a; Bennett & Robson 
2005) innebär inte att det saknas problem förknippade med rådgivningsrelationen.    
 
Det finns ett flertal barriärer för små och medelstora företag avseende valet att 
anlita extern rådgivning från privata konsulter. I forskning har över tid framkommit 
ett antal tänkbara orsaker till att vissa företag inte väljer att anlita externa rådgivare 
eller anlitar dem i begränsad omfattning. En sådan orsak är risken att förlora 
kontrollen. Om företaget helt lämnar över utredningar och uppgifter till en extern 
rådgivningsresurs finns risk att den interna kompetensnivån urholkas. Mindre och 
medelstora företag kan uppleva att det finns vissa funktioner som bör skötas och 
utvecklas helt och hållet internt. Långsiktig ekonomisk styrning och planering av 
verksamheten uppfattas t.ex. av vissa företag som så betydelsefullt att det kräver 
fullständig intern kontroll och hantering (Svanström 2004:111). Det har också visat 
sig att företagsledare, framförallt om de också är grundare, inte gärna vill släppa 
ifrån sig kontrollen över verksamheten och av detta skäl väljer de att inte involvera 
extern kompetens (Persson 1991; Smallbone & Wyer 1994).  Företag kan också 
uppleva att extern rådgivningshjälp är ett tecken på svaghet. Bland vissa 
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entreprenörer finns också ett misstroende mot konsulter eftersom de t.ex. uppfattas 
lägga sig i för mycket (Lambrecht & Pirnay 2005). 
 
I litteraturen framkommer att rådgivning till mindre och medelstora företag i vissa 
fall kan vara dåligt anpassad till företagens behov och förutsättningar (Nitsch 1989; 
Nyström 1996). I samband med genomgången av relevansmodellen i avsnitt 2.10 
utvecklas diskussionen kring det gap som kan finnas mellan mindre företag och 
rådgivare (Nitsch 1989). Från empiriska studier finns stöd för att företagen 
uppfattar kostnaden för rådgivning som ett stort hinder, att de är tveksamma till 
förhållandet mellan nyttan och kostnaden och att företagen är kritiska till 
otydligheten i konsulternas sätt att arvodera (Marriot & Marriot 2000; ING 2002; 
Svanström 2004). Ett annat hinder för anlitande av rådgivningstjänster är 
konsulternas tillvägagångssätt i mindre företag, som bl.a. beskrivits omfatta 
aggressiva försäljningsmetoder, överdrivet långa rapporter, bristande support 
avseende implementering av rekommendationer samt att entreprenören sätts i en 
beroendeställning (Soriano et al. 2002; Lambrecht & Pirnay 2005). De problem 
som exemplifieras har förslagits uppkomma när rådgivarens förmåga och 
kompetens inte är lämplig eller tillräcklig för att tillfredställa företagens 
förväntningar (Lambrecht & Pirnay 2005), vilket ligger i linje med slutsatsen 
utifrån relevansmodellen.   
 
Agentteoretiska utgångspunkter har även i mindre utsträckning använts som 
perspektiv för att studera rådgivning till mindre företag (Mole 2002). Agentteorin 
förklarar, som redogjort för i avsnitt 2.2, relationer där en agent utför arbete på 
uppdrag av en principal (Eisenhardt 1989). I agentteoretiska termer blir konsulten 
en agent som ska utföra tjänster i företagsledarens intresse (Mole 2002).  
Informationsproblemet har beskrivits som ett hinder för företag när de ska anlita för 
rådgivning (Mole 2002). Problemet uppkommer till följd av att principalen inte kan 
verifiera att agenten har tillräckliga kvalifikationer utan måste utvärdera dennes 
kompetens (Mole 2002). Utvärderingen av rådgivaren kan vara ett omfattande, och 
i detta arbete kan rådgivarens rykte spela en viktig roll.  Ryktet har tillsammans 
med tidigare erfarenheter visat sig vara viktigast vid företagets val av ett specifikt 
konsultföretag (Bryson 1997). Barton (2005) har genomfört en studie av efterfrågan 
på revision, där urvalet består av förre detta klienter till Arthur Andersen, som 
bekräftar ryktets betydelse vid val av tjänsteleverantör. Från studien framgår bl.a. 
att 95 % av klienterna bytte revisor efter det att Arthur Andersen åtalats för 
brottslighet i samband med revisionen av Enron.  
 
Risken finns att konsulten tjänar sina egna intressen i stället för entreprenörens 
(Bloch 1999). Den rådgivningsroll som revisorer, banker och andra konsulter har i 
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mindre företag har föreslagits kunna vara vinklade mot en ökad användning av 
deras tjänster (Gibb 2000). Det finns en risk att konsulten på förhand valt ut ett 
antal temaområden och att rådgivningen inte är anpassad till entreprenörens 
faktiska behov utan istället inriktat mot merförsäljning (Mole 2002). Det har 
framkommit att konsulter har svårt att separera mellan klientens bästa intresse och 
konsultföretagets (Edvardsson 1990). Konsultföretaget kan t.ex. förespråka utökade 
rådgivningsinsatser som inte är motiverade utifrån ett klientperspektiv. Devins 
(1999) hävdar att relationen mellan företagsledaren och rådgivaren är beroende av 
liknande personlighet samt delade ambitioner.  
 
Agentproblemet uppkommer när principalen är osäker på om agenten ansträngt sig 
maximalt. Agentteorin föreslår att kontrakt specificeras för att agentens incitament 
ska överensstämma med principalens. Om agenten och principalen ofta arbetar 
tillsammans minskar incitamenten för att agenten ska agera opportunistiskt, 
eftersom ett sådant beteende hotar framtida kontrakt (Mole 2002). Långa relationer 
mellan konsult och klient innebär normalt låga agentkostnader och ett ökat 
anlitande av konsulten. En studie av Robson och Bennett (2000) visar också att när 
konsulten fysiskt besöker klienten upplever företaget en större effekt från 
rådgivningen, vilket indikerar betydelsen av en personlig relation mellan rådgivare 
och klient.  

2.12 Förtroende i rådgivningsrelationen 
I litteratur som är inriktad på rådgivning och relationer mellan företag är förtroende 
ett återkommande begrepp som föreslås vara av central betydelse (Zucker 1986; 
Nitsch 1989; Edvardsson 1990; Bennett & Robson 1999a; Mole 2002, Bennett & 
Robson 2003). Utgångspunkten är vanligtvis att olika nivåer av förtroende leder till 
olika förväntningar kring omfattning och inriktningen på rådgivningstjänsten. 
Rådgivning antas i hög utsträckning vara beroende av att det finns ett förtroende 
mellan rådgivaren och företagsledaren (Bennett & Robson 1999a). Förtroende 
betraktas ofta som en förutsättning för samarbete och som ett substitut för kontroll 
(Möllering 2002).  
 
Förtroende relaterar enligt Möllering (2002) till antaganden om opportunistiskt 
beteende. Trovärdighet minskar risken för opportunism och medför ett minskat 
behov av kostsamma kontroller. När det finns ett förtroende mellan parterna delas 
information mer öppet och parterna intar en mer risksökande attityd, d.v.s. vidtar 
mindre kontroller. Möllering menar att kontrollåtgärder inte löser ett 
förtroendeproblem, eftersom det i en sådan situation finns en osäkerhet gällande 
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den sanna nivån av förtroende. Möllering talar om spelets regler32, som t.ex. 
omfattar nödvändigheten att upprätta skrivna kontrakt och register. Spelets regler 
anger vilket beteende som är acceptabelt, oberoende av den personliga relationen 
mellan parterna (Möllering 2002).  
 
Spelets regler skiljer sig åt mellan olika leverantörer av rådgivningstjänster, vilket 
följer av olika formella och informella institutionella strukturer inom vilka 
rådgivarna verkar (Zucker 1987). Efterfrågan på och påverkan från olika 
rådgivningskällor förefaller vara starkt relaterade till graden av specialisering och 
framförallt till graden av förtroende mellan parterna i relationen. Professionella och 
specialiserade aktörer, konsumenter, leverantörer och affärsbekanta är källor som 
påverkar företag i hög utsträckning och de utgör samtidigt de viktigaste källorna för 
rådgivning till små och medelstora företag (Bennett & Robson 1999a). Denna 
möjlighet till påverkan följer av att de inger ett högt institutionellt alternativt ett 
högt personligt förtroende. Zucker (1986) har studerat förtroende i 
rådgivningsrelationer och gör en indelning där han skiljer på externa rådgivare som 
åtnjuter: 
   
• Lågt förtroende. 
• Högt personligt förtroende. Förtroendet baseras på personlig bekantskap och 

sociala relationer mellan klient och rådgivare.  
• Högt institutionellt förtroende. Klienten förlitar sig här på de regelmässiga 

strukturer som styr rådgivarens beteende.   
 
Det hävdas i Zucker (1986) att det är den reglerande strukturen som styr beteendet 
hos leverantören eller rådgivaren. Professionella specialister som t.ex. revisorer och 
jurister erhåller generellt ett högt institutionellt förtroende, vilket innebär att 
företagens benägenhet att anlita dessa aktörer ökar (Bennett & Robson 2004). Detta 
förtroende härrör från ett väldigt specifikt institutionellt ramverk och en hög grad 
av självreglering. Revisorer och jurister arbetar med ett statligt uppbackat 
självreglerande ramverk som omfattar utbildning, kvalifikationer, etiska regler, 
standarder, discipliner och gruppförsäkringar (Zucker 1986). Zucker anser att 
revisorerna agerar inom ett starkt självreglerande ramverk som erbjuder en 
professionell status samt en förtroendenivå och en kvalitetskontroll som är svår att 
uppnå för andra aktörer, där nivån av självreglering och intern kontroll är lägre. 
Revisorer är för samtliga sina uppdrag t.ex. skyldiga att följa internationella 
utformade etiska regler (2002/590/EC; IFAC:s etiska regler 2005; 2006/43/EC) och  
för revisionens utförande ska givna standarder följas (International Standards on 
                                                 
32 I artikeln används benämningen Rules of the game. 
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Auditing, ISA, som ges ut av den internationella revisorsorganisationen IFAC33). I 
Bennett och Robson (1999a) bekräftas att omfattningen på användningen av olika 
rådgivningskällor och graden av dess påverkan till viss del beror på vilken 
förtroendeskapande mekanism som finns.  
 
Aktörer med hög grad av specialisering och ett högt förtroende anlitas i störst 
utsträckning av företagen som rådgivare. Dessa aktörer som utgörs av revisorer, 
jurister och banktjänstemän, drar fördel av ett institutionellt förtroende (Bennett & 
Robson 1999a; 2004). Diskussionen kring förtroende är nära sammankopplad med 
den kring professionella tjänster och professionalism (Wilson 1972; Thakor & 
Kumar 2000). Tjänster som juridisk rådgivning och redovisning uppfattas som 
professionella och genererar samtidigt ett högt institutionellt förtroende (Zucker 
1987). Angivna tjänster utförs företrädesvis av yrkesgrupper som uppfyller kriterier 
för att utgöra en profession, vilket gör att det finns ett förtroende för att kvaliteten i 
de tjänster som tillhandahålls är hög. Resultaten i Bennett och Robson (1999a) 
indikerar att det är svårt för andra aktörer än revisorer, banktjänstemän och 
revisorer att ta sig in på marknaden för rådgivning till mindre och medelstora 
företag. Denna marknad tenderar att domineras av specialistleverantörer som drar 
fördel av ett högt förtroende härrörande från institutionella eller personliga 
relationer. Anlitandet av aktörer som finns inom det sociala nätverket bygger 
främst på ett personligt förtroende. Släkt och vänner kontaktas till följd av ett högt 
personligt förtroende i kombination med ett lågt pris (Bennett & Robson 2004) och 
detta är vanligast bland mikroföretag och ägarledda företag. Kompetensen och 
erfarenheten hos denna grupp rådgivare kan dock vara begränsad (Bennett & 
Robson 1999a).  
 
Känslor som vänskap, förtroende, gemenskap kan utvecklas genom upprepade 
kontakter (Gulati 1995) eller med ökad längd på relationen (Parkhe 1993). 
Långvariga relationer innebär att det finns möjlighet att bygga upp en relation som 
bygger på intimitet och förtroende till klienten (Gooderham & Nordhaug 2000). 
Över tid skapas i relationen mellan revisionsbyrå och klient specifika tillgångar 
som är vitala för byråns kompetens och framförallt för att bygga upp klientens 
förtroende för revisionsbyråns förmåga att tillhandahålla rådgivning (Ping et al. 
2006). En nära relation mellan revisor och klient har förslagits vara mer sannolik 
efter ett långt revisionsuppdrag (Gooderham et al. 2004). I en opublicerad studie av 
Ping et al. (2006) visade det sig att företagen som anlitat sin revisionsbyrå under 

                                                 
33 IFAC är en förkortning för International Federation of Accountants. IFAC är den 
internationellt ledande revisorsorganisationen där 2,4 miljoner revisorer genom sina nationella 
organisationer är medlemmar.  
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lång tid i högre grad köper rådgivningstjänster, vilket är ett samband som däremot 
inte kunde påvisas i Gooderham et al. (2004).  
 
I litteraturen delas förtroende ibland in i två dimensioner, pålitlighet34 och 
sakkunnighet35. Pålitlighet bedöms utifrån om företagen uppfattar att rådgivaren ser 
till företagets bästa eller av någon anledning försöker pracka på företaget råden. 
Osäkerheten kring rådgivarens intresse har tidigare tagits upp som ett agentproblem 
(Gibb 2000; Mole 2002). Om det blir tydligt att rådgivaren vill företagets bästa och 
visar förståelse för dess situation ökar förutsättningarna för att företagaren upplever 
ett förtroende för rådgivaren. Sakkunnighet handlar om att rådgivaren har både 
teoretiska och praktiska kunskaper som omfattar en förtrogenhet med företagets 
verksamhet. Med ökad kunskap hos rådgivaren blir det mer sannolikt att 
företagaren känner förtroende för denne.  
 
Utifrån litteraturen blir det uppenbart att förtroende är ett intressant och viktigt 
begrepp vid studier av relationer. Förtroende betraktas i allmänhet som något 
eftersträvansvärt. Bennett och Robson (2003) utgår från ett positivt samband 
mellan hög grad av förtroende och en nöjd klient. Förekomsten av förtroende kan 
också medföra ett flertal gynnsamma effekter, t.ex. minskade 
transaktionskostnader, ökad sammanhållning, minskade konflikter samt förbättrade 
individuella prestationer. Det är dock viktigt att vara medveten om att det även 
finns negativa sidor med förtroende, som kan vara av större eller mindre betydelse 
beroende på relationen mellan parterna. Förtroende garanterar exempelvis inte 
ärlighet (Beccerra & Gupta 1999; Husted 1998), kan motverka skepticism (Asare & 
McDaniel 1996) och medför minskad kontroll av den andra parten, vilket ökar 
sannolikheten för bedrägeri (Elangovan & Shapiro 1998). Förtroende har visat sig 
vara en viktig faktor för rådgivningsrelationen, men dess betydelse varierar kraftigt 
utifrån karaktären på den rådgivning som utförs (Bennett & Robson 1999a). Det är 
sannolikt att förtroendet är av mindre betydelse om rådgivningen är av mer 
informativ karaktär.  

2.13 Efterfrågan på rådgivning i olika typer av företag  
I följande avsnitt diskuteras hur benägenheten att anlita rådgivningstjänster varierar 
utifrån företagets storlek, region och attityd till rådgivningstjänster. Det kan här 
noteras att just företagsstorlek och region utgör grund för det stratifierade urval 
som utförs för studiens datainsamling, ett urval som motiveras närmare i avsnitt 
3.6.     

                                                 
34 Den engelska benämningen är Trustworthiness. 
35 Den engelska benämningen är Expertness. 
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2.13.1  Rådgivning utifrån företagsstorlek  
Resultat från Bennett och Robson (1999a) visar att företagens användning av extern 
rådgivning tenderar att öka i takt med att företaget växer. Det framgår dock att 
tillväxten i företagens anlitande stagnerar och planar ut när antalet anställda når en 
viss nivå. För just banker och revisorer finns även indikationer på att företagens 
anlitande av dessa källor för rådgivning påminner om en omvänd U-kurva. Det 
innebär att de minsta respektive största företagen i gruppen med upp till 499 
anställda anlitar revisorerna i lägst utsträckning. Mellansegmentet av företag, de 
som sysselsätter 10 till 99 personer, visar sig vara de flitigaste användarna av 
revisorers rådgivningstjänster (Bennett & Robson 1999a). Det ska dock noteras att 
skillnaderna inte är särskilt stora, utan anlitandegraden varierar mellan 80 och  
85 %. I Bennett och Robson (1999a) diskuteras inte kring tänkbara orsaker till att 
företagens anlitande av bank och revisor liknar en omvänd U-kurva. Att det är just 
den storleksgruppen som är största användare av bank och revisor för rådgivning 
har i Svanström (2004) kopplats till de brytpunkter, s.k. tillväxtbarriärer, som 
forskare identifierat (Barber et al. 1989; Becchetti & Trovato 2002).   
 
I mikroföretag är verksamheten begränsad, vilket innebär låg grad av komplexitet 
och möjlighet för företagsledaren att själv sköta styrning av företaget samt den 
ekonomiska hanteringen. När företaget får en viss omfattning på verksamheten blir 
det inte längre möjligt för ägaren att själv hålla koll på exempelvis samtliga 
ekonomiska förehavanden. En stor strategisk skillnad blir då att visst ansvar 
delegeras till personer som inte är ägare (Keogh & Evans 1999), t.ex. en 
ekonomichef eller motsvarande. En sådan delegering hänger samman med att 
företagsledaren upplever ett ökat behov av input utifrån, vilket kan förväntas ske 
när företaget når ungefär 20 anställda (jfr. diskussion i Svanström 2004:38). 
Gränsen för delegering är dock flytande och beroende av t.ex. bransch, teknik, 
kunskap och region. Vid behov av extern input är det vidare vanligt att 
företagsledaren eller ekonomichefen behöver rådfråga revisorn eller banken. När 
antalet anställda i företagen däremot vuxit upp till över hundra anställda har de 
interna resurserna och kompetenserna ofta stärkts, vanligtvis med en särskild 
ekonomiavdelning, i sådan omfattning att behovet av extern rådgivning minskat.  
 
Empiriska undersökningar visar ofta att storlek är den viktigaste förklaringsfaktorn 
för omfattningen på företagets anlitande av extern rådgivning (O’Farell 1993; 
Wood et al. 1993; Bennett & Robson 2000). En senare studie av Ramsden och 
Bennett (2005) visar emellertid på mindre skillnader än förväntat i företagens 
benägenhet att söka extern rådgivning utifrån företagsstorlek. Bakgrunden är att 
även de mindre företagen i hög utsträckning anlitar rådgivningstjänster och anlitar 
flera olika aktörer. En tänkbar förklaring till ett något avvikande resultat i Ramsden 
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och Bennett (2005) kan vara att studien bygger på ett relativt begränsat antal 
observationer i de olika storleksgrupperna. I revisionslitteraturen framkommer att 
företagets storlek visat sig förklara en hel del av i vilken utsträckning noterade 
företag betalar arvode till revisionsbyrån för andra tjänster än revision (Firth 1997). 

2.13.2  Rådgivning utifrån region 
Ett antal brittiska forskare har studerat extern rådgivning och företagens 
lokalisering (Keeble et al. 1992; O’Farell et al. 1993; Keeble 1998; Bennett et al. 
2001). Keeble et al. (1992) och Keeble (1998) visar att företag i glesbygd i lägre 
utsträckning använder extern rådgivning, det gäller både privat och offentlig 
rådgivning. Företagen som är verksamma i storstadsmiljö har visat sig ha störst 
användning av extern rådgivning. Företag i glesbygd uppfattar bristande tillgång till 
affärsrådgivning som ett signifikant hinder mot företagets utveckling (Keeble et al. 
1992). I allmänhet kan tillgången på rådgivare förväntas vara sämre på en mindre 
ort, vilket dock kan innebära att betydelsen av en enskild rådgivare i stället får 
större betydelse. Det är emellertid inte alla studier som finner signifikanta 
skillnader i efterfrågan på rådgivning utifrån företagets geografiska läge. I O’Farell 
et al. (1993) framkommer inte några tydliga regionala skillnader mellan företag i 
sydöstra England och Skottland avseende efterfrågan på extern rådgivning. Cosh 
och Hughes (1998) delar in datamaterialet i företag från stora städer (över 150 000 
invånare), mindre städer (10 000–150 000 invånare) och landsbygd (mindre än 
10 000 invånare), men finner inte några signifikanta skillnader i användandet av 
privata rådgivningskällor.   
 
Resultat från Bennett och Robson (2003) visar att region inte har något starkt 
samband med efterfrågan på rådgivning när hänsyn tagits till företagets 
karaktäristika och branschtillhörighet. Anlitandet av revisorer, banker, advokater 
och andra professionella konsulter för rådgivning visar sig nästan inte alls påverkas 
av företagets lokalisering. Det hävdas i en studie av NUTEK (2000) att region ofta 
betraktas som en viktig faktor vid studier av beteendet hos små företag. I NUTEK-
studien görs en indelning i företag från Stockholm city, Örebro län samt 
Västernorrlands län. En generell trend som identifieras i materialet är att företag 
från Stockholm mer frekvent använder flera typer av externa rådgivningstjänster. 
För t.ex. rådgivning (och assistans) inom bokföring var förhållandet emellertid det 
omvända, 46 % av företagen i Västernorrland hade vid flera tillfällen köpt tjänster 
inom bokföring, medan motsvarande siffra var 41 % för Örebroföretagen och 34 % 
för Stockholmsföretagen. En skandinavisk studie av Vatne (1995) visar på små 
eller inga skillnader i företagens användning av extern rådgivning i fyra olika 
regioner.  
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På olika ställen i Europa finns regioner som är mer småföretagsvänliga och region 
används också som ett mått på kulturella faktorer. Strategier beror av de värden 
som finns inom ett företag. Dessa värden är i sin tur sammankopplade i ett 
värdesystem, eller en kultur, som existerar inom samhället och specifikt inom en 
region (Calori & de Woot 1994). I litteraturen beskrivs Gnosjö och västra Småland 
som en småföretagsvänlig region, d.v.s. företagen samarbetar och konkurrerar på 
ett sätt som stimulerar företagsutveckling (Wigren 2003). Gnösjöandan har 
utvecklats i västra delen av Småland och omfattar kommunerna Gnösjö, Gislaved, 
Värnamo och Vaggeryd. Regionen, som ligger i södra Sverige, karaktäriserats av 
lönsamma företag som är privatägda, informella och formella samarbeten och 
nätverk, hjälpsamhet och solidaritet mellan arbetsgivare och anställda samt en 
positiv avundsjunka bland entreprenörerna (Wigren 2003). Relationen mellan 
ledningen och de anställda beskrivs vidare som nära och personlig, vilket även 
gäller relationen till företagets revisor (Johannisson & Gustavsson 1984). I 
forskning framställs ofta både nätverk och rådgivning som viktigt för 
kompetensutveckling i mindre företag (Santoro et al. 2007). Det är möjligt att de 
företag som engagerar sig i nätverk även är mer benägna att anlita extern 
rådgivning från t.ex. en revisionsbyrå.  

2.13.3  Rådgivning - ett aktivt val 
Små företag skiljer sig åt i anlitande av extern rådgivning (Bennett & Robson 
1999a). Vissa företag använder t.ex. endast ett fåtal företag från den privata 
sektorn, medan ungefär en tredjedel nyttjar både privata och offentliga 
rådgivningstjänster. Det har framhållits att vissa företag har som strategi att aktivt 
efterfråga råd från externa supportkanaler. Strategin att aktivt söka rådgivning från 
olika externa aktörer kan vara kostsam, vilket innebär att resurssvagare mindre 
företag inte alltid har möjlighet att tillämpa en sådan aktiv strategi (NUTEK 
2000:43). Johansson (1997) identifierar utifrån intervjuer med företagsledare i små 
företag tre generella klientidentiteter; idealklienten, antiklienten och 
konsultmoderatorn. Konsultmoderatorn karaktäriseras av en företagsledare som 
håller ögon och öron öppna efter personer i omgivningen som kan vara till hjälp. 
Denne tvekar inte att anlita personer för uppgifter och uppdrag som kan vara till 
gagn för företaget. Konsultmoderatorn anser att konsulten ska vara en specialist 
och har krav på att denne kan agera snabbt och effektivt (Johansson 1997). Från 
beskrivningen följer att konsultmoderatorn tillhör den grupp av företag som aktivt 
söker extern rådgivning.  
 
Gooderham et al. (2004) menar att företaget självt måste ha en ambition att växa 
eller utvecklas för att vara mottagligt för de rådgivningstjänster som erbjuds. De 
menar att det krävs någon form av strategisk avsikt eller ambition att växa för att 
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mindre företag ska efterfråga affärsrådgivning (från revisorn). Strategisk avsikt är 
viljan att sätta upp målsättningar som skapar ett gap mellan ambition och 
nuvarande resurser (Hamel 1995). Begreppet omfattar en aktiv ledningsprocess 
som ligger i linje med kortsiktigt agerande, men som också lämnar tid och utrymme 
för nya tolkningar samt för att ta tillvara på nya möjligheter. Ett företag som har en 
strategisk avsikt att utveckla sin kompetens kommer att vara särskilt intresserat av 
rådgivning eftersom rådgivning kan bidra till kompetensutveckling inom företaget. 
En förklaring till att vissa företag betalar ett högt konsultarvode till revisionsbyrån 
har föreslagits vara en särskild företagsspecifik kultur som leder till ett stort 
användande av utomstående konsulter (Ezzamel et al. 2002). Det har visat sig att 
företagen som använder en viss rådgivningskälla också tenderar att anlita andra 
rådgivare (Bennett & Robson 1999a).  

2.14 Revisionsbyrån - En efterfrågad rådgivare  
Revisorer har tillhandahållit många olika tjänster till revisionsklienter sedan 
revisionens begynnelse (Arruñada 1999). Redan tidigare i detta arbete har 
framkommit att det är vanligt förekommande att företag också köper 
rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå (Kirby & King 1997; Morton 1998; 
Bennett & Robson 1999a; NUTEK 2000; Gooderham et al. 2004). Studierna visar 
att det är minst 70 % av företagen som har kontakt med sin revisionsbyrå även för 
rådgivning, inte enbart för revisionsuppdraget. En omfattande undersökning av 
Bennett och Robson (1999a) från Storbritannien visar att bland små och medelstora 
företag med upp till 500 anställda var det sammantaget 83 % som anlitade revisorn 
för rådgivning. I NUTEK (2000) framkommer att 70 % av de mindre och 
medelstora svenska företagen anlitat revisorn för rådgivning under de senaste tre 
åren. I en norsk studie är andelen mindre företag som i någon grad nyttjar revisorn 
som rådgivare 94 % (Gooderham et al. 2004). Studier av publika företag visar på 
ett anlitande av revisionsbyrån för rådgivning på 80–90 % (Morton 1998; Senkow 
et al. 2001). En mindre enkätstudie från Storbritannien av Kirby och King (1997) 
visar att revisorer utgör den externa rådgivningskälla som anlitas mest frekvent av 
mindre företag. 

2.14.1  Ett utökat tjänsteutbud 
Ett högt anlitande av revisionsbyrån för rådgivning bör ses mot bakgrund av ett 
avsevärt förändrat tjänsteutbud. Revisionsuppdraget har sedan lång tid tillbaka 
kombinerats med rådgivning (Arruñada 1999), men trenden under 1990-talet och 
början av 2000-talet har varit att revisionsbyråerna utökat sitt tjänsteutbud 
(Tanewski & Carey 2007). Bakgrunden till denna utveckling är att 
revisionsbranschen mognat och att revisionsuppdraget i en starkt konkurrensutsatt 
miljö blivit mindre lönsamt (Beattie et al. 1999). Detta har bidragit till att det blivit 



60

mer regel än undantag att erbjuda revisionsklienter en mängd olika tjänster som 
sträcker sig betydligt längre än traditionell revision (SOU 1999:43; Tanewski & 
Carey 2007). Den rådgivning som revisionsbyråerna erbjuder innefattar förutom 
traditionell rådgivning inom redovisnings- och skatteområdena även rådgivning 
inom exempelvis företagsanalys, företagsutveckling, finansiell analys, 
företagsvärdering, informationsteknologi, investeringar, strategisk planering, 
personalplanering, installation och implementering av hårdvara och mjukvara samt 
outsourcing av den interna redovisningsfunktionen (Elliot & Pallais 1997).  
 
Revisionsbyråerna marknadsför sig som kompetensföretag över hela det 
ekonomiska fältet och inte enbart som revisionsföretag. Tjänsterna som erbjuds 
riktas till både revisionsklienter och andra potentiella klienter på en marknad där 
även andra aktörer än kvalificerade revisorer konkurrerar (SOU 1999:43). 
Wallerstedt (2001) skriver att revisionsbranschen framgångsrikt har anpassat sig till 
kundföretagens utökade efterfrågan på olika typer av tjänster och att revisorer över 
tid har utvecklat en god kompetens inom de flesta ledarskapsområden. Jeppesen-
Klarskov (1998) hävdar att revisionsprofessionen medvetet utvecklat sitt 
tjänsteutbud mot att bli en ekonomisk samtalspartner, snarare än en renodlad 
granskare.  

2.14.2  Karaktären på rådgivningen till mindre företag 
Ett relativt begränsat antal tidigare studier har mer ingående analyserat 
revisionsbyråns roll som rådgivare i mindre företag (Kirby & King 1997; Seow 
2001; Collis 2003; Burke & Jaratt 2004; Svanström 2004; Tanewski & Carey 
2007). Resultaten från dessa studier visar i allmänhet att revisionsbyrån har en 
viktig roll som primär rådgivare till mindre och medelstora företag. Bland motiven 
till att anlita revisorn framträder teknisk expertis, ett högt förtroende och 
tillfredsställelse med utförandet av lagstadgade uppgifter (Bennett & Robson 
1999a; Gooderham et al. 2004). 
 
Studier har visat att företagsledare i mindre företag ofta samtalar med revisorn 
rörande ekonomiska frågor och det är vidare vanligt att revisorn också ingår i 
företagsledarens nätverk (Persson 1991; Deakins et al. 2001; Svanström 2004; 
Blomkvist 2004). Denna rådgivande roll kan ofta vara relativt omfattande när det 
gäller rådgivning av operativ karaktär som råd i skattefrågor, redovisningsfrågor 
och olika juridiska frågor (Svanström 2004:126). Att företag anlitar revisorn för 
denna typ av frågeställningar kan ses mot bakgrund av att företagsledare i mindre 
företag ofta uppfattar arbetsuppgifter som t.ex. bokföring, fakturering och 
uppgiftslämnande till myndigheter som tidskrävande och betungande (Persson 
1991). Att löpande bokföring och bokslut ibland upplevs som en börda kan 
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relateras till att erforderlig kompetens i redovisningsfrågor ofta saknas i mindre och 
medelstora företag (Horwitz & Kolodny 1982; Gooderham et al. 2004). Frånvaron 
av redovisningskompetens i många mindre företag i kombination med mer 
komplexa affärstransaktioner och mer omfattande redovisningsstandarder gör att 
behoven av både revision och redovisningshjälp är stora i dessa företag (Tabone & 
Baldacchino 2003). Rådgivning inom skatt, redovisning och områden ligger vidare 
inom revisorns kompetensområde och är nära relaterade till själva 
revisionsuppdraget, vilket ger särskilt goda förutsättningar för ett givande 
rådgivningsutbyte (jfr. diskussionen om kunskapsöverföring i avsnitt 2.14.4).  
 
I Mole (2002) föreslås, med utgångspunkt från MacMillan et al. (2000) och 
diskussioner kring faktorer som driver framgångsrika affärsrelationer, att revisorer 
har både legitim auktoritet (företag måste upprätta redovisning) och 
expertkompetens. Dessa två faktorer föreslås ligga bakom att företag i hög grad 
anlitar just revisorer för rådgivning. Från tidigare diskussioner har framkommit att 
revisorer anlitas till följd av ett högt institutionellt förtroende (Zucker 1987), vilket 
kan vara relaterat till bl.a. legitimitet och kompetens. I Gooderham et al. (2004) 
hävdas att revisorer har mer erfarenhet av kontakt med små och medelstora företag 
än andra konsulter, vilket gör dem särskilt efterfrågade som rådgivare i små 
företag. Ett sådant argument kan vara särskilt legitimt under lagstadgad revision, 
där samtliga aktiebolag är skyldiga att ha en kvalificerad revisor (se ABL 9:1).  
 
I ett par studier framgår emellertid att för bredare strategi- och planeringsfrågor har 
revisorer i allmänhet en begränsad roll och det är mer i undantagsfall som företag 
rådfrågar revisorer för denna typ av frågor (Kirby & King 1997, Burke & Jaratt 
2004, Svanström 2004). Resultaten i Burke och Jarratt (2004) indikerar att revisorer 
inte förefaller ha nödvändiga attribut för att tillhandahålla de rådgivningstjänster 
som krävs för t.ex. en planerad expansion av verksamheten. Tanewski och Carey 
(2007) studerar mindre australiensiska företag och förmedlar en i förhållande till 
andra studier något avvikande bild av revisorns roll som rådgivare. I studien 
rapporteras bl.a. att omkring 60 % av företagen anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning inriktad mot finansiell planering samt för corporate finance36 och 
relaterade frågeställningar.  
 
Revisorer anses kunna tillföra ett mervärde genom tillhandahållande av olika typer 
av rådgivningstjänster till företagsledningen (Kirby & King 1997; NUTEK 2000; 
Burke & Jarratt 2004). Revisorn betraktas som den mest betydelsefulla källan för 

                                                 
36 Med corporate finance avses här t.ex. introduktion av finansieringskällor, omstrukturering av 
verksamheten och inköp av immateriella tillgångar.  
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att hålla sig uppdaterad i redovisningsfrågor (Collis 2003). Företagen anser att 
revisorer och banker är de aktörer som ger mest betydelsefull rådgivning (Bennett 
& Robson 2005). I forskning har dock framhållits att revisorerna behöver bli mer 
proaktiva i sin ansats till de mindre företagen för att kunna spela en mer 
betydelsefull roll som rådgivare för strategiska frågeställningar (Kirby & King 
1997, Burke & Jarrett 2004, Svanström 2004). Från en studie av Burke och  
Jarrett (2004), som baseras på intervjuer med 16 företagsledare, framkommer att 
revisorers strategiska rådgivningstjänster ger ett lågt värde. Bakgrunden till 
resultaten är att revisorer uppges sakna förståelse för företagens marknad och 
därmed inte betraktas som en trovärdig källa för strategiska råd. Det framgår av 
studien att företagens upplevelser av revisorers kompetens skiljer sig åt beroende 
på om de frågor som behandlas är relaterade till redovisning och skatt jämfört med 
strategiska områden. Burke och Jarrett menar att revisorer behöver engagera sig 
ytterligare för att förstå företagens verksamhet och småföretagens villkor för att i 
högre grad anlitas som strategisk rådgivare (jfr. relevansmodellen i avsnitt 2.10).  
  
Revisorns begränsade roll som strategisk rådgivare kan vidare förstås mot 
bakgrund av att en stor del av revisorns arbetsuppgifter traditionellt utförs utifrån 
relativt objektiva och rationella utgångspunkter. Det finns vissa givna riktlinjer, 
revisionsstandarder, för hur revisionsprocessen ska utföras. Dessa standarder 
omfattar bl.a. de risk- och väsentlighetsbedömningar som ligger till grund för vilka 
poster som en revisor granskar (RS 320, RS 400). Det finns en logisk struktur i 
dessa standarder och de olika momenten i processen ska i princip utföras efter 
samma grundläggande kriterier, oavsett vilken typ av företag som är föremål för 
granskning. Att revisorn kan agera rationellt och objektivt samt fatta logiska och 
hållbara beslut utifrån införskaffad information är utgångspunkten för hela kårens 
yrkesutövning. Dessa förväntningar på revisorn återspeglar sig inte minst i den 
reglering som omger revisorsyrket och där själva utgångspunkten är att revisorn ska 
förhålla sig oberoende till revisionsklienten. Denna realitet gör att rådgivning av 
operativ karaktär ligger närmare revisorn naturliga arbetsmetoder.  

2.14.3  Klassificering utifrån revisorns kompetens  
Revisionsbyrån tillhandahåller ett stort antal typer av rådgivningstjänster till mindre 
revisionsklienter, även om den strategiska rådgivningen förefaller vara mer 
begränsad. Tillhandahållande av ett brett spektrum av tjänster av olika karaktär 
medför ett behov av att klassificera denna rådgivning. Bakgrunden är 
huvudsakligen att olika typer av tjänster efterfrågas i varierad utsträckning (Kirby 
& King 1997; Burke & Jaratt 2004) och att rådgivningstjänster föreslagits medföra 
olika hot mot revisorns oberoende (prop. 2000/01:146; 2002/590/EC; IFAC:s etiska 
regler 2005). Revisionsbyråns rådgivning i små och medelstora företag kan 
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klassificeras på olika sätt. I Svanström (2004) har på basis av indelningen i 
Hjalmarsson och Johansson (2003) gjorts en distinktion mellan operativ och 
strategisk rådgivning som revisionsbyrån tillhandahåller. 
 
Den distinktion mellan rådgivningstjänster som huvudsakligen används i denna 
studie baserar sig istället på vad som i lagstiftning samt i uttalanden från 
normbildande organ ansetts utgöra revisorns kärnkompetens. I lagstiftningsärenden 
görs en åtskillnad mellan tjänster som ligger inom revisorns kärnkompetens och de 
som inte gör det. I förarbeten till revisorslag (2001:883) gör lagstiftaren en 
distinktion mellan verksamhet som har ett naturligt samband med revisionen 
respektive sidoverksamhet37. Till verksamhet som har ett naturligt samband med 
revisionen anges rådgivning inom redovisning och beskattning38 (prop. 
2000/01:146). Rådgivning inom skatt och redovisning faller således inom ramen 
för revisorns kärnkompetens. Vidare tas upp att tjänster som revisorn är särskilt 
lämpad att utföra, till följd av lagstadgade krav på teoretisk och praktisk utbildning, 
bör innefattas under verksamhet med naturligt samband med revision. I en 
promemoria från FAR (2002) påtalas att auktorisationskraven kräver en bredare 
utbildning i juridik än vad som normalt krävs för ett revisionsuppdrag. Utifrån 
skrivningen i propositionen gör FAR tolkningen att juridisk rådgivning kan anses 
ha ett naturligt samband med revisionsverksamhet, även om tolkningen ska 
tillämpas med försiktighet.   
 
Den internationella revisorsorganisationen IFAC behandlar inom ramen för de 
etiska reglerna olika typer av rådgivningstjänster och diskuterar lämpligheten med 
att revisionsbyråns tillhandahåller dem mot bakgrund av kravet på oberoende. 
Inledningsvis nämns att rådgivningstjänster bör erbjudas inom ramen för 
revisionsföretagets kompetenser och kunskaper. Generellt gäller att högre 
subjektivitet i rådgivningstjänsten medför ett mer omfattande hot mot revisorns 
oberoende. Teknisk hjälp avseende redovisningsprinciper, upplysningar kring 
finansiella rapporter samt kring olika metoder för att värdera tillgångar anses enligt 
IFAC som ett lämpligt sätt att främja en rättvisande utformning av finansiella 
rapporter. Tillhandahållande av denna typ av rådgivning anses inte utgöra något hot 
mot revisorns oberoende (IFAC:s etiska regler 2005). Från genomgången av de 
olika rådgivningstjänsterna framgår vidare att skatterådgivning inte bör hota 
                                                 
37 Sidoverksamhet delas enligt prop (2000/01:146) i sin tur in efter i) sidoverksamhet utan 
förhinder, ii) sidoverksamhet som genom art eller omfattning rubbar förtroendet för revisorns 
opartiskhet och självständighet samt iii) sidoverksamhet som är oförenlig med den ställning som 
följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision. 
38 Inledningsvis nämns även organisationskonsultation som ett område med naturligt samband 
med revisionen.  
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oberoendet. Juridiska tjänster anses kunna medföra ett hot mot revisorns 
oberoende, men hotet kan ofta reduceras till en acceptabel nivå med hjälp av 
motåtgärder. Sammantaget visar förarbeten till svensk lagstiftning och 
internationellt vedertagna etiska regler att rådgivning inom revisorns 
kärnkompetens omfattar redovisning, skatt och juridiska tjänster samt att denna typ 
av rådgivning i allmänhet inte medför något betydande hot mot revisorns 
oberoende. Ett flertal rådgivningstjänster som inte ligger inom ramen för revisorns 
kärnkompetens kan ofta vara mer problematiska ur ett oberoendeperspektiv.  
 
För att återkoppla till klassificeringen i operativa respektive strategiska tjänster (jfr. 
Hjalmarsson & Johansson 2003) är den rådgivning som utförs inom ramen för 
revisorns kärnkompetens vanligtvis operativ till sin karaktär. Vid rådgivning inom 
redovisning och skatt kan t.ex. relevant information förmedlas på ett objektivt sätt. 
Rådgivning utanför revisorns kärnkompetens kan i högre grad förväntas innehålla 
strategiska och subjektiva inslag. Rådgivning kring budget- och planeringsfrågor 
samt investeringar är till sin karaktär mer strategisk och innehåller mer subjektiva 
inslag.  

2.14.4 Kunskapsöverföring från kombinationen av revision och 
rådgivning 

Förhållandet att revisionsbyrån utöver revisionen även utför rådgivningstjänster är 
ett arrangemang som i allmänhet passar både revisionsbyrå och klient (Svanström 
2004). Genom att kombinera revisionsuppdraget med rådgivningstjänster får 
klienterna ta del av revisorns kompetens inom de områden där dennes tjänster 
efterfrågas, samtidigt som revisorerna bättre lär känna företagets beslutsfattare och 
verksamheten. Från företagets perspektiv ger revisionen direkt tillgång till en 
kompetent rådgivare som är insatt i företagets verksamhet. Genom kontakten med 
revisorn kan företaget, i första hand VD och ekonomiansvarig, få ökad kunskap på 
det ekonomiska området. Konsultinsatser kan ge revisorn den kunskap och 
ytterligare insyn i företaget som möjliggör en bättre revisionsinsats (Simunic 1984). 
Revisorns tekniska kompetens kan t.ex. förbättras genom konsultuppdragen. Det 
kan konkret innebära kunskap om sådana värden som finns i verksamheten men 
som inte fullt ut återspeglas i redovisningen, såsom olika immateriella tillgångar 
(Arruñada 1999). 
 
I revisionsforskning hävdas att förhållandet att samma revisionsbyrå tillhandahåller 
både revision och rådgivning kan ge kunskapsöverföring39 mellan tjänsterna 
(Simunic 1984; Arruñada 1999). Fördelarna med att kombinera revision och 

                                                 
39 I den engelskspråkiga litteraturen är benämningen knowledge spillover.  
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rådgivning består i att tjänsterna är ömsesidigt beroende av varandra och att vissa 
synergieffekter kan uppkomma. Att företag efterfrågar andra tjänster än revision 
från revisionsbyrån har föreslagits kunna härledas till förekomsten av 
kunskapsöverföring (Parkash & Vanable 1993). Revisionsforskningen har ägnat 
relativt stort intresse åt kunskapsöverföring mellan revisions- och 
rådgivningstjänster, särskilt i studier som analyserar sambandet mellan 
revisionsarvode och konsultarvode (Palmrose 1986; Ezzamel et al. 2002; Ante et al. 
2006). Simunic (1984) och Beck et al. (1988) argumenterar i analytiska arbeten för 
att kunskaper som revisorn får under tillhandahållande av andra tjänster än revision 
”spiller över” till produktionen av revisionstjänsten och vice versa, vilket skapar 
effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar för revisionsbyrån (Simunic 1984). 
Skälet till att en effektivisering kan ske är att revisorn i båda tjänsterna använder 
helt eller delvis samma information samt att tjänsterna i hög grad kräver samma 
kunskaper (Arruñada 1999). 
 
Den information och kunskap som krävs för att utvärdera företagets interna kontroll 
är i huvudsak identisk med den som fordras för att förbättra kontrollen (Arruñada 
1999). Revisorn behöver i båda fallen t.ex. kunskap om företagets verksamhet och 
dess bransch, vilket gör att det i allmänhet är effektivare att både revidera och ge 
råd avseende den interna kontrollen (Simunic 1984). Revisorer blir följaktligen bäst 
lämpade att t.ex. föreslå hur ett kontrollsystem ska förnyas. För alla områden som 
omfattas av revisionsuppdraget gäller att revisorn kan göra en snabbare och bättre 
bedömning på rådgivningsbasis. Kunskapsöverföring kan enligt Simunic (1984) 
vara av både allmän karaktär och klientspecifik karaktär. Normalt blir det billigare 
för företag att anlita samma aktör för både revision och rådgivning (Hope och 
Langli 2007). De kostnadsbesparingar som uppkommer för revisionsbyrån till följd 
av kunskapsöverföring mellan revisions- och rådgivningstjänsterna överförs dock 
inte med säkerhet till klienten. Under låg konkurrens på revisionsmarknaden eller 
när klienten uppfattar att kostnaden för att byta revisor är hög har revisorerna små 
incitament att vidareförmedla kostnadsbesparingarna från kunskapsöverföring till 
klienterna (Abdel-Khalik 1990). 
 
Förhållandet att revisorn genom granskningen bekantat sig med företaget och dess 
verksamhet innebär vidare att revisorn kan ha komparativa fördelar gentemot andra 
konsulter avseende rådgivning (Abdel-Khalik & Solomon 1988). Kunskapen gör 
det enklare att planera skattefrågor, skattedeklaration och rådgivningstjänster för 
företagsledningen. I litteraturen hävdas att förekomsten av en affärsrelation mellan 
revisionsbyrå och klientföretag som går utöver revisionsuppdraget innebär att 
kvaliteten på t.ex. affärsrådgivning och skattetjänster till företagsledningen kan 
förbättras (Senkow et al. 2001; Asare et al. 2005). Från revisionsbranschen hävdas 
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att rådgivningstjänster är nödvändiga för att revisorer och professionen ska kunna 
utvecklas och förbättra sin kunskapsnivå (Houghton & Ikin 2001). Förekomsten av 
och fördelarna med kunskapsöverföring anses vara större i små företag där relativt 
få personer är involverade i uppdragen och där omfattningen på företagets 
verksamhet är mer begränsad. På uppdrag i stora internationella företag arbetar ofta 
olika revisionsteam och ibland också flera revisionsföretag med revision och olika 
typer av rådgivningsuppdrag. Ett sådant förhållande gör det svårt att effektivt 
använda relevant information för de olika tjänsterna (Arruñada 1999).  
 
Arruñada (1999) menar att tillhandahållande av både revision och andra tjänster ger 
både kunskapsöverföring och fördelar av kontraktuell karaktär. Den kontraktuella 
fördelen härrör från att ett utbyte av en professionell tjänst involverar höga 
transaktionskostnader som en följd av informationsasymmetri mellan 
tillhandahållare av tjänsten och klienten. Det blir därför motiverat att använda sig 
av olika typer av skyddsåtgärder som t.ex. varumärke, rykte, etiska regler och 
kontrollsystem. Dessa skyddsåtgärder har revisionsbyrån redan använt sig av för 
revisionstjänsten, vilket gör att kostnaderna för att erbjuda tilläggstjänster som 
rådgivning blir lägre. Av denna anledning blir det särskilt värdefullt att kunna 
nyttja samma kontraktpart för flera olika tjänster, vilket även gäller i frånvaron av 
kunskapsöverföring. Revisionsbyråer med gott rykte har en fördel när de 
expanderar sina aktiviteter till att omfatta andra tjänster eftersom de kan ge klienter 
högkvalitativa garantier. De kontraktuella fördelarna tenderar att gå i båda 
riktningarna, från revisionstjänsten till andra tjänster och vice versa (Arruñada 
1999).  
 
I forskning kring kunskapsöverföring diskuteras ekonomiska förtjänster med att 
företag anlitar revisionsbyrå för både revision och andra tjänster. Ekonomiska 
förtjänster har logiskt motiverats och förekomsten av sådana effektivitetsvinster 
verkar rimliga mot bakgrund av att studier visat att företag ofta köper både 
revisionstjänster och andra tjänster från sin revisionsbyrå. Från vetenskapliga 
studier finns emellertid inte mycket stöd för att någon kunskapsöverföring 
verkligen sker. De studier som relaterat sina resultat till förekomsten av 
kunskapsöverföring har huvudsakligen analyserat sambandet mellan 
revisionsarvode och konsultarvode till revisionsbyrån. Studier visar enligt Firth 
(2002) i allmänhet på ett positivt samband mellan revisionsarvode och 
konsultarvode, ett samband som i vissa tidiga studier tolkats som stöd för 
kunskapsöverföring (Simunic 1984; Palmrose 1986). Tolkningen bygger på att 
kunskapsöverföringen ska återspegla sig i antingen lägre kostnader eller i högre 
intäkter (Antle et al. 2006). Argumentet att det förekommer kunskapsöverföring 
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mellan tjänsterna försvagas dock av att Palmrose (1986) även funnit ett positivt 
samband mellan revisionsarvode och att företag anlitar andra konsulter.  
 
I senare studier har resultat och tolkningar i t.ex. Simunic (1984) och Palmrose 
(1986) kommit att ifrågasattas. Abdel-Khalik (1990) menar att ett positivt samband 
mellan revisionsarvode och arvode för andra tjänster är intuitivt motsägelsefullt. 
Han menar att det är svårt att finna ekonomiska incitament för att klienter skulle 
vara beredda att betala mer för de två tjänsterna tillsammans än för summan av de 
två tjänsterna var för sig. En alternativ förklaring till ett positivt samband mellan 
revisionsarvode och konsultarvode är att företag som köper rådgivningstjänster från 
revisionsbyrån upplever särskilda problem som motiverar både ökade rådgivnings- 
och revisionsinsatser (Simunic 1984). Det har också föreslagits att de två tjänsterna 
påverkar varandra, t.ex. att rådgivningstjänster kan få implikationer på revisionen. 
Rådgivning inom områden som rör förändringar i organisationen, t.ex. införandet 
av nya redovisnings- och kontrollsystem, medför också ett ökat granskningsarbete 
för revisorerna under tiden då denna förändring sker (Davis et al. 1993). O'Keefe et 
al. (1994) finner genom att studera sambandet mellan rådgivningstjänster och 
nedlagda revisionstimmar inget stöd för kunskapsöverföring mellan tjänsterna. 
Whisenant et al. (2003) har studerat arvoden till revisionsbyråer och baserat på en 
ekonometrisk specifikation identifierades inte något samband mellan 
revisionsarvode och annat arvode.  
 
Forskning indikerar ett positivt samband mellan revisionsarvode och konsultarvode 
(Simunic 1984; Firth 2002), men sambandet håller sällan för inkluderandet av 
relevanta kontrollvariabler och det har också ifrågasatts om sambandet verkligen 
kan tolkas som stöd för förekomsten av kunskapsöverföring (Abdel-Khalik 1990). 
Ett par senare studier har relaterat ett positivt samband mellan rådgivningstjänster 
och revisionskvaliteten till diskussionen om kunskapsöverföring (Kinney et al. 
2004; Antle et al. 2006). Under förutsättning att kvaliteten på revisionen är högre 
när rådgivningstjänster utförs kan argumenteras för förekomsten av 
kunskapsöverföring mellan tjänsterna. I avsnitt 2.15 och framåt diskuteras bl.a. 
kring potentiellt negativa effekter för revisorns oberoende av att revisionsbyrån 
utför rådgivningstjänster till en revisionsklient.  

2.14.5  Rådgivningstjänster - en följd av revisionsuppdraget 
Att revisionsbyrån anlitas för rådgivning i hög grad indikerar att revisorer genom 
revisionsuppdraget har en värdefull ingång till små företag, som ger dem goda 
möjligheter att även tillhandahålla rådgivningstjänster (Gooderham et al. 2004). 
Det har föreslagits att revisionsbyrån kan använda revisionsuppdraget som en 
plattform för försäljning av rådgivningstjänster (Kirby & King 1997). Det finns 
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emellertid inte forskning som närmare studerat betydelsen av revisionsuppdraget 
för företags benägenhet att efterfråga rådgivning. Revision är en tjänst som 
efterfrågas av företag och dess intressenter (Collis et al. 2004), men som även kan 
vara ett krav från lagstiftaren (ABL 9:1). För varje revisionsuppdrag upparbetar 
företaget en relation till revisorn som medför att det ligger nära till hands att 
företaget anlitar revisionsbyrån även för viss rådgivning. Förhållandet att 
företagsledaren lär känna revisorerna genom personlig interaktion skapar ett 
förtroende (Bennett och Robson 1999b). Till följd av att revisor och klient redan 
känner varandra genom revisionsuppdraget behöver inte investeringar göras för att 
utveckla en ny affärsrelation. Att utveckla kommersiella relationer kräver stora 
investeringar i form av pengar, tid och ansträngningar vilket medför att relationen 
har betydande startuppkostnader. Det anses därför som kostnadsbesparande för 
klienten att anlita just revisionsbyrån för rådgivning (Ping et al. 2006).  
 
Kunskaper kring behovet av revision kan enligt Tanewski och Carey (2007) vara 
användbara för att förstå framväxten av konsulttjänsterna. Revision ger 
företagsledningen mer tillförlitlig information som förbättrar beslutsunderlaget 
(Wallace 1981; Chow et al. 1988; Collis et al. 2004).  Information från revisionen 
kan vidare användas för att förbättra system och intern kontrollnivå (Simunic & 
Stein 1987; Abdel-Khalik 1993). Att revisorn tillhandahåller information till 
företagsledningen som är användbar vid beslutsfattande har identifierats som 
särskilt framträdande i små och medelstora företag (Tanewski & Carey 2007). 
Tanewski och Carey betraktar konsulttjänster från revisorer som en förlängning av 
den informationen som följer av revisionen. Rådgivning förmedlar kunskaper som 
är relaterade till revisionsuppdraget i syfte att förbättra företagens lönsamhet.  
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2.15  Rådgivning till revisionsklienter och revisorns oberoende 
Revisionsbyråns intäkter från rådgivning och andra uppdrag än revision har ökat 
kraftigt under de senaste årtiondena (Dopuch et al. 2003). Enligt årsredovisningen 
från Öhrlings PricewaterhouseCoopers för 2006 framkommer att just 
rådgivningstjänster är den enskilda tjänst som har störst tillväxt. En utredning i 
Sverige av Nordic Investor Services (2004) visar att konsultarvodena till 
revisionsbyråerna hade ökat med 20 % för noterade bolag under de tre första åren 
på 2000-talet. I Frankel et al. (2002) framkommer att de drygt 3 000 amerikanska 
företagen som ingår i studien i genomsnitt betalade ungefär lika mycket i 
revisionsarvode som i annat arvode under 2001. Förhållandet att en relativt hög 
andel av revisionsbyråernas intäkter kommer från annat än revision har i 
kombination med internationella redovisningsskandaler inneburit en ökad oro från 
lagstiftare för att rådgivningstjänster till revisionsklienter hotar revisorns oberoende 
(Ferguson et al. 2004). Rådgivningsuppdrag anses i allmänhet generera en högre 
förtjänst än revisionsuppdragen (Kinney et al. 2004). Det hävdas att revisionen 
huvudsakligen blivit ett sätt för revisionsbyråerna att komma över lukrativa 
rådgivningsuppdrag: 
 

The audit function is simply being used as a springboard to more lucrative consulting 
services. (Chairman Levitt, SEC, i ett tal från 10:e maj 2000. Citatet hämtat ur Kinney et 
al. 2004:562) 
 

Skarp kritik har riktats mot att revisionsbyråer tillhandahåller rådgivning i företag 
där de också utför granskningen, eftersom detta förhållande föreslagits utgöra ett 
hot mot revisorns objektivitet (prop. 2000/01:146; DeFond et al. 2002). I debatt, 
lagstiftning och forskning har diskuterats i vilken utsträckning som revisorns 
oberoende skadas av att revisionsbyrån utför både revision och rådgivningstjänster 
till en revisionsklient (prop. 2000/01:146; Ashbaugh et al. 2003; Ferguson et al. 
2004; IFAC:s etiska regler 2005). Diskussioner kring revisorns oberoende 
förefaller ha förts lika länge som yrket existerat. Det hävdas att oberoendet redan i 
Kina 2000 f.Kr. var en viktig del i revisorns relation till klienten (FAR 1999:34). I 
samband med större företagsskandaler med koppling till revisorernas arbete har 
diskussionerna blossat upp och intensifierats till följd av oro för revisorns 
oberoende (Eilifsen et al. 2006:577). Under 2000-talet har skandaler i storföretagen 
Enron, Worldcom och Parmalat bidragit till ökat fokus på revisorers verksamhet i 
allmänhet och oberoendefrågan i synnerhet.   
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Revisionsbyråns rådgivningstjänster har i affärspressen framställts som en viktig 
bidragande orsak till uppmärksammade företagsskandaler, framförallt i USA.  
Reynolds et al. (2004) argumenterar för att ett samband mellan konsulttjänster och 
skadat oberoende är tilltalande, eftersom ett sådant samband åtminstone delvis kan 
förklara inträffande redovisningsskandaler. Inträffade skandaler har i USA medfört 
lagstiftning som bl.a. innebär ett förbud för revisionsbyråer att tillhandahålla nio 
typer av rådgivningstjänster till publika revisionsklienter (SOX, section 201). Den 
allmänna debatten har liksom forskningsinriktade diskussioner huvudsakligen 
fokuserat på revisorns oberoende i de stora börsnoterade företagen. Detta kan 
framstå som naturligt med tanke på att konsekvensen av en brist på oberoende och 
misslyckade revisionsinsatser blir mycket kraftigare i stora noterade bolag, där det 
ekonomiska intresset från externa intressenter är väsentligt större. Det finns 
emellertid goda skäl att närmare analysera revisorns oberoende i mindre privata 
företag. Hoten mot oberoendet kan t.ex. vara av en delvis annan karaktär i dessa 
företag (Seow 2001).  
 
Empirisk forskning kring oberoendet inleddes i mitten på 60-talet (Schulte 1965) 
och har i hög utsträckning bedrivits med enkätundersökningar till olika 
intressentgrupper. Inriktningen mot att studera faktorer som påverkar huruvida 
revisorn framstår som oberoende ska ses mot bakgrunden av svårigheten att direkt 
observera revisorns faktiska oberoende (Beattie et al. 1999). Vanliga 
tillvägagångssätt för forskning kring revisorns oberoende är experiment med 
revisorer (Ponemon & Gabhart 1990; Sweeney & Roberts 1997), enkätstudier som 
fångar intressenters attityder (Gul 1989; Hodge 2003; Ghosh & Moon 2005, Ghosh 
et al. 2006) och studier som utifrån kvaliteten på klientens redovisning uttalar sig 
avseende revisorns oberoende (Frankel et al. 2002; Ashbaugh et al. 2003; Reynolds 
et al. 2004; Ferguson et al. 2004). Sammantaget gäller att trots en relativt lång 
period av forskning på området existerar ingen formell teori avseende revisorers 
oberoende (Beattie et al. 1999) och det råder liten konsensus gällande hur 
oberoendet ska operationaliseras (Dopuch et al. 2003). Bristen av konsensus 
avseende operationalisering återspeglar sig i form av att forskning utförts med 
diametralt olika ansatser, vilket samtidigt ger forskningsområdet en stor mångfald. 
I nästa avsnitt diskuteras sambanden mellan de centrala begreppen 
redovisningskvalitet, revisionskvalitet och revisorns oberoende.  

2.16 Sambanden mellan redovisningskvalitet, revisionskvalitet och revisorns 
oberoende 

En grundläggande utgångspunkt är att revisionen syftar till att förbättra 
redovisningens kvalitet samt att öka dess tillförlitlighet (Hayes et al. 2005:3). Det 
innebär följaktligen att hög kvalitet är sådan revision som just innebär att kvaliteten 
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och tillförlitligheten på redovisningen förbättras. Revisionskvalitet har traditionellt 
definierats som sannolikheten att revisorn rapporterar felaktigheter. Denna 
sannolikhet beror av marknadens bedömning avseende att en revisor 1) upptäcker 
överträdelsen i klientens redovisningssystem och 2) rapporterar om överträdelsen 
(DeAngelo 1981a). Watts och Zimmerman (1986) menar att revisorns funktion som 
övervakare och kontrollant helt saknar värde om (utomstående) intressenter anser 
att sannolikheten att revisorn rapporterar felaktigheter är lika med noll. Det krävs 
således att det finns en sannolikhet att revisorn rapporterar om felaktigheter för att 
revision ska efterfrågas av utomstående intressenter. Ett viktigt förhållande som 
framgår i Becker et al. (1998) är att hög kvalitet på revisionen innebär att tveksam 
redovisning upptäcks och att revisorn vid en sådan upptäckt invänder mot 
redovisningen för att, om felaktigheten inte åtgärdas, därefter skriva en oren 
revisionsberättelse. Det är relativt ovanligt att revisorn lämnar en oren 
revisionsberättelse, d.v.s. gör någon form av anmärkning40. Alternativet till att 
rapportera om felaktigheter är att klienten efter kommenterar från revisorn justerar 
redovisningen i den utsträckning som krävs för att den ska leva upp till kraven från 
lagstiftare och standardsättare.   
 
Förmågan att upptäcka felaktigheter i klientens redovisning har relaterats till 
revisorns eller revisionsbyråns kompetens, medan benägenheten att rapportera om 
dessa felaktigheter kopplats till förmågan att förhålla sig oberoende till 
revisionsklienten (Johnson et al. 2002). I DeAngelo (1981a) ansågs förmågan att 
identifiera felaktigheter som beroende av teknisk kapacitet, revisionsmetoder och 
omfattningen på granskningen. Med en bred definition av kompetens kan både 
kapacitet och använda revisionsmetoder innefattas i kompetensbegreppet. Att 
rapportera felaktigheter kräver däremot att revisorn har karaktären att upprätthålla 
en oberoende ståndpunkt (Firth 1997), även när han eller hon utsätts för olika typer 
av påtryckningar från klienten.  
 
Revisionskvalitet består följaktligen av komponenterna kompetens och oberoende. 
En vedertagen, men sällan explicit uttryckt, definition av revisionskvalitet blir: 
 
Revisionskvalitet =  Kompetens + Oberoende 
 
Definitionen innebär att oberoende är en del av det bredare begreppet 
revisionskvalitet och att skillnaden mellan begreppen är kompetens. Det har 
                                                 
40 I en studie på en stor mängd privata företag i Norge var det sammantaget 17 % av företagen 
som erhållit någon form av oren revisionsberättelse (Hope & Langli 2007). För revision i större 
företag är denna andel i allmänhet lägre, vilket t.ex. framgår av Craswell et al. (2002) och 
DeFond et al. (2002). 
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argumenterats för att kompetensnivån är högre på de stora revisionsbyråerna till 
följd av att dessa vanligtvis gör större satsningar på utbildning och träning av 
revisorer (Johnson et al. 2002). De stora revisionsbyråerna har även många experter 
anställda på olika specialistavdelningar. Kompetensnivån hos revisionsbyråerna har 
dock inte studerats närmare i forskning och är inte heller något som vanligtvis 
problematiseras. Utgångspunkten för denna studie är att revisorer på samtliga 
revisionsbyråerna i Sverige kan förväntas ha en kompetens som ger liknande 
möjligheter att identifiera fel och bedrägerier, även om den sammantagna 
kompetensnivån på revisionsbyråerna varierar. Revisorer i Sverige har i allmänhet 
en liknande utbildning från högskola eller universitet och kvalificerade revisorer 
har också avlagt revisorsexamen genom prov hos Revisorsnämnden. 
Utgångspunkten är att revisorer på de olika revisionsbyråerna har tillräcklig 
kompetens för att genomföra en revision av hög kvalitet i mindre företag.  
 
Utifrån antagandet att kompetensen är likvärdig bland de revisorer och 
revisionsbyråer som granskar små företag blir revisionskvalitet en direkt funktion 
av i vilken utsträckning revisorn är oberoende. Det innebär att revisorns förmåga att 
upprätthålla sitt oberoende i förhållande till företagsledningen blir direkt avgörande 
för revisionskvaliteten. I forskning har också hävdats att om revisorns förhållande 
till revisionsklienten innebär att oberoendet skadas blir konsekvensen försämrad 
revisionskvalitet (Geiger & Raghunadan 2002; Ghosh & Moon 2005). Det har 
påtalats att revisionskvalitet är svår att observera (Hay & Davis 2004), vilket 
medfört att ett antal olika ansatser och approximationer använts i forskning. Studier 
som analyserar olika faktorers samband med redovisningskvalitet relaterar utifrån 
syftet med forskningen resultaten antingen till revisionskvalitet eller till revisorns 
oberoende. Arbeten som studerar sambanden mellan rådgivningstjänster och 
redovisningskvalitet diskuterar vanligtvis resultaten utifrån konsekvenser för 
revisorns oberoende (Ashbaugh et al. 2003; Reynolds et al. 2004; Kinney et al. 
2004), medan forskning kring sambanden mellan typ av revisionsbyrå och 
redovisningskvalitet däremot analyserar revisionskvaliteten (Francis et al. 1999; 
Vander Bauwhede & Willekens 2004). Dessa skillnader i tolkning visar hur nära 
sammankopplade begreppen revisionskvalitet och revisorns oberoende är i 
forskning och att kvaliteten på redovisningen anses återspegla revisionskvaliteten.   
 
Ett stort antal studier analyserar konsekvenser för revisionskvalitet och revisorns 
oberoende genom att mäta kvaliteten på redovisningen hos revisionsklienten.  Det 
är emellertid ett fåtal författare som diskuterar hur denna koppling kan motiveras. 
Myers et al. (2003) menar att utifrån redovisningskvaliteten kan slutsatser dras 
avseende revisionskvaliteten. Det gäller då inte revisionskvalitet i traditionell 
mening, d.v.s. efterlevnad av revisionsstandarder. Författarna menar att när 
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revisionskvaliteten är hög förhindrar revisorer de självbetjänande valen som 
företagsledningen har incitament att vidta i sin redovisning. Av detta följer att när 
revisionskvaliteten är låg förhindrar revisorerna inte dessa val och i vissa fall driver 
revisorerna även på företagsledningen i att rucka på gränserna för vad som är 
accepterade redovisningsprinciper. Forskare använder sig av mått på 
redovisningskvalitet som approximation för revisionskvalitet och för att uttala sig 
om effekter på revisorns oberoende (Myers et al. 2003).  

2.17 Olika typer av oberoende 
Det ställs krav på att revisorn vid utförande av lagstadgad revision måste vara 
oberoende av sin revisionsklient, i tanke såväl som till det yttre (2002/590/EC). 
Formuleringen exemplifierar att själva definitionen av oberoende kan relateras till 
en indelning i två typer av oberoende. I de europeiska och internationella regelverk 
som reglerar etiska frågeställningar runt revisorers yrkesutövning görs vanligtvis en 
distinktion mellan faktiskt oberoende41 och synbart oberoende42 (2002/590/EC; 
IFAC:s etiska regler 2005).  Hänvisningen till dessa källor följer av att svenska 
revisorer (medlemmar i FARSRS) vid tillämpning av lagstiftningen kring revisorns 
oberoende är skyldiga att beakta bestämmelser i EG-rekommendationen samt 
IFAC:s etiska regler. Bakgrunden är att svensk lagstiftning43 innehåller få 
detaljföreskrifter. Reglering kring revisorns oberoende beskrivs mer ingående i 
bilaga 2.  
 
Faktiskt oberoende innebär ”det sinnestillstånd som tillåter en individ att ha en 
åsikt som inte äventyras av influenser som påverkar det yrkesmässiga omdömet 
samt agera med integritet, opartiskhet samt professionell skepsis” (IFAC:s etiska 
regler 2005, avsnitt 290.8). Vidare framgår att synbart oberoende är ”att undvika 
sådana förhållanden och omständigheter som är så betydelsefulla att en kunnig och 
omdömesgill person med insikt om alla relevanta omständigheter, inklusive 
vidtagna motåtgärder, skulle anta att integriteten, objektiviteten eller den 
professionella skepticismen hos ett revisionsföretag, eller person i ett 
bestyrkandeteam, äventyrats” (IFAC:s etiska regler 2005, avsnitt 290.8). Det 
konstateras också svårigheten med att revisorn ska kunna stå helt fri från klienten. 
Det har inneburit att bedömningen av förhållanden som kan hota oberoendet bör 
göras utifrån vad en välinformerad och omdömesgill person, med insikt om 
relevanta omständigheter, skulle anse som oacceptabelt (IFAC:s etiska regler 2005, 
avsnitt 290.9). Resonemanget antyder att oberoende i praktiken inte är en fråga om 
                                                 
41 I den engelskspråkiga litteraturen är benämningen independence in fact.  
42 I den engelskspråkiga litteraturen är benämningen independence in appearance.  
43 Den svenska lagstiftaren använder i stället för oberoende begreppen opartiskhet, 
självständighet och integritet (RevL 20 §). 
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antingen eller, utan i stället om vilka förhållanden som kan anses acceptabla eller 
inte.  
  
Revisionslitteraturen har också preciserat innebörden av faktiskt respektive synbart 
oberoende. Faktiskt oberoende innebär att revisorn agerar utan att objektiviteten 
påverkas av andra intressen (Eilifsen et al. 2006:578) och relaterar till revisorns 
mentala tillstånd vid planering och utförande av revisionen (Dopuch et al. 2003). 
Ett faktiskt oberoende är till följd av dess mentala och psykologiska karaktär svårt 
att upprätthålla och att observera för intressenter (Arruñada 1999; Eilifsen et al. 
2006). Synbart oberoende relaterar i stället till uppfattningar om revisorns 
oberoende, d.v.s. att revisorn framstår som oberoende för utomstående intressenter 
och att det inte föreligger förhållanden som kan leda till intressekonflikter (Beattie 
et al. 1999). Enligt Jeppesen-Klarskov (1998) kan revisorers oberoende sägas ha tre 
dimensioner. Revisorer ska ha ”planeringsoberoende”, d.v.s. frihet att avgöra 
karaktären och omfattningen på revisionsprocessen och revisionstekniken utan 
inblandning från utomstående.  Vidare måste revisorer ha ett ”undersökande 
oberoende”, d.v.s. tillgång till alla informationskällor i form av t.ex. information 
om aktiviteter, personliga förhållanden och ledningens policy. Slutligen krävs att 
revisorn har ett ”rapporteringsoberoende”, d.v.s. möjlighet att fritt uttrycka sin 
uppfattning utifrån revisionen utan påverkan och kontroll från utomstående 
(Jeppesen-Klarskov 1998). 

2.18 Ett oberoende förhållningssätt i yrkesutövningen 
Inom många professioner ställs krav på att den professionella yrkesutövaren ska 
avge opartiska bedömningar (Bazerman et al. 1997). Vi förväntar oss t.ex. att en 
domare i en rättegång inte har rasistiska fördomar mot den åtalade, att läkaren 
rekommenderar den vård som är bäst för patienten och inte för den egna plånboken 
samt att läraren bortser från personliga uppfattningar om studenten vid 
betygssättning. Forskning inom varje område har dock påvisat att domare, läkare 
och lärare inte är opartiska, utan deras beslutsfattande påverkas av egna intressen 
och fördomar (Bazerman et al. 1997). Det innebär inte att respektive grupp av 
professionella skulle vara korrupta, utan att partiska bedömningar hindrar 
yrkesutövaren från att fatta fullständigt objektiva beslut.  
Bazerman et al. (1997) menar att det inte finns någon profession där oberoende är 
viktigare än inom revision och att revisorer precis som andra yrkesverksamma ofta 
stöter på utmaningar mot sitt oberoende. Ett oberoende förhållningssätt till klienten 
utgör tillsammans med kompetens grundbulten för revisionsprofessionen, 
revisionsteorin och revisorernas yrkesutövning (Jeppesen-Klarskov 1998; Beattie et 
al. 1999). Från de agentteoretiska resonemangen betonas att avgörande för 
revisionens existens är just att granskning utförs av en utomstående tredje part som 
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är oberoende (Jensen & Meckling 1976; Firth 1997). Arens och Loebbecke (1991) 
menar att även om revisorn är kompetent så tillför hans uppfattning inte särskilt 
mycket om denne saknar en oberoende mental attityd. Redan äldre klassiska verk 
inom revision påtalade betydelsen av revisorns oberoende, vilket framgår av citatet 
nedan:   

If the accountant were not independent of the management of his clients, his opinion 
would add nothing. (Wilcox 1952, kapitel 13, s. 8) 

 
Betydelsen av att revisorn är oberoende i förhållande till revisionsklienten betonas 
av såväl lagstiftare och normbildare (Revisorslag 2001:883; 2002/590/EC; IFAC:s 
etiska regler 2005; prop. 2005/06:97) som forskare och företrädare för näringslivet 
(Dopuch et al. 2003). För att återkoppla till definitionen av revisionskvalitet gäller 
att revisorns kompetens sällan problematiserats i forskning och frågan är inte heller 
kontroversiell i lagstiftningssammanhang. Med kompetens avses en förmåga att 
kontrollera, analysera och värdera klientens upplysningar för att sedan utifrån sin 
yrkesmässiga erfarenhet bilda sig en egen uppfattning om riktigheten i dem. 
Kompetenskraven upprätthålls i Sverige genom ett system där minst en revisor som 
granskar ett aktiebolag ska vara godkänd eller auktoriserad (9:11 ABL), vilket 
fordrar teoretisk utbildning samt praktisk erfarenhet. Medan kompetenskravet 
sällan diskuterats och ifrågasätts är förhållandet det rakt motsatta för oberoendet. 
Revisorns oberoende är grundläggande för yrkesutövningen men har samtidigt 
beskrivits som den mest komplicerade och kontroversiella aspekten av revisorns 
yrkesutövning (Eilifsen et al. 2006:577). Det finns en mängd forskning kring olika 
aspekter av revisorns oberoende och kring de faktorer som föreslagits kunna hota 
revisorns oberoende, vilket framgår av avsnitt 2.20.3. Betydelsen av revisorns 
oberoende återspeglas också i en omfattande reglering på området (se bilaga 2) och 
nya regler föreslås också kontinuerligt i syfte att säkerställa revisorns oberoende.   

2.19 Konsekvenser av en frånvaro av oberoende 
I föregående avsnitt framgår att betydelsen av revisorn oberoende påtalas i olika 
sammanhang, men vad kan då konsekvensen bli om oberoendet inte upprätthålls?   
Inom agentteorin påtalas att en följd av agentproblemet är att företagsledningen kan 
ha incitament att manipulera redovisningen för att visa upp en förskönad bild av 
företagets ekonomiska ställning och resultat (Becker et al. 1998). Den externa 
övervakningen i form av revision ska teoretiskt minska informationsasymmetrier 
genom att verifiera tillförlitligheten i redovisningen (Ferguson et al. 2004). 
Konsekvensen av att granskning utförs av en revisor som inte är oberoende innebär 
i slutändan försämrad redovisningskvalitet som riskerar att vara vilseledande för 
redovisningens intressenter. En revisor som inte upprätthåller sitt oberoende kan 
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vara beredd att släppa igenom missförhållanden i redovisning utan att detta 
rapporteras i revisionsberättelsen44 (Kinney et al. 2004). Bakgrunden är att revisorn 
antingen helt förlitar sig på klientens uppgifter eller inte förmår att utmana klienten 
avseende felaktigheter i den ekonomiska rapporteringen (Kinney et al. 2004). Det 
har hävdats att konsekvensen av en brist på oberoende kan leda till att revisorns 
stödjer aggressiv redovisning som förflyttar gränserna för accepterade 
redovisningsprinciper och ytterst leder till att bedrägerier och felaktigheter inte 
upptäcks (Myers et al. 2003). 
 
Ett problem ur ett intressentperspektiv är att varken revisor eller företagsledningen 
direkt drabbas av frånvaro av oberoende, detta under förutsättning att en 
tillsynsmyndighet45 inte uppmärksammar felaktigheter och utfärdar sanktioner mot 
revisorn. Det kan dessutom finnas ömsesidiga intressen hos relationens parter (se 
t.ex. diskussionen kring kunskapsöverföring i avsnitt 2.14.4). De som ytterst 
drabbas av att revisorns inte är oberoende är företagets intressenter som förlitar sig 
på en tillförlitlig reviderad redovisning.  

2.20 Potentiella hot mot revisorns oberoende   
Utifrån forskning och lagstiftningsärenden är det möjligt att identifiera ett flertal 
potentiella hot mot revisorns oberoende (Beattie et al. 1999; 2002/590/EC; IFAC:s 
etiska regler 2005). Beattie et al. (1999) utgår från tidigare forskning och 
identifierar fyra principiella faktorer som anses kunna påverka revisorns oberoende: 
i) den ekonomiska betydelse som revisionsklienten har för revisorn (ekonomiskt 
beroende), ii) konkurrensen på revisionsmarknaden, iii) utförande av 
rådgivningstjänster till klienten samt iv) utformningen av aktuell lagstiftning. 
Faktorer som anses påverka revisorns oberoende kan vidare förändras över tid, t.ex. 
som en följd av förändrad lagstiftning eller samhällsekonomiska händelser (Beattie 
et al. 1999). Utöver de faktorer som ingår i denna klassificering finns ett flertal 
andra förhållanden som också kan påverka revisorns oberoende. Det har t.ex. 
föreslagits att revisorns oberoende är relaterat till längden på revisionsuppdraget 
                                                 
44 Revisionen i Sverige omfattar även förvaltningsrevision, vilket vid en internationell jämförelse 
är ovanligt. Det innebär att revisorn är skyldig att granska styrelsen och VD:s förvaltning (ABL 
9:3). Brister i oberoendet kan därmed även komma innebära att revisorn inte fullgör sin uppgift 
att kritiskt granska om styrelse och VD t.ex. handlat i strid mot aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. Utredningen om revisorer och revision föreslår emellertid att 
förvaltningsrevisionen avskaffas (SOU 2008:32, s. 200).   
45 Tillsynsmyndigheten i Sverige är Revisorsnämnden (RN). RN är en liten 
förvaltningsmyndighet som sorterar under Justitiedepartementet och har som övergripande mål 
att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och 
revisionsbolag. RN utreder disciplinärenden som kan medföra sanktioner mot enskilda revisorer 
eller revisionsbolag.   
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(Mautz & Sharaf 1961; Geiger & Raghunadan 2002; Myers et al. 2003; Carcello & 
Nagy 2004) och till storleken på revisionsbyrån (Becker et al. 1998; Francis et al. 
1999; Vander Bauwhede & Willekens 2004), vilket är förhållanden som behandlas 
i avsnitt 2.20.4 och 2.20.5.   
 
Problemet med ett ekonomiskt beroende uppkommer till följd av att 
revisionsbyråerna får sitt arvode direkt från revisionsklienten (Bazerman et al. 
1997; Firth 1997). Företagsledningen har i många företag i praktiken kontroll över 
valet av revisorer, vilket gör att revisorn i någon mån står i tacksamhetsskuld till 
företagsledningen (Beattie et al. 1999). Briloff (1990) menar att ett förfarandesätt 
där revisorns anställning, välfärd och överlevnad hänger på klientens vilja att 
anställa alternativt avskeda honom eller henne, innebär att revisorn per definition 
hamnar i en beroendeställning. Risken för att revisorns oberoende hotas kan vara 
relaterat till både storleken på revisionsarvodet (Craswell et al. 2002; Ashbaugh et 
al. 2003) och på konsultarvodet från den specifika klienten (Ashbaugh et al. 2003; 
Ferguson et al. 2004). Till följd av ett ekonomiskt beroende har revisorer 
incitament att tillmötesgå klienten för att kunna behålla uppdraget. Den relativa 
styrkan i incitamenten beror av den ekonomiska betydelse som den enskilda 
klienten har för revisionsbyrån, vilket ursprungligen motiverades av DeAngelo 
(1981b). I uttalanden från lagstiftare och normbildande organ påtalas också att det 
ekonomiska beroendet från en specifik revisionsklient inte får bli alltför stort 
(2002/590/EC, avsnitt 8.2; IFAC:s etiska regler 2005, avsnitt 290.206). Forskning 
kring konsekvenser av ett ekonomisk beroende till klienten har ökat över tid och är 
att betrakta som omfattande (se t.ex. Frankel et al. 2002; Craswell et al. 2002; 
Whisenant et al. 2003; Reynolds et al. 2004; Antle et al. 2006).  
 
En hög konkurrens anses kunna öka revisorns ekonomiska beroende av sina 
nuvarande klienter. En ökad konkurrens i revisionsbranschen har bl.a. bidragit till 
hård prispress på revisionstjänster (Beattie et al. 1999) och då blir det än viktigare 
för byråerna att till varje pris behålla klienterna och att sälja lönsamma 
konsulttjänster. Revisionsbyråernas utförande av rådgivningstjänster till 
revisionsklienter har introducerats tidigare och utgör den riskfaktor för oberoendet 
som över tid varit mest omdebatterad bland lagstiftare, akademiker, praktiker och 
inom revisionsprofessionen (Beattie et al. 1999). I avsnitt 2.20.1 behandlas närmare 
de specifika hot mot oberoendet som följer av ett tillhandahållande av 
rådgivningstjänster, vilket ligger i linje med huvudintresset för denna studie.      
 
Lagstiftningsfaktorer omfattar reglering kring redovisning och revision. Beattie et 
al. (1999) menar att hotet mot oberoendet är störst i situationer där det inte finns en 
samlad uppfattning bland revisorer kring en redovisningsstandard. Under 
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förhållanden med otydlig reglering kan revisorer i högre grad förväntas acceptera 
redovisning i ”gråzonen”. I allmänhet anses oberoendet kunna upprätthållas bättre 
om revisorer har obegränsat ansvar och det finns starka yttre påtryckningar för 
efterlevnad av standarder. Revisorer anses i litteraturen ha marknadsbaserade motiv 
till att agera oberoende (DeFond et al. 2002). En avsaknad av oberoende, som 
medför att revisorn ertappas med revision av undermålig kvalitet, riskerar att 
innebära kostnader för revisorn och revisionsbyrån. Det handlar då om försämrat 
rykte och trovärdighet samt kostnader för juridiska processer46, vilket är särskilt 
allvarligt mot bakgrund av att ett högt förtroende och ett gott rykte är av central 
betydelse för ett revisionsföretag (Zucker 1987; Beattie & Fearnley 1998).  
 
För att undvika dessa negativa konsekvenser och kostnader finns incitament för 
revisorn att motstå påtryckningar från klienten och genomföra en oberoende 
granskning och rapportering (DeFond et al. 2002). Denna drivkraft antas vidare 
vara starkare i en miljö där risken är större för juridiska efterspel, t.ex. vid revision 
i noterade amerikanska företag. För revisionsuppdrag i Sverige är risken för 
rättsliga efterspel väldigt låg. Revisorsnämnden behandlar emellertid årligen ett 
antal disciplinärenden (se avsnitt 6.10.4 för en utförlig genomgång). Drygt 1/3 av 
anmälningarna som under perioden 2002–2006 kommit in till Revisorsnämnden 
handlar om brister i revisorns oberoende (Carrington 2007).   

2.20.1 Rådgivningstjänster – ett hot mot revisorns oberoende och 
redovisningskvaliteten  

Revisionsbyråns roll som rådgivare i företag, framförallt i mindre företag, anses i 
allmänhet önskvärd utifrån aspekten att företagens interna resurser därigenom kan 
kompletteras i olika ekonomiska och juridiska frågeställningar (prop. 2005/06:97). 
Rådgivning från revisionsbyrån har förslagits ge effektivitetsvinster för 
revisionsbyrån (Simunic 1984; Arruñada 1999) och denna rådgivning är högt 
efterfrågad bland företagen (Bennett & Robson 1999a). Förhållanden att 
revisionsbyrån utför både revision och rådgivningstjänster uppskattas av både 
revisionsbyrå och klient, men anses också kunna innebära negativa konsekvenser 
för revisorns förmåga att vilja och våga ifrågasätta klientens redovisning (Kinney et 
al. 2004). Till följd av att revisionens syfte ytterst är att förbättra kvalitet och 
tillförlitlighet i redovisningsinformationen är positiva effekter för revisionsbyrå och 
klient av sekundärt intresse. Under förhållandet att revisorns oberoende faktiskt 
hotas till följd av att revisionsuppdraget kombineras med rådgivning och att detta 
återspeglas i en försämrad kvalitet på företagets redovisning är 
rådgivningstjänsterna inte önskvärda.    

                                                 
46 I den engelskspråkiga litteraturen är benämningen litigation costs.  
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Det finns ett par risker för revisorns oberoende som är relaterade till 
rådgivningstjänster. I litteraturen fokuseras i första hand på förhållandet att när 
revisionsbyrån utför andra tjänster än revision ökar revisionsbyråns ekonomiska 
beroende av klienten ytterligare (Simunic 1984; Ashbaugh et al. 2003). Ett 
ekonomiskt beroende skapar incitament för revisionsbyrån att agera opportunistiskt 
och kan leda till att konflikter hanteras till förmån för klienten (Ferguson et al. 
2004). Kritiker till att revisorer agerar rådgivare hävdar att ett ökat ekonomisk 
beroende mellan revisor och klient gör det i stort sett omöjligt för revisorer att 
upprätthålla objektiviteten, oavsett deras egna intentioner (Furgeson et al. 2004). 
En risk som befaras är att revisorer genom hög andel lönsamma konsultuppdrag 
blir så ekonomiskt intresserade av kundföretagets välmående att de i det närmaste 
börjar agera som företrädare åt kundföretagen (Sutton 1997; Jenkins och Lowe 
1999). Det har mot bakgrund av dessa argument föreslagits att det kan finnas ett 
empiriskt samband mellan omfattningen på rådgivningstjänster till en 
revisionsklient, som ett mått på ekonomiskt beroende, och lägre revisionskvalitet 
(Kinney et al. 2004).  
 
Revisionsuppdrag i mindre företag innebär normalt ett mindre ekonomisk beroende 
till klienten och skapar således inte samma ekonomiska incitament att rucka på 
oberoendet och tillmötesgå klienten. DeAngelo (1981b) argumenterar för att ju mer 
revisionsbyrån har att förlora från att tappa klienten, desto mindre är sannolikheten 
att revisorn rapporterar om felaktigheter i redovisningen. Risken från ett ökat 
ekonomiskt beroende till följd av rådgivningstjänster bör beaktas även vid revision 
i mindre företag, men dessa incitament ska inte heller överdrivas. Det finns 
emellertid andra förhållanden som medför att hoten mot revisorns oberoende kan 
vara mer påtagliga vid revision i mindre företag. Bakgrunden är att hot mot 
revisorns oberoende kan uppkomma till följd av andra bindningar än enbart 
ekonomiska. Seow (2001) menar att den nära och personliga relationen mellan 
parterna ger upphov till en potentiell frånvaro av oberoende vid revision i små 
företag. Ett förhållande som ytterligare kan hota oberoendet i små företag är att 
revisionsbyrån ofta utföra andra tjänster än revision, t.ex. redovisningstjänster 
(Seow 2001). Under förutsättning att rådgivningstjänster utförs fördjupas relationen 
mellan revisionsbyrån och klienten (Ping et al. 2006). Implikationen blir att 
omfattande rådgivningstjänster medför att revisorn får en stark personlig koppling 
till klienten, vilket kan göra det svårt att upprätthålla oberoendet vid revisionen.  
 
Ett problematiskt förhållande är att rollen som granskare respektive rådgivare 
delvis kan stå i konflikt med varandra. Ett oberoende förhållningssätt kräver viss 
distans till den som är föremål för granskning, medan rådgivarrollen ofta kräver ett 
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personligt engagemang och en personlig relation (de Ruyter & Wetzels 1999; 
Bennett & Robson 1999b, Bennett & Robson 2005).  DeFond et al. (2002) menar 
att karaktären på rådgivning inom områden utanför revisionstjänsten är sådan att 
den försätter revisorn i en ledningsposition, vilken potentiellt riskerar att hota 
revisorns objektivitet i granskningen av företagets transaktioner (DeFond et al. 
2002). Vidare bör påtalas att uppdragsgivaren formellt sätt skiljer sig mellan 
revisions- och rådgivningsuppdraget. Ägarna utser på bolagsstämman revisor (ABL 
9:8), som i rollen som granskare ska tillgodose ägarnas och andras intressenters 
behov av tillförlitlig ekonomisk information. Beträffande rådgivningsuppdraget är 
det däremot normalt företagsledningen som väljer att anlita revisorn eller någon 
annan på revisionsbyrån och där är uppgiften för revisionsbyrån att tillgodose 
ledningens önskemål. Situationen att revisionsbyråns i ett och samma företag utför 
tjänster som har olika uppdragsgivare kan medföra etiskt problematiska situationer 
för revisorn i rollen som granskare av företaget.  

2.20.2 Rådgivningstjänster – en möjlighet till förbättrad 
redovisningskvaliteten  

Ett mindre antal forskare har, i motsatt till argumenten i föregående avsnitt, påtalat 
att det finns motiv för att revisionsbyråns tillhandahållande av rådgivningstjänster 
kan ge förbättrad redovisningskvalitet (Arruñada 1999; Kinney et al. 2004; Beck & 
Wu 2006). Ett av dessa skäl är förekomsten av kunskapsöverföring som beskrivits 
ingående i samband med diskussioner kring efterfrågan på revisionsbyråns 
rådgivningstjänster (avsnitt 2.14.4). Argumentet är här att rådgivningstjänster ger 
kännedom om företagets verksamhet, vilket gör att revisorn bättre kan bedöma var 
riskerna för väsentliga felaktigheter i redovisning är som störst. Kunskaper om 
klientens datasystem eller skattehantering från ett rådgivningsuppdrag kan t.ex. 
spilla över till revisionen och ge förbättrad revisionskvalitet samt i sin tur förbättrad 
redovisningskvalitet (Kinney et al. 2004).  Motargumentet är här att det 
ekonomiska beroendet till klienten ökar vid förekomst av kunskapsöverföring 
mellan tjänsterna (Simunic 1984; Beck et al. 1988) och eftersom revisionsbyrån 
inte vill riskera att förlora effektivitetsvinster finns incitament att inte invända mot 
missförhållanden i redovisningen. Det blir ytterst en empirisk fråga vilken av dessa 
motverkande effekter som har störst inverkan på redovisningskvaliteten.  
 
Beck och Wu (2006) talar om en rådgivningseffekt som ger revisorn möjlighet att 
lära sig mer om förändringar i klientens resultat, vilket anses förbättra 
rådgivningskapaciteten och ha en positiv effekt på revisionens kvalitet. Under 
stabila förhållanden antas att revisorn slutligen lär sig vilka faktorer som är viktiga 
för företagets vinstutveckling. På lång sikt innebär det att misstagen från revisorn 
kommer att kunna elimineras och att revisionskvaliteten därigenom blir högsta 
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tänkbara. De flesta företag är dock verksamma under dynamiska ekonomiska 
förhållanden, vilket gör att de kontinuerligt byter strategier och kontroller. Den 
lärande effekten från rådgivningstjänster antas under dessa förhållanden bestå över 
tid (Beck & Wu 2006). Rådgivning i samband med t.ex. fusioner och uppköp är 
exempel på en situation där revisorer kan lära sig mer om företagets affärsstrategier 
och framtida tillväxtmöjligheter än vad som är möjligt vid en traditionell revision. 
Denna typ av lärande minskar revisionskostnaden och berikar den klientspecifika 
kunskap som förbättrar revisionskvaliteten. Hope och Langli (2007) föreslår att den 
klientspecifika informationen som revisorn erhåller vid tillhandahållande av andra 
tjänster än revision är särskilt viktig för revision i privata företag.  
 
Arruñada (1999) föreslår ett annat skäl till förbättrad revisionskvalitet som en följd 
av rådgivning. Hon argumenterar för att rådgivningstjänster innebär att 
revisionsbyrån gör ytterligare investeringar i att förbättra sitt rykte. Konsekvensen 
blir att revisorerna på byrån inte är beredda att riskera satsningar i ett förbättrat 
rykte genom att omotiverat tillmötesgå en enskild klient. Revisionsbyrån antas 
sträva efter att upprätthålla hög kvalitet på klientens redovisning för att inte förlora 
upparbetat anseende. Kinney et al. (2004) föreslår därutöver att klienter som strävar 
efter hög kvalitet på redovisningen tenderar att köpa rådgivningstjänster från 
revisionsbyrån, t.ex. inom intern kontroll, systemlösningar och skatterådgivning. 
Vidare kan förväntas att inte minst mindre företag utvecklar sin kompetens genom 
ett rådgivningsutbyte med revisionsbyrån, vilket t.ex. ger företagen bättre förmåga 
att upprätta redovisningshandlingar (Svanström 2004). Revisorsprofessionens 
inställning är att redovisnings- och rådgivningstjänster till revisionsklienter bidrar 
till förbättrad redovisningskvalitet, bl.a. genom att klienten får kunskap om hur 
redovisning och skatt ska hanteras för att efterleva gällande lagar och 
redovisningsprinciper.  

2.20.3 Empiriska studier av sambandet mellan rådgivningstjänster och 
revisorns oberoende  

Det finns en betydande andel forskning kring tillhandahållande av 
rådgivningstjänster till revisionsklienter och dess implikationer för revisorns 
oberoende (se t.ex. Simunic 1984; Arruñada 1999; Sharma & Sidhu 2001; Firth 
2002; Frankel et al. 2002; Ashbaugh et al. 2003; Reynolds et al. 2004). Det stora 
flertalet av studierna på området argumenterar för att det borde råda ett positivt 
samband mellan andel konsultarvode till revisionsbyrån och försämrad 
redovisningskvalitet. Bakgrunden till denna utgångspunkt handlar till stor del om 
att rådgivningstjänster medför ett ökat ekonomiskt beroende som gör att revisorn 
blir mottaglig för påtryckningar och antas tillåta vinstmanipulation i högre 
utsträckning (Simunic 1984; Beck et al. 1998; Frankel et al. 2002). Resultat från 
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studier som undersökt sambandet mellan rådgivningstjänster och revisorns 
oberoende har sammanfattats som varierande (Kinney et al. 2004), vilket gör 
frågeställningen alltjämnt empiriskt intressant. Larcker och Richardson (2004) 
hävdar att det finns få empiriska bevis för att rådgivningstjänster skulle ha samband 
med redovisningskvalitet.    
 
Den forskningsinriktning som baseras på enkätstudier analyserar hur 
rådgivningstjänster har samband med olika intressenters uppfattningar om 
revisorers oberoende. Huvuddelen av denna forskning visar faktiskt att 
intressenterna uppfattar att revisorn är mer oberoende när revisorn utför 
rådgivningstjänster till revisionsklienten. Gul (1989) har t.ex. studerat hur 
banktjänstemän uppfattar revisorers oberoende. I studien visar det sig att 
banktjänstemännen har högre förtroende för revisorer som tillhandahåller 
rådgivning till sina klienter.  En relativt stor mängd studier på området har 
undersökt sambandet mellan att revisionsbyrån utför andra tjänster än revision47 till 
revisionsklienten och olika mått på kvaliteten på den finansiella rapporteringen (se 
t.ex. Simunic 1984; Arruñada 1999; Sharma & Sidhu 2001; Firth 2002; Frankel et 
al. 2002; Larcker och Richardson 2004; Reynolds et al. 2004; Furgeson et al. 2004; 
Kinney et al. 2004; Antle et al. 2006).  
 
Forskning inriktad mot analyser av sambandet mellan rådgivningstjänster och 
redovisningskvalitet har dock använt delvis olika ansatser. Redovisningskvalitet 
(och revisionskvalitet) har huvudsakligen studerats genom utformning på 
revisionsberättelser (Lennox 1999; DeFond et al. 2002), rättsprocesser mot 
revisorer (Palmrose 1999), att redovisningen måste korrigeras p.g.a. identifierade 
felaktigheter eller byte av redovisningsprinciper48 (Raghunadan et al. 2003; Kinney 
et al. 2004) och förekomst av oväntade periodiseringar49 (Frankel et al. 2002; 
Ashbaugh et al. 2003; Reynolds et al. 2004).  
                                                 
47 Den engelska benämningen är non audit services (NAS). Inom revisionsforskning används 
frekvent begreppet (NAS) samt i mindre utsträckning management advisory services (MAS). 
NAS är de tjänster som utförs av företagets revisionsbyrå men som inte direkt har att göra med 
själva revisionen. Firth (1997) sätter i stort sett likhetstecken mellan NAS och konsulttjänster 
genom att rubricera ett avsnitt i sin artikel ”the joint provision of audit and nonaudit 
(consultancy) services”. I denna studie används en bred definition av begreppet rådgivning. Det 
innebär att i rådgivningsbegreppet omfattas alla andra tjänster än revision som revisionsbyrån 
tillhandahåller. Med rådgivningstjänster omfattas således även tillhandahållande av 
redovisningstjänster. För att precisera vilka tjänster som avses används även begreppen 
redovisningstjänster respektive upprättande av bokslut.  
48 Den engelska benämningen är restatement. 
49 De engelska benämningarna är discretionary accruals, abnormal accurals eller unexpected 
accruals. 
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En del studier betraktar vinstmanipulation50 som en indikator på låg kvalitet i 
redovisningen. Dessa studier använder ofta oväntade periodiseringar som surrogat 
för vinstmanipulering (Gore et al. 2001; Dee et al. 2001; Antle et al. 2002; Frankel 
et al. 2002; Ashbaugh et al. 2003; Chung & Kallapur 2003; Reynolds et al. 2004; 
Larcker & Richardson 2004; Francis & Ke 2006). Vinstmanipulation definieras 
som en situation där företagsledare justerar den finansiella rapporteringen för att 
antingen missleda intressenter om den underliggande ekonomiska prestationen eller 
för att påverka kontraktuella utfall (Healy & Wahlen 1999). Forskning har visat att 
företag nyttjar periodiseringar för att systematiskt manipulera resultat i önskad 
riktning (Healy 1985; Jones 1991; DeFond & Park 1997). Vinstmanipulation har 
potential att försämra den uppfattade kvaliteten i det redovisade resultatet om 
konsekvenser är ett minskat samband mellan kassaflöde och redovisat resultat 
(Leuz et al. 2003).  Ett under senare tid vanligt angreppssätt i studier kring 
revisorns oberoende är att studera sambandet mellan företagens köp av 
konsulttjänster från revisionsbyrån och oväntade periodiseringar, som en 
approximation på vinstmanipulering och redovisningskvalitet (Frankel et al. 2002; 
Ashbaugh et al. 2003; Reynolds et al. 2004; Ferguson et al. 2004).  
 
DeFond et al. (2002) har studerat sambandet mellan att företaget gör en 
anmärkning i revisionsberättelsen avseende fortsatt drift51 och förhållandet att 
revisionsbyrån utför rådgivningstjänster. Bakgrunden till studien är att om revisorn 
inte är oberoende, till följd av tillhandahållande av rådgivning, bör detta återspeglas 
i form av en lägre andel orena revisionsberättelser. Detta följer av att den revisor 
som inte kan motstå påtryckningar från klienten inte kommer att lämna 
anmärkningar i revisionsberättelsen. Resultatet i studen ger dock inte stöd för något 
samband mellan anmärkningar om fortsatt drift och tillhandahållande av 
rådgivningstjänster. Kinney et al. (2004) studerar frågeställningen utifrån 
förekomsten av redovisning som uppdagas med att innehålla felaktigheter. 
Resultaten visar på ett signifikant positivt samband mellan att revisionsbyrån utför 
”annan rådgivning” och felaktigheter i redovisningen, medan några signifikanta 
samband inte identifierades för implementering av nya ekonomisystem respektive 

                                                 
50 Den engelska benämningen är earnings management. 
51 Revisorn är enligt ISA/RS 570 skyldig att utvärdera företagsledningens bedömning av 
företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet utan avsikt eller tvång att likvidera, att upphöra 
med verksamheten eller att söka om rekonstruktion. Principen om fortsatt drift har stor betydelse 
framförallt för värderingen av företagets tillgångar och skulder. I revisionsberättelsen är revisorn 
skyldig att anmärka om företaget inte är att betrakta som ”livsdugligt”. Denna anmärkning 
innebär att revisionsberättelsen avviker från standardutformningen, d.v.s. att revisorn lämnar en 
s.k. oren revisionsberättelse. 
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internrevisionstjänster. Ett signifikant negativt samband framkommer däremot 
mellan skatterådgivning och felaktigheter i redovisningen (Kinney et al. 2004). 
Resultaten indikerar bl.a. att olika typer av rådgivningstjänster kan ha olika 
samband med redovisningskvalitet.  
 
Tidigare studier som använder oväntade periodiseringar får i allmänhet inte stöd för 
förekomsten av ett samband mellan rådgivningstjänster och redovisningskvalitet. 
Frankel et al. (2002) rapporterade visserligen bevis för ett signifikant positivt 
samband mellan andelen konsultarvode och oväntade periodiseringar. Det 
identifierade sambandet i Frankel et al. (2002) har dock diskuterats och starkt 
ifrågasatts i flera efterföljande studier, bl.a. utifrån användandet av 
kontrollvariabler (Reynolds et al. 2004; Francis & Ke 2006). I ett flertal senare 
studier har inte framkommit något samband mellan andelen konsultarvode och 
oväntade periodiseringar (Ashbaugh et al. 2003; Chung & Kallapur 2003; Reynolds 
et al. 2004; Francis & Ke 2006). I Antle et al. (2006) har däremot ett positivt 
samband mellan rådgivningstjänster och oväntade periodiseringar identifierats, 
vilket tolkats som att kvaliteten på redovisning är högre när revisionsbyrån 
tillhandahåller rådgivningstjänster.    
 
En genomgång av tidigare studier visar inte på något tydligt samband mellan 
rådgivningstjänster och redovisningskvalitet och riktningen på ett eventuellt 
samband är oklar. Sambandet mellan rådgivningstjänster och redovisningens 
kvalitet är fortfarande en olöst fråga (Larcker & Richardson 2004). I litteraturen 
finns konkurrerande uppfattningar om riktningen på sambandet (Frankel et al. 
2002). Det finns vissa empiriska stöd och relativt välgrundade motiv för 
förekomsten av både ett positivt och ett negativt samband mellan 
rådgivningstjänster och redovisningskvalitet. I denna studie är intresset att 
analysera sambandet mellan rådgivningstjänster och redovisningskvalitet i små och 
medelstora företag. Mot bakgrund av att kompetensen i redovisning är relativt låg 
hos många små och medelstora företag (Gooderham et al. 2004) blir sannolikt 
värdet av rådgivningen från revisionsbyrån för att justera olika redovisningsposter 
större. Detta gör det troligt att redovisningskvaliteten bland kompetenssvaga 
småföretag kan förbättras med rådgivningsstöd från revisionsbyrån, men samtidigt 
är konsekvensen av tänkbara hot mot revisorns oberoende svåra att på förhand 
bedöma.  

2.20.4 Långa revisionsuppdrag – ett hot mot revisorns oberoende? 
Bland föreslagna hot mot revisorns oberoende nämndes i genomgången tidigare 
längden på revisionsuppdraget. Redan Mautz och Sharaf (1961) hävdade att långa 
relationer mellan revisor och klient kunde ha en negativ effekt på revisorns 
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oberoende. Bakgrunden till denna inställning är att författarna uttryckt följande 
uppfattning om hoten mot revisorn oberoende:  
 

The greatest threat to his (the auditor‘s) independence is a slow, gradual, almost casual 
erosion of his honest disinterestedness.  (Mautz & Sharaf 1961:208) 

 
Kravet på obligatorisk rotation av revisorer och revisionsbyråer efter en viss tid 
kommer från en uppfattning om att långa revisionsuppdrag hotar revisorns 
oberoende. Bakgrunden är ett antagande om att revisorn över tid gradvis godtar 
ledningens önskningar om utformningen på redovisningen, vilket ytterst leder till 
försämrad revisionskvalitet (Gieger & Raghunadan 2003). När revisorn har arbetat 
regelbundet och under en längre tid för samma klient uppstår enligt lagstiftaren hot 
mot revisorns oberoende till följd av en vänskaps- eller förtroenderelation 
(Revisorslag 2001:883; 2002/590/EC; IFAC:s etiska regler 2005). Med ökad längd 
på relationen mellan en tjänsteleverantör och en klient utvecklas vänskap, 
förtroende och förtrolighet (Parkhe 1993). Ett långt revisionsuppdrag antyder en 
förjupad och mer personlig relation mellan personal på revisionsbyrån och på 
företaget (Ping et al. 2006).  
 
Förespråkare för revisorsrotation argumenterar för att med regelbundna byten får 
revisorn en starkare position och kan motstå påtryckningar från företagsledningen, 
vilket medför att revisorn kan vara mer objektiv och professionell i sina 
bedömningar (Brody & Moscove 1998). När arbetsuppgifter under ett 
revisionsuppdrag blir alltför rutinmässiga finns en risk att revisorn gör mindre 
ansträngningar för att upptäcka felaktigheter (Arruñada & Paz-Ares 1997), vilket är 
ett ytterligare skäl för att förvänta sig en lägre revisionskvalitet när 
revisionsuppdraget varat under lång tid.  
 
Det finns emellertid argument som går i motsatt riktning avseende sambandet 
mellan längden på revisionsuppdraget och redovisningskvalitet. Utgångspunkten är 
här att långa relationer mellan revisorer och klienter inte hotar oberoendet, utan i 
stället är fördelaktigt för redovisningskvaliteten. Argumentet bygger på att 
revisorer över tid skaffar sig ingående kunskap om klientens verksamheter, 
processer och system vilka är avgörande för att utföra en effektiv revision (Petty & 
Cuganesan 1996). Även om revisorer använder allmän kunskap och 
branschkunskap i revisionsarbetet skapar klientspecifik kunskap en lärandekurva 
hos revisorer (Knapp 1991). Denna argumentation går ut på att revisorer över tid 
erhåller komparativa fördelar genom en djupare kunskap om företagets verksamhet 
och innebär att sannolikheten att upptäcka felaktigheter i redovisningen är minst i 
början på ett revisionsuppdrag (Beck et al. 1988).   
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Fördelarna med ett långt revisionsuppdrag har även diskuterats utifrån ett strikt 
ekonomiskt perspektiv (DeAngelo 1981b). Revision är förknippat med höga 
uppstartskostnader vilket innebär att det finns ekonomiska fördelar för revisorer att 
behålla samma uppdrag. Kunskap om klienten och dess verksamhet ger nuvarande 
revisor kunskapsmässiga fördelar i förhållande till en ny revisor (Geiger & 
Raghunadan 2002). DeAngelo (1981b) menar därför att revisorer får en avkastning 
som överstiger avkastningskravet52 genom att bibehålla existerande klienter över 
tid. Palmrose (1989) har senare visat att faktiskt nedlagda revisionstimmar minskar 
med ökad längd på revisionsuppdraget. Förväntan om framtida överlönsamhet gör 
att revisionsbyråer i konkurrensen om klienter erbjuder en initial prisreduktion för 
att locka nya klienter53 (Geiger & Raghunadan 2002). Det innebär att priset för 
revisionen under de första åren sätts under den normala prisnivån för revision och 
kanske även under kostnaden för revisionen. Motivet till denna initiala 
prisreduktion är att det anses motiverat att ta en förlust under de första åren i syfte 
att vinna klienten, för att sedan genom framtida revisionsintäkter och potentiellt 
också rådgivningsintäkter mer än väl kompensera för den inledande förlusten.   
 
Från ett ekonomiskt perspektiv är prisreduktion en naturlig konkurrensåtgärd för att 
vinna klienter och i framtiden nå överlönsamhet (Geiger & Raghunadan 2002). 
Förekomsten av underprissättning på revisionsmarknaden har även dokumenterats i 
empiriska studier (Simon & Francis 1988; Deis & Giroux 1996). Utifrån det ovan 
introducerade ekonomiska perspektivet är argumentet att revisorernas intresse att 
behålla sina revisionsuppdrag innebär att revisorns oberoende är särskilt hotat i 
början av relationen mellan revisor och klient. Konsekvensen av resonemanget blir 
att det är under de tidiga åren på uppdraget som ett hot om att bli avskedad 
framförallt kan hota revisorns professionella omdöme (Geiger & Raghunadan 
2002). Analytiska arbeten av Dye (1991) och Summer (1998) stödjer att revisorns 
oberoende och objektivitet är mer allvarligt hotat i inledningen på 
revisionsuppdraget. Dye argumenterar för att en initial prisreduktion medför att 
revisorns rapportering kan bli mer förmånlig för klienten, eftersom revisorn strävar 
efter att ha kvar möjligheten till överavkastning. Summer menar att korta 
revisionscykler, som följer av krav på rotation av revisorer, begränsar revisorns 
förmåga att bygga upp ett gott rykte som höjer revisionskvaliteten.  
 

                                                 
52 I den engelskspråkiga litteraturen är benämningen att revisionsbyrån erhåller quasirents. 
53 I den engelskspråkiga litteraturen är benämningen på ett förfarande som innebär en kraftig 
initial prisreduktion low balling.  
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Myers et al. (2003) menar att just sambandet mellan längden på revisionsuppdraget 
och redovisningskvalitet är av central betydelse för diskussioner kring krav på 
rotation av revisorer. Sambandet hävdas också vara av intresse i en bredare kontext, 
detta genom länken mellan redovisningskvalitet och revisionskvalitet (Myers et al. 
2003). I litteraturen framkommer argument för både ett positivt och negativt 
samband mellan längden på revisionsuppdraget och revisionskvalitet (Carcello & 
Nagy 2004). Det har också föreslagits att båda argumenten kan vara korrekta. 
Förhållandet skulle kunna vara sådant att vid en jämförelse med uppdrag av 
”medellängd” är revisionskvaliteten lägre i början av uppdraget, till följd av en 
lägre kunskapsnivå, samt lägre när uppdraget varat under lång tid, som en 
konsekvens av en brist på oberoende (Carcello & Nagy 2004).  
 
2.20.4.1 Empiriska studier av sambandet mellan längden på uppdraget och 

revisionskvalitet 
Diskussioner kring revisorsrotation har framförallt förts i den allmänna debatten, 
bland lagstiftare och inom revisorsprofessionen (Arruñada & Paz-Ares 1997). Fram 
till nyligen fanns endast mycket begränsad forskning kring sambandet mellan 
längden på revisionsuppdraget och revisionskvalitet (Carcello & Nagy 2004). Det 
finns dock ett antal nya studier som, mot bakgrund av diskussioner kring krav på 
rotation av revisorer, har studerat samband mellan längden på revisionsuppdraget 
och revisionskvalitet (Geiger & Raghunadan 2002; Johnson et al. 2002; Myers et 
al. 2003; Carcello & Nagy 2004). Dessa studier är emellertid uteslutande från USA 
och genomförda i noterade bolag.  
 
Geiger och Raghunadan (2002) visar på ett positivt samband mellan längden på 
revisionsuppdraget och sannolikheten att företag som går i konkurs därförinnan 
erhållit en oren revisionsberättelse. Eftersom en oren revisionsberättelse, i form av 
en anmärkning avseende fortsatt drift, betraktas som ett kvalitetsbesked för 
revisionen indikerar resultaten en högre revisionskvalitet när revisionsuppdraget 
varat under längre tid. Ghosh och Moon (2005) visar utifrån reaktioner på 
företagens finansiella rapporter att investerare uppfattar att kvaliteten på 
redovisningen ökar när revisionsuppdraget är längre. Carcello och Nagy (2004) 
identifierar att förekomsten av bedräglig rapportering (i form av en varning från 
SEC) är mer trolig när revisionsuppdraget varat kort tid och mindre trolig när 
revisionsuppdraget varat lång tid. Resultat från dessa tre studier, som använt olika 
kvalitetsmått, indikerar att redovisnings- och revisionskvaliteten ökar med längden 
på revisionsuppdraget. Carcello & Nagy (2004) föreslår en alternativ förklaring till 
en lägre revisionskvalitet i början på uppdragen. Förklaringen är att klienter som 
byter revisionsbyrå i högre grad har finansiella problem, vilket då inte 
nödvändigtvis innebär att det finns problem i revisionsprocessen för nya uppdrag. 
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En del äldre studier ger också stöd för att revisionsmisslyckanden är mer frekvent 
förekommande bland nya klienter (Berton 1991; Petty & Cuganesan 1996) och att 
risken för stämning är högre i början på ett uppdrag (Palmrose 1991). I en 
opublicerad artikel av Casterella et al. (2002) framkommer att misslyckade 
revisioner är mindre sannolika när revisionsuppdraget varat under en kort 
tidsperiod. Denna studie är den enda på senare tid som ger stöd för att 
revisionskvaliteten skulle vara högst i början på ett revisionsuppdrag.  
 
Ett fåtal studier har undersökt sambandet mellan längden på revisionsuppdraget och 
redovisningskvalitet i form av oväntade periodiseringar (Johnson et al. 2002; Myers 
et al. 2003). Både litteraturen kring vinstmanipulation och revisionskvalitet föreslår 
att oväntade och extrema periodiseringar inte är önskvärda utifrån ett 
redovisningskvalitetsperspektiv (Myers et al. 2003). Johnson et al. (2002) samt 
Carcello och Nagy (2004) visar att oväntade periodiseringar är högre när relationen 
mellan revisor och klient varat under kort tid (2–3 år), i jämförelse med medellånga 
och långa uppdrag. I studien framkom inga signifikanta skillnader mellan oväntade 
periodiseringar för klienter med medellång relation till revisorn (4–8 år) jämfört 
med klienter med lång relation till revisorn (9 år eller längre). Slutsatsen från 
studien är att redovisningskvaliteten är lägst i början på relationen men att det inte 
finns något stöd för att den sedan skulle sjunka när uppdraget varat under lång tid. I 
Myers et al. (2003) framkommer att med ökad längd på revisionsuppdraget ökar 
nivån på de oväntade periodiseringarna, vilket indikerar att kvaliteten försämras vid 
längre uppdrag. Resultaten visar dock att periodiseringar är mindre extrema under 
långa revisionsuppdrag. Tolkningen är att revisorer i takt med längden på 
revisionsuppdraget i högre grad motverkar både inkomstökande och 
inkomstreducerande periodiseringar (Myers et al. 2003).    
 
Sammanfattningsvis visar studier att revisionskvaliteten är lägre i inledningen av 
revisionsuppdraget samt att det i allmänhet inte finns något stöd för att 
revisionskvaliteten skulle försämras när uppdraget varat under lång tid. Från 
lagstiftningshåll förefaller dock frågan om krav på revisorsrotation i allra högsta 
grad vara aktuell (2006/43/EC). Från EG-rekommendationen om revisorns 
oberoende framkommer att kraven på revisorsrotation även måste beaktas vid 
revision av onoterade företag (2002/590/EC). Till följd av att tidigare studier 
analyserat revisionskvalitet i stora amerikanska bolag samt krav på revisorsrotation 
inom EU är det av intresse att analysera sambanden mellan längden på 
revisionsuppdraget och revisionskvalitet i små och medelstora (svenska) företag. 
Förhållandena mellan miljöer skiljer sig åt, men däremot inte den grundläggande 
frågeställningen gällande hur längden på revisionsuppdrag inverkar på 
revisionskvaliteten och revisorns oberoende.  
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2.20.5 Storleken på revisionsbyrån – en faktor av betydelse för revisorns 
oberoende och revisionskvaliteten  

Vid kategoriseringen av de faktorer som kan påverka revisorns oberoende nämndes 
att storleken på revisionsbyrån föreslagits vara av betydelse. Det finns både 
teoretiska argument (DeAngelo 1981a) och empiriska resultat (Becker et al. 1998; 
Francis et al. 1999) som stödjer att de fyra stora revisionsbyråerna54, Big 4 
revisorer, tillhandahåller högre revisionskvalitet än andra byråer. I forskning har 
det blivit allmänt vedertaget att använda Big 4 revisor som en approximation för 
hög revisionskvalitet.  
 
Revisionskvalitet har definierats som summan av revisorns kompetens och 
oberoende. Från diskussionen framgår att eventuella skillnader i kvalitetsnivå 
normalt relateras till förmågan att förhålla sig oberoende till klienten. En större 
klientbas antas innebära att stora revisionsbyråer har mer att förlora i förhållande 
till mindre revisionsbyråer från revisionsmisslyckanden, dels i form av skadat rykte 
(Francis et al. 1999), dels i form av förlust av framtida klientspecifika vinster 
(DeAngelo 1981b). Detta förhållande föranleder att de har större incitament att vara 
oberoende (Becker et al. 1998) och att upprätthålla en hög revisionskvalitet55 
(Vander Bauwede & Willekens 2004). Revisionsbyråer vill undvika dålig publicitet 
med avseende på deras tjänster och ju större byrån är desto mer har den att förlora 
från ett skadat rykte (Vander Bauwhede & Willekens 2004). För de stora 
                                                 
54 I forskning och i ”allmänna diskussioner” görs vanligtvis en distinktion mellan de stora 
internationella revisionsbyråerna och övriga revisionsbyråer. Under 1970- och 1980-talet talades 
om ”Big 8” som avsåg de vid tidpunkten åtta största revisionsbyråerna i världen. Dessa var 
Arthur Andersen, Arthur Young & Co, Coopers & Lybrandt, Ernst & Whinney, Haskins & Sells, 
KPMG, Price Waterhouse och Touche Ross. 1989 skedde två stora sammanslagningar, Ernst & 
Whinney gick samman med Arthur Young och bildande Ernst & Young, medan Haskins & Sells 
fusionerades med Touche Ross och bildade Deloitte & Touche. Under perioden 1989 till 1998 
fanns sex stora revisionsbyråer, ”Big 6”. Konsekvensen av ytterligare en fusion 1998, den mellan 
Coopers & Lybrand och Price Waterhouse, där PricewaterhouseCoopers bildades, innebar att sex 
stora byråer blev till ”Big 5” (Wallerstedt 2001). I Sverige har företaget valt att även hålla kvar 
det nationellt väl förankrade Öhrlings i bolagsnamnet.  Efter Arhur Andersens undergång 2002 
finns det bara fyra stora revisionsbyråer kvar, vilket medför att idag talas om ”Big 4” eller även 
”Final 4”. Forskning på revisionsområdet har refererat till det antal stora revisionsbyråer som 
fanns vid tidpunkten för studiernas genomförande. För att undvika förvirring används i denna 
studie genomgående uttrycket Big 4 revisor, även när referenser görs till studier som utförts vid 
tidpunkten när det fanns fler stora internationella revisionsbyråer. 
55 Det bör här noteras att denna argumentation bygger på en traditionell syn på oberoende, som 
innebär att oberoende är någonting medvetet. I psykologisk forskning är utgångspunkten ofta att 
oberoende eller beroende till andra huvudsakligen är ett omedvetet tillstånd (se t.ex. Bazerman et 
al. 1997).    
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revisionsbyråerna som arbetar aktivt med att vårda sitt varumärke är ett försämrad 
rykte särskilt allvarligt.  
 
DeAngelo (1981a) ger i ett analytiskt arbete teoretiskt stöd för att storleken på 
revisionsbyrån är en god approximation för revisionskvalitet, vilket är ett 
förhållande som gäller även när den tekniska kapaciteten är identisk. Hon menar att 
ju större revisionsbyrån är (i termer av antalet klienter) och ju mindre klienten är (i 
termer av revisionsbyråns totala överavkastning), desto mindre incitament har 
revisorn att agera opportunistiskt och desto högre blir revisionskvaliteten. Tidigare 
har argumenterats för att nuvarande revisor kan erhålla framtida kostnadsfördelar 
genom att behålla klienten. DeAngelo menar att revisorer till följd av dessa fördelar 
kan nå en lönsamhet över avkastningskravet som innebär att revisorer med ett 
större antal klienter har mindre incitament att sänka revisionskvaliteten och prestera 
under standard i syfte att behålla en klient. Bakgrunden är att när det upptäcks att 
en revisor begått misstag under en revision riskerar revisorn att förlora en del 
överlönsamhet, dels genom att andra klienter byter revisor, dels genom minskat 
arvode från dem som fortsätter att anlita honom eller henne. Summan av värdet 
som revisorn förlorar beror på värdet av de klientspecifika förtjänsterna och av 
sannolikheten att bli upptäckt. Revisorer med ett större antal klienter har mer att 
förlora från att inte upprätthålla revisionskvaliteten, eftersom deras totala 
överlönsamhet är högre.  
 
Förklaringar till att de stora revisionsbyråernas har en högre revisionskvalitet kan 
enligt DeAngelo (1981a) även härledas till individuell revisorsnivå. Om delägare 
till revisionsbyrån antas dela revisionsintäkter proportionellt innebär ett större antal 
klienter att välfärden hos delägaren är mindre beroende av en viss klient. Till följd 
av en mindre stark koppling mellan den personliga välfärden och revisionsbeslutet 
är sannolikheten högre att revisorn på en större revisionsbyrå rapporterar om ett 
missförhållande. DeAngelo (1981a) menar att till följd av att stora revisionsbyråer 
har mindre incitament att i opportunistiskt syfte sänka kvalitetsnivån uppfattar 
rationella klienter storleken på revisionsbyrån som ett surrogat för revisionskvalitet. 
Till följd av att storleken på agentkostnader är olika i företagen antas företagens 
efterfrågan på revisionskvalitet vara heterogen, vilket skapar utrymme för att olika 
revisorer specialiserar sig på att tillhandahålla revision av olika kvalitet.  
 
2.20.5.1 Studier av kvalitetsdifferentiering utifrån typ av revisionsbyrå  
Sammantaget finns det ett relativt stort antal studier som undersökt om Big 4 
revisorer tillhandahåller högre revisionskvalitet. Från dessa studier finns ett antal 
indikationer på att de stora revisionsbyråerna skulle tillhandahålla högre kvalitet 
(Simunic & Stein 1987; DeFond 1992; Davidson & Neu 1993). Ett flertal studier 



91

har visat att Big 4 revisorer erhåller högre revisionsarvode (Simunic 1980; Francis 
& Simon 1987; Craswell et al. 1995). Teoh och Wong (1993) visar empiriskt att 
klienter till Big 8/6/4 revisorer lämnar mer trovärdig redovisning till investerare, 
medan St Pierre och Anderson (1984) dokumenterar att andelen stämningar mot 
Big 4 revisorer är lägre i jämförelse med andra byråer. DeFond och Jiambalvo 
(1991) visar att klienter till Big 4 revisorer är mindre sannolika att ha felaktigheter 
och irregulariteter i sin redovisning.  
 
Två studier publicerade under slutet av 90-talet (Becker et al. 1998; Francis et al. 
1999) visar att klienter till Big 4 revisorer har högre redovisningskvalitet i form av 
lägre andel oväntade periodiseringar. Dessa resultat tolkas som stöd för att de fyra 
stora byråerna i högre utsträckning motverkar vinstmanipulering och tillhandahåller 
högre revisionskvalitet. Resultat från Francis et al. (1999) ger stöd för att Big 4 
revisorer har bättre förmåga att motstå aggressiv, tveksam och opportunistisk 
redovisning från klienten, vilket innebär minskad osäkerhet för kvaliteten på de 
rapporter som företagen lämnar. I Francis et al. (1999) föreslås att valet att anlita en 
Big 4 revisor är ett sätt för företag att visa att de inte ägnar sig åt vinstmanipulering. 
Forskning kring sambanden mellan revisionskvalitet och typ av revisionsbyrå 
domineras av studier utförda i USA på noterade företag.  
 
Vander Bauwede och Willekens (2004) studerar privata företag i Belgien och får 
inte stöd för att redovisningskvaliteten, mätt genom oväntade periodiseringar, är 
högre hos klienter till Big 4 revisorer. Till resultaten finns flera tänkbara orsaker: 
frånvaro av rättsprocesser mot revisorer i Belgien (endast åtta stämningar mot 
revisorer sedan 1831), frånvaro av efterfrågan på revision av hög kvalitet bland 
privata företag och att redovisningsinformationen i privata företag inte studeras 
ingående av investerare, finansanalytiker och reglerare. Frånvaron av noggrann 
genomläsning av redovisningen medför att risken minskar för att revisionsmisstag 
upptäcks. Sannolikheten att revisionsmisslyckanden upptäcks vid revision av 
privata belgiska företag är mycket mindre än t.ex. vid revision i stora amerikanska 
företag (Vander Bauwhede & Willekens 2004). Under de förhållanden som råder 
på marknaden för privata företag i Belgien skulle incitamenten för de stora 
revisionsbyråerna att upprätthålla en hög revisionskvalitet minska. Vander 
Bauwhede och Willekens menar att det är osäkert huruvida skillnader i 
revisionskvalitet ska förväntas för revision i privatägda företag eller inte. Till följd 
av att villkoren i relativt hög utsträckning är liknande för revision i små och 
medelstora svenska företag är kvalitetsskillnader utifrån storleken på 
revisionsbyrån inte alls självklara i den aktuella studiemiljön.   
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2.21 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen relaterar till tre huvudsakliga forskningsområden. 
Dessa är efterfrågan på revision, efterfrågan på revisionsbyråns rådgivningstjänster 
samt tillhandahållande av rådgivningstjänster och revisorns oberoende. Denna 
genomgång utgör bas för de empiriska kapitlen som följer samma indelning och 
upplägg. Det som behandlas inom referensramen kan ofta huvudsakligen kopplas 
till ett av de empiriska kapitlen, men ett par av resonemangen har relevans för flera 
av analyserna. Kunskapsöverföring kan exempelvis påverka klientens benägenhet 
att efterfråga rådgivningstjänster från revisionsbyrån och samtidigt ha 
konsekvenser för revisionskvaliteten. Vid utformningen av den teoretiska 
referensramen har det inte bedöms vara möjligt att utgå från en enskild 
teoribildning. Agentteoretiska utgångspunkter har fungerat väl för att förklara 
behovet av en oberoende granskare som kontrollerar den redovisning 
företagsledningen upprättar samt för att belysa vissa aspekter av 
rådgivningsrelationen. Det har emellertid funnits behov av att i den teoretiska 
genomgången även hänvisa till forskning som behandlar t.ex. revisionens interna 
nytta (Page 1984; Collis et al. 2004) och kunskapsöverföring från revisions- och 
rådgivningstjänster (Arruñada 1999).  
 
Från genomgången följer att agentteoretiska utgångspunkter har använts för att 
förklara behovet av revision, detta huvudsakligen i en situation där ägande och 
ledning av företaget är separerat. Bakgrunden är att när det finns utomstående ägare 
som inte har insyn i verksamheten kan revisionen fylla en kontrollfunktion. 
Revisionen kan (idealiskt) bidra till att ekonomisk information från 
företagsledningen är tillförlitlig, vilket reducerar informationsasymmetrier och 
företagsledningens agentkostnader i relationen till utomstående ägare (Jensen & 
Meckling 1976). Det framgår i genomgången att revisionen även föreslås ha en 
nytta utöver ägarens kontroll av företagsledningen, t.ex. kan revisionen bidra till 
ökad operativ effektivitet (Chow 1982; Marriot & Marriot 2000)och  ge förbättrad 
beslutsunderlag för företagsledningen (Collis et al. 2004). Den rådgivning som 
lämnas inom och utanför ramen för revisionsuppdraget kan vidare vara till hjälp för 
att identifiera problem och för att utveckla verksamheten (Svanström 2004). 
Revision fyller också en potentiell funktion i företagens relation till kreditgivare 
(Blackwell et al. 1998; Svensson 2003; Pittman & Fortin 2004) samt till samhället 
och övriga intressenter (Sundgren 2003; Diamant 2004; Thorell & Norberg 2005). 
Betydelsen av revisionen för de olika intressenterna är emellertid i flera fall relativt 
oklar.  
 
Avsnittet som behandlar efterfrågan på revisionsbyråns rådgivningstjänster påtalar 
inledningsvis det allmänna behovet av rådgivning i små och medelstora företag, 
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som följer av mer begränsade interna kompetenser och resurser (Storey 1994; 
Johansson 1997; Gooderham et al. 2004). Rådgivning karaktäriseras i litteraturen 
som en process med ett ömsesidigt utbyte och lärande hos både rådgivare och klient 
(Mills & Margulies 1980; O'Farell 1993; Williams 2001). Rådgivarens roll kan 
dock skilja sig åt beroende på typen av rådgivning. Vid operativ rådgivning blir 
rollen mer att som expert besvara frågor om t.ex. gällande regelverk, medan 
strategisk rådgivning handlar om ett komplext samspel där rådgivaren får rollen 
som samtalspartner (Hjalmarsson & Johansson 2003). Viktiga faktorer vid 
rådgivningstjänster är förtroende (Zucker 1986; Edvarsson 1990; Bennett & 
Robson 2003) samt en förståelse för målgruppens förutsättningar och behov 
(Nitsch 1989; Nyström 1996). Revisionsbyrån utgör den rådgivningskälla som i 
studier visar sig vara mest frekvent anlitad av små och medelstora företag (Kirby & 
King 1997; Bennett och Robson 1999a; NUTEK 2000; Ramsden och Bennett 
2005), vilket förklarats utifrån ett högt institutionellt förtroende (Bennett & Robson 
1999a) och en redan etablerad kontakt genom revisionsuppdraget (Kirby & King 
1997; Gooderham et al. 2004). Det har föreslagits att rådgivningstjänster till en 
revisionsklient medför kunskapsöverföring mellan tjänsterna som en följd av att 
samma kunskap och information kan användas för både revisions- och 
rådgivningsuppdraget (Arruñada 1999).  
 
Kapitlets avslutande del är huvudsakligen inriktat på revisorns oberoende i 
allmänhet och på hur rådgivningstjänster i synnerhet kan hota revisorns oberoende. 
Inledningsvis definieras revisionskvalitet som bestående av komponenterna 
kompetens och oberoende, vilket innebär att en frånvaro av oberoende återspeglar 
sig i sämre revisionskvalitet. Betydelsen av att revisorn är oberoende betonas idag 
av såväl lagstiftare och normbildare som forskare och företrädare för näringslivet 
(IFAC:s etiska regler 2005; Dopuch et al. 2003). Från tidiga agentteoretiska arbeten 
följer också att granskningen ska utföras av en utomstående tredje part som är 
oberoende (Jensen & Meckling 1976; Firth 1997). Risken är att den revisor som 
inte upprätthåller sitt oberoende kan vara beredd att släppa igenom 
missförhållanden i redovisning utan att detta rapporteras i revisionsberättelsen56 
(Kinney et al. 2004), vilket i slutändan skadar kvaliteten på revisionen och 
redovisningen. Förhållandet att revisionsbyrån utför rådgivningstjänster har 
föreslagits innebära att den ekonomiska kopplingen till klienten ökar, vilket gör att 
klienten inte vill riskera lönsamma konsultuppdrag genom att ifrågasätta klientens 
redovisning. Vid revision i mindre företag är de ekonomiska incitamenten inte lika 

                                                 
56 Brister i oberoendet kan enligt kravet på förvaltningsrevision i Sverige även komma innebära 
att revisorn inte fullgör sin uppgift att kritiskt granska om styrelse och VD t.ex. handlat i strid 
mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.  
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stora, men där kan samtidigt den personliga relationen fördjupas genom upprepad 
rådgivningskontakt.     
 
Av kapitlet framgår emellertid att det även finns skäl för att rådgivningstjänster, 
inte minst i mindre företag, kan ha en positiv effekt på revisions- och 
redovisningskvaliteten. Genom utförande av rådgivningstjänster förbättras t.ex. 
kunskapen om företaget, vilket gör att revisorn bättre kan bedöma var riskerna för 
väsentliga felaktigheter i redovisningen är som störst (Kinney et al. 2004; Beck & 
Wu 2006). Rådgivningstjänster kan även ge företaget ökad insikt i 
redovisningsrelaterade frågeställningar. Sammantaget finns argument för att 
revisorns oberoende kan hotas genom rådgivningstjänster till en revisionsklient, 
men det finns även skäl för att rådgivning medför positiva effekter för revisions- 
och redovisningskvaliteten.   
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 3.  Metod och datamaterial 

3.1  Kapitlets upplägg 
Kapitlet har två övergripande funktioner, dels att beskriva de metodologiska val 
som gjorts, dels att presentera det datamaterial som kommer att analyseras i 
efterföljande tre empiriska kapitel. De mer detaljerade metodologiska frågorna 
kring hur faktorer operationaliseras till mätbara oberoende och beroende variabler 
beskrivs inom ramen för respektive analyskapitel.  
 
Upplägget för detta kapitel är att först beskriva bakgrunden och startpunkten för 
genomförandet av studien. Denna studie har föregåtts av en licentiatuppsats 
(Svanström 2004) och av en empirisk förstudie, vilka är studier som jag båda själv 
utfört. Därefter beskrivs hur enkätstudien utformats och där ligger tonvikten på att 
motivera och redogöra för det stratifierade urvalet som gjorts utifrån företagsstorlek 
och region. Efterföljande del behandlar studien svarsfrekvens och den 
bortfallsanalys som utförts. Det insamlade datamaterialet viktas på basis av urvalet 
i syfte att resultaten ska vara representativa för hela populationen av små och 
medelstora företag. Ett avsnitt ägnas åt att beskriva tillvägagångssättet för denna 
viktning. Kapitlets avslutas med en utförlig beskrivning av det insamlade 
datamaterialet.  

3.2 Startpunkten för studien 
Den genomförda studien har föregåtts av en studie som avrapporterats 2004 i en 
licentiatuppsats, ”Revisorn som rådgivare” (Svanström 2004). Vidare har jag utfört 
en (opublicerad) förstudie under hösten 2005. De tidigare studierna är kvalitativa 
till sin karaktär och består av intervjuer med företagsledare och ekonomichefer i 
små och medelstora företag samt med ett antal kvalificerade revisorer. Denna 
avhandling tar sin startpunkt där licentiatuppsatsen (och förstudien) avslutades. 
Utgångspunkterna för denna kvantitativa studie har i viss utsträckning sin bakgrund 
i de mönster avseende företagens anlitande av revisorn och revisionsbyrån för 
rådgivning som framkommit i licentiatuppsatsen. Ett flertal av de viktiga resultaten 
från licentiatuppsatsen framgår av den teoretiska referensramen som behandlar 
företagens efterfrågan på revisionsbyråns rådgivning. För närmare information om 
vetenskapliga och teoretiska utgångspunkter samt resultat hänvisas direkt till 
Svanström (2004).  
 
Under hösten 2005 genomförde jag intervjuer med en auktoriserad revisor och tre 
av dennes revisionsklienter under temat ”revision i praktiken”. Klientföretagen, 
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som valts ut i samråd med revisorn, hade mellan 20 och 80 anställda och tillhörde 
olika branscher. Företagen var belägna på olika orter i Västerbottens län. I dessa 
”matchade intervjuer” behandlades olika frågeställningar relaterade till revision 
samt i mindre utsträckning till rådgivning. Syftet var framförallt att få en ökad 
förståelse för hur företagen upplever revisionen, eftersom studien som legat till 
grund för licentiatuppsatsen huvudsakligen fokuserat på revisorn i rollen som 
rådgivare. Diskussionerna omfattade bl.a. hur revisor respektive företagsledare 
skulle beskriva revisionsprocessen i de specifika företagen. Det handlade om vilka 
poster som granskas, vem eller vilka som utför granskningen samt vilken nytta 
respektive kostnad som revisionen innebär. Under intervjuerna med 
företagsledare/VD diskuterades också aktuella frågeställningar som 
revisionsplikten och hur de skulle agera om lagkravet på revision skulle avskaffas.  
 
Ett mindre antal frågeställningar gällde också anlitandet av revisionsbyrån för 
andra uppdrag än revision och var inriktade mot motiven till att anlita 
revisionsbyrån för rådgivning samt värdet av denna rådgivning. I samband med 
intervjuerna fick företagsledarna också fylla i ett formulär som handlar om 
omfattning och inriktning på utbytet med revisionsbyrån samt ett antal attitydfrågor 
relaterade till revision och rådgivning. Från förstudier har framkommit ett flertal 
förhållanden som varit viktiga för det fortsatta arbetet. Ett exempel på ett sådant 
förhållande är att revisorer även på mindre uppdrag arbetar i revisionsteam. Ett 
vanligt upplägg är att vald revisor, som är godkänd eller auktoriserad, planerar 
uppdraget tillsammans med en revisorsassistent. Granskningen utförs sedan till stor 
del av assistenten som rapporterar sina iakttagelser till vald revisor, som slutligen 
skriver under revisionsberättelsen. Det blev från förstudien tydligt att företagen ofta 
har kontakt med ett flertal olika personer på revisionsbyrån; det kan handla om en 
eller flera revisorsassistenter, redovisningskonsulter (om företaget köper 
redovisningstjänster), påskrivande vald revisor och därtill kanske också en 
sekreterare på revisionsbyrån. Denna insikt föranledde att fokus flyttades från 
företagens relation med revisorn (se Svanström 2004) till att omfatta utbytet med 
revisionsbyrån. Samtal med företagsledare, ekonomichefer och revisorer har också 
givit input till inom vilka områden som det förekommer att företag anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning.  

3.3 Behov av generaliserbara resultat och ett helhetsperspektiv  
Sammantaget är bedömningen att licentiatuppsatsen och förstudien givit en ökad 
förståelse och kännedom om hur utbytet mellan revisionsbyrå och klient kan se ut, 
samt hur revision och rådgivning upplevs och värderas av enskilda företagsledare. 
Efter genomförda förstudier var det dags att precisera vilka forskningsfrågor som 
skulle besvaras inom ramen för avhandlingen. Den övergripande tanken har varit 
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att bredda fokus i förhållande till licentiatuppsatsen och studera både revisions- och 
rådgivningstjänster. Flertalet av de frågeställningar som successivt utkristalliserade 
sig har en nära koppling till aktuella lagstiftningsfrågor, t.ex. en avskaffad 
revisionsplikt samt regleringsfrågor relaterade till revisorns oberoende. En studie 
vars resultat kan generaliseras till en större population är av avsevärt större intresse 
ur lagstiftarens perspektiv liksom för revisionens intressenter som långivare och 
samhälle. Möjligheten till generalisering blev den avgörande orsaken till valet av 
en kvantitativ metod.  
 
Erfarenheter från egna studier och andras forskning visar även på ett behov av 
generaliserbar kunskap kring revisionsbyråns roll i mindre och medelstora företag. 
Det saknas t.ex. kännedom om vilka typer av rådgivningstjänster som 
revisionsbyrån utför i mindre privata företag, samt kring hur sambandet ser ut 
mellan dessa tjänster och revisionskvaliteten. Vidare finns behov av att identifiera 
vilka faktorer som är betydelsefulla för huruvida företagen kommer att anlita 
revisionsbyrån för i) revision och ii) rådgivning. Ett avskaffat revisionskrav innebär 
att det blir synnerligen intressant att identifiera faktorer som har samband med 
benägenheten att välja revision, eftersom resultaten kan indikera vissa 
konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt. Starkt begränsad forskning kring vilka 
faktorer som har samband med företagens anlitande av olika typer av rådgivning 
från revisionsbyrån motiverar en sådan ansats.  
 
Min intention med arbetet har varit att anta ett helhetsperspektiv på relationen 
mellan revisionsbyrå och klient. De analyser som genomförs inom ramen för 
avhandlingen bygger vidare på tidigare forskning, men det finns en genomgående 
ambition att vidga perspektivet och i förekommande fall ta hänsyn till förhållande 
att revisionsbyrån tillhandahåller olika typer av tjänster till klienten. 
Utgångspunkten är att tidigare forskning inte i tillräcklig utsträckning beaktat 
betydelsen av att företaget anlitar revisionsbyrån parallellt för andra uppdrag, vilket 
gäller både vid studier av efterfrågan på revision (Chow 1982; Carey et al. 2000; 
Collis et al. 2004) och efterfrågan på rådgivning (Gooderham et al. 2004; Tanewski 
& Carey 2007). Vid analyser av efterfrågan på revision beaktas att revisionsbyrån 
utför rådgivningstjänster och vid analyser av efterfrågan på rådgivning tas hänsyn 
till företagets erfarenheter från revisionsuppdraget. I de enskilda analyskapitlen 
utvecklas vidare betydelsen av nämnda helhetsperspektiv.  

3.4 Datainsamling genom en enkätstudie   
Det övergripande syftet i avhandlingen är att studera efterfrågan på revision och 
rådgivning hos små och medelstora företag, samt sambandet mellan 
tillhandahållande av rådgivningstjänster och revisionskvalitet. Forskning kring 
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efterfrågan på olika typer av tjänster fordrar normalt en bred ansats där en större 
mängd observationer analyseras. Med en kvalitativ ansats som exempelvis baseras 
på intervjuer och observationer skulle det inte ha varit möjligt att göra den breda 
undersökning som krävs för att uppfylla studiens syfte. Inom redovisnings- och 
revisionsforskning är det vanligt att analyser uteslutande baseras på tillgänglig 
information från årsredovisningar. Från studier baserade på årsredovisningsdata 
kan dras generella slutsatser, men den information som framgår av 
årsredovisningen ger inte tillräcklig information för att på ett tillfredsställande sätt 
kunna analysera företagens efterfrågan på revision och rådgivning.  
 
Den valda studieinriktningen kräver tillgång till omfattande information om 
företagens anlitande av revision, i frånvaro av lagkrav, samt av olika typer av 
rådgivningstjänster. Informationen som behöver samlas in kräver direkt kontakt 
med företaget och mot bakgrund av ambitionen att erhålla en större mängd 
observationer blir en enkätstudie ett relevant val. Enkätstudien har sina 
huvudsakliga fördelar i att det är möjligt att skicka ut enkäten till många 
respondenter samt att ställa relativt många typer av frågor (Dahmström 2005:80). 
Den information som kan erhållas från en enkätstudie är vidare i flera avseende mer 
informativ än årsredovisningsdata och kan även fånga attityder samt ge en 
indikation på framtida agerande. Vid analyser i avhandlingen nyttjas sådan 
information om företagets relation till revisionsbyrån samt ledningens attityder till 
revision och rådgivning som endast kan erhållas genom direkt kontakt med 
företaget. Mot bakgrund av denna diskussion och studiens syften argumenteras för 
att en enkätstudie är lämplig för den huvudsakliga datainsamlingen. 
Genomförandet av egna tidigare studier bedöms ha gett de insikter som krävs för 
att kunna utforma en enkätstudie i syfte att analysera företagens efterfrågan på 
revision och rådgivning.   
 
Enkätundersökningen har sedan kompletterats med årsredovisningar för att erhålla 
olika typer av finansiell information samt uppgifter om revisions- och 
konsultarvode. Genom att kombinera enkätdata och årsredovisningsdata görs 
bedömningen att den insamlade informationen är fullt tillfredsställande för att 
uppfylla studiens syfte.   

3.5 Enkätens utformning och innehåll 
Vid konstruktion av enkäten har inspiration hämtats från en kombination av i) 
teoretiska resonemang, ii) egna tidigare studier, iii) diskussioner och resultat i 
tidigare forskning, iv) lagstiftnings- och regleringsfrågor, samt v) aktuell debatt och 
diskussion relaterad till revision i små och medelstora företag. För den slutliga 
utformningen av enkäten har en tidigare studie av Collis et al. (2004) varit särskilt 
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betydelsefull, liksom debatten kring för- och nackdelar med en avskaffad 
revisionsplikt. Efter det att enkäten färdigställts har dess utformning även 
diskuterats med kollegor, en auktoriserad revisor samt två ledande representanter 
för revisorsorganisationen FARSRS. Mot bakgrund av diskussionerna gjordes 
tillägg med ett par frågor samt vissa mindre justeringar. Nästa steg blev ett 
testutskick av enkäten till företagsledare och ekonomichefer i små och medelstora 
företag, vilka utgör studiens målgrupp. Sammantaget gjordes ett testutskick till 19 
företag i Västerbotten, varav 11 av dessa företag fyllde i enkäten samt 
kommenterade eventuella oklarheter. Utifrån påtalanden från ”testpersonerna” 
gjordes en del förändringar, framförallt förenklades vissa frågeställningar och 
svarsalternativ.  
 
Övergripande behandlas i enkäten frågeställningar kring både de revisions- och 
rådgivningstjänster som revisionsbyrån tillhandahåller. Frågorna omfattar både 
rena faktafrågor kring omfattning och inriktning på kontakten med revisionsbyrån 
samt attityder till revision och rådgivning. Enkäten har ställts till VD/företagsledare 
i företaget.  Bakgrunden är att det i Svanström (2004) framkommit att 
företagsledaren ofta sköter kontakten med revisionsbyrån i de mindre företagen 
som saknar en uttalad ekonomifunktion. Företagsledaren har vidare normalt en 
mycket god insikt i företaget och dess behov av revision och rådgivning. I följebrev 
har dock påtalats att enkäten i stället bör fyllas i av ekonomichef/ekonomiansvarig 
om denne sköter huvuddelen av kontakten med företagets revisionsbyrå. Avsikten 
har således varit att personen med störst erfarenhet av revisionsbyråns arbete samt 
sannolikt störst inflytande över revisionsfrågor svarat på enkätfrågorna. 
Bedömningen är att svaren från respondenterna därigenom blir så tillförlitliga och 
insiktsfulla som möjligt.   
 
Den enkät som slutligen skickats ut till företagen innehåller fem olika sektioner (se 
bilaga 1). Det kan noteras att sektionerna i enkäten inte numrerats. I den första 
sektionen har respondenten fått besvara ett större antal bakgrundsfrågor om 
företaget och relationen till revisionsbyrån.  Denna information används för att 
beskriva datamaterialet som analyseras men även mer direkt för att analysera 
samband mellan företagens efterfrågan på revision respektive rådgivning och ett 
större antal företagskaraktäristika. Efterföljande sektion innehåller ett antal 
frågeställningar kring kontakten med revisionsbyrån. Dessa frågeställningar 
används endast i mindre utsträckning i analyserna. I tolkningen av resultaten 
relateras till några av frågorna, framförallt frågeställningen som handlar om i vilken 
utsträckning relationen till företagets revisor är personlig, snarare än strikt 
yrkesmässig.  
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I den tredje sektionen har företagen fått ta ställning till ett antal frågeställningar om 
revisionens innebörd och den potentiella nyttan av revisionen. Ett par frågor 
relaterar också till den upplevda kostnaden av revisionen. En frågeställning som 
används i hög utsträckning i analyserna, både som beroende och oberoende 
variabel, är i vilken utsträckning som revisionen innebär att kvaliteten på företagets 
redovisningsinformation förbättras. Frågorna omfattar även t.ex. revisionens 
interna nytta samt dess nytta för långivare och Skatteverket, vars relevans 
motiverats i den teoretiska genomgången. Därefter följer ett par centrala 
frågeställningar för denna studie. Det gäller framförallt företagens val av revision, i 
frånvaron av lagkrav, som analyseras ingående i kapitel 4. Relaterade frågor gäller 
företagens inställning till revisionsplikten samt huruvida företaget upplever att de 
har nytta av lagkravet på revision. 
 
I sektion fyra kartläggs inledningsvis i vilken utsträckning företaget anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning. Respondenten har därefter fått ta ställning till ett 
antal attitydfrågor om den rådgivning som utförs samt ange huruvida företaget 
anlitar revisionsbyrån för 18 olika typer av specifika rådgivningstjänster. 
Omfattning och inriktning på hur företagen anlitar revisoinsbyrån för rådgivning 
används i analyser både som beroende variabel (kapitel 5) och som oberoende 
variabel (kapitel 4 & 6). Respondenten har också angivit vilka andra källor som 
företaget anlitar för rådgivning. Avslutningsvis har företagen i sektion fem fått ta 
ställning till hur nöjda de är med revisionsbyråns tjänster. I avhandlingen har 
emellertid valts att inte närmare analysera klienternas tillfredsställelse med 
revisionsbyråns tjänster.   

3.6 Ett stratifierat urval 
En nationell enkätstudie genomfördes i små och medelstora företag under våren 
2006. En postenkät skickades ut till totalt 900 aktiebolag i tre olika storleksklasser 
belägna i tre olika regioner i landet. Urvalet är baserat på ett stratifierat urval 
utifrån storlek och region. Syftet med urvalet är att erhålla ett tillfredsställande 
antal svar från företag av olika storlek och från företag belägna i skilda regioner i 
Sverige. Anledningen till att data samlas in från olika stratum kan relateras till 
tidigare forskningsresultat (Fink 2003:38) och det är vanligt att forskaren förväntar 
sig skillnader mellan stratum avseende den variabel som undersöks (Fink 2003; 
Dahmström 2005). I litteraturen finns stöd för att efterfrågan på både revision 
(Chow 1982; Collis et al. 2004) och rådgivning (Bennett & Robson 1999a; 
Tanewski & Carey 2007) varierar med företagsstorlek. Det finns också visst stöd 
för att efterfrågan på rådgivning i små och medelstora företag varierar beroende på 
region (Keeble et al. 1992; Keeble 1998).  
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Urvalsförfarandet innebär att först görs en indelning i ett visst antal stratum och 
därefter görs ett slumpmässigt urval inom varje stratum. Ett helt och hållet obundet 
slumpmässigt urval, som förespråkas mot bakgrund av att alla enheter i 
urvalsgruppen då har samma möjlighet att komma med i urvalet, ger inte samma 
möjligt att analysera skillnader utifrån region och företagsstorlek. Bakgrunden är 
att datamaterialet då med hög sannolikhet skulle domineras av väldigt små företag 
från storstadsregionerna. I regressionsanalyser kontrolleras för region och 
företagsstorlek. I urvalet ingår inte finansiella företag och kreditinstitut, vilket ska 
ses mot bakgrund av att dessa företag har en särskild lagstiftning att efterleva57. Att 
eliminera finansiella företag får betraktas som ett vanligt förfarande. I studien ingår 
också endast företag som SCB klassificerar som aktiva aktiebolag. Utifrån studiens 
syften är det inte intressant att inkludera företag med vilande verksamhet. Vidare 
gäller att i urvalet av företag ingår endast aktiebolag. Bakgrunden är att just 
aktiebolagen har krav på allmän revisionsplikt och att det är ovanligt att företag 
drivs i någon annan företagsform när det finns mer än ett fåtal anställda.  

3.6.1 Företagsstorlek 
Studien har utförts i små och medelstora företag. Företagen som helt saknar 
anställda ingår dock inte i urvalet. Motivet till att exkludera företag utan anställda 
är huvudsakligen att många av dessa företag har mycket begränsad verksamhet och 
att svarsfrekvensen kan förväntas vara låg. Företagen som ingår i studien tillhör 
följande tre storleksgrupper58:  
 
1) Mikroföretag som har 1–9 anställda,  
2) Små företag som har 10–49 anställda,  
3) Medelstora företag som har 50–249 anställda.  
 
Det storleksmässiga urvalet av företag för studien har baserats på antal anställda 
och följer EU:s klassificering. Enligt EU krävs att företagen har minst 250 anställda 
och en årsomsättning på minst 50 miljoner euro alternativt en balansomslutning på 
minst 43 miljoner euro för att företaget inte ska tillhöra kategorin små- och 
medelstora företag (2003/361/EC). Vid tidpunkten för urvalet för studien var 
samtliga företag i studien klassificerade inom kategorin små och medelstora 
företag. Motivet till det storleksmässiga urvalet är att täcka in hela spektrat av små 
och medelstora företag, med undantag för dem som saknar anställda. Det valda 
                                                 
57 Lagstiftning som särskilt gäller för bank- och försäkringsbolag är lag (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse, sparbankslag (1987:619), lag (1995:1570) om medlemsbanker och 
försäkringsrörelselag (1982:713).  
58  Vid tidpunkten för urvalet (10/2-2006) tillhörde företagen någon av dessa grupper, enligt 
SCB:s klassificering.  
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urvalet innebär att det blir möjligt att analysera skillnader mellan företag av olika 
företagsstorlek och att det efter viktning (se avsnitt 3.10) finns grund att uttala sig 
generellt avseende t.ex. efterfrågan på revision och rådgivning i små och 
medelstora företag.   

3.6.2 Region 
Från avsnitt 2.13.2 har framkommit att efterfrågan på rådgivning kan skilja sig 
mellan företag i glesbygd och storstad (Keeble 1998). I denna studie ingår tre 
regioner; Stockholm, Småland och Norrland. Förklaringen till valet av regioner är 
att de skiljer sig åt i olika avseenden och att dessa regioner totalt sett väl skall 
representera situationen för små och medelstora företag. Stockholms län har en 
population på 1,8 miljoner invånare och kan betraktas som centrum för ekonomisk, 
administrativ och politisk aktivitet (NUTEK 2000). I denna storstadsregion är 
utbudet av revisionsbyråer (och andra leverantörer av tjänster) stort, i regionen 
finns allt från enmansbyråer till huvudkontoren för de stora internationella 
revisionsbyråerna med hundratals anställda på kontoret.  
 
Den andra regionen som ingår i studien är Småland. Västra Småland har beskrivits 
som en region med mycket goda företagsvillkor och där samarbetet med aktörer 
inom nätverk är starkt (Wigren 2003). Denna region är belägen i södra Sverige och 
har drygt 700 000 invånare. Smålandsregionen består i studien av företag från länen 
Kalmar, Kronoberg och Jönköping. I regionen finns ett antal medelstora städer59 
som Jönköping (123 709 invånare), Växjö (79 562 invånare) och Kalmar (61 533 
invånare) samt ett större antal små städer (t.ex. Oskarshamn, Nässjö, Värnamo, 
Vetlanda, Ljungby och Västervik som alla har 25 000–40 000 invånare)60.  
Den tredje regionen som har valts är Norrland. Norrlandsregionen består i studien 
av länen Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Karaktäristiskt för 
Norrland är att regionen är glest befolkad. Sammantaget finns i regionen som 
täcker en relativt stor del av landet omkring 900 000 invånare. I regionen finns 
många byar och mindre samhällen samt ett mindre antal små och medelstora städer 
(Umeå, Skellefteå, Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik och Gävle).  
 
Regionerna Småland och Norrland har i förhållande till Stockholmsregionen 
likheten att företagen är verksamma utanför en storstadsregion, men skillnaderna är 
också stora. Skillnaderna gäller t.ex. att företagen i Småland finns på ett betydligt 
kortare avstånd, vilket ger bättre samarbetsmöjligheter. Företagsklimatet har 
beskrivits som starkt i Småland (Wigren 2003), medan det i en ranking av 
                                                 
59 Inom EU kategoriseras städer efter invånarantal enligt: stor stad = >250 000 invånare, 
medelstor stad = 50–250 000 invånare, liten stad = 10–50 000 invånare.  
60 Uppgifter om invånarantal i olika städer har hämtats från SCB och gäller per 31/12 2007. 
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kommuners företagsklimat visat sig att många kommuner i norra Sverige hamnar 
långt ned på listan (Svenskt Näringsliv 2007). En för studien viktig skillnad mellan 
företag i storstad (Stockholm) jämfört med företag i mindre städer eller i glesbygd 
(Norrland och Småland) är storleken på den revisionsbyrå som anlitas. På mindre 
orter i Norrlands inland finns det i många fall högst några personer på den lokala 
revisionsbyrån som anlitas (även om företaget anlitar en stor internationell byrå) 
och det saknas ofta konkurrerande byråer i närheten. Skillnader i storlek på den 
revisionsbyrå som företaget anlitar kan ha betydelse dels för vilka resurser som 
finns tillängliga, dels för hur personlig relation som företaget utvecklar till revisorn 
och övriga personer på revisionsbyrån.  
 
Syftet med den korta redogörelsen ovan har varit att visa på regionernas 
övergripande skillnader. Sammantaget är bedömningen att regionerna väl 
återspeglar förhållanden som i allmänhet gäller för mindre företag i landet. 
Regionerna i urvalet täcker in hela landet och omfattar såväl glesbygd och mindre 
städer som storstad. De valda regionerna möjliggör jämförande analyser mellan en 
storstadsregion (Stockholm), en region med nära samarbete och avstånd mellan 
företag (Småland) samt en glest befolkad region med stora avstånd mellan företag 
(Norrland). Med ett urval utan regional indelning hade en mycket stor andel av 
företagen som ingått i studien varit lokaliserade till Stockholm och andra 
storstadsregioner. I hela norra Sverige finns t.ex. endast 17 % av företagen i 
Sverige (SCB 2006). I tabell 3.1 sammanfattas karaktäristika för de regioner som 
ingår i urvalet:  
 
Tabell 3.1:  Urvalet efter region.  
Region Karaktäristika Geografiskt läge 
Stockholm  Storstad  Mellersta Sverige 
Småland  
(Länen Kronoberg, Kalmar 
& Jönköping) 

Medelstora och små 
städer  

Södra Sverige 

Norrland  
(Länen Västerbotten 
Västernorrland, Gävleborg & 
Jämtland) 

Glesbygd samt små 
och medelstora städer 

Norra Sverige 

3.7 Enkätutskicket 
Företag från tre storleksgrupper och tre regioner ingår i urvalet, vilket innebär att 
totalt ingår nio stratum i urvalet. Inom varje stratum har 100 företag valts ut helt 
slumpmässigt utifrån SCB:s företagsregister. Förutom finansiella bolag ingår 
samtliga branscher i urvalet. Bakgrunden är resultaten ska återspegla efterfrågan på 
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revision och rådgivning i samtliga branscher. Från tabell 3.2 framgår att urvalet för 
denna studie inneburit att enkäten skickats ut enligt följande distribution:   
 
Tabell 3.2: Sammanfattning av enkätutskicket.  
             Region 
 
Anställda       

Stockholms län Jönköping, 
Kronoberg & 
Kalmar 

Västerbotten, 
Västernorrland, 
Gävleborg & 
Jämtland 

Totalt 

1–9 100 100 100 300 

10–49 100 100 100 300 

50–249 100 100 100 300 

Totalt 300 300 300 900 

 
Enkäten har sammantaget skickats ut till 900 företag. Urvalsramen har dock fått 
justeras något i efterhand. Det visade sig att totalt nio av företagen inte ingår i 
urvalet av olika anledningar. Sex företag var under våren 2006 inaktiva till följd av 
konkurs, avveckling eller utförsäljning. Två av företagen hade fusionerats och där 
hade det nya bolaget bildats på annan ort. Ett företag översteg också avsevärt 
urvalskriteriet för antal anställda. Enligt både egen uppgift och årsredovisningen för 
verksamhetsåret 2005 har företaget flera tusen anställda och tillhör således inte 
urvalsramen och den population som studeras. Bolaget har sannolikt av någon 
anledning klassificerats felaktigt hos SCB. Sammantaget utgörs urvalsramen efter 
dessa justeringar av totalt 891 företag61.  

3.8 Svarsfrekvens 
Sammantaget har 421 användbara svar inkommit från enkätutskicket. Det innebär 
att den totala svarsfrekvensen för studien är 47,3 % (beräknat på ett urval på 891 
företag). Åtgärderna för att få tillstånd en så hög svarsfrekvens som möjligt har 
bestått i att skicka med ett följebrev där revisorsorganisationen FAR (sedermera 
FARSRS) uttalade sitt stöd för studien och betonade vikten av en hög svarsandel. 
Vidare har förutom ett ordinarie utskick (februari 2006) även två påminnelser (mars 
och april 2006) gått ut till de företag som vid tidpunkten ännu inte svarat på 
enkäten. Sammantaget inkom 429 enkäter som till någon del var ifyllda. Åtta av 
dessa enkäter var ifyllda i mycket låg utsträckning, d.v.s. hade ett högt internt 
                                                 
61 Fyra av företagen överstiger enligt egen uppgift knappt det övre urvalskriteriet på 250 
anställda. Bakgrunden kan vara potentiella förändringar i personalstyrka sedan klassificeringen 
enligt SCB. Samtliga dessa företag har 300 anställda eller färre och har medtagits i analyserna, 
eftersom de ligger nära urvalskriteriet och till följd av att de enligt årsredovisningen för 2005 inte 
överstiger 250 anställda. Företagen ingår i gruppen av företag som har 50–249 anställda.  
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bortfall. Det interna bortfallet för dessa enkäter var minst 50 %, vilket inneburit att 
de har eliminerats och inte ingår i några analyser. 28 företag meddelade per telefon, 
e-post eller brev att de av någon anledning inte kunde delta i studien. Bland 
orsakerna angavs bl.a. tidsbrist samt en policy att inte besvara enkäter. Efter storlek 
och region har svaren fördelats enligt tabell 3.3 (inom parentes anges 
svarsfrekvensen i procent):  
 
Tabell 3.3: Antal svarande företag per storleksgrupp och region.62 
             Region 
 
 
Anställda       

Stockholms län Jönköping, 
Kronoberg & 
Kalmar 

Västerbotten, 
Västernorrland, 
Gävleborg & 
Jämtland 

Totalt 

1-9 32 (32,7 %) 48 (49,0 %) 42 (42,4 %) 122 (41,4 %) 

10-49 40 (40,4 %) 61 (61 %) 52 (52,0 %) 153 (51,8 %) 

50-249 48 (48,0 %) 46 (46,5 %) 52 (53,1 %) 146 (49,2 %) 

Totalt 120 (40,4 %) 155 (52,2 %) 146 (49,2 %) 421 (47,3 %) 

 
I tabell 3.3 framgår att svarsfrekvensen är lägst hos företagen i 
Stockholmsregionen, medan den högsta svarsandelen finns bland företagen i 
Smålandsregionen (Jönköping, Kronoberg och Kalmar). Utifrån företagsstorlek är 
det företagen som har 10–49 anställda som svarat i högst utsträckning, medan de 
minsta företagen har lägst svarsandel.  

3.8.1 Svarsfrekvens i förhållande till jämförbara studier 
En svarsfrekvens på knappt 50 % är i förhållande till jämförbara studier av små- 
och medelstora företag god. I tidigare jämförbara studier, där den studerade 
populationen varit små- och medelstora företag, har svarsfrekvensen varit lägre 
eller väsentligt lägre. För att exemplifiera kan noteras svarsfrekvenser för relaterade 
studier på 17 % i Collis et al. (2004), 21 % i Tanewski & Carey (2007), 25 % i 
Bennett & Robson (1999a) och 34 % i Seow (2001). Wallace och Mellor (1988) 
diskuterar effekter av bortfall i enkätstudier inom redovisning och menar att 
svarsfrekvensen för enkäter i allmänhet är låg. De hänvisar till att svarsfrekvenser 
normalt ligger i intervallet 10–50 %. Svarsfrekvensen är vid en jämförelse med 
liknande internationella studier högst tillfredsställande men innebär ändå att 
bortfallet behöver analyseras.  

                                                 
62 Efter justeringar av urvalsramen ingår följande antal företag i respektive stratum: Stockholm  
1–9:98, Stockholm 10–49:99, Stockholm 50–249:100, Småland 1–9:98, Småland 10–49:100, 
Småland 50–249:99, Norrland 1–9:99, Norrland 10–49:100, Norrland 50–249:98.   
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3.9 Bortfallsanalyser     
Wallace och Mellor (1988) diskuterar hanteringen av dels bortfall av hela enkäter 
och dels bortfall av enskilda frågeställningar (internt eller partiellt bortfall). För att 
hantera bortfall av hela enkäter kan en jämförande analys göras mellan tidigt 
inkomna svar och sent inkomna svar, enligt den s.k. surrogatmetoden. 
Surrogatmetoden är ofta använd och är lämplig vid relativt hög svarsfrekvens, 
enligt Wallace och Mellor (1988) för svarsandelar i det övre skiktet i intervallet  
15–50 %. Metoden bygger på antagandet att respondenter som svarar sent i hög 
grad har samma uppfattning som de respondenter som inte svarar överhuvudtaget. 
Oppenheim (1992) har visat att grovt sett liknar sent svarande respondenter dem 
som inte svarar alls. Det vanliga sättet för att enligt surrogatmetoden analysera 
bortfall är att jämföra om det finns signifikanta skillnader i medelvärde mellan dem 
som svarat tidigt och dem som svarat sent.  Ett annat sätt för att analysera bortfallet 
är att jämföra karaktäristika för de respondenter som svarat på enkäten med 
karaktäristika för samtliga företag i urvalet. Argumentet är här att om de som svarat 
har ungefär samma karaktäristika som dem som inte svarat är resultaten 
representativa. I denna studie har bortfallet analyserats på båda de sätt som beskrivs 
ovan.  

3.9.1 Bortfall av enkäter 
Från tidigare har framkommit vissa mindre skillnader i benägenheten att besvara 
enkäten utifrån region och företagsstorlek. Svarsfrekvensen per region framgår av 
tabell 3.3 och varierar mellan 40 % (Stockholm) och 52 % (Småland). Utifrån 
företagsstorlek varierar svarsandelen från 41 % (1–9 anställda) till 52 % (10–49 
anställda). Skillnaderna bedöms sammantaget som relativt små och de bör inte 
inverka negativt på resultatens tillförlitlighet. I tabell 3.4 framgår vidare att 
skillnaderna är relativt små mellan företagen som svarat på enkäten och samtliga 
företag i urvalet med avseende på branschtillhörighet63 (inom parentes anges den 
procentuella fördelningen utifrån bransch).  

                                                 
63 Branschtillhörighet för företagen som svarat på enkäten baseras på respondentens egen 
klassificering, medan uppgifterna för samtliga företag bygger på SCB:s branschindelning. 
Skillnaderna mellan företagens egen klassificering och SCB:s indelning är vid en genomgång 
relativt liten.  
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Tabell 3.4: Branschtillhörighet för svarande företag respektive för samtliga företag i 
urvalsramen. 
Bransch Svarande företag Samtliga företag i urvalet 
Tillverkande 161 (38,2 %) 321 (36,0 %) 
Handel 113 (26,8 %) 277 (31,1 %) 
Tjänste  100 (23,8 %) 199 (22,3 %) 
Annat 47 (11,2 %) 94 (10,6 %) 
Totalt 421 891 

 
Bortfallsanalyser har även utförts för respektive stratum. Dessa bortfallsanalyser 
har gjorts utifrån bransch och utifrån antal anställda. En genomgång visar 
sammantaget på relativt små skillnader inom varje stratum mellan företagen som 
svarat och samtliga företag i urvalsgruppen. De största skillnaderna visar sig för 
Norrlandsföretag som har 1–9 anställda, där tjänsteföretag är överrepresenterande, 
samt för Norrlandsföretag som har 10–49 anställda, där det i stället är tillverkande 
företag som svarat i högre utsträckning än vad som motsvaras av andelen 
tillverkande företag i urvalsramen. I de analyser som genomförs i studien viktas 
observationer från Stockholmsföretag med 1–9 anställda upp kraftigt (se avsnitt 
3.10). Bakgrunden är att resultaten ska vara representativa för små och medelstora 
företag i allmänhet. Det innebär att det blir särskilt viktigt att just detta stratum är 
representativt och föranleder att resultaten från dessa bortfallsanalyser redovisas 
mer ingående nedan.   
 
En analys av Stockholmsföretagen som har 1–9 anställda visar att 18,8 % av 
företagen som svarat är tillverkande företag (motsvarande siffra är 20,4 % för 
samtliga företag i urvalsgruppen), handelsföretagen utgör 28,1 % (32,7 %), 
tjänsteföretagen 40,6 % (37,9 %) och slutligen andra företag 12,5 % (9,2 %). 
Skillnader mellan företagen som svarat på enkäten och de som inte svarat är inte 
signifikant för någon av branscherna64. En jämförelse har också gjort utifrån 
företagsstorlek inom samtliga stratum utan att några signifikanta skillnader kunnat 
identifieras. För Stockholmsföretag som har 1–9 anställda visar en genomgång att 
87,5 % av företagen som svarat har 1–5 anställda (motsvarande siffra är 84,7 % för 
hela urvalsgruppen), medan 12,5 % har 5–9 anställda (15,3 %). Skillnader i antal 
anställda mellan företagen som svarat på enkäten och de som inte svarat är inte 
signifikanta (sig. 0,591). Den sammantagna bedömningen är att skillnader mellan 
företagen som svarat och inte svarat är väldigt små, både i allmänhet och specifikt 
                                                 
64 Test av skillnader mellan grupperna har utförts med ett dubbelsidigt Pearson Chi Square-test. 
Signifikansnivåer för skillnader mellan företag som svarat på enkäten och företag som ej svarat är 
för respektive bransch: tillverkande (sig. 0,777), handel (sig. 0,506), tjänste (sig. 0,683) och 
annan (sig. 0,429).  
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för Stockholmsföretag med 1–9 anställda. Det innebär att bortfallet inte ska 
medföra några allvarliga konsekvenser för tillförlitligheten i de analyser som utförs.  
 
I nästa steg görs jämförelser mellan dem som svarat tidigt på enkäten och dem som 
svarat sent. Företagen som svarat tidigt är de 290 företag som svarat efter det 
ordinarie utskicket, d.v.s. under perioden 21/2–17/3 2006. Företagen som svarat 
sent utgörs av de 131 företag som svarat efter någon av de två påminnelserna, d.v.s. 
från 18/3 2006 och framåt. För att jämföra de två grupperna har skillnader i 
medelvärden för ett antal centrala företagskaraktäristika analyserats med hjälp av 
ett t-test. Resultaten visar inte på några signifikanta skillnader mellan tidigt och 
sent svarande företag med avseende på antal anställda (sig. 0,634), omsättning (sig. 
0,929), avkastning på totalt kapital (sig. 0,146) och soliditet (sig. 0,540). Det 
framkommer däremot en marginellt signifikant skillnad för längden på 
revisionsuppdraget (sig. 0,084). Det visar sig att företagen som svarat sent i 
genomsnitt haft sin nuvarande revisionsbyrå knappt fyra år längre (17 år jämfört 
med 13 år). För de olika attitydfrågorna framkommer inte några avsevärda 
skillnader mellan grupperna. Tendensen är dock att företag som svarat tidigare i 
allmänhet är något mer positiva till värdet av revisionsbyråns tjänster.  

3.9.2 Internt bortfall 
Vid sidan av de åtta enkäter som eliminerats till följd av mycket stora interna 
bortfall (se avsnitt 3.7) har respondenterna i allmänhet fyllt i de allra flesta av 
enkätfrågorna. Det interna bortfallet för de enskilda frågeställningarna ligger på 
högst några procent. Det är dock två frågeställningar som har betydligt större 
bortfall, frågorna gäller dels företagets export, dels under hur lång tid som 
nuvarande revisions anlitats. Att besvara dessa frågor kan beroende på respondent 
vara svåra och/eller tidskrävande att svara på. Längden på revisionsuppdraget 
används som beroende variabel i kapitel 5 och 6, medan export inte ingår i några 
regressionsanalyser. Det interna bortfallet för längden på uppdraget ligger på  
15-16 %. Konsekvensen av det interna bortfallet är att antalet observationer som 
ingår i analyserna blir färre. I de analyser där längden på revisionsuppdraget ingår 
har även testas att utelämna denna variabel och kontrollera om resultaten i övrigt 
blir desamma. Eventuella avvikelser rapporteras då i de empiriska avsnitten. Ett 
alternativt sätt att hantera det interna bortfallet är att t.ex. ersätta bortfallet med 
medelvärdet. En nackdel är då att spridningen i svaren krymper.  
 
De företag som inte anlitar revisionsbyrån för rådgivning har inte besvarat en rad 
frågeställningar som avser rådgivning. Detta bortfall är emellertid helt medvetet, 
eftersom dessa företag saknar erfarenhet av rådgivningsutbyte med revisionsbyrån. 
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Ett flertal analyser, framförallt i kapitel 5, utförs därför utan att den tredjedel 
företag som inte anlitar revisionsbyrån ingår.  

3.10 Viktning av datamaterialet 
Av tidigare diskussioner har framkommit att motivet till det valda stratifierade varit 
att erhålla ett tillfredsställande antal företag från respektive storleksgrupp och 
region, bl.a. i syfte att kunna analysera skillnader mellan grupper. Det stratifierade 
urvalet innebär emellertid att det insamlade materialet inte blir representativt för 
hela populationen av små och medelstora företag. Anledningen är att de större 
företagen i studien (10–49 anställda respektive 50–249 anställda) är kraftigt 
överrepresenterade i förhållande till hela populationen, medan mikroföretagen (1–9 
anställda) är underrepresenterade. På samma sätt är företagen från Småland och 
Norrland överrepresenterade, medan Stockholmsföretagen är underrepresenterade. 
Vid ”ojämna urvalsgrupper” kan resultat inte aggregeras till hela populationen av 
små företag utan att materialet viktas (Bennett & Robson 1999a:165).  
Målsättningen för studien är emellertid att kunna göra generella uttalanden för hela 
populationen av små och medelstora företag. Det innebär att materialet viktas mot 
bakgrund av hur hela populationen ser ut. Tillvägagångssättet att först göra ett 
stratifierat urval och sedan vikta datamaterialet för att resultaten ska vara giltiga för 
hela populationen är ett vanligt tillvägagångssätt i olika sammanhang (Dahmström 
2005), t.ex. för olika typer av offentliga utredningar. I Bennett och Robson (2003) 
viktas insamlad enkätdata efter företagsstorlek och bransch för att resultaten ska 
vara representativa för populationen små och medelstora företag i Storbritannien.   
 
I denna studie viktas det insamlade datamaterialet utifrån uppgifter om det totala 
antalet företag i respektive stratum. Behovet av denna viktning innebär att vissa 
beräkningar behöver göras. Först beräknas den vikt som varje stratum har utan att 
viktning sker genom att antalet svar i respektive stratum divideras med totala 
antalet svar. I nästa steg beräknas den vikt som varje stratum bör ha för att 
fördelningen ska motsvara populationen. Detta sker genom att det totala antalet 
företag i respektive stratum (t.ex. 39 837 för Stockholmsföretag som har 1–9 
anställda) divideras med det totala antalet företag som finns i den studerade 
populationen65 (75 845 aktiebolag). Förfarandet syftar till att varje stratum ska få 
den vikt som motsvarar dess storlek i populationen (Dahmström 2000:216-218). 
För att sedan få fram den vikt en enskild observation i respektive stratum bör ha 
divideras den beräknade viktade andelen med den oviktade andelen. Slutligen 
erhålls antalet observationer som ingår för varje stratum genom att vikten för varje 

                                                 
65 Uppgifterna om antalet aktiebolag i respektive stratum bygger på information erhållen från 
SCB 7/12 2006.  
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observation multipliceras med antalet svar. I tabell 3.5 åskådliggörs den 
genomförda viktningen av datamaterialet. Vikterna har avrundats i tabellen.  
 
Tabell 3.5: Viktning av datamaterialet. 
Stratum Antal 

svar  
 

Oviktad 
andel för 
varje 
stratum 

Tot. antal 
företag i 
resp. 
stratum 

Viktad  
andel för 
varje 
stratum 

Vikt för 
varje obs. 

Antal 
obs.  
efter 
viktning 

Stockholm, 1–9 32 0,0760095 39837 0,5252422 6,9102186 221 
Stockholm, 10–49 40 0,0950119 6317 0,0832883 0,8766092 35 
Stockholm, 50–249 48 0,1140143 1207 0,0159140 0,1395790 7 
Småland, 1–9 48 0,0997625 12365 0,1410376 1,4137344 59 
Småland, 10–49 61 0,1235154 2285 0,0314325 0,2544826 13 
Småland, 50–249 46 0,1235154 311 0,0058277 0,0471818 2 
Norrland, 1–9 42 0,1140143 10697 0,1630299 1,4299078 69 
Norrland, 10–49 52 0,1448931 2384 0,0301272 0,2079273 13 
Norrland, 50–249 52 0,1092637 442 0,0041005 0,0375282 2 
Totalt 421 1 75845 1  421 

 
Efter genomförd viktning kommer de minsta Stockholmsföretagen att väga tyngst. 
Varje observation i denna grupp kommer att väga nästan sju gånger dess 
”ursprungsvikt”. På motsvarande sätt kommer de stora företagen att viktas ned. 
Observationer från de största företagen i Norrland väger t.ex. ungefär 4 % av dess 
ursprungliga vikt.  I beskrivningen av datamaterialet som följer senare i kapitlet 
åskådliggörs skillnaden mellan det viktade och det oviktade datamaterialet.  Efter 
genomförd viktning och mot bakgrund av att valda regioner tillsammans bedöms 
återspegla förhållanden för företag i allmänhet anses resultaten vara generaliserbara 
för populationen små och medelstora företag. Det kan noteras att samtliga analyser 
genomförs, om inte annat framkommer, med viktat datamaterial. Konsekvenserna 
av viktningen är att det är relativt få observationer som ingår i framförallt den 
största storleksgruppen. Det har i samband med analyser av efterfrågan på revision 
inneburit att skattningen av koefficienten för de dummyvariabler som kontrollerar 
för antal anställda blivit osäker. I dessa fall har kontrollvariablerna för antal 
anställda eliminerats, vilket också framgår av kapitel 4.  

3.11 Årsredovisningsdata 
Kompletterande information från årsredovisningshandlingar har samlats in för 
samtliga företag som besvarat enkäten. Bakgrunden är att för samtliga analyser 
krävs i mer eller mindre omfattning information från företagens årsredovisning för 
att kunna genomföra analyserna. Uppgifter om omsättning, totala tillgångar, 
resultat före finansnetto, soliditet och revisions- och konsultarvoden hör till 
information som samlats in. Viss information har också kompletterats från 
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årsredovisningar, t.ex. när respondenten inte angivit vilken revisionsbyrå som 
företaget anlitar. För kapitel 6 i avhandlingen har även en hel del annan information 
samlats för att kunna beräkna redovisningskvaliteten i form av oväntade 
periodiseringar, t.ex. information om förändringen av kundfordringar, 
leverantörsskulder, lager, interimsfordringar och interimsskulder.  
 
Informationen har hämtats från respektive företags årsredovisning för 
räkenskapsåret 2005. Det innebär att i analyserna är uppgifterna om t.ex. 
omsättning och lönsamhet baserat på uppgifter för 2005. För att kunna beräkna 
förändringar av olika redovisningsposter har information inhämtats även för 
räkenskapsåret 2004. Omkring 13 % av företagen i studien har annat räkenskapsår 
än kalenderår. I dessa fall har använts det bokslut där merparten av månader härrör 
från 2005 (respektive 2004). Det innebär att för att samla in information från 
årsredovisningar för 2005 har uppgifter inhämtats från bokslut som avslutats 
mellan 31/7 2005–30/6 2006. Till följd av att enkäten besvarats under perioden 
februari till april 2006 föreligger god tidsmässig matchning mellan uppgifter från 
respondenten och information från årsredovisningar.  

3.12 Deskriptiv statistik  
Här presenteras det datamaterial som har samlats in genom den beskrivna 
enkätundersökningen. Syftet är att förmedla en övergripande bild av vilka företag 
som ingår i studien, medan det från respektive analyskapitel framgår vad som 
karaktäriserar just företagen som ingår i de specifika regressionsmodellerna. Den 
beskrivande statistiken innehåller även viss information om relationen till 
revisionsbyrån, t.ex. vilken revisionsbyrå som anlitas, längden på 
revisionsuppdraget samt omfattningen på kontakten. Informationen presenteras 
både i tabellform och i löptext.  

3.12.1  Region och antal anställda  
Totalt ingår 421 företag i studien. Datamaterialets fördelning efter antal anställda 
och region, både före och efter viktning, framgår av tabell 3.6. Tidigare har 
beskrivits hur denna viktning utförts.  



112

 
Tabell 3.6: Region och antal anställda, före och efter viktning. 
 FÖRE VIKTNING EFTER VIKTNING 
Region & antal 
anställda  

Antal 
företag 

Procent av 
samtliga 

Antal  
företag 

Procent av 
samtliga 

Norrland, 1–9  42 10,0 59 14,1 
Norrland, 10–49  52 12,4 13 3,1 
Norrland, 50–249  52 12,4 2 0,6 
Småland, 1–9  48 11,4 69 16,3 
Småland, 10–49  61 14,7 13 3,0 
Småland, 50–249  46 10,9 2 0,4 
Stockholm, 1–9  32 7,6 221 52,5 
Stockholm, 10–49  40 9,5 35 8,3 
Stockholm, 50–249  48 11,4 7 1,6 
Totalt 421 100 421 100 

 
Efter viktning är andelen företag från Norrland 18 %, från Småland 20 % och från 
Stockholm 62 %. Företagen som har 1–9 anställda utgör knappt 83 % av samtliga 
företag, medan företagen med 10–49 anställda står för knappt 15 % och företagen 
som har 50–249 anställda utgör knappt 3 %. Dessa andelar motsvarar fullt ut 
fördelningen för populationen små och medelstora företag. Fortsättningsvis i 
avhandlingen presenteras inte några uppgifter eller analyser där datamaterialet inte 
är viktat, om annat inte tydligt framgår.  

3.12.2  Omsättning och totala tillgångar 
Företagets storlek har i forskning kring efterfrågan på både revision och rådgivning 
visat sig vara en viktig förklarande faktor. I studier på dessa områden används 
oftast företagets omsättning eller dess totala tillgångar som storleksmått.  Av tabell 
3.7 och 3.8 framgår hur datamaterialet är fördelat efter omsättning respektive totala 
tillgångar.   
 
Tabell 3.7: Datamaterialet utifrån företagens omsättning (i miljoner kronor). 
Omsättning  Frekvens Procent Kumulativ procent 
0-5 183 43,5 43,5 
5-10 88 20,9 64,4 
10-25 47 11,2 75,6 
25-50 39 9,2 84,8 
50-100 35 8,3 93,1 
100-250 18 4,3 97,4 
250- 11 2,6 100 
Totalt 421 100  
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Tabell 3.8 : Datamaterialet utifrån företagens totala tillgångar (i miljoner kronor). 
Totala tillgångar  Frekvens Procent Kumulativ procent 
0-5 190 45,1 45,1 
5-10 53 12,5 57,6 
10-25 53 12,5 70,1 
25-50 27 6,5 76,6 
50-100 32 7,5 84,1 
100-250 42 10,6 94,7 
250- 22 5,3 100 
Totalt  421 100  

 
Medianvärdet för företagens omsättning uppgår till 4,956 miljoner kronor och de 
totala tillgångarna till 7,118 miljoner kronor. Medianvärdet är att betrakta som mer 
representativt än medelvärdet, eftersom ett par bolag med mycket hög omsättning 
avsevärt drar upp medelvärdet.  

3.12.3  Bransch 
Av det totala antalet företag i studien utgör tjänsteföretag 30 %, handelsföretag 25 
%, tillverkande företag 15 % medan 30 % av företagen har uppgivit ”annan 
bransch”66. Andelen tillverkande företag ökar västentligt med ökad företagsstorlek; 
från 9 % i företagen med 1–9 anställda till 24 % i företag som har 10–49 anställda 
och 36 % bland företag med 50–249 anställda. Handelsföretagen utgör 23 % bland 
de minsta företagen (1–9 anställda), 35 % i den mellanstora gruppen (10–49 
anställda) och 27 % i gruppen med de största företagen (50–249 anställda). 
Tjänsteföretagen utgör 34 % av företagen som har 1–9 anställda, 26 % av företagen 
med 10–49 anställda och slutligen 18 % av företagen som har 50–249 anställda. 
Företagen som uppger att de tillhör annan bransch är störst bland de minsta 
företagen (1–9 anställda), där denna andel är 35 %. I grupperna av större företag är 
andelen företag som tillhör annan bransch 15 respektive 18 %. Av samtliga företag 
uppger 26 % att de arbetar som underleverantörer.  

3.12.4  Ägarförhållanden 
Bland företagen som inte är dotterbolag har 50 % en ägare, 21 % har 2–3 ägare, 13 
% har 4–7 ägare och 17 % har åtta eller fler ägare.  Av företagen som inte är 
dotterbolag är det 61 procent av företag som är helägda av största ägaren, medan i 
21 procent av dessa företag äger den största ägaren mindre än 50 procent av 
företaget. I studien är 41 % dotterbolag till ett annat företag, medan 59 % inte är 
dotterbolag. Andelen företag som är dotterbolag är i allmänhet större bland företag 
                                                 
66  Procentandelarna bygger på företagens egna uppgifter om branschtillhörighet. 29 företag har 
inte angivit någon bransch eller angivit flera branscher. I dessa fall har SCB:s branschindelning 
används för klassificering av företagen.  
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som har fler anställda. I gruppen med företag som har 1–9 anställda är det 34 % av 
företagen som är dotterbolag, medan denna andel är 61 % hos företagen med 10–49 
anställda och 71 % bland företagen som har 50–249 anställda. I analyser av 
företagens efterfrågan på revision respektive rådgivning diskuteras att vissa 
förhållanden för dotterbolagen kan skilja sig åt i jämförelse med företagen som är 
moderbolag eller fristående företag. Bland företagen som är dotterbolag har 74 % 
av företagen en ägare, 21 % har två eller tre ägare medan 5 % har fyra eller fler 
ägare. 89 % av företagen som är dotterbolag ägs till 100 % av företagets största 
ägare med familj. 
 
En särskilt intressant aspekt, inte minst utifrån agentteoretiska resonemang, är i 
vilken utsträckning det finns utomstående ägare i företaget. Företag som enbart har 
ägare i företagsledningen är att betrakta som ägarlett (Collis 2003), vilket innebär 
att revisionens funktion för att kontrollera företagsledaren är begränsad. Tabell 3.9 
visar i vilken utsträckning företagen har ägare som inte ingår i företagsledningen (i 
procent), indelat efter om företaget är dotterbolag eller inte.  
 
Tabell 3.9:  Typ av ägare i företagsledningen (i %).   
          Ägare i företags-  
                         ledning 
Dotterbolag    

Företaget har ägare 
som inte ingår i 
företagsledningen 

Företaget saknar 
ägare som inte ingår i 
företagsledningen 

Totalt 

Dotterbolag 52 48 100 

Ej dotterbolag 25 75 100 

Totalt 36 64 100 

 
Tabellen visar att bland företagen som inte är dotterbolag är 3/4 företag som är att 
betrakta som ägarledda företag, d.v.s. att samma personer äger och driver företaget. 
Dessa företag har inga utomstående ägare som saknar insyn i företagsledningens 
arbete. Hos dotterbolagen har drygt hälften av företagen ägare som inte ingår i 
företagsledningen. I kapitel 4 analyseras huruvida efterfrågan på revision skiljer sig 
beroende på företagets ägarförhållanden.  

3.12.5  Lönsamhet och ekonomisk ställning 
En genomgång av lönsamheten hos företagen i datamaterialet visar att 32 % av 
företagen har en negativ räntabilitet på totalt kapital (Rt). 17 % av företagen har Rt 
på 0–4 %, 30 % av företagen har Rt på 4–10 % och 21 % av företagen har Rt 
överstigande 10 %. Närmare 1/3 av företagen redovisar alltså ett negativt resultat 
efter finansnetto och har dålig lönsamhet. Medelvärdet för företagens avkastning på 
totalt kapital är 1,6 % och medianen är 4,1 %. Till följd av att Rt beräknats på ett 
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sätt som skiljer sig något från det normala är angivna lönsamhetsmått något lägre 
än vad som annars varit fallet.67 
 
25 % av företagen har en soliditet på upp till 20 %, varav ett fåtal av dessa har en 
negativ soliditet. 23 % av företagen har en soliditet på 20–40 %, 21 % har en 
soliditet på 40–60 % och 31 % har en soliditet överstigande 60 %. Sammantaget 
framkommer att företagens soliditet varierar i hög utsträckning. Medelvärdet för 
företagens soliditet är 45 % och medianen är 46 %.    

3.12.6  Export och företagets ålder 
68 % av företagen uppger att de inte har någon export, medan 32 % av företagen 
exporterar i någon omfattning. Av företagen som exporterar är det  
50 % som exporterar för upp till 1 miljon kronor, 29 % exporterar för 1–10 
miljoner kronor och 21 % exporterar för över 10 miljoner kronor årligen.  
 
Det äldsta företaget i studien registrerades som aktiebolag 1848 och det yngsta 
företaget 2004. Medelåldern för företagen är 74 år och medianen 81 år. En så stor 
andel som 57 % av företagen i studien registrerades ursprungligen som aktiebolag 
under perioden 1900–1929. Företagen kan dock efter registrering av företagen ha 
bytt både namn och även inriktning på verksamheten. I analyserna har 
genomgående använts tidpunkten för den ursprungliga registreringen eftersom 
bättre alternativ saknas. Omkring 7 % av företagen har registrerats från 1990 och 
framåt. Uppgifterna baseras i första hand på företagens egna uppgifter. 15 % av 
företagen har dock inte uppgivit något registreringsår. I dessa fall har denna 
information hämtats in från Affärsdatas databas. Uppgifterna om registrering visar 
att företagen i studien i allmänhet varit verksamma under lång tid. Vid en 
jämförelse med information som erhållits från SCB om registeringsår för samtliga 
aktiebolag med 1–249 anställda är företagen i studien i genomsnitt äldre.     

3.12.7  Ekonomifunktionen 
16 % av företagen i studien har ingen person anställd för att sköta ekonomiska 
göromål. 56 % av företagen har en ekonomifunktion som består av upp till en 
heltidsanställd person, inklusive företagsledning, som arbetar med ekonomi.  
17 % av företagen har två personer anställda som hanterar ekonomiska frågor,  
5 % har tre anställda och 6 % har fyra anställda eller flera som arbetar med 
                                                 
67 Räntabilitet på totalt kapital, Rt, definieras vanligtvis som resultat före räntekostnader och 
skatt/totala tillgångar (Johansson & Runsten 2005). I måttet ingår normalt inte räntekostnader, 
vilket däremot är fallet för det mått på Rt som används i denna studie. Det får till följd att angivna 
genomsnittliga värden för avkastningen på totalt kapital är något lägre än vad som varit fallet om 
räntekostnader exkluderats.   
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ekonomi. Antalet personer som arbetar med ekonomiska uppgifter har ett tydligt 
samband med antalet anställda i företaget.  

3.12.8  Respondenternas profil  
Enkäten har ställts till VD för respektive företag. I följebrevet till enkäten framgick 
att företagsledare/VD i första hand bör besvara enkäten (se bilaga 1). I de fall där 
en ekonomiansvarig sköter huvuddelen av kontakten med revisionsbyrån 
uppmanades denne att i stället fylla i enkäten. Fördelningen av svaren har inneburit 
att i 60 % av företagen har företagsledare/VD i företaget svarat, medan 31 % 
arbetar som ekonomiansvarig/ekonomichef i företaget. 9 % av respondenterna har 
annan befattning i företaget. 77 % av företagsledarna äger aktier i företaget, medan 
denna andel är 20 % för både ekonomiansvariga och personer med annan 
befattning. Sammantaget är andelen respondenter som har aktieinnehav i företaget 
54 %.  
 
71 % av personerna som svarat på enkäten är män och 29 % är kvinnor. Både 
medelvärde och median för respondenternas ålder är 54 år. Den yngsta 
respondenten var i samband med enkätens ifyllande 28 år och den äldsta var 81 år. 
54 % av samtliga respondenter har universitetsutbildning som högsta utbildning.  
32 % av respondenterna är gymnasieutbildade, 8 % har grundskola som högsta 
utbildning och 6 % har uppgivit annan utbildning. Bland företagsledarna har 49 % 
universitetsutbildning, 36 % gymnasieutbildning, 11 % grundskoleutbildning och  
4 % uppger att de har annan utbildning. För ekonomiansvariga är det 54 % med 
universitetsutbildning, 31 % har gymnasieutbildning, 7 % har grundskola och 9 % 
har en annan utbildning. Hos de fåtal respondenter som har annan befattning är det  
90 % som har universitetsutbildning. I allmänhet visar det sig att utbildningsnivån 
hos respondenten är högre i större företag. 

3.12.9  Revisionsuppdraget 
19 % av företagen i studien anlitar vardera KPMG respektive Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers för revisionsuppdraget. 18 % anlitar Ernst & Young och 
12 % av företagen anlitar Deloitte. Det innebär sammantaget att 68 % av företagen 
anlitar en av de fyra stora revisionsbyråerna, en s.k. ”Big 4 revisor”.  
4 % av företagen revideras av Lindebergs Grant Thornton medan 28 % anlitar en 
annan mindre revisionsbyrå. Bland företagen som anlitar en annan byrå är 
spridningen mycket stor. Fem företag anlitar SET Revisionsbyrå och i övrigt anlitas 
samma revisionsbyrå av högst två företag. Andelen företag som anlitar de mindre 
revisionsbyråerna är störst bland de minsta företagen (1–9 anställda). Bland de 
större företagen är det däremot mycket ovanligt att anlita någon av de fyra stora 
revisionsbyråerna. Fördelningen bland de olika revisionsbyråerna stämmer relativt 
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väl med revisionsbyråernas storlek och markandsandelar (PwC årsredovisning 
05/06; Affärsvärlden 2007). Av alla svenska företag anlitar t.ex. 15 % Öhrlings 
PwC (PwC årsredovisning 05/06), vilket är en något lägre andel än i denna studie.  
Enligt Konsultguiden 2007 är Öhrlings PwC det största revisionsbolaget i Sverige 
mätt efter både omsättning och antal anställda följt av Ernst & Young, KPMG och 
Deloitte. Därefter kommer Lindebergs Grant Thornton, BDO Revision och SET 
Revisionsbyrå (Affärsvärden 2007). 
 
Företagen i studien har i genomsnitt anlitat sin revisionsbyrå i 14,5 år68. 
Medianvärdet för revisionsuppdragets längd är 10 år. Företagen har anlitat sin 
nuvarande revisionsbyrå från 1 till 140 år. 68 % av företagen har anlitat 
revisionsbyrån i mer än fem år. Längden på revisionsuppdragen i denna studie 
ligger något över tidigare studier och ger stöd för att revisionsuppdrag normalt är 
långa. I ett par tidigare studier har den genomsnittliga längden på 
revisionsuppdragen varierat från fem till tio år (Persson 1991; Morton 1998; Seow 
et al. 2001; Collis 2003; Ehrvers-og Selskabsstyrelsen 2005). 84 % av företagen har 
en man som vald revisor, medan 16 % har en kvinna.  
 
7 % av samtliga företag i datamaterialet har i årsredovisningen för räkenskapsåret 
2005 fått en revisionsberättelse med någon form av anmärkning, d.v.s. erhållit en 
s.k. oren revisionsberättelse. Det innebär att för övriga 93 % av företagen har 
revisorn avgett en ren revisionsberättelse, som inte innehåller några anmärkningar. 
En oren revisionsberättelse innebär att revisorn lämnat någon anmärkning med 
avseende på företagets räkenskaper eller förvaltning. Det kan handla om allt från att 
företaget lämnat in årsredovisningen för sent (ABL 10:37) till att revisorn bedömer 
att företaget inte är livskraftlig (RS & ISA 570 om fortsatt drift). En översiktlig 
analys visar att andelen orena revisionsberättelser är högst bland de mindre 
företagen. Andelen orena revisionsberättelser är 8 % bland företagen som har 1–9 
anställda och 2 % hos företag med 10–49 anställda. Bland företag med 50–249 
anställda hade inget av företagen erhållit en oren revisionsberättelse.   

3.12.10 Kontakten med revisionsbyrån 
Företagets totala kontakt med revisionsbyrån är beroende av huvudsakligen tre 
faktorer: inriktningen och omfattningen på revisionen, om företaget anlitar 
revisionsbyrån för redovisningstjänster samt i vilken grad företaget anlitar 
                                                 
68 Längden på uppdragen kan vara något underskattat eftersom vissa respondenter angivit att 
byrån anlitats i minst ett visst antal år alternativt mer än ett visst antal år. I dessa fall har angivet 
årtal registrerats, även om längden på uppdraget då faktiskt kan vara längre. Som tidigare nämnts 
är bortfallet för denna fråga omkring 15 %.  
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revisionsbyrån för rådgivning. Tabell 3.10 visar omfattningen på företagens kontakt 
med revisionsbyrån under det senaste året. Med kontakt avses alla typer av 
kontakter, t.ex. möten, sammanträden, telefonsamtal, brev och e-post. 
 
Tabell 3.10: Företagens kontakt med revisionsbyrån. 
Antalet tillfällen  
under senaste året 

Frekvens Procent Kumulativ procent 

0  1 0,3 0,3 
1-2  68 16,4 16,7 
3-8 202 48,9 65,6 
9-15 93 22,4 88,0 
16-30 29 7,0 95,0 
31 - 21 5,0 100,0 
Totalt 414 100  

 
Tabell 3.10 visar att det vanligast att företagen har kontakt med revisionsbyrån tre 
till åtta gånger per år. Det innebär att företagen har kontakt med revisionsbyrån 
ungefär varannan månad, men kontakten kan förväntas vara mer frekvent i 
samband med revisionen eller vid större händelser i företaget. Kontakten med 
revisionsbyrån förefaller öka något med företagsstorlek, vilket är ett samband som 
är naturligt mot bakgrund av att revisionsinsatserna blir mer omfattande i större 
företag. Omfattningen på företagens totala kontakt med revisionsbyrån har sällan 
framkommit av tidigare studier. I Svanström (2004:122) framkommer att kontakten 
med revisionsbyrån hos företagen i studien varierar från ett par gånger i månaden 
till ett par gånger per år. Majoriteten av företagen i en kvalitativ studie av Persson 
(1991) uppger att de samtalar med sin revisor en till fyra gånger per månad. I 
avsnitt 5.3 preciseras vid hur många tillfällen företagen anlitat revisionsbyrån för 
rådgivning under det senaste året.   

3.12.11 Revisionsarvode och konsultarvode 
Företagen i studien betalar i genomsnitt 50 214 kronor i revisionsarvode, medan 
medianen är 20 000 kronor. Om den procent av företagen som betalar högst 
revisionsarvode inte medräknas är medelvärdet för revisionsarvodet 35 526 kronor. 
Vid första kvartil är arvodet 10 000 kronor och vid tredje kvartil är arvodet 40 000 
kronor. En vidare genomgång visar att 26 % av företagen betalar upp till 10 000 
kronor i revisionsarvode, 25 % betalar mellan 10 000 och 20 000 kronor, 23 % 
betalar mellan 20 000 och 40 000 kronor, 16 % betalar mellan 40 000 och 100 000 
kronor och slutligen betalar 9 % av företagen mer än 100 000 kronor i 
revisionsarvode. Medianen för de företag som i studien har upp till 3 miljoner 
kronor i omsättning är ett revisionsarvode på 13 200 kronor.  Antagandet i Thorell 
och Norberg (2005) är att företag med upp till 3 miljoner kronor i omsättning 
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betalar ungefär 10 000 kronor i revisionsarvode. Företaget som betalar minst 
erlägger 3 800 kronor i revisionsarvode, medan företaget som betalar mest erlägger 
9 miljoner kronor i revisionsarvode. Ett tydligt samband framkommer mellan 
revisionsarvode och företagsstorlek. Medianen för företag som har 1–9 anställda är 
ett revisionsarvode på 17 000 kronor, hos företag med 10–49 anställda 50 000 
kronor och bland företag som har 50–249 anställda 178 000 kronor.    
 
Företagen i studien betalar i genomsnitt ett arvode för andra tjänster 
(konsultarvode) till revisionsbyrån på 33 200 kronor. Om den procent av företagen 
som betalar mest i konsultarvode exkluderas är medelvärdet 18 000 kronor. Drygt 
hälften av företagen i studien (50,3 %) betalar inget konsultarvode till 
revisionsbyrån. Bland företag som överhuvudtaget erlägger ett konsultarvode är 
medelvärdet 66 734 kronor medan medianen är 19 400 kronor.    
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4.  Analyser av efterfrågan på revision 

4.1 Inledning och syfte 
Direktiv från regeringen klargör att revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige 
kommer att avskaffas inom en snar framtid (dir. 2006:128). Ett avskaffande av 
revisionsplikten kan förväntas innebära nya villkor för de mindre företagen, för 
revisionsbolagen samt för revisionens intressenter. Erfarenheter från europeiska 
länder som tidigare avskaffat ett allmänt revisionskrav visar dock att (vissa) företag 
frivilligt efterfrågan revision (Collis et al. 2004; Halling 2007). Det innebär att 
lagstiftning inte är den enda förklaringen till förekomsten av revision utan att 
revisionen efterfrågas av företag, antingen för dess interna nytta eller för relationen 
till företagets intressenter. I den teoretiska genomgången har redogjorts för vilken 
potentiell nytta revisionen kan ge för olika intressenter. Motiven till att företag vill 
ha revision kan vara att tillgodose behov från externa intressenter som utomstående 
ägare och långivare, men även att effektivisera rutiner och system internt i 
företaget. Vid ett avskaffat revisionskrav blir det upp till företaget att avgöra om 
företaget ska revideras, även om påtryckningar från intressenter kan förekomma. 
Det innebär att det krävs att företagen upplever att revisionen är av nytta för att den 
ska efterfrågas. Övergripande gäller att det saknas generaliserbar kunskap om hur 
företagsledningen uppfattar revisionens roll i allmänhet och nyttan av revisionen i 
synnerhet (Collis et al. 2004). 
 
En genomgång av litteraturen visar att det finns få studier om varför företag skiljer 
sig åt beträffande benägenheten att välja revision (Collis et al. 2004) samt att det 
finns ett begränsat antal empiriska studier inriktade på företagens efterfrågan på 
revision (Senkow et al. 2001). Det finns överhuvudtaget få tidigare studier av 
revision i Sverige och med inriktning mot efterfrågan på revision saknas enligt 
Thorell och Norberg (2005) helt studier av svenska förhållanden. Till följd av ett 
antal empiriska studier under 2000-talet finns sammantaget viss empirisk forskning 
som behandlar företagens efterfrågan på revision och framförallt då vilka faktorer 
som påverkar denna efterfrågan (Chow et al. 1988; Abdel-Khalik 1993; Carey et al. 
2000; Tauringana & Clarke 2000; Seow 2001; Senkow et al. 2001; Collis et al. 
2004). Collis et al. (2004) framhåller dock att ytterligare faktorer som driver 
efterfrågan på revision behöver identifieras. Den övergripande frågeställning som 
analyseras inom ramen för detta kapitel är:  
 
Vilka faktorer har samband med företagens efterfrågan på (frivillig) revision? 
 
Syftet för kapitlet är att i) kartlägga hur stor andel av företagen som kommer att 
välja revision om lagkravet avskaffas och ii) identifiera vilka faktorer som påverkar 
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efterfrågan på revision. Med kännedom om hur företagen kan förväntas agera utan 
revisionskrav samt vilka faktorer som driver efterfrågan på revision blir det möjligt 
att förutspå vissa konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt. Det innebär att 
resultaten från studien är av potentiellt intresse för bl.a. revisionsbyråerna, som 
med ny lagstiftning i högre utsträckning måste kunna visa att revisionen ger en 
nytta, och även för lagstiftare på området. Praktiska implikationer av resultaten 
diskuteras framförallt i avhandlingens avslutande kapitel (kapitel 7).  
 
Det viktigaste bidraget från analyserna i kapitlet är att efterfrågan på revision 
relateras till revisionsbyråns rådgivningstjänster, både i form av rådgivningens 
omfattning och olika specifika rådgivningstjänster. I ett fåtal tidigare studier av 
efterfrågan på revision har förhållandet att revisionsbyrån utför andra tjänster än 
revision till revisionsklienter beaktats (Seow 2001; Senkow et al. 2001), men utan 
att detta förhållande visat sig vara signifikant. I tidigare studier har emellertid 
analyser inte utförts med lika detaljrik information som används i denna studie. 
Andra bidrag för studien som bör lyftas fram är att efterfrågan på revision studeras 
utifrån upplevd intern nytta av revisionen samt utifrån region, vilket är faktorer som 
inte beaktats i tidigare forskning. En viktig poäng i studien är att revisionen föreslås 
ha en uppgift utöver den rena kontrollfunktionen. I mindre privata företag får 
revisionen en delvis annan karaktär och det blir viktigt att företagen upplever att 
revisionen ger en nytta för att tjänsten ska efterfrågas fortsättningsvis.  
 
Fortsättningsvis i kapitlet redogörs för vilka företag som ingår i analyserna av 
efterfrågan på revision (avsnitt 4.2) samt för hur stor andel av företagen som 
uppger att de faktiskt kommer att välja revision i frånvaro av lagkrav (avsnitt 4.3).  
Därefter följer en genomgång av de faktorer som kan påverka efterfrågan på 
revision (avsnitt 4.4) samt en precisering av de variabler som ingår i de modeller 
som analyseras (avsnitt 4.5). Resultaten från de empiriska modellerna analyseras 
därefter (avsnitt 4.6, 4.7) och kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning och 
en diskussion (avsnitt 4.8).    

4.2 Val av företag för empiriska analyser 
I den teoretiska referensramen har framhållits att behovet av och efterfrågan på 
revision är beroende av hur ägarförhållandena ser ut i företagen (avsnitt 2.4.1). 
Företag som har ett koncentrerat ägande antas ha ett mindre behov av revision, 
eftersom ägarna i dessa företag också har insyn och kontroll över företaget. Ett 
annat förhållande som har att göra med ägande är huruvida företaget är ett 
fristående bolag eller om företaget ingår som dotterbolag i en koncernbildning. I 
detta kapitel inkluderas inte dotterbolagen i analyserna av efterfrågan på revision, 
vilket är ett val som motiveras nedan.  
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Dotterbolagens beslut om revision kommer vid ett avskaffat revisionskrav inte 
enbart att fattas av företagsledningen, utan ytterst av moderbolagets (koncernens) 
policy för revisionsfrågor. Fristående företag eller moderbolag i en koncern kan 
däremot besluta på egen hand avseende revisionsfrågor, även om påtryckningar kan 
ske från olika intressenter till företaget. Kontrollbehovet från ägarna 
(moderbolaget) har föreslagits vara större i dotterbolagen (Abdel-Khalik 1993). När 
en verksamhet är uppdelad i olika bolag ökar komplexiteten och ägaren har sämre 
möjligheter att upprätthålla kontroll och ett sätt att förbättra kontrollen är just 
revision. I en situation där revision är frivilligt är det sannolikt att 
koncernledningen upprättar en policy som innebär krav på revision för företagen i 
koncernen. Inom större koncerner kan efterfrågan på revision förväntas vara hög. I 
tabell 4.1 har företagen indelats efter om företaget är dotterbolag i en 
koncernbildning samt utifrån om företaget har utomstående ägare. De fyra 
grupperna skiljer sig åt beträffande ägandestruktur och möjligheten till 
självbestämmande. Det framgår även av tabellen att dotterbolagen inte ingår i 
analyserna i detta kapitel, vilket ska ses mot bakgrund av att företagen inte på egen 
hand får ansvar för revisionsfrågor. Dotterbolagen ingår däremot i analyser i kapitel 
5 och 6. 
 
Tabell 4.1: Klassificering av företag efter ägarförhållande. 
             Ägare i  ftg- 
                           ledning 
Dotterbolag 

Företaget har ägare som inte 
ingår i företagsledningen 

Företaget saknar ägare som 
inte ingår i företagsledningen 

Dotterbolag Koncernföretag med spritt 
ägande  
Utgör 20,3 % av företagen  
INGÅR EJ I ANALYSER 
(kapitel 4) 

Koncernföretag med 
koncentrerat ägande  
Utgör 18,8 % av företagen   
INGÅR EJ I ANALYSER 
(kapitel 4) 

Ej dotterbolag Självstyrande företag med spritt 
ägande  
Utgör 15,3 % av företagen  
INGÅR I ANALYSER 

Självstyrande ägarledda företag
Utgör 45,8 % av företagen  
INGÅR I ANALYSER 

 
Tabellen ger en överblick av ägarförhållanden i de olika grupperna och det framgår 
också vilken andel av företagen i studien som tillhör respektive grupp. Av intresse 
för analyser i kapitlet blir att identifiera eventuella skillnader i efterfrågan på 
revision mellan självstyrande företag som är att betrakta som ägarledda (saknar 
utomstående ägare) och självstyrande företag med ett spritt ägande. Det 
framkommer att efterfrågan på revision är mycket hög hos dotterbolagen i studien. 
84 % av dotterbolagen uppger att de kommer att välja revision i frånvaro av 
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lagkrav, 13 % svarar ”vet ej” och endast drygt 3 % av företagen uppger att de inte 
skulle välja revision. En jämförelse visar att bland företagen som inte är dotterbolag 
skulle 57 % välja revision, 24 % skulle inte välja revision, och 19 % har svarat ”vet 
ej”. Tolkningen blir att dotterbolagen även i frånvaro av lagkrav kommer att 
efterfråga revision i mycket hög grad.  

4.3 Efterfrågan på revision och inställning till revisionskravet 
I detta avsnitt är avsikten att uppfylla kapitlets första syfte genom att rapportera hur 
stor andel av företagen som uppger att de kommer att välja revision, vid en 
avsaknad av lagkrav. För att få en bredare bild av företagens efterfrågan på revision 
presenteras även företagens uppfattning avseende om nyttan av revisionen 
överstiger dess kostnad. Vidare redogörs för företagens inställning till ett par 
frågeställningar som relaterar till det lagstadgade revisionskravet. Det är viktigt att 
notera det medvetna valet att fokusera analyser på företagens val av revision för att 
sedan diskutera konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt för olika berörda 
parter i kapitel 7. Bakgrunden är de tydliga direktiven från regeringen att 
revisionsplikten kommer att avskaffas, vilket inneburit att frågan om revisionsplikt 
är motiverad eller inte är att betrakta som delvis överspelad.  
 
I tabell 4.2 redovisas hur stor andel av företagen som uppger att de skulle välja 
revision om lagkrav saknas samt huruvida företagen upplever att nyttan av 
revisionen av företaget överstiger dess kostnad69. Resultaten redovisas i grupper 
efter antal anställda, där företagen som har 1–10 anställda delats upp i två grupper 
(1–5 respektive 6–10 anställda).  För just frågeställningar gällande val av revision i 
frånvaro av lagkrav samt inställning till revisionsplikten kan det finnas anledning 
att särskild redovisa uppfattningen hos de allra minsta aktiebolagen. Bakgrunden är 
att vid ett avskaffande av revisionsplikten kan det i första hand bli enbart de minsta 
aktiebolagen som berörs (se bilaga 2 för kort beskrivning av reglering i t.ex. 
Danmark och Finland). De procentuella andelar som anges i tabellen avser dels 
endast företagen som ingår i kapitlets regressionsanalyser (dotterbolagen 
exkluderade) samt dels samtliga företag (andelar rapporteras inom parentes). 
Bakgrunden till att resultaten även rapporteras för hela den undersökta 
populationen är ett allmänt intresse av kunskap kring hur små och medelstora 

                                                 
69 De procentuella andelarna som redovisas gäller för viktat datamaterial. I ett par tidigare artiklar 
av Svanström baseras resultaten i stället på oviktat datamaterial, därav vissa skillnader i 
redovisade andelar. Artiklarna som åsyftas är i) Lagstadgad revision? Ja, om företagen får 
bestämma, som presenterats på Nordisk Workshop vid Linköpings universitet, 29–30/9 2006, och 
ii) Företagen vill behålla revisionsplikten, som publicerats i Balans, nr 11–2006, och i Revisjon 
og Regnskap, nr 8–2006.   
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företag i allmänhet ställer sig till frågor relaterade till nyttan av revision och med 
direkt koppling till aktuella lagstiftningsfrågor.  
 
Tabell 4.2: Val av revision samt nyttan av revision i förhållande till dess kostnad.   
 Om det inte skulle finnas någon 

lagstadgad skyldighet för Ert företag 
att genomgå revision, skulle Ni då 
frivilligt låta Ert företag revideras?  
N=248  (N=420) 

Anser Ni att nyttan från 
revisionen av Ert företaget 
överstiger dess kostnad? 
N=235 (N=420) 

Antal 
anställda 

Ja  
(%) 

Nej 
(%)  

Vet ej 
(%)  

Tot 
(%) 

Ja  
(%) 

Nej 
(%)  

Vet ej 
(%) 

Tot 
(%) 

1–5  54,2 
(63,5) 

30,4 
(21,3) 

15,5 
(15,3) 

100 
 

20,8 
(18,6) 

58,9 
(55,9) 

20,2 
(25,5) 

100 

6–9  40,4 
(62) 

19,1 
(11,4) 

40,4 
(26,6) 

100 
 

15,6 
(25,0) 

37,8 
(43,8) 

46,7 
(31,3) 

100 

10–49  88,0 
(76,7) 

0,0 
(6,7)  

12,0 
(16,7) 

100 52,0 
(43,3) 

28,0 
(36,7) 

20,0 
(20,0) 

100 

50–249  100 
(81,8) 

0,0 
(0) 

0,0 
(18,2) 

100 33,3 
(40,0) 

44,4 
(40,0) 

22,2 
(20,0) 

100 
 

Totalt  
 

56,5 
(67,9) 

24,2 
(15,5) 

19,4 
(16,7) 

100 23,5 
(26,0) 

51,4 
(49,0) 

25,1 
(25,0) 

100 

 
Av tabell 4.2 framgår att 57 % av företagen, som inte är dotterbolag, uppger att de 
skulle välja att ha revision, även om det inte skulle finnas någon sådan skyldighet. 
Det framkommer vidare att 24 % skulle välja bort revisionen, medan 19 % uppger 
att de inte vet hur de skulle göra. Om samtliga företag inkluderas är andelen som 
kommer att välja revision större (68 %), medan en mindre andel uppger att de inte 
avser att ha revision (16 %).  Bland de minsta företagen finns störst andel företag 
som uppger att de inte skulle välja revision. Om dotterbolagen exkluderas är det är 
30 % av företagen med upp till fem anställda som uppger att de inte skulle välja 
revision och ytterligare 16 % har svarat ”vet ej”. Bland företag som har fler än tio 
anställda är det däremot endast en mycket liten andel av företagen som inte skulle 
välja revision. Det kan tilläggas att 68 % av samtliga företag i studien uppger att de 
kommer att fortsätta att anlita revisionsbyrån för rådgivning och andra uppdrag vid 
ett avskaffat lagkrav på revision (60 % om dotterbolagen exkluderas), medan 12 % 
inte kommer att anlita revisionsbyrån för rådgivning. 20 % av företagen har svarat 
”vet ej” på denna frågeställning.   
 
I jämförelse med studier från Storbritannien (Collis et al. 2004) och Danmark 
(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2005) är det en större andel av de små företagen 
som i denna studie uppger att de skulle välja revision i frånvaro av revisionskrav. 
Utifrån ett svenskt perspektiv blir det särskilt intressant att jämföra resultaten med 
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den danska utredningen av Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) samt att 
fortsättningsvis också följa hur företagen i Danmark agerar. I Danmark finns sedan 
2006 möjlighet för små danska företag att välja bort revision70. I en dansk 
utredningen som föregick ett avskaffande av revisionsplikten uppgav 40 % av de 
mindre företagen att de skulle välja revision vid ett avskaffat lagkrav. 49 % av 
företagen angav att de skulle välja att endast ha en mindre omfattande kontroll71 
och 11 % skulle inte ha någon granskning alls (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
2005). Resultaten blir inte helt jämförbara med denna studie eftersom de danska 
företagen hade möjlighet att bland svarsalternativen välja en mindre omfattande 
kontroll än traditionell revision. I en studie av Collis (2003) angav 42 % av mindre 
brittiska företag att de skulle fortsatta med revision i frånvaro av lagkrav, medan 56 
% skulle välja bort revisionen. 2 % av företagen svarade inte. Ungefär 900 000 
brittiska bolag är idag undantagna från revisionskrav och av dessa är det 
uppskattningsvis 60–70 % som avstår från revision (SOU 2008:32, s. 169). Studien 
av Collis indikerar att enkätstudier kan ge relativt god prediktion av hur stor andel 
av företagen som faktiskt kommer att välja revision.   
 
Tabell 4.2 visar samtidigt att företagen är tveksamma till om nyttan från revisionen 
av företaget överstiger dess kostnad. Omkring 1/4 av företagen upplever att nyttan 
av revisionen överstiger kostnaden, medan hälften av företagen inte instämmer i 
detta påstående och en fjärdedel svarar ”vet ej”. De företag som besvarat 
frågeställningen med ”nej” anser antingen att nyttan är densamma som kostnaden 
eller också anser de att kostnaden överstiger nyttan. I en studie av Tabone och 
Baldacchino (2003) från Malta ansåg en knapp majoritet av företagen att 
förtjänsterna med revisionen för ägarledda företag överstiger kostnaderna.  
Resultaten i min studie visar att det endast är bland företag med 10–49 anställda 
som en majoritet anser att nyttan av revisionen är större än kostnaden. Att denna 
storleksgrupp ser störst nytta med revision i förhållande till kostnaden kan hänga 
samman med att företaget är tillräckligt stort för att ha behov av kontroll av 
verksamheten, men samtidigt inte så stort att det finns betydande interna 
kompetenser och kontrollsystem i företaget (Svanström 2004). Sammantaget 

                                                 
70 Inledande rapporter från Danmark visar att drygt ett år efter avskaffandet av revisionsplikten 
hade 7–8 % av företagen valt bort revisionen (Halling 2007). Förväntan är dock att denna andel 
kommer att öka under de närmaste åren.  
71 En mindre omfattande kontroll kan t.ex. utgöras av en s.k. review, som genomförs enligt 
internationella standarder, ISA. Vid en review utför revisorn färre uppgifter än vid en revision 
och arvodet har uppskattas vara ungefär 30 % lägre än för en traditionell revision (Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 2005). I Storbritannien är det vanligt förekommande att en s.k. compilation 
report upprättas. Denna rapport ställs till företagsledningen och kan upprättas av vem som helst, 
vilket medfört att värdet av en sådan rapport har ifrågasatts (SOU 2008:32, s. 173).  
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förmedlar frågeställningen bilden av att många små- och medelstora företag 
upplever en osäkerhet kring revisionens nytta i relation till dess kostnad. 
Bedömningen av både revisionens nytta och kostnad kan i hög grad antas vara 
företagsspecifik.  
 
I tabell 4.3 nedan redovisas företagens uppfattning avseende om de föredrar att 
deras kunder och leverantörer har revision och om de anser att de har nytta av 
lagkravet på revision.  
 
Tabell 4.3: Revision för kunder och leverantörer samt nyttan av lagkravet på revision.   
 Om det inte skulle finnas någon 

lagstadgad skyldighet för 
aktiebolag att genomgå revision, 
skulle Ni då föredra att Era 
kunder och leverantörer hade 
revision? N=239, (N = 411) 

Anser Ni att Ert företag har nytta 
av det lagstadgade kravet på 
revision? N=236,  (N=398) 

Antal 
anställda 

Ja  
(%) 

Nej  
(%)  

Vet ej  
(%)  

Tot 
(%) 

Ja 
(%) 

Nej 
(%) 

Vet ej 
(%) 

Tot 
(%) 

1–5  44,4 
(52,5) 

28,8 
(25,4) 

26,9 
(22,1) 

100 31,8 
(44,9) 

56,7 
(41,9) 

11,5 
(13,1) 

100 

6–9  65,2 
(76,9) 

17,4 
(10,3) 

17,4 
(12,8) 

100 43,2 
(50,7) 

22,7 
(15,5) 

34,1 
(33,8) 

100 

10–49  72,0 
(74,6) 

24,0 
(18,6) 

4,0 
(6,8) 

100 84,0 
(81,7) 

12,0 
(11,7) 

4,0 
(6,7) 

100 

50–249  100 
(81,8) 

0,0 
(9,1) 

0,0 
(9,1) 

100 77,8 
(90,9) 

22,0 
(9,1) 

0,0 
(0) 

100 

Totalt 53,1 
(63,0) 

25,1 
(20,0) 

21,8 
(17,0) 

100 41,3 
(55,0) 

44,3 
(29,6) 

14,5 
(15,3) 

100 

 
Tabell 4.3 visar att 53 % av företagen som ingår i analyserna uppger att de föredrar 
att kunder och leverantörer har revision. För hela datamaterialet är andelen 10 
procentenheter högre. Andelen företag som föredrar att kunder och leverantörer har 
revision ökar i takt med företagsstorlek. Redovisade andelar är något lägre än för 
frågeställningen som gällde om företagen själva skulle välja att ha revision. 
Resultaten indikerar att den trygghet det innebär för ett företag att veta att kunder 
och leverantörer får en ordentlig granskning av årsredovisning och förvaltning inte 
ska underskattas. I de allra flesta fall är dessa affärsrelationer säkerligen inte 
beroende av förekomsten av revision, men däremot ges stöd för att reviderade 
räkenskaper hos affärspartners betraktas som önskvärt. I enkätundersökningen har 
företagen även fått ta ställningen till i vilken utsträckning de anser att revisionen 
innebär att företagets kunder och leverantörer kan göra säkrare affärer. Medelvärdet 
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för påståendet är 3,7872 (3,98 för samtliga företag), vilket i stort sett motsvarar en 
helt neutral uppfattning. Kunder och leverantörer hör till de intressentgrupper som 
får lite utrymme i diskussioner kring behovet av revision. Dessa grupper anses ha 
viss nytta av revision, men nyttan antas vara relativt låg (Thorell & Norberg 2005). 
Leverantörer har (åtminstone teoretiskt) möjlighet att justera sina leveransvillkor 
utifrån om företaget de levererar till har reviderade räkenskaper eller inte. Vid en 
jämförelse visar denna studie att företagen uppfattar att revisionen ger högre nytta 
för långivare, ägare och skattemyndighet än för kunder och leverantörer.   
 
I en rapport på uppdrag av Svenskt Näringsliv har nyttan av revisionsplikten 
kommit att ifrågasättas (Thorell & Norberg 2005). Inställningen hos regeringen är 
att företagen helst vill slippa revisionsplikten och att en avskaffad revisionsplikt 
innebär förbättrade villkor för företagande (Precht 2006; prop. 2007/08:1). Inom 
ramen för denna studie har företagen tillfrågats om de anser att de har nytta av 
revisionskravet. Från tabell 4.3 framgår att i den grupp som ingår i analyserna av 
efterfrågan på revision (dotterbolagen borträknade) är det sammantaget ungefär en 
lika stor andel som anser, respektive inte anser, sig ha nytta av lagkravet på 
revision73 (41 respektive 44 %). Det är endast knappt en tredjedel av de minsta 
företagen (1–5 anställda) som anser sig ha nytta av lagkravet på revision, medan 
mer än 50 % av dessa företag uppger att de inte har nytta av lagkravet på revision. I 
takt med ökad företagsstorlek är det en allt större andel av företagen som anser att 
de har nytta av revisionskravet. Bland företagen som har mer än 10 anställda är det 
en klar majoritet som uppger att de har nytta av lagkravet. Det finns säkerligen 
företag som upplever att de själva har god ordning på sina räkenskaper men att de 
däremot eller just därför inte upplever att revisionen motsvarar sin kostnad (jfr. 
tabell 4.2). Dessa företag kan däremot anse att de har nytta av lagkravet på revision, 
eftersom kravet innebär att såväl affärspartners som konkurrenter då måste 
genomgå en extern granskning.  
 
Det finns ett flertal olika intressentgrupper till revisionen, och samtliga 
intressenters åsikter i frågan om revisionsplikten avskaffande är av betydelse. 
Företagen är dock föremål för revisionen och bär även dess kostnad, vilket är 
förhållanden som gör att de individer på företagen som sköter kontakten med 
revisionsbyrån på ett bra sätt bör kunna bedöma värdet av revisorernas arbete i 
relation till dess kostnad. Det blir därmed av intresse att få kännedom om hur 

                                                 
72 Påståendet har besvarats på en skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt), där 4 
motsvarar en neutral uppfattning.  
73 Bland samtliga företag framgår emellertid från tabell 4.3 att en majoritet av företagen (55 %) 
upplever att de har nytta av revisionskravet. 
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företagen själva skulle vilja att lagstiftningen såg ut på området. I tabell 4.4 
redovisas företagens inställning till revisionsplikten.  
 
Tabell 4.4: Företagens uppfattning om revisionsplikten.  
 Vad är Er uppfattning om revisionsplikten? N=242, ( N = 415)  
Antal  
anst. 

Samtliga 
AB bör ha 
lagstadgad 
revision (%) 

AB med färre 
än 50 anst. 
bör undantas 
(%) 

AB med färre 
än 10 anst. 
bör undantas 
(%) 

Samtliga 
AB bör 
undantas 
(%) 

Vet ej 
(%) 

Tot 
(%) 

1–5  
 

46,7 
(53,3) 

0,0 
(0,0) 

47,3 
(38,1) 

0,0 
(0,0) 

6,1 
(8,6) 

100 

6–9 42,2 
(54,4) 

0,0 
(1,3) 

40,0 
(34,2) 

0,0 
(0,0) 

17,8 
(10,1) 

100 

10–49  87,5 
(78,0) 

0,0 
(5,1) 

8,3 
(10,2) 

0,0 
(1,7) 

4,2 
(5,1) 

100 

50–249  50,0 
(72,7) 

0,0 
(0,0) 

50,0 
(18,2) 

0,0 
(0,0) 

0 
(9,1) 

100 

Totalt 50,0 
(57,1) 

0,0 
(1,0) 

42,1 
(33,3) 

0,0 
(0,2) 

7,9 
(8,4) 

100 

 
Resultaten visar att 50 % av företagen, som inte är dotterbolag, anser att samtliga 
aktiebolag bör ha revisionsplikt.  Denna andel är 57 % bland alla företag som ingår 
i studien. 42 % av företagen, som inte är dotterbolag, uppger att företag med färre 
än 10 anställda bör undantas från revisionsplikt och 8 % svarar ”vet ej”. Bland 
företagen som har upp till fem anställda är det ungefär en lika stor grupp som anser 
att samtliga aktiebolag bör ha revision som anser att aktiebolag med färre än tio 
anställda bör undantas. Vid ett eventuellt avskaffat lagkrav är det tydligt att 
företagen förordar att gränsen för undantag sätts vid tio anställda och inte vid 50 
anställda. Bland företagen som förordar någon form av undantag från revisionskrav 
är det 96 % som anser att aktiebolag som har färre än tio anställda bör undantas. 
När inställningen hos alla företag i studien beaktas framgår att i alla 
storleksgrupper anser mer än 50 % av företagen att samtliga aktiebolag bör ha 
revisionsplikt. Resultaten visar att företagens uppfattning i allmänhet är att 
revisionsplikten bör behållas. Företagen i studien är mer positiva till lagkrav på 
revision än de danska företagen, där 30 % av företagen ansåg att revisionsplikten 
bör avskaffas, 29 % önskade ha en lättnad av kraven (mindre omfattande 
granskning), medan 29 % ville ha kvar revisionsplikten Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen (2005).  
 
Ett av de viktigaste argumenten som framförs för ett avskaffande av 
revisionsplikten är att revision utgör en ekonomisk och administrativ börda för 
många små företag (Thorell & Norberg 2005; prop. 2007/08:1). Ett avskaffande av 
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revisionsplikten ingår som ett led i regeringens ambition att minska den 
administrativa bördan för företag med 25 % (prop 2007/08:1, utgiftsområde 24,  
s. 23). Studier kring hur företagen verkligen upplever revisionens kostnad är 
begränsad. Det har framkommit att revisionsarvodet är den vanligaste orsaken till 
att små företag byter revisionsbyrå (Beattie & Fearnley 1998) samt att arvodet 
utgör den frågeställning som ekonomichef och revisor mest frekvent förhandlar om 
(Beattie et al. 2000). Tabone och Baldacchino (2003) har i en studie från Malta, där 
det finns ett allmänt krav på revision, varken kunnat bekräfta eller avfärda 
påståendet att revision uppfattas som ”tidskrävande, onödigt och alltför dyrt” bland 
mindre företag. I en dansk utredning av Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) 
anser 64 % av företagen att kostnaden för revisionen är en betydande kostnad för 
företaget.  
 
Från denna studie framkommer inte stöd för att företag i allmänhet skulle uppleva 
att revisionen är en ekonomisk börda eller innebär onödig tidsåtgång.  Företagen 
har på en skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt) angivit ett 
medelvärde på 3,3774 för påståendet om revisionen innebär en ekonomisk börda 
och 2,9775 för påståendet om revisionen utgör onödig tidsåtgång. För samtliga 
storleksgrupper understiger medelvärdet 4 (motsvarar en neutral uppfattning) för de 
två påståendena. Resultaten innebär att företagen i allmänhet inte delar 
huvudargumentet för ett avskaffande av revisionsplikten. Från studien framkommer 
att de svenska företagen i mindre utsträckning än företag i Malta och Danmark 
upplever att revision innebär en ekonomisk och administrativ börda (Tabone & 
Baldacchino 2003; Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2005). 
 
Sammantaget visar resultaten att företagen i relativt hög utsträckning kommer att 
välja revision vid ett avskaffat lagkrav. Företagen ställer sig emellertid tveksamma 
till om nyttan av revisionen av det egna företaget överstiger dess kostnad. Bland de 
större företagen i studien anser en majoritet att de har nytta av nuvarande lagkrav 
på revision och de anser att samtliga aktiebolag bör ha skyldighet att genomgå 
revision. Bland företagen som har upp till tio anställda är inställningen till 
revisionsplikten och dess nytta varierande. Företagen som inte förordar en allmän 
revisionsplikt anser att undantag bör medges för företagen som har färre än tio 
anställda. Det finns mycket svagt stöd för att undanta företag med upp till 50 
anställda.  

                                                 
74   Medelvärdet för samtliga företag (inklusive dotterbolagen) är 3,34. 
75   Medelvärdet för samliga företag (inklusive dotterbolagen) är 2,95.  
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4.4 Påverkansfaktorer för efterfrågan på revision 
Förhållandet att företaget har redovisningsskyldighet i förhållande till många olika 
parter som externa ägare, långivare, samhället, kunder och leverantörer har ansetts 
innebära att det finns ett flertal motiv för en efterfrågan på revision (Chow et al. 
1988). Gemensamt för tidigare studier är att efterfrågan på revisionen 
huvudsakligen förklaras utifrån olika företagskaraktäristika. Resultaten från 
empiriska studier visar på ett positivt samband mellan efterfrågan på revision och 
företagsstorlek (Collis et al. 2004), andelen utomstående ägare (Carey et al. 2000; 
Seow 2001), en hög skuldsättning (Carey et al. 2000) samt alternativa mått på 
relationen till långivare (Senkow et al. 2001; Collis et al. 2004). Flera av de 
faktorer som analyseras empiriskt har studerats tidigare i andra miljöer medan 
region, upplevd intern nytta av revision samt flera av rådgivningsmåtten testas 
empiriskt för första gången.    
 
Nedan följer en genomgång, med utgångspunkt i litteraturen, där de enskilda 
faktorer som kan förväntas ha samband med företagens efterfrågan på revision 
behandlas. Strukturen innebär att först behandlas faktorer relaterade till olika 
företagskaraktäristika, inklusive upplevd intern nytta, och därefter faktorer som är 
relaterade till revisionsbyrån och relationen mellan företag och revisionsbyrå. Ett 
liknande upplägg följer sedan även för efterföljande analyskapitel. Avsikten är 
också att ordningsföljden ska överensstämma med genomgången i den teoretiska 
referensramen. Faktorerna är i hög grad relaterade till de olika potentiella nyttor av 
revisionen som redogjorts för i det teoretiska kapitlet. Revisionens nytta för 
utomstående ägare respektive långivare förväntas t.ex. återspegla sig i en högre 
efterfrågan i företag där ägande och ledning är separerade samt i företag med en 
hög skuldsättning. En ökad efterfrågan förväntas vidare bland företagen som 
upplever att revisionen ger en intern nytta i form av förbättrad intern styrning och 
kontroll. Rådgivningstjänster kan vara värdefulla för företagen för att både 
efterleva lagkrav och utveckla verksamheten, vilket kan medföra ökad benägenhet 
att behålla revisionsuppdraget. Revisionens nytta för samhället och övriga 
intressenter är inte möjlig att direkt studera inom ramen för denna studie, men 
däremot analyseras resultaten även utifrån samhälleliga konsekvenser76.   

4.4.1 Separation av ägande och ledning  
I kapitel 2 beskrivs de bakomliggande motiven till att litteraturen föreslår att 
företagsledningens ägarandel har samband med företagets beslut att välja revision 
eller inte. Den inbyggda intressekonflikten mellan ägare och ledning, som 

                                                 
76 Respondenten har i enkäten även fått ta ställning till ett antal frågeställningar som är relaterade 
till hur de upplever den samhälleliga nyttan av revision av deras företag.   
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analyseras inom agentteorin, betraktas ofta som den primära anledningen till 
förekomsten av extern revision (Jensen & Meckling 1976; Watts & Zimmerman 
1979; Chow et al. 1982; Senkow et al. 2001). Om företagsledningen inte äger alla 
aktier i företaget finns incitament för ledningen att allokera företagets resurser på 
ett sätt som inte nödvändigt överensstämmer med behoven hos övriga aktieägare. 
Utomstående ägare kan under sådana förhållanden uppfatta en det finns risk för att 
företagsledningen lämnar missvisande ekonomisk information (Power 1997; 
Tauringana & Clarke 2000). Förhållandet att ledningens prestationer mäts delvis 
utifrån den finansiella information som upprättas av just ledningen77 (Senkow et al. 
2001) skapar ett direkt behov av kvalitetssäkrad information. Behovet av tillförlitlig 
information medför ökad efterfrågan på reviderad redovisningsinformation för 
övervakning av företagsledaren (Jensen & Meckling 1976, Senkow et al. 2001). 
Företagsledaren kan själv komma att efterfråga revision, eftersom den ägare som 
misstänker förekomsten av manipulation kommer att sänka företagsledarens 
ersättning (Eilifsen et al. 2006:7). Det anses då mindre kostsamt för företagsledaren 
att acceptera att ekonomiska rapporter granskas av en oberoende revisor, än att 
ägaren på egen hand skaffar fram nödvändig redovisningsinformation (Chow 
1982).  
 
Andelen utomstående ägare i företagsledningen anses i forskning vara ett 
förhållande som har betydelse för om företaget efterfrågar revision. I allmänhet 
gäller att litteraturen argumenterar för att ju större behov av ökad tillförlitlighet i 
den finansiella informationen desto högre efterfrågan på revision (Senkow et al. 
2001). Carey et al. (2000) menar att vid större separation mellan ägande och 
kontroll är det mer troligt att nyttan från revision överstiger kostnaderna. I 
forskning har det visat sig att företag som i hög grad har ägare utanför 
företagsledningen är mer benägna att frivilligt välja revision (Chow 1982, 
Tauringana & Clarke 2000; Seow 2001; Collis et al. 2004). I studien finns en 
förväntan om ett positivt samband mellan en separation av ägande och ledning och 
efterfrågan på revision.  
 
I studier har olika mått på en separation mellan ägande och ledning används (Chow 
1982; Tauringana & Clarke 2000; Senkow et al. 2000; Seow 2001; Collis et al. 
2004). Gemensamt är att det ingår en variabel som mäter huruvida eller i vilken 
utsträckning som det finns utomstående ägare i företagsledningen. Detta görs t.ex. 
genom antalet utomstående ägare (Seow 2001) eller genom ledningens ägarandel 

                                                 
77 I praktiken kan den finansiella informationen upprättas av ekonomiansvarig och av personal 
anställd vid en ekonomiavdelning. Det är dock alltid företagets VD och styrelse som är ansvarig 
för innehållet i den finansiella informationen.  
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(Tauringana & Clark 2000). Ägarförhållanden mäts i denna studie utifrån om 
företaget har utomstående ägare i företagsledningen eller inte, Ägareejled. 
Agentförhållandet mellan företagsledning och utomstående aktieägare testas också 
i empiriska modeller med två alternativa mått. Dessa mått utgörs av 
dummyvariabler som anger om företaget är helägt av företagets största ägare med 
familj eller inte, respektive om företaget har en ägare eller flera ägare (två eller 
fler). Genomgående gäller att resultat för alternativa mått inte presenteras i 
tabellform, utan de avrapporteras kort i löptext eller i not.   

4.4.2 Intern nytta  
I den teoretiska genomgången framhölls att revisionen kan ge en intern nytta, bl.a. 
för att kompensera för förlusten av kontroll (Abdel-Khalik 1993) och för att 
förbättra den operativa effektiviteten (Chow 1982; Page 1984). Från revisionen kan 
t.ex. framkomma förslag på åtgärder som förbättrar den interna kontrollen i 
företaget. I mindre företag kan den upplevda interna nyttan av revisionen förväntas 
vara särskilt hög, detta mot bakgrund av att system, rutiner och styrdokument inte 
är lika välutvecklade som i större företag. Företagen som upplever att revisionen 
kan bidra till att förbättra kontroll och effektivitet i företaget kan vara mer benägna 
att efterfråga revision. I studien finns en förväntan om ett positivt samband mellan 
den upplevda interna nyttan av revisionen och efterfrågan på revision.  
 
Den interna nyttan av revisionen har tidigare studerats i mycket liten utsträckning, 
både i allmänhet (Collis et al. 2004; Thorell & Norberg 2005) och kopplat till 
efterfrågan på revision. Adbel-Khalik (1993) studerade den interna kontrollnyttan 
av revisionen utifrån bl.a. antal hierarkiska nivåer i organisationen. Senkow et al. 
(2001) har i ett senare arbete använt naturliga logaritmen av antal anställda för att 
uppskatta hierarkiska nivåer i företaget, men studien gav inget stöd för att måttet 
har samband med efterfrågan på revision. I denna studie används ett mer direkt 
mått på revisionens interna nytta. Respondenterna har fått ta ställning till ett antal 
frågeställningar avseende den potentiella nyttan av revision. I analyser mäts den 
interna nyttan av revisionen utifrån i vilken grad respondenten (VD eller 
ekonomiansvarig) anser att revisionen innebär ”hjälp för intern styrning och 
kontroll”, Instyr.  

4.4.3 Relationen till långivare 
I den teoretiska genomgången framgår att reviderad redovisningsinformation kan 
fylla en viktig funktion i företagets relation till långivare (avsnitt 2.4.3). Med 
utgångspunkt från agentteorin kan antas att när andelen skulder i företagets 
kapitalstruktur ökar har aktieägare större incitament att överföra förmögenhet från 
långivare till aktieägare (Jensen & Meckling 1976). På en effektiv marknad 
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kommer dock långivare att kunna förutse denna välfärdstransferering och denne 
justerar då villkoren för lånet mot bakgrund av att risken ökat (Chow 1982). I 
Blackwell et al. (1998) framkommer t.ex. empiriskt stöd för ränteskillnader utifrån 
om företaget har revision eller inte. Agentkostnaderna antas stiga när företagets 
skulder ökar, vilket i sin tur ökar sannolikheten att företaget väljer revision för att 
kunna tillhandahålla reviderad redovisningsinformation till långivaren (Chow 
1982).   
 
Resultat från empirisk forskning indikerar att ju högre skuldandel desto större 
förtjänster med reviderade bokslut (Blackwell et al. 1998; Tauringana & Clarke 
2000; Carey et al. 2000; Collis et al. 2004). Studier har visat på en större 
efterfrågan på revision vid en förhållandevis högre skuldnivå (Tauringana & Clarke 
2000; Carey et al. 2000) samt när företag lämnar sin årsredovisning till banken 
(Collis et al. 2004). Resultaten stödjer att långivare förlitar sig på att revisorn spelar 
en viktig kontrollerande roll i företagen (Carey et al. 2000). Seow (2001) kunde 
dock inte påvisa något samband mellan benägenhet att välja revision och företagets 
skuldsättning. I studien finns en förväntan om ett positivt samband mellan högre 
skuldsättning och efterfrågan på revision. 
 
I studien mäts agentrelationen till långivare utifrån företagets soliditet, Solid. 
Soliditet ingår i analyserna i stället för skuldsättningsgrad, vilket är det mått som 
använts i flertalet tidigare studier på området (Chow 1982; Carey et al. 2000; 
Senkow et al. 2001). Båda dessa mått anger i vilken utsträckning företaget är 
finansierat med eget kapital respektive främmande kapital. En hög skuldsättning 
innebär en låg soliditet, vilket innebär att sambandet mellan soliditet och 
efterfrågan på revision förväntas vara negativt. Ett alternativt mått på 
agentrelationen till långivare används i denna studie. Måttet baseras på i vilken 
utsträckning som respondenten anser att revisionen innebär en trygghet för 
långivare, vilket kan underlätta företagets möjligheter att erhålla krediter. 
Bakgrunden är att måttet indikerar vilken nytta revisionen ger i relationen till 
långivare och denna nytta antas sedan påverka benägenheten att välja revision. 
Användandet av alternativmått anses särskilt motiverat under förhållanden med 
lagstadgad revision, eftersom sambandet mellan skuldsättning och revision då inte 
analyseras under förhållanden där påtryckningar från långivaren är en realitet.   

4.4.4 Region 
Region betraktas som en viktig faktor i studier kring beteendet hos små företag.  
Det finns stöd för att region t.ex. utgör en faktor som hindrar eller fostrar start av 
företag, tillväxt och framgång hos företag (Reynolds et al. 1994; Vaessen & Keeble 
1995; NUTEK 2000; Tödling & Wanzenböck 2003). Ett motiv till det beskrivna 
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stratifierade urvalet var att kunna genomföra regionala jämförelser. Regionala 
skillnader i efterfrågan på revision har dock inte analyserats tidigare, vilket medför 
att förväntningar kring samband blir mer spekulativa.  
 
Regionerna Stockholm, Småland och Norrland skiljer sig åt i flera avseenden, bl.a. 
beträffande konkurrensförhållanden samt avseende utbud av olika revisionsbyråer 
och andra experter. I studien argumenteras för att revisionsbyråns roll blir mer 
betydelsefull i företag på orter utanför storstadsregionen. I storstäder finns ett stort 
utbud av andra aktörer, som i viss mån kan fylla en del av revisionens funktion för 
att generera intern nytta. Följden av ett stort utbud blir att den relativa nyttan av 
revisionsbyråns tjänster upplevs som lägre (se vidare diskussioner i kapitel 5). Ett 
mer begränsat utbud av potentiella klienter på mindre och medelstora orter gör att 
det blir än viktigare att måna om befintliga klienter. Med ett fåtal tillängliga 
klienter finns ett begränsat utrymme för revisionsbyrån att förlora klienter, vilket 
innebär att det blir viktigt att hålla en hög servicenivå. I samtal med revisorer under 
förstudien har framkommit att affärsrelationer skiljer sig mellan regioner, t.ex. blir 
relationen mer personlig och mindre strikt affärsmässig på en mindre ort. En 
föreslagen personlig relation samt ett potentiellt större beroende av revisionsbyråns 
tjänster gör det mer sannolikt att revision efterfrågas på en mindre ort.  
 
I storstadsområden som Stockholm kan antas att revisionsarvodena ligger på en 
högre nivå. Chan et al. (1993) har t.ex. visat att revisionsföretag i storstad (London) 
erhöll ett högre arvode än deras regionala motsvarigheter. Niemi (2004) menar att 
högre levnadskostnader i storstäder återspeglas i revisionsarvoden. Till följd av 
högre lönekostnader samt hyreskostnader i storstäder behöver högre arvoden tas ut 
som kompensation. Vidare finns revisionsbyråernas specialistavdelningar belägna i 
Stockholm och med en högre samlad kompetens kan antas att revisionsarvodena är 
högre i storstäder. Förhållandevis höga revisionsarvoden skulle kunna bidra till att 
företagen i Stockholm i större utsträckning väljer bort revisionen.  Diskussionerna 
leder fram till att i studien finns en förväntan om att företag på mindre och 
medelstora orter i högre grad efterfrågar revision än företag från storstad.  
 
Småföretagsforskare har intresserat sig för den speciella ”gnosjöandan” i västra 
Småland (Kolsgård et al. 1987; Rantakyrö 2001; Wigren 2003), vilken översiktligt 
redogjorts för i avsnitt 2.13.2. En småföretagsstudie av Johannisson och 
Gustavsson (1984) visar att företagen i Småland i stor utsträckning har en personlig 
relation till sin revisor. 94 % av Smålandsföretagen upplevde i deras studie att de 
hade en personlig relation till sin revisor, vilket ska jämföras med  
61 % för företagen i Värmland. Det är troligt att starka och sammanflätande 
nätverk, homogen kultur, ett stort beroende av varandra och gemensamma värden 
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hos företagen i Gnosjöregionen (Wigren 2003) samt en särskilt personlig relation 
till revisorn återspeglar sig i form av en stor benägenhet att välja revision bland 
Smålandsföretagen. I en sådan miljö är det mindre troligt att ett företag väljer bort 
den externa revisionen, eftersom det kunde skapa misstänksamhet hos andra aktörer 
i det homogena och samverkande nätverket. Företagen i området är också kända för 
sin punktlighet och trovärdighet (Wigren 2003), vilket är en uppfattning som 
potentiellt skulle kunna skadas om företaget valde bort den externa granskning som 
revisionen innebär. I studien finns en förväntan om att företag från Småland i 
särskilt hög utsträckning efterfrågar revision.   
 
I regressionsmodellerna ingår dummyvariabler för Småland och Norrland, medan 
Stockholm utgör referenskategori. Det innebär att efterfrågan på revision bland 
företagen i Småland respektive Norrland jämförs med efterfrågan hos 
Stockholmsföretagen. För att även möjliggöra jämförelser mellan Norrland och 
Småland utförs en kompletterande analys med Norrlandsföretagen som 
referenskategori.  

4.4.5 Företagsstorlek 
I litteraturen föreslås ett flertal orsaker till en högre efterfrågan på revision i större 
företag. Rent allmänt kan antas att nyttan av revisionen ökar i takt med företagets 
storlek, eftersom revisionen då får en mer mångfasetterad roll (Sundgren 2003). 
Med företagsstorleken ökar den totala mängden kapital som transfereras, vilket gör 
att de relativa fördelarna med granskning och övervakning också ökar (Chow 
1982). En annan förklaring till ett positivt samband är att marginalkostnaden för 
revisionen minskar med ökad företagsstorlek (Chow 1982). Bakgrunden är att det 
föreslagits att flera kostnader för revisionen är fasta (Tauringana & Clarke 2000). 
En revision i ett mindre företag kräver avsevärda resurser för att revisionsbyrån 
t.ex. ska få kännedom om företaget och dess verksamhet (Chow 1982). Det är 
vidare sannolikt att kostnaden för revisionen upplevs som mer betungande i mindre 
företag, som ofta har mindre resurser tillgängliga (Thorell & Norberg 2005). 
Kostnadsaspekten kan medföra minskad benägenhet att välja revision bland mindre 
företag.  
 
I Simunic och Stein (1987) samt Ettredge et al. (1994) förklaras ett positivt 
samband mellan företagsstorlek och efterfrågan på revision med att företagets 
agentkostnader ökar proportionellt mot företagsstorlek. Ökad företagsstorlek 
innebär att det blir svårare för ägare i privata företag att överblicka verksamheten 
och utöva direkt övervakning av de anställda. I den teoretiska genomgången 
framkommer att efterfrågan på revision kan komma från ett behov av att 
kompensera för att ledningen förlorar kontroll (Abdel-Khalik 1993). Med ökad 
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storlek på organisationen riskerar effektiviteten att minska och det kan uppstå 
problem i relationen mellan ledning och underordnade. Risken att anställda 
medvetet inte anstränger sig och stjäl antas öka med företagsstorlek. I studier har 
företagsstorlek använts som mått på förlust av ledningens kontroll (Abdel-Khalik 
1993; Senkow et al. 2001). Aktuella studier har i allmänhet bekräftat ovanstående 
utgångspunkter och identifierat ett positivt samband mellan företagsstorlek och 
efterfrågan på revision (Tauringana & Clarke 2000; Senkow et al. 2001; Collis et 
al. 2004). I studien finns en förväntan om ett positivt samband mellan 
företagsstorlek och efterfrågan på revision.   
 
Omsättning, totala tillgångar och antal anställda är tre vanliga sätt att mäta 
företagsstorlek. I denna studie ingår för analyser av efterfrågan på revision den 
naturliga logaritmen av företagets omsättning, Omslog. Bakgrunden är att tidigare 
studier visat att omsättning i högre utsträckning än totala tillgångar (Tauringana & 
Clarke 2000, Collis et al. 2004) och antal anställda (Collis et al. 2004) kan förklara 
företagens val av revision. Den naturliga logaritmen av de totala tillgångarna 
används som ett alternativt storleksmått. I forskning är det vanligt att använda den 
naturliga logaritmen för olika storleksmått, inte minst gäller det mått på 
företagsstorlek som omsättning och totala tillgångar. Ett motiv till att använda 
logaritmerade värden är att distributionen blir mer normalfördelad (Hair et al. 
2006:87).   

4.4.6 Bransch 
I den litteratur som behandlar företags efterfrågan på revision har 
branschtillhörighet beaktats i liten utsträckning. I ett tidigt arbete av Chow (1982) 
hävdas dock att olikheter i företagens efterfrågan på revision kan vara relaterade till 
branschkaraktäristika. Argumentet är här att revisionen är dyrare att utföra i en 
bransch med väldigt komplexa transaktioner (Chow 1982). Forskning kring 
prissättning inom revision utgår från att komplexitet är en faktor som inverkar på 
arvodet (Simunic 1980; Chan et al. 1993; Pong & Whittington 1994). Ett högre 
revisionsarvode i vissa branscher skulle då innebära att dessa företag efterfrågar 
revision i mindre utsträckning (Chow 1982). Argumenteringen förefaller emellertid 
sakna nyttoaspekten från granskningen av komplexa verksamheter.  Revisionen i 
komplexa branscher och där tillgångsvärdena är högre ger potentiellt ett större 
värde. I företag som har en komplex produktionsprocess eller omfattande 
tillgångar, som är svårvärderade, är det rimligt att revisionen upplevs ha ett högre 
värde. Med utgångspunkt i litteraturen är det svårt att uttala sig kring ett eventuellt 
samband mellan branschtillhörighet och företagens efterfrågan på revision. Resultat 
från Senkow (2001) visar inte på någon skillnad i efterfrågan utifrån om företaget 
är ett tillverkande företag, handelsföretag eller tjänsteföretag. I studien finns 
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således inte någon uttalad förväntan avseende sambandet mellan 
branschtillhörighet och efterfrågan på revision. I studien kontrolleras emellertid för 
eventuella skillnader utifrån branschtillhörighet.  
 
Företagen som ingår i studien har klassificerats i fyra branscher; tillverkande 
företag, handelsföretag, tjänsteföretag och övriga företag. Indelningen baseras på 
företagens egen uppgift om vilken typ av inriktning/bransch som huvudsakligen 
gäller för företaget. I analyserna ingår tre dummyvariabler för bransch. Dessa är 
handelsföretag, Handel, tjänsteföretag, Tjänste, och företag med annan 
branschtillhörighet, Annan. Tillverkande företag är referenskategori för bransch i 
analyserna, vilket innebär att jämförelser görs med tillverkande företag.  

4.4.7 Relationen till revisionsbyrån 
I denna del föreslås att utöver karaktäristika hos företaget har typ av revisionsbyrå 
samt relationen till revisionsbyrån betydelse för benägenheten att efterfråga 
revision vid ett avskaffat lagkrav. Av särskilt intresse är analyser av hur 
benägenheten att efterfråga revision skiljer sig utifrån företagens anlitande av olika 
typer av rådgivningstjänster.  
 
4.4.7.1 Big 4 revisor 
I litteraturen finns teoretiskt och empiriskt stöd för att de fyra största 
revisionsbyråerna, Big 4, håller en högre revisionskvalitet (DeAngelo 1981a; 
Becker 1998; Francis et al. 1999). Argumentet bakom ett sådant förhållande går ut 
på att de stora revisionsbyråerna har mer att förlora från en misslyckad revision, 
vilket ger dem större incitament att upprätthålla en högre nivå av revisionskvalitet i 
jämförelse med mindre revisionsbyråer. I den teoretiska referensramen har mer 
utförligt diskuterats kring utgångspunkterna för att Big 4 revisorer kan 
tillhandahålla en högre revisionskvalitet. Studier har bl.a. visat att en Big 4 revisor 
tar ut ett högre arvode (Craswell et al. 1995), är mer sannolika att utfärda orena 
revisionsberättelser (DeFond et al. 2002) samt förhindrar vinstmanipulation i högre 
utsträckning än revisorer från andra revisionsbyråer (Becker et al. 1998; Francis et 
al. 1999). Europeiska studier ger emellertid inte samma stöd för en kvalitetsskillnad 
utifrån storleken på revisionsbyrån (Vander Bauwhede & Willekens 2004; Maijoor 
& Vanstraelen 2006). Studien av Maijoor och Vanstraelen indikerar att Big 4 
revisorer håller en högre revisionskvalitet i Storbritannien, men däremot inte i 
Frankrike och Tyskland. Vander Bauwhede och Willekens får inte stöd för 
kvalitetsskillnader vid revision av privata företag i Belgien.  
 
Från litteratur kring val av och byte av revisionsbyrå framkommer att vissa företag 
som anlitar en av de fyra stora revisionsbyråer gör detta i syfte att signalera utåt 
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mot intressenter (Beattie & Fearnley 1998). Val av revisorer med bättre rykte anses 
signalera företagsledningens ärlighet och kvalitet på redovisningen till företagets 
intressenter (Datar et al. 1991; Willenborg 1999; Hay & Davis 2004). Det innebär 
att företag som medvetet valt en Big 4 revisor knappast kommer att välja bort 
revision vid ett avskaffat av lagkrav på revision. Intressenternas bild av företaget 
som seriöst och ärligt skulle då riskera att försämras i högre utsträckning än för 
företag som anlitar en annan mindre revisionsbyrå. Företagets revisionsbyrå kan 
således ge en indikation på om företaget kommer att fortsätta välja revision. I 
studien finns en förväntan om ett positivt samband mellan anlitande av en Big 4 
revisor och efterfrågan på revision.  
 
Forskning kring efterfrågan på revision har inte tidigare analyserat skillnader 
utifrån typ av revisionsbyrå. Bakgrunden är sannolikt att tidigare studier utförts 
under förhållanden där revision vid tidpunkten för studien varit frivilligt. När 
revision är frivilligt har företagen övergripande tre valmöjligheter, i) att anlita en 
Big 4 revisor, ii) att anlita en annan revisionsbyrå eller iii) att inte välja revision 
överhuvudtaget. Studier av efterfrågan på revision jämför företagen som valt 
revision och de som inte valt revision, vilket innebär att det inte finns möjlighet att 
analysera valet utifrån typ av revisionsbyrån. I denna studie används en 
dummyvariabel för om företaget anlitar en av de fyra stora revisionsbyråerna eller 
inte, Big 4.  
 
4.4.7.2 Rådgivningstjänster 
I studien hävdas att revision och rådgivning i små och medelstora företag är tjänster 
som är nära sammankopplade, inte minst gäller detta hur företagen upplever sin 
kontakt med revisionsbyrån. I Svanström (2004) framkommer att företagen ofta 
upplever relationen till revisionsbyrån som bestående av både revision och 
rådgivning och att dessa tjänster är nära integrerade. Företagen uppger vanligtvis 
att revisionen är den primära uppgiften, men tillägger att revisorn också har en 
rådgivande roll i företaget. Revisionens granskningsfunktion har också ansetts vara 
nära sammanlänkad med andra tjänster som är relaterade till den finansiella 
rapporteringen (Beattie & Fearnley 1997). 
 
När revisionsbyrån tillhandahåller både revisions- och rådgivningstjänster till 
klienten har i litteraturen argumenterats för att en kunskapsöverföring uppkommer 
mellan tjänsterna, vilket skapar effektivitetsvinster (Simunic 1984; Arruñada 1999). 
Det har föreslagits att när revisionsbyrån utför revisionen kan kvaliteten på 
affärsrådgivning och skattetjänster förbättras (Senkow et al. 2001). 
Rådgivningstjänster kan samtidigt förbättra kvaliteten på revisionen, bl.a. till följd 
av att revisorn därigenom får ökad kännedom om företaget. Det finns mot denna 
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bakgrund anledning att förvänta sig att företagen som använder sig av 
rådgivningstjänster inte vill riskera att förlora ett givande rådgivningsutbyte genom 
att välja bort revisionen (Senkow et al. 2000). De företag som idag anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning kan förväntas vara nöjda med dessa tjänster, vilket 
gör att det framstår som mindre sannolikt att dessa företag avsäger sig revisionen 
vid ett avskaffande av lagkravet. I en situation där företaget är beroende av revisorn 
för andra tjänster än revision är företaget betjänt av att upprätthålla en god relation 
till revisorn (Seow 2001). I studien finns en förväntan om i) att företagen som 
anlitar revisionsbyrån för rådgivning i högre utsträckning efterfrågar revision, och 
ii) att företagen som anlitar revisionsbyrån i stor omfattning i högre utsträckning än 
de som anlitar i liten omfattning efterfrågar revision.  
 
I endast två tidigare studier har hänsyn tagits till att rådgivningsutbytet mellan 
företag och revisionsbyrå kan ha betydelse för efterfrågan på revision (Senkow et 
al. 2001; Seow 2001). Seow har studerat efterfrågan bland mycket små privata 
företag78 i Storbritannien, efter det att revisionskravet avskaffades. Studien av 
Senkow (2001) är däremot utförd på stora privata företag79 i Kanada, som saknar 
krav på revision efter en lagändring 1994. Resultaten från dessa studier ger inte 
stöd för att anlitande av rådgivning från revisionsbyrån har samband med 
benägenheten att välja revision. Bristen i tidigare studier är att informationen kring 
revisionsbyråns roll som rådgivare är begränsad, vilket framförallt är fallet i 
Senkow (2001). Senkow använder information om konsultarvodet från 
årsredovisningen och bildar en dummyvariabel som anger om företaget anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning eller inte. De rådgivningsmått som kan erhållas via 
årsredovisningen bygger på en grov indelning av hur revisionsbyrån fakturerat 
klienten för olika typer av tjänster. I svenska årsredovisningar ska enligt ÅRL 5:21 
specificeras vad företaget betalar till revisionsbyrån dels för revision och dels för 
andra tjänster än revision80 (konsulttjänster). Ett grundläggande problem är att 
redovisat konsultarvode inte särskiljer mellan redovisningstjänster och arvoden 
som härrör från olika typer av rådgivningstjänster. I studien av Seow ingår en 
                                                 
78 Företagen i studien av Seow (2001) har en maximal omsättning på 90 000 pund samt en 
maximal balansomslutning på 1,4 miljoner pund.  
79 Den genomsnittliga omsättningen bland företagen i studien uppgår till 71,7 miljoner dollar.  
80 I rekommendationer och uttalande från FARSRS (RedR1, p.Ö) bör upplysningen avseende 
revisionsuppdraget omfatta ersättning för granskningen av års- och koncernredovisning och 
bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, ersättning för övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer en revisor att utföra samt ersättning för rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana 
arbetsuppgifter. Verksamhet utöver dessa tjänster anses utgöra fristående rådgivning och ingår i 
uppgiften för andra uppdrag än revisionsuppdraget.    
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variabel som mäter antalet tjänster, utöver revisionen, där företaget anlitar 
revisionsbyrån. Informationen för variabeln har samlats in genom en mycket liten 
enkätundersökning (32 svarande företag) och rådgivningsvariabeln som analyseras 
antar värden från noll upp till maximalt fyra.  
 
Sammantaget blir bedömningen att analyser som baseras på offentligt tillgänglig 
information (Senkow et al. 2001) eller knapphändig enkätdata (Seow et al. 2001) 
inte är tillräckliga för att med tillförlitlighet kunna uttala sig om sambandet mellan 
tillhandahållande av rådgivningstjänster och benägenhet att välja revision. Med 
insamlad enkätdata kan precisionen i måtten på rådgivningens omfattning och 
inriktning förbättras. De 421 företagen i studien har fått ange vid hur många 
tillfällen de anlitat revisionsbyrån för råd det senaste året samt huruvida företaget 
anlitat byrån för rådgivning inom ett stort antal olika områden (sammantaget 18 
områden). Specifik information har bl.a. erhållits avseende om företaget anlitar 
revisionsbyrån för upprättande av bokslut. Med denna information finns förbättrade 
möjligheter att mer ingående analysera sambandet mellan rådgivningstjänster och 
efterfrågan på revision. I studien analyseras efterfrågan på revision i sammantaget 
sex modeller där endast rådgivningsmåttet varierar mellan modellerna.  
 
För analyser av efterfrågan på revision enligt modell 1 ingår en dummyvariabel, 
Revråd, som mäter om företaget överhuvudtaget anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning eller inte. I modell 2 inkluderas istället en variabel för huruvida 
företaget anlitar revisionsbyrån i liten omfattning (1–2 gånger) eller stor omfattning 
(3 gånger eller mer), Omfråd. Analyserna i modell 2 utförs således endast bland 
företagen som överhuvudtaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning. Det finns ett 
par tänkbara alternativa mått för att mäta omfattningen på revisionsbyrån. De 
alternativmått som används i studien är dels en kontinuerlig variabel för antalet 
områden (0–18) där revisionsbyrån utfört rådgivning under de senaste tre åren samt 
dels en variabel för andelen konsultarvode som betalas till revisionsbyrån i 
förhållande till totalt arvode. Alternativmåtten redovisas inte i tabell, utan 
resultaten rapporteras kort i löptext.   
 
I detta kapitel är avsikten även att analysera sambandet mellan vissa enskilda 
rådgivningstjänster och efterfrågan på revision. Forskning kring specifika 
rådgivningstjänster och efterfrågan på revision saknas helt, vilket gör dessa 
analyser explorativa. Ezzamel et al. (2002) menar att det finns anledning att studera 
enskilda eller olika kategorier av rådgivningstjänster, eftersom de kan ha olika 
koppling till revisionen. Det är vidare möjligt att olika typer av rådgivningstjänster 
skapar olika värde för företaget, vilket kan få konsekvenser för benägenheten att 
behålla revisionen. Studier har visat att företagen i störst utsträckning anlitar 
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revisionsbyrån för rådgivning inom skatt och redovisning (Seow 2001; Collis 2003; 
Erhvers- og Selskabsstyrelsen 2005; Tanewski & Carey 2007). I Svanström (2004) 
framkommer att mindre och medelstora företag frekvent anlitar revisionsbyrån för 
operativa frågeställningar som relaterar till redovisning, skatt och juridik. 
Rådgivning i dessa frågor ligger inom revisorns kärnkompetensområde (prop. 
2000/01:146; FAR 2002) och utgör tjänster som traditionellt tillhandahållits av 
revisorer (Tanewski & Carey 2007). Det är vidare relativt vanligt att mindre företag 
anlitar revisionsbyrån för redovisningstjänster som upprättande av bokslut81 
(Erhvers- og Selskabsstyrelsen 2005). 
 
Rådgivningstjänster som företagen frekvent nyttjar kan vara särskilt betydelsefulla 
(Svanström 2004), vilket skapar ett särskilt beroende till revisionsbyråns 
kompetens. För att inte riskera möjligheten till effektiv rådgivning inom skatt, 
redovisning och juridik samt för upprättande av bokslut finns incitament för dessa 
företag att fortsättningsvis efterfråga revision. Redovisningstjänster och nämnda 
rådgivningstjänster är sådana som mindre företag kan vara beroende av för att 
efterleva lagkraven på ekonomisk rapportering. I studien finns en förväntan om att 
de företag som anlitar revisionsbyrån för rådgivningstjänster inom skatt, 
redovisning och juridik samt för upprättande av bokslut i högre utsträckning 
efterfrågar revision.  
 
I studien analyseras efterfrågan på revision utifrån en variabel för om företaget 
anlitar revisionsbyrån för rådgivning i skattefrågor (modell 3), redovisningsfrågor 
(modell 4), juridiska frågor (modell 5) samt för upprättande av 
bokslut/årsredovisning (modell 6).  De olika måtten baseras på respondentens 
uppgifter avseende företagets anlitande av specifika rådgivningstjänster från 
revisionsbyrån under den senaste treårsperioden82. I enkäten fanns tydliga 
instruktioner om att endast ta hänsyn till rådgivning som tillhandahållits mot extra 
betalning och att inte medräkna råd som lämnas inom ramen för redovisnings- eller 
revisionstjänsten.  

4.5 Modeller för analyser preciseras  
I studien mäts efterfrågan på revision utifrån företagens svar på frågan ”Om det inte 
skulle finnas någon lagstadgad skyldighet för Ert företag att genomgå revision, 
skulle Ni då frivilligt låta Ert företag revideras?”  
 
                                                 
81 I denna studie anlitar sammantaget 40 % av företagen revisionsbyrån för upprättande av 
bokslut.   
82 För upprättande av bokslut fanns ingen tidsperiod angiven (se bilaga 1). Frågan var om 
företaget anlitar någon extern person/företag för upprättande av bokslut.  
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Den beroende variabeln, Frivilligrev, anger således huruvida företaget skulle välja 
revision eller inte, under antagandet att nuvarande lagkrav saknas. De 19 % av 
företagen som svarat ”vet ej” på frågan ingår i likhet med förfarandet i Collis et al. 
(2004) inte i analyserna.  Det är viktigt att här poängtera att resultaten i denna 
studie bygger på ett hypotetiskt val och inte ett faktiskt val. VD eller 
ekonomiansvarig i företagen, som besvarat enkäten, kan emellertid antas ha en god 
uppfattning om utfallet av ett kommande revisionsbeslut. Förhållandet att det 
handlar om ett hypotetiskt val medför dock ökad sannolikhet att vissa resultat 
kommer att skilja sig jämfört med tidigare studier, som huvudsakligen utförts när 
revision varit frivilligt (Tauringana & Clarke 2000; Senkow et al. 2001; Seow 
2001). Studien av Collis et al. (2004) utfördes under förhållanden där vissa av 
företagen fortfarande var skyldiga att ha revision, medan andra företag var 
undantagna. Skillnader i resultat kan framförallt vara tänkbara för sambandet 
mellan skuldsättning och företagens benägenhet att välja revision, eftersom det 
föreslagna sambandet i första hand kan förväntas när valet av revision eller inte kan 
få följdverkningar på lånemöjligheter och lånevillkor. Vidare är det oklart i vilken 
utsträckning som efterfrågan från utomstående ägare återspeglas i respondentens 
bedömning av huruvida företaget kommer att välja revision i frånvaro av lagkrav.    
 
Utifrån beskrivningen av ingående variabler får den logistiska regressionsmodell 
som används för att förklara företagens val av revision i frånvaro av lagkrav, 
följande utseende83:  
 

vrådβBigβAnnan βTjänste βHandelβOmsβSmålandβ
NorrlandβSolidβInstyrβÄgareejledββev Frivilligr

Re4log 111098765

43210

++++++
+++++=  (1) 

 
Utifrån tidigare precisering ersätts variabeln Revråd i modell 2 med en 
dummyvariabel för huruvida företaget anlitar revisionsbyrån för råd i liten 
omfattning (1–2 gånger/år) eller i stor omfattning (3 gånger eller mer/år), Omfråd.  
I modellerna 3 till 5 ingår istället en variabel för specifika rådgivningstjänster inom 
revisorns kärnkompetens, d.v.s. rådgivning inom skattefrågor (modell 3), 
redovisningsfrågor (modell 4) och juridiska frågor (modell 5). Analyser av 
omfattningen på rådgivningen (modell 2) samt specifika typer av rådgivning 
(modeller 3–5) utförs med de företag som överhuvudtaget anlitar revisionsbyrån för 
                                                 
83 Dummyvariabler för antal anställda ingår inte som kontrollvariabler i regressionsanalyserna. 
Bakgrunden är att i de större storleksgrupperna, 10–49 anställda respektive 50–249 anställda, är 
det endast ett fåtal företag som uppger att de inte kommer att välja revision. Inkluderande av 
variabler för antal anställda innebär att regressioner utförs med ett fåtal observationer för ett av 
utfallen, vilket medför att skattningen av koefficienten blir inexakt. I modellen ingår däremot den 
naturliga logaritmen av omsättningen som storleksmått. 
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rådgivning. Avslutningsvis inkluderas i modell 6 istället en variabel för om 
revisionsbyrån upprättar bokslut åt företaget. Vid analyser av modell 1 och 6 ingår 
däremot samtliga företag, som då inte är dotterbolag eller besvarat frågeställningen 
om frivillig revision med ”vet ej”. I tabell 4.5 nedan följer en kort förklaring och 
definition av de variabler som ingår i preciserade regressionsmodeller. I kolumnen 
längst till högre framgår om en viss variabel, eller en liknande variabel, analyserats 
i tidigare studier på området.  
 
Tabell 4.5: Definition av variabler i regressionsmodeller 
Variabel- 
beteckning 

Förklaring Definition/kodning Tidigare studier där 
variabeln ingår 

Frivilligrev 
(beroende variabel i 
samtliga modeller) 
 

Företagens val av 
revision, i frånvaro av 
lagkrav på revision 

0 = Företaget skulle 
inte välja revision 
1 = Företaget skulle 
välja revision 

I samtliga refererade 
studier (baseras i de 
flesta fall på faktiska 
val), t. ex. Seow et al. 
(2001); Collis et al. 
(2004) 

Ägareejled Det finns eller saknas 
ägare som inte ingår 
företagsledningen  

0 = Företaget saknar 
ägare som inte ingår i 
företagsledningen 
1= Företaget har 
ägare som inte ingår i 
företagsledningen  

Relaterade mått i  
Tauringana & Clarke 
(2000); Carey et al. 
(2000); Seow (2001); 
Senkow et al. (2001); 
Collis et al. (2004), 

Instyr Respondentens 
upplevelse om i 
vilken utsträckning 
revisionen är till hjälp 
för intern styrning 
och kontroll 

Mäts på en likertskala 
från 1 (instämmer 
inte alls) till 7 
(instämmer helt), där 
en neutral uppfattning 
motsvaras av 4.  

Ej i tidigare studier84 

Solid Företagets soliditet  
 
(Värden och 
definition har hämtats 
från Affärsdata) 

(0,7*obeskattad 
reserv+eget kapital)/ 
balansomslutning 
 
 

Relaterade mått 
används i Chow 
(1982); Tauringana & 
Clarke (2000); 
Carey et al. (2000); 
Senkow et al. (2001);  
Seow (2001) 

Norrland Dummyvariabel för 
regionen Norrland 
(för exakt definition 
se metodavsnitt 3.6.2)

0 = Småland 
1 = Norrland 
(Stockholm är 
referenskategori) 

Ej i tidigare studier 

Småland Dummyvariabel för 0 = Norrland Ej i tidigare studier 

                                                 
84 I forskning har Abdel-Khalik (1993) diskuterat revisionens nytta för att kompensera för förlust 
av intern kontroll. I Abdel-Khalik genomfördes emellertid inte några empiriska analyser som 
motsvarar analyserna i denna studie.   
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regionen Småland 
(för exakt definition 
se metodavsnitt 3.6.2)

1 = Småland 
(Stockholm är 
referenskategori) 

Omslog Naturliga logaritmen 
av företagets 
omsättning  
 

 Relaterade mått i 
Abdel-Khalik (1993); 
Tauringana & Clarke 
(2000); Collis et al. 
(2004) 

Handel Dummyvariabel för 
handelsföretag 

0 = Tjänsteföretag 
och annan bransch 
1 = Handelsföretag 
(tillverkande företag 
är referenskategori) 

Relaterat mått i 
Senkow et al. (2001) 

Tjänste Dummyvariabel för 
tjänsteföretag 

0 = Handelsföretag 
och annan bransch 
1 =Tjänsteföretag 
(tillverkande företag 
är referenskategori) 

Relaterat mått i 
Senkow et al. (2001) 

Annan Dummyvariabel för 
företag i ”annan 
bransch”  

0 = Handels- och 
tjänsteföretag 
1 = Annan bransch 
(tillverkande företag 
är referenskategori) 

Ej i tidigare studier 

Big 4 Företaget anlitar 
Öhrlings PwC, Ernst 
& Young, KPMG 
eller Deloitte 

0 = Företaget anlitar 
inte en Big 4 revisor 
1 = Företaget anlitar 
en Big 4 revisor 

Ej i tidigare studier 

Revråd 
(modell 1) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för 
rådgivning 

0= Nej  
1 = Ja 

Senkow et al. (2001)  

Omfråd 
(modell 2) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för råd 
i stor omfattning 

0 = 1–2 ggr/år 
1 = 3 ggr eller fler/år 

Relaterat mått i Seow 
(2001) 

Skatt 
(modell 3) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för råd 
i skattefrågor 

0 = Nej 
1 = Ja 

Ej i tidigare studier 

Redovis 
(modell 4) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för råd 
i redovisningsfrågor 

0 = Nej 
1 = Ja 

Ej i tidigare studier 

Juridik 
(modell 5) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för råd 
i juridiska frågor 

0 = Nej 
1 = Ja 

Ej i tidigare studier 

Bokslut 
(modell 6) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för 
upprättande av 
bokslut  

0 = Nej 
1 = Ja 

Ej i tidigare studier 
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4.6 Beskrivande statistik och inledande analyser 
I tabell 4.6 presenteras beskrivande statistik för de variabler som ingår i de 
regressionsmodeller som analyseras i avsnitt 4.7. Omsättning anges även i tusentals 
kronor eftersom det kan ge ett ökat informationsvärde till materialet som 
analyseras. Den statistik som presenteras är uppdelad i företag som uppger att de 
kommer att välja revision, företag som uppger att de inte kommer att välja revision 
samt i företag som svarat ”vet ej”. En konsekvens av urvalet av företag för analyser 
är att dotterbolagen inte ingår i den beskrivande statistiken. I tabellen redovisas 
också resultaten från de t-test85 respektive chi square-test86 som utförts för att 
identifiera om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna för enskilda 
oberoende variabler. Vid dessa analyser görs jämförelser mellan företagen som 
kommer att välja revision respektive de som inte kommer att välja revision. 
Företagen som svarat ”vet ej” ingår inte i dessa analyser. I tabellen anges 
signifikansnivån för respektive oberoende variabel inom parentes. 
Referenskategorierna för region och bransch rapporteras också i tabellen.  

                                                 
85 Ett oberoende t-test utförs för att identifiera statistiskt signifikanta skillnader i medelvärde 
mellan två oberoende grupper (Hair et al. 2006:388). Levene’s test av varians används som 
utgångspunkt för att avgöra om lika eller olika varians ska antas mellan grupperna. I samband 
med t-testet har grupperingsvariabeln definierats som 1 (anlitar för revision) och 0 (anlitar ej för 
revision).   
86 Ett Chi square-test används här för att identifiera eventuella skillnader mellan grupper för en 
kategorisk variabel. Rapporterade värden bygger på ett dubbelsidigt Pearson’s Chi square-test för 
skillnader mellan företag som kommer att välja, respektive inte välja, att ha revision.   
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Tabell 4.6: Beskrivande statistik för oberoende variabler  
Variabel Statistiskt 

mått 
Kommer att 
välja 
revision,  
N = 140 

Kommer 
inte att 
välja 
revision, 
N = 60 

Vet ej, 
N = 48 

t-test, 
värde 
(sig.) 
 

Chi 
square- 
test, 
värde 
(sig.) 

Ägareejled  Procentuellt 
(%) 

29,4 
 

32,8 
 

4,1 
 

 0,226 
(0,634) 

Instyr Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

4,397 
5,000 
2,177 
1 
7 

3,376 
4,000 
1,856 
1 
7 

3,164 
3,000 
1,631 
1 
7 

3,02987 
(0,003) 

 

Solid88 Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

0,439 
0,451 
0,261 
-0,051 
0,942 

0,460 
0,519 
0,310 
0,585 
0,890 

0,476 
0,457 
0,280 
0,022 
0,980 

-0,45889 
(0,648) 

 

Norrland  Procentuellt  
(%) 

18,0 15,0 10,4  0,264 
(0,608) 

Småland   Procentuellt  
(%) 

31,7 5,0 12,5  16,505 
(0,000) 

Stockholm Procentuellt 
(%) 

50,3 80,0 77,1  15,255 
(0,000) 

Omsättning 
(tkr) 
 
 

Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

31170 
4390  
387444  
378 
9159300 

2472 
1367 
3425 
32 
20994 

12196 
4956 
16977 
1366 
180470 

  

Omslog90 Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

8,542 
8,387 
1,315 
5,935 
16,030 

6,997 
7,220 
1,588 
3,466 
9,952 

8,704 
8,508 
1,211 
7,220 
12,103 

7,15491 
(0,000) 

 

Handel  Procentuellt 
(%) 

35,0 16,7 27,1  6,788 
(0,009) 

                                                 
87 Lika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,086).  
88 De två mest extrema observationerna för soliditet, -334 % samt -66 %, har eliminerats.   
89 Olika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,021). 
90 Tre företag med en sammanlagd vikt på 7 har ingen omsättning. Dessa observationer saknas 
vid logaritmering i SPSS och ingår därför inte i analyserna. I övrigt noterades inte några 
extremvärden för variabeln Omslog.  
91 Lika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,129).   
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Tjänste  Procentuell 
(%) 

27,9 53,3 6,1  11,905 
(0,001) 

Annan  Procentuellt  
(%) 

24,5 23,0 33,3  0,053 
(0,818) 

Tillverkande Procentuellt 
(%) 

12,6 7,0 33,5  1,644 
(0,200) 

Big 4  Procentuellt  
(%) 

61,2 31,1 77,1  15,290 
(0,000) 

Revråd 
 

Procentuellt  
(%) 

68,6 45,0 47,9  9,856 
(0,002) 

Omfråd Procentuellt  
(%) 

60,4 7,4 65,2  23,700 
(0,000) 

Skatt Procentuellt  
(%) 

69,8 30,0 65,5  15,120 
(0,000) 

Redovis Procentuellt  
(%) 

53,1 0,0 34,5  26,775 
(0,000) 

Juridik Procentuellt  
(%) 

26,0 3,3 27,6  7,197 
(0,007) 

Bokslut Procentuellt  
(%) 

53,6 21,7 17,0  17,351 
(0,000) 

 
Det kan noteras att i studien ingår två företag med extremt hög omsättning. Dessa 
företag har en omsättning på 8 respektive 9 miljarder kronor. Till följd av dessa 
extremvärden ligger medelvärde och standardavvikelser på en väsentligt högre nivå 
än vad som annars varit fallet. Om dessa företag exkluderas är medelvärdet för 
företagen som kommer att välja revision istället 14 003 tkr, och standardavvikelsen 
36 599 tkr. Några extremvärden påverkar inte medelvärdet för omsättning hos 
företagen som inte kommer att välja revision. I analyserna används variabeln 
Omslog, vilket innebär mindre risk för stark påverkan från extremvärden.  
 
Från genomförda t-test och chi square-test framkommer ett flertal signifikanta 
skillnader mellan grupperna. Signifikanta skillnader framkommer från t-test för 
naturliga logaritmen av omsättningen samt för i vilken grad företagen upplever att 
revisionen innebär hjälp för intern styrning och kontroll. Chi square-testen 
identifierar skillnader för handelsföretag (högre efterfrågan än hos tillverkande 
företag), tjänsteföretag (lägre efterfrågan än hos tillverkande företag) och 
Smålandsföretag (högre efterfrågan än hos Stockholmsföretagen) samt för 
anlitande av en Big 4 revisor. Signifikanta skillnader mellan företagen som väljer 
revision och inte väljer revision identifieras vidare för samtliga rådgivningsmått, 
både för omfattningen på rådgivningen och för specifika rådgivningstjänster inom 
revisorns kärnkompetens (inklusive upprättande av bokslut). Vid tolkning av 



148

resultat utifrån regressionsanalyser görs återkopplingar till vissa resultat i dessa 
inledande analyser.  

4.6.1 Korrelationer 
En alltför hög korrelation mellan de oberoende variablerna försvårar tolkningen av 
regressionsanalyser och visar på problem med multikollinearitet (Hair et al. 2006). 
Problemet med multikollinearitet är att de oberoende variablerna förklarar samma 
varians och det blir svårt att uttala sig om de enskilda oberoende variablernas 
samband med den beroende variabeln. En hög korrelation mellan två oberoende 
variabler innebär att variablerna innehåller samma information om den beroende 
variabeln, vilket skapar ett problem när båda variablerna ingår i regressionen 
(Aczel 1999). En analys av korrelationer mellan de oberoende variablerna i den 
presenterade modellen visar inte på några starka samband. De högsta 
korrelationerna för de oberoende variabler som ingår i samma regressionsmodell 
ligger i allmänhet på omkring 0,4. Undantaget är en korrelation på 0,538 mellan 
variabeln för intern styrning och kontroll (Instyr) och dummyvariabeln för om 
företaget anlitar revisionsbyrån för råd (Revråd). Från tumregler framgår att 
korrelationer från 0,7 (Andersen et al. 1999) alternativt 0,8 (Stone & Rasp 1991) 
och uppåt indikerar problem med multikollinearitet. I de allra flesta fall är 
korrelationerna mellan de oberoende variablerna i studien högst 0,2.  

4.7 Resultat från regressionsanalyser 
I tabell 4.7 presenteras resultat från de logistiska regressionsanalyser som utförts 
baserat på de modeller som preciserats tidigare. I analyserna ingår inte 
dotterbolagen samt de 48 företag som svarat ”vet ej” på frågeställningen om 
företaget skulle välja revision i frånvaro av lagkrav. Från tabellen framgår också 
modellens förklaringsgrad (Pseudo R2) och prediktionsförmåga. 
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Tabell 4.7:  Logistiska regressionsmodeller för val av revision  
Variabel Modell  1 

Koeff. 
(sig.) 

Modell  2 
Koeff. 
(sig.) 

Modell  3 
Koeff. 
(sig.) 

Modell 4 
Koeff. 
(sig.) 

Modell 5 
Koeff. 
(sig.) 

Modell 6 
Koeff. 
(sig.) 

Ägareejled  -1,160* 
(0,078) 

-1,397 
(0,203) 

-0,672 
(0,427) 

-0,301 
(0,779) 

-0,361 
(0,649) 

-1,059* 
(0,080) 

Instyr -0,102 
(0,455) 

0,412 
(0,231) 

-0,348 
(0,165) 

0,320 
(0,302) 

-0,096 
(0,617) 

0,031 
(0,776) 

Solid -1,638 
(0,102) 

0,346 
(0,900) 

1,197 
(0,436) 

0,890 
(0,716) 

0,850 
(0,558) 

-1,757* 
(0,078) 

Norrland  1,131 
(0,131) 

-2,424* 
(0,064) 

0,266 
(0,761) 

0,953 
(0,430) 

-0,821 
(0,330) 

0,713 
(0,302) 

Småland 3,317*** 
(0,001) 

0,121 
(0,928) 

3,218** 
(0,011) 

3,691*** 
(0,010) 

2,036* 
(0,075) 

2,707*** 
(0,002) 

Omslog 1,244*** 
(0,000) 

0,609 
(0,340) 

1,334*** 
(0,005) 

1,311*** 
(0,005) 

1,197*** 
(0,008) 

1,076*** 
(0,000) 

Handel 1,410 
(0,171) 

-2,765* 
(0,094) 

0,428 
(0,705) 

-0,803 
(0,545) 

-0,969 
(0,405) 

1,348 
(0,170) 

Tjänste 1,791 
(0,125) 

-4,741* 
(0,087) 

1,401 
(0,382) 

-2,145 
(0,269) 

0,180 
(0,911) 

1,246 
(0,226) 

Annan 1,162 
(0,247) 

-3,638* 
(0,062) 

1,539 
(0,284) 

-1,798 
(0,373) 

-0,390 
(0,805) 

0,855 
(0,361) 

Big 4  1,407** 
(0,017) 

3,939*** 
(0,004) 

2,036** 
(0,030) 

1,834* 
(0,080) 

2,704*** 
(0,004) 

1,190** 
(0,030) 

Revråd 1,051* 
(0,072) 

    

Omfråd  5,499*** 
(0,000) 

   

Skatt  1,347* 
(0,092) 

  

Redovis  7,063*** 
(0,003) 

  

Juridik  2,802** 
(0,023) 

 

Bokslut   0,200 
(0,717) 

N 149 115 119 120 119 149 
Pseudo R2 0,393 0,630 0,420 0,689 0,449 0,378 
Pred.förm.  
(ej rev./rev.),  
totalt, i % 

 
(87,7/96,8) 

94,3 

 
(86,1/98,9) 

96,1 

 
(82,6/97,0) 

93,6 

 
(92,5/98,2) 

96,9 

 
(82,6/97,0) 

93,6 

 
(74,4/85,9)

82,7 
Model Chi-
square(sig.) 

86,759 
(0,000) 

77,798 
(0,000) 

55,883 
(0,000) 

91,695 
(0,000) 

59,729 
(0,000) 

83,434 
(0,000) 

* = p < 0,1. ** = p < 0,05. *** = p < 0,01 
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4.7.1 Modellernas förklaringsgrad och prediktionsförmåga 
Samtliga modeller förklarar väl företagens efterfrågan på revision. 
Förklaringsgraden, pseudo R2, för modellerna varierar från 38 % upp till 69 %. 
Pseudo R2 används vid logistiskt regressionsanalys för att utvärdera modellen. 
Måttet är i huvudsak jämförbart med R2 för multipel linjär regression (Hair et al. 
2006:272). Förklaringsgraden för modellerna är hög eller mycket hög vid en 
jämförelse med tidigare studier av företagens efterfrågan på revision. Resultat från 
tidigare studier bygger i likhet med denna på logistisk regression där val av revision 
eller inte är beroende variabel. Chow (1982) uppnår t.ex. en förklaringsgrad på  
27 % (Pseudo R2) vid en studie av förhållandevis stora företag. I en studie av 
mindre familjeföretag av Carey et al. (2000) har den regressionsmodell som 
presenteras en förklaringsgrad på 2 % (Pseudo R2). Collis et al. (2004) studerar 
mindre företag i Storbritannien och har i flera avseenden liknande utgångspunkter 
som denna studie. Modellen som redovisas i Collis har en förklaringsgrad på 35 % 
(Pseudo R2), men där uttrycks också att det finns behov av att förbättra modellen 
genom att identifiera andra förklarande faktorer.  
 
En skillnad som bör noteras är att i denna studie, till skillnad från merparten av 
tidigare studier, baseras den beroende variabeln på ett hypotetiskt ställningstagande 
där företagen fått ange om de kommer att välja revision eller inte. Studien av Collis 
et al. (2004) bygger dock också på ett liknande hypotetisk val. Modellernas 
övergripande förmåga att korrekt prediktera grupptillhörighet, d.v.s. om företaget 
väljer eller inte väljer revision, är mycket god. Utifrån de oberoende variablerna 
kan med hög säkerhet predikteras om företaget kommer att välja revision eller inte. 
Från tabell 4.7 framgår att modeller 1–5 sammantaget anger korrekt 
grupptillhörighet i 94–97 % av fallen, medan modell 6 har en prediktionsförmåga 
på 83 %.   
 
Resultaten har även analyserats när företagen som har 50–249 anställda eliminerats. 
Bakgrunden är att denna grupp inte kommer att bli föremål för undantag från 
revisionskravet, även om revisionsplikten avskaffas. Den möjlighet som finns för 
den svenska lagstiftaren är att avskaffa lagkravet för de företag som understiger 
EU:s maxnivå för undantag från revisionskrav (se definition i avsnitt 1.4 och i 
bilaga 2). Det lagförslag som lämnats av utredningen om revisorer och revision 
innebär just att undantag från revisionskrav medges för företag som understiger 
EU:s gränsvärden (SOU 2008:32, s. 17). Allmänt gäller att det endast är mycket 
små skillnader i resultaten när företagen som har 50–249 anställda exkluderats från 
analyserna. I not redogörs för de skillnader som identifierats när analyser utförs där 



151

företagen som har 50–249 anställda lämnats bort92. Fortsättningsvis i kapitlet följer 
en analys av sambanden mellan de enskilda oberoende variablerna och företagens 
val av revision, utifrån resultaten i tabell 4.7, och där ingår även företagen som har 
50–249 anställda.  

4.7.2 Ägarförhållanden  
Resultaten visar på ett samband mellan ägarförhållanden och efterfrågan på 
revision som står i motsats till förväntan. I samtliga modeller är sambandet med val 
av revision negativt för variabeln Ägareejled. I modell 1 och 6 är sambandet 
negativt signifikant på 10 %-nivån (omfattning på rådgivningen och upprättande av 
bokslut), medan sambandet inte är signifikant i modeller 2–5. Ett negativt samband 
mellan att företaget har ägare som inte ingår i företagsledningen och benägenhet att 
välja revision innebär att det är företagen som saknar utomstående ägare i 
företagsledningen som i högre utsträckning kommer att välja revision. Utifrån 
agentteorin och vissa tidigare forskningsresultat förväntas att företag med hög 
separation mellan ägande och ledning, p.g.a. ökade agentkostnader, i större 
utsträckning väljer revision (Chow 1982; Seow 2001; Collis et al. 2004). För att 
kontrollera om sambandet är robust har modell 1 även testats med flera alternativa 
mått på ägande. Analyser med en dummyvariabel för antalet ägare visar att företag 
som har två eller fler ägare (50 % av företagen) i signifikant lägre utsträckning än 
företag med endast en ägare skulle välja revision (sig. 0,025). Analyser med en 
dummyvariabel för om företaget är helägt av största ägaren med familj (61 % av 
företagen) eller inte visar att de företag som är helt familjeägda i högre utsträckning 
skulle välja revision (sig. 0,002). Alternativmåtten bekräftar ett positivt samband 
mellan koncentrerat ägande och efterfrågan på revision. 
 
Det ska noteras att benägenheten att välja revision är relativt hög både hos 
ägarledda företag och hos företag med utomstående ägare (70 respektive 67 % av 
företagen som tagit ställning uppger att skulle välja revision). Utredningen om 
revisorer och revision antar att högst 30 % av företagen som ägs av en eller ett fåtal 
person kommer att välja frivillig revision (SOU 2008:32, s. 260), vilket mot 
                                                 
92 Det framkommer för modell 1 och 4 inte några som helst skillnader avseende signifikansnivåer 
för de olika variablerna när endast företag med 1–49 anställda ingår. I modell 2 är annan bransch 
signifikant på 5 %-nivån i stället för på 10 %-nivån. Modell 3 visar på signifikanta samband på  
1 %-nivån för anlitande av Big 4 revisor och för Småland, vilket är samband som är signifikanta 
på 5 %-nivån i de rapporterade resultaten. Vidare är sambandet för skattefrågor signifikant på  
5 %-nivån, i stället för på 10 %-nivån. För modell 5 är omsättning (Omslog) signifikant på 5 %-
nivån, i stället för på 1 %-nivån. I samma modell är Småland är signifikant på 5 % i stället för på 
10 %-nivån. Slutligen är soliditet inte signifikant i modell 6, medan denna variabel är signifikant 
på 10 %-nivån i de rapporterade resultaten.   
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bakgrund av dessa resultat är en alltför låg uppskattning. Förklaringen till ett 
omvänt förhållande mellan ägande och efterfrågan på revision kan relateras till att 
de ägarledda företagen i högre utsträckning än förväntat uppger att de skulle välja 
att ha revision. Bakgrunden föreslås vara att framförallt ägarledda företag upplever 
att revisionen fyller en funktion utöver den kontrollerande rollen. Resultat från 
studien antyder att den interna nyttan av revisionen är särskilt hög för ägarledda 
företag. Det bör noteras att i studien ingår en variabel (Instyr) som mäter 
revisionens nytta för intern styrning och kontroll, men denna variabel kan inte 
förväntas fånga all den interna nytta som revisionen kan generera. Företagen som 
saknar utomstående ägare i företagsledningen upplever t.ex. i något högre 
utsträckning att revisionen innebär att ekonomiska problem kan upptäckas och 
åtgärdas tidigare93. Vidare framkommer att de ägarledda företagen i högre grad 
upplever att revisionen innebär sundare konkurrens och minskad ekonomisk 
brottslighet94, att kunder och leverantörer kan göra ”säkrare” affärer95 och att 
skattemyndighetens kontroll underlättas96.  
 
En annan orsak till en hög efterfrågan på revision även hos ägarledda företag kan 
vara traditionsrelaterad. Lagstadgad revision för aktiebolag är en väletablerad del 
av svenskt näringsliv. En majoritet av företagen i studien anser t.ex. att samtliga 
aktiebolag bör ha lagstadgad revision. Resultaten visar på att revisionen har en 
stark ställning i Sverige och att framförallt de ägarledda företagen tillskriver 
revisionen en stor betydelse för olika intressegrupper. Bakgrunden kan möjligen 
vara att revisionen har en vidare roll i Sverige än i vissa andra länder, bl.a. genom 
förvaltningsrevisionen samt att användarna av reviderad information utgörs av en 
bred krets av intressenter (Diamant 2004:110).  
 
Resultaten från modellerna motsäger dock inte nödvändigtvis agentteoretiska 
resonemang om varför revision behövs. Redovisning av hög kvalitet och 
                                                 
93 Medelvärde för påstående utifrån ägande: 3,99 (företagen saknar ägare som inte ingår i 
företagsledningen) och 3,89 (företagen har ägare som inte ingår i företagsledningen).  
94 Medelvärde för påstående utifrån ägande: 4,13 (företaget saknar ägare som inte ingår i 
företagsledningen), 4,63 (företaget har ägare som inte ingår i företagsledningen). Skillnaden 
mellan grupperna är signifikant på 5 %-nivån (sig. 0,050). Analyser av skillnader i medelvärde 
mellan grupperna har utförts med ett oberoende t-test, vilket även är fallet för övriga attitydfrågor 
där skillnader analyseras mellan två grupper.  
95 Medelvärde för påstående utifrån ägande: 3,94 (företaget saknar ägare som inte ingår i 
företagsledningen), 3,29 (företaget har ägare som inte ingår i företagsledningen). Skillnaden 
mellan grupperna är signifikant på 5 %-nivån (sig. 0,020).   
96 Medelvärde för påstående utifrån ägande: 5,54 (företaget saknar ägare som inte ingår i 
företagsledningen), 4,94 (företaget har ägare som inte ingår i företagsledningen). Skillnaden 
mellan grupperna är signifikant på 5 %-nivån (sig. 0,027).   



153

kvalitetssäkrande revision kan ha liten betydelse för utomstående ägare (och andra 
intressenter) som på andra sätt än via redovisningen får information om hur det går 
för företaget. Direkt information från företaget kan vara mer tidsenlig och relevant 
för utomstående intressenter (Barker 1985; DTI 1999), vilket inte minst kan antas 
gälla i små och medelstora företag där det ofta finns ett fåtal ägare. Agentteoretiska 
utgångspunkter har traditionellt applicerats i stora företag där externa aktieägare 
och revision spelar en agentroll i relationen mellan aktieägare och ledning (Collis et 
al. 2004). Vid studier av mindre bolag är det troligt att agentteoretiska samband 
framträder mindre tydligt. Det identifierade sambandet mellan utomstående ägare 
och efterfrågan på revision ska dock inte övertolkas. En viktig anledning är att 
resultaten här baseras på hur företagen uppger att de skulle komma att agera vid ett 
avskaffande av revisionsplikten, och inte på hur de faktiskt valt att göra med 
revisionen. Vidare har inte utomstående ägare, som utifrån agentteoretiskt 
utgångspunkter antas vara de som efterfrågar revision, tillfrågats. I vilken 
utsträckning som utomstående ägares efterfrågan på revision återspeglas i VD:s 
eller ekonomichefens svar är oklart.  
 
I litteraturen framhålls att revisionen är till nytta för företagets ägare, i första hand 
utomstående ägare som saknar insyn i företaget (Jensen & Meckling 1976). Utifrån 
de agentteoretiska resonemangen har revisionen huvudsakligen en övervakande 
funktion som syftar till att minska informationsasymmetrin mellan ledning och 
ägare. Genom revisionen får utomstående ägare kontroll av företagsledningen. 
Kompletterande analyser visar på ett positivt samband mellan att ägarna får en 
kontroll av styrelse och VD samt företagets efterfrågan på revision97. Sambandet 
från dessa analyser är i linje med förväntningar om att efterfrågan är relaterad till 
revisionens nytta för utomstående ägare. Vid ett avskaffande av revisionsplikten är 
det sannolikt att kraven från utomstående ägare i någon grad kan komma att 
påverka beslutet att välja revision.  
 
Sammantaget blir tolkningen av resultaten, som bygger på enkätsvar från 
huvudsakligen VD och ekonomichef, att ägarledda företag har en särskilt hög 
efterfrågan på revision. Vid ett avskaffande av revisionsplikten kan de till och med 
komma att uppvisa en något större benägenhet än företag med utomstående ägare 
att efterfråga revision. Resultaten indikerar även att efterfrågan på revision inte 
huvudsakligen drivs av utomstående ägares kontrollbehov, utan i stället av andra 
nyttor som revisionen kan ge.  
                                                 
97 I dessa kompletterande regressionsanalyser har en ytterligare variabel inkluderas som mäter i 
vilken grad respondenten anser att revisionen innebär att ägarna får en kontroll av styrelse och 
VD. I tre av modellerna (modell 1, 3 och 6) är sambandet för denna variabel positivt signifikant 
på 1 %-nivån. I modell 5 är sambandet signifikant på 5 %-nivån och i modell 4 på 10 %-nivån.  
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4.7.3 Intern nytta 
Sammantaget ger analyser inom ramen för studien visst stöd för att upplevd intern 
nytta, i form av hjälp för intern kontroll och styrning, har ett samband med 
efterfrågan på revision. De presenterade resultaten från regressionsmodellerna ger 
dock inte stöd för att variabeln Instyr har något signifikant samband med 
efterfrågan på revision. Från inledande t-test har tidigare framkommit att Instyr har 
ett signifikant positivt samband med benägenheten att välja revision. I en 
regressionsanalys med flertalet andra variabler framkommer däremot inte detta 
samband. Variabeln Instyr har en hög och signifikant korrelation med flera av 
rådgivningsmåtten, bl.a. Revråd (0,538) i modell 1 samt med Skatter (0,322) i 
modell 4. Korrelationen mellan intern nytta samt rådgivningsmåtten indikerar att de 
mäter delvis samma företeelse. Nyttan av den rådgivning som ligger inom revisorns 
kärnkompetens (skatt, redovisning och juridik) samt de tips och direktiv som följer 
av granskning av den interna kontrollen i företaget kan antas vara relativt likartad.  
 
För att vidare undersöka sambandet mellan den upplevda interna nyttan av 
revisionen och efterfrågan på revision har kompletterande analyser genomförts. 
Bakgrunden är att efterfrågan revision kanske inte ökar successivt i takt med en 
högre upplevd nytta, utan att det är först när företagen upplever en riktigt hög nytta 
som efterfrågan är signifikant högre. I kompletterande analyser har den 
kontinuerliga variabeln Instyr ersatts med dummyvariabler. För dessa analyser har 
gjorts en indelning i företag som upplever ett lågt värde (1–2), ett medelhögt värde 
(3–5) samt ett högt värde (6–7) av revisionen för hjälp med intern kontroll och 
styrning. Dessa analyser visar att företagen som upplever ett högt värde i 
signifikant högre utsträckning än företagen som upplever ett medelhögt värde  
(sig. < 0,001) respektive ett lågt värde (sig. 0,039) efterfrågar revision. Det är 
således först när den interna nyttan av revisionen blir riktigt hög som det 
återspeglar sig i en signifikant ökad efterfrågan. Från analyser framgår även att 
företagen som upplever ett lågt värde i signifikant högre grad än de som upplever 
ett medelhögt värde efterfrågar revision (sig. 0,001). Det sistnämnda sambandet 
kan förklara att den kontinuerliga variabeln Instyr inte är signifikant i 
regressionsanalyserna. Resultaten indikerar här förekomsten av ett U-format 
samband mellan upplevd intern nytta och efterfrågan på revision.  
 
Att revisorer granskar den interna kontrollen innebär att företagen får förslag på hur 
t.ex. rutiner och kontrollsystem ska effektiviseras (Chow 1982; Page 1984; 
Svanström 2004), vilket föreslagits medföra en högre efterfrågan på revision hos 
företagen som upplever en hög sådan intern nytta. För att företagen ska efterfråga 
revision utifrån interna styr- och kontrollmotiv krävs dels att företagets nuvarande 
styrning och kontroll behöver förbättras samt dels att revisionen uppfattas som ett 
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effektivt sätt att åstadkomma en sådan effektivisering.  Bland företagen som angivit 
ett lågt värde för variabeln Instyr ingår sannolikt företag som upplever att de utan 
inblandning av externa revisorer kan styra och kontrollera verksamheten, men de 
efterfrågar revisionen utifrån andra motiv. Sammanfattningsvis finns stöd för att 
benägenheten att efterfråga revision är större bland företagen som upplever en hög 
nytta av revisionen som hjälp för intern kontroll och styrning.  

4.7.4 Relationen till långivare 
Regressionsmodellerna visar sammantaget inte på något signifikant samband 
mellan företagets soliditet (Solid) och benägenheten att välja revision. Det är endast 
i modell 6 som ett svagt negativt samband identifieras mellan soliditet och 
efterfrågan på revision (sig. 0,078), d.v.s. en något högre efterfrågan hos företagen 
med hög skuldsättning. Resultatet motsvarar inte förväntan om ett positivt samband 
mellan skuldsättning och efterfrågan på revision. Denna förväntan bygger på att 
revisionen får en större betydelse i relationen till långivare i takt med ökade skulder 
och lån (Carey et al. 2000; Tauringana & Clarke 2000). I forskning har 
framkommit att revision kan vara av betydelse för långivares kreditbedömning och 
lånevillkor (Berry et al. 1987; Svensson 2003), vilket innebär att särskilt företag 
med svagare ekonomisk ställning kan ha incitament att välja revision för att 
förbättra sina villkor. Resultaten i denna studie bör framförallt med avseende på 
skuldsättning ses mot bakgrund av att samtliga företag vid tidpunkten för studien 
enligt lag var skyldiga att ha revision och att valet av revision därför är hypotetiskt. 
Under förhållanden där revision inte är lagstadgad uppges låneskäl som den allra 
vanligaste orsaken till att företaget har reviderade bokslut (Collis 2003). 
 
Vidare har sambandet mellan relationen till långivare och efterfrågan på revision 
analyseras utifrån ett alternativmått som bygger på i vilken utsträckning som 
företaget upplever att ”revision innebär en trygghet för företagets långivare, vilket 
kan underlätta företagets möjligheter att erhålla krediter”. I denna studie 
framkommer inte något signifikant samband mellan företagens uppfattning om 
revisionen som en trygghet för långivare (medelvärde 4,73) och benägenheten att 
välja revision. Sammantaget framkommer i studien inte någon koppling mellan 
relationen till långivare och efterfrågan på revision. Det ska dock poängteras att 
detta gäller under förutsättning att företagen väljer utan incitament eller 
påtryckningar från långivaren. Vid ett avskaffat revisionskrav är det möjligt att 
långivare ger bättre lånevillor om företaget har reviderad redovisning alternativt 
kräver revision för att bevilja nya lån.  
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4.7.5 Regionala skillnader 
Fem av sex regressionsmodeller visar att företagen från Småland har en signifikant 
högre benägenhet att välja revision än Stockholmsföretagen98. Resultaten indikerar 
att Smålandsföretagen i signifikant högre utsträckning än Stockholmsföretagen 
(referenskategori) kommer att välja revision vid ett avskaffat lagkrav. Om 
referenskategorin i stället är Norrland framkommer i kompletterande analyser att 
Smålandsföretagen även i signifikant högre utsträckning än företagen från Norrland 
kommer att välja revision99. Skillnader mellan Norrlandsföretagen och 
Stockholmsföretagen är däremot inte signifikanta i modellerna, frånsett en 
marginellt högre efterfrågan hos Stockholmsföretagen i modell 2 (sig. 0,064). Från 
korstabeller framkommer att 94 % av företagen i Småland skulle välja revision, 
vilket gäller när företagen som svarat ”vet ej” exkluderats. Motsvarande andel 
bland Norrlandsföretagen är 74 % och bland Stockholmsföretagen 59 %. Denna 
studie är den första som identifierat skillnader i efterfrågan på revision utifrån 
region. 
 
Regionala skillnader i efterfrågan på revision kan kopplas till att 
Smålandsföretagen i högre utsträckning än företagen från Stockholm och Norrland 
upplever att revisionen är till nytta för företaget, både internt och för dess externa 
intressenter. Stora och signifikanta skillnader mellan grupperna kan identifieras för 
ett flertal påståenden som företagen fått ta ställning till i enkätundersökningen. 
Smålandsföretagen upplever t.ex. i högre utsträckning att revisionen innebär att 
ekonomiska problem kan uppdagas och åtgärdas tidigare100, att revisionen är en 
trygghet för långivare101 och att kunder och leverantörer kan göra säkrare affärer102. 
Sammantaget finns starkt stöd för att konstatera att Smålandsföretagen upplever en 
större nytta av revisionen samt i högre utsträckning kommer att välja revision. Men 
frågan är vad som är de bakomliggande orsakerna? 
 

                                                 
98 Det är endast i modell 2 som det inte framkommer signifikanta skillnader mellan företagen från 
Småland och Stockholm avseende benägenheten att välja revision. I modell 5 är skillnaden endast 
signifikant på 10 %-nivån (sig. 0,075).   
99 När referenskategorin är Norrland framkommer ett signifikant positivt samband för 
Smålandsföretagen i samtliga modeller (1–6) på minst 5 %-nivån. 
100  Medelvärde för påståendet utifrån region: 4,88 (Småland), 3,55 (Stockholm), 4,31 (Norrland). 
Signifikant skillnad mellan grupperna på 1 %-nivån (sig. 0,000). Analyser av skillnader bygger 
på ANOVA, vilket även är fallet för övriga attitydfrågor där fler än två grupper jämförs.  
101 Medelvärde för påståendet utifrån region: 5,26 (Småland), 4,55 (Stockholm), 4,71  (Norrland). 
Signifikant skillnad mellan grupperna på 10 %-nivån (sig. 0,053).  
102  Medelvärde för påstående utifrån region: 4,42 (Småland), 3,42 (Stockholm), 4,32 (Norrland).  
Signifikant skillnad mellan grupperna på 1 %-nivån (sig. 0,002).  
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En högre efterfrågan på revision bland Smålandsföretagen är i linje med förväntan. 
Gnosjöregionen i Västra Småland likställs ofta med sociala nätverk och 
nätverksaktiviteter (Wigren 2003). Bland företag utanför regionen kännetecknas 
Gnosjöföretagen av punktlighet och pålitlighet (Wigren 2003), vilka är centrala 
egenskaper för företag som samarbetar i nätverk. Att ett företag väljer bort revision 
är en åtgärd som potentiellt skulle kunna skapa misstänksamhet i det homogena 
nätverket och riskera att skada företagets rykte som punktligt och trovärdigt. Mot 
denna bakgrund är det naturligt för Smålandsföretagen att välja revision även om 
lagen inte kräver det. Orsaker till regionala skillnader i efterfrågan på revision har 
relaterats till dels en särskilt hög efterfrågan i just Småland och dels till skillnader 
mellan mindre ort och storstad. En högre efterfrågan på revision på mindre orter 
har föreslagits vara relaterad till i) skillnader i utbud som innebär att revisionsbyrån 
blir mer betydelsefull på mindre ort, ii) karaktären på kontakten med revisor och 
iii) skillnader i prisnivå.    
 
Attitydfrågor bekräftar förekomsten av regionala skillnader i företagens relation till 
revisionsbyrån. Signifikanta skillnader utifrån region framkommer t.ex. för i vilken 
grad respondenten upplever att revisionsbyrån är lyhörd och anpassar sig till 
företagets behov103, finns tillgänglig för frågor104 och visar ett engagemang för 
företaget105. Smålandsföretagen upplever vidare i högre grad än företagen i 
Norrland och Stockholm att relationen till revisorn är personlig, snarare än strikt 
yrkesmässig106. Att Smålandsföretagen har en mer personlig relation till revisorn är 
i linje med en tidigare studie av Johannisson och Gustavsson (1984) och kan bidra 
till att förklara en högre efterfrågan på revision. Resultaten visar sammantaget på 
en särskilt hög efterfrågan på revision bland Smålandsföretagen. Frånvaron av 
skillnader mellan Norrlandsföretagen och Stockholmsföretagen innebär att 
föreslagna skillnader i efterfrågan mellan mindre orter/städer och storstad inte fullt 
ut kunnat påvisas.  

                                                 
103 Medelvärde för påståendet utifrån region: 5,59 (Småland), 5,00 (Stockholm), 5,09 (Norrland). 
Signifikant skillnader mellan grupperna på 10 %-nivån (sig. 0,083).   
104 Medelvärde för påståendet utifrån region: 6,16 (Småland), 5,42 (Stockholm), 6,07 (Norrland). 
Signifikant skillnader mellan grupperna på 1 %-nivån (sig. 0,001).   
105 Medelvärde för påståendet utifrån region: 5,77 (Småland), 5,01 (Stockholm), 5,07 (Norrland). 
Signifikant skillnader mellan grupperna på 1 %-nivån (sig. 0,009).   
106 Medelvärde för påstående utifrån region: 4,47 (Småland), 3,35 (Stockholm), 4,04 (Norrland). 
Signifikant skillnad mellan grupperna på 1 %-nivån (sig. 0,002).  
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4.7.6 Företagsstorlek  
Resultaten från modellerna visar genomgående på ett signifikant positivt samband 
mellan naturliga logaritmen av omsättningen, Omslog, och val av revision107. 
Sambandet är i linje med förväntan och stödjer förekomsten av ett positivt samband 
mellan företagsstorlek och efterfrågan på revision. Redan i tabell 4.2 kunde noteras 
att det är väldigt få företag med fler än tio anställda som uppger att de inte kommer 
att välja revision. Att företagsstorlek har ett positivt samband med benägenhet att 
välja revision stärks av att alternativmåttet, naturliga logaritmen av totala 
tillgångar, också har ett signifikant positivt samband med val av revision i flertalet 
av modellerna. Omsättningen är dock det storleksmått som allra bäst förklarar 
efterfrågan på revision, vilket överensstämmer med resultat i Collis et al. (2004).  
 
I litteraturen hävdas att stora företag har en större nytta av revisionen. Revisionen 
får bl.a. en mer mångfasetterad roll i takt med att företaget växer (Knechel et al. 
2008). Av denna studie har också tidigare i avsnittet bl.a. framkommit att företagen 
som har fler än tio anställda i högre utsträckning anser att nyttan av revisionen av 
företaget överstiger dess kostnad samt att de har nytta av lagkravet på revision. I 
större företag kan förväntan från intressenter i högre grad vara att företaget ska ha 
revision. Sambandet mellan företagsstorlek och efterfrågan på revision kan vidare 
kopplas till revision som kompensation för ledningens förlust av kontroll (Abdel-
Khalik 1993). I en organisation med flera hierarkiska nivåer blir företagsledningens 
möjligheter till övervakning och kontroll försämrade, vilket kan ge upphov till att 
personalen inte stjäl eller inte anstränger sig (Williamson 1975). En tolkning av 
resultaten är att revision efterfrågas i större företag för att kompensera för 
ledningens förlust kontroll (Abdel-Khalik 1993).   
 
Ett identifierat positivt samband mellan företagsstorlek och efterfrågan på revision 
innebär inte att mindre företag saknar behov av revision, men bland de mindre 
företagen (upp till nio anställda) är det inte lika självklart att välja revision. En 
lägre benägenhet hos mindre företag att välja revision kan vara kopplad till att de 
upplever revisionen som mer ekonomiskt betungande. Revisionsarvodet har visat 
sig vara både huvudorsaken till att företag byter revisionsbyrå och den 
frågeställningen som flest företag grubblar över när det gäller relationen till 
revisionsbyrån (Beattie & Fearnley 1998; Beattie et al. 2000). Förutom en kostnad i 
form av revisionsarvode innebär revisionen en tidsåtgång för ledningen. Det krävs 
att personal instruerar revisorerna om företagets rutiner och hur de t.ex. kommer åt 

                                                 
107 Det är endast i modell 2 som variabeln Omslog inte är signifikant. I modell 2 framgår att 
efterfrågan på revision huvudsakligen har samband med omfattningen på rådgivningen och 
anlitande av en Big 4 revisor.  
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olika typer av material (revisionsbevis). Mindre företag har färre personer i 
ledningen och tvingas hantera revisionen och kontakten med revisorerna på färre 
antal personer (Thorell & Norberg 2005). En analys visar att de mindre företagen i 
högre grad uppfattar revisionen som en ekonomisk börda108 och som onödig 
tidsåtgång109. Vid ett avskaffande av revisionsplikten kan förväntas att små företag 
i större utsträckning nyttjar möjligheten att välja bort revisionen.  

4.7.7 Branschtillhörighet 
Dummyvariabler för branschtillhörighet visar inte på några signifikanta skillnader i 
benägenhet att välja revision beroende på i vilken bransch företaget är verksamt. 
Det är endast i modell 2 som det framkommer vissa marginellt signifikanta 
samband utifrån branschtillhörighet. Modell 2 visar att efterfrågan på revision hos 
referenskategorin tillverkande företag på 10 %-nivån är signifikant högre än hos 
handelsföretag, tjänsteföretag och företag från annan bransch. Förhållandet att 
branschvariablerna byter förtecken i de olika modellerna ger vidare inget stöd för 
att efterfrågan på revision varierar utifrån bransch. Från inledande chi square-test 
påvisades en signifikant högre efterfrågan bland tjänsteföretag och en signifikant 
lägre efterfrågan bland handelsföretag i jämförelse med tillverkande företag.  
 
En frånvaro av branschskillnader i efterfrågan på revision överensstämmer med 
resultat i Senkow et al. (2001), men har i övrigt inte tidigare studerats. Granskning 
av ett företag i en industri som har mycket komplexa affärer och stora ”osäkra” 
värden, t.ex. tillverkande företag, antas vara mer omfattande (Pong & Whittington 
1994). Följden blir högre revisionskostnader, vilket enligt Chow (1982) minskar 
sannolikheten att företaget efterfrågar revision. Det kan dock hävdas att när 
kostnaden för revisionen är högre, som i komplexa branscher, är värdet av 
revisionen samtidigt högre. I tillverkande företag (och handelsföretag) finns 
normalt större materiella tillgångar som behöver värderas än i exempelvis 
tjänsteföretag, vilket skulle kunna innebära att tillverkande företag ser ett större 
värde av revisionen än tjänsteföretag. I tjänsteföretag saknas ofta både materiella 
tillgångar och lager, vilket gör att granskningen potentiellt blir av mindre värde. 
Personalen, som ofta är tjänsteföretagens viktigaste resurs, redovisas inte heller 
som tillgång i balansräkningen. Redovisningen i tjänsteföretagen kan förväntas 
innehålla mindre problematiska värderingssituationer. Det visar sig att 

                                                 
108 Medelvärde för påståendet utifrån antal anställda: 3,58 (1–5), 2,94 (6–9), 2,93 (10–49), 3,11 
(50–249).  
109 Medelvärdet för påstående utifrån antal anställda: 3,18 (1–5), 2,69 (6–9), 2,51 (10–49) och 
1,85 (50–249). Skillnaderna mellan grupperna är signifikanta på 10 %-nivån (sig. 0,088).  
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tjänsteföretagen i lägre utsträckning än övriga företag uppfattar att revisionen 
bidrar till att höja redovisningskvaliteten110.   
 
Resultaten kan möjligen indikera att nytto- och kostnadsaspekter av revision i de 
olika branscherna tar ut varandra. Tolkningen stöds av att det inte framkommer 
några signifikanta branschskillnader för påståendet ”revisionen ger en sammantaget 
hög nytta för kostnaden”111. Den alternativa förklaringen är att varken nyttan eller 
kostnad av revisionen varierar utifrån bransch. Oavsett de bakomliggande 
orsakerna visar resultaten från regressionsmodellerna att bransch inte har 
signifikant betydelse för företagens benägenhet att välja revision. Signifikanta 
skillnaderna i efterfrågan på revision utifrån bransch visar sig bara när variablerna 
testas enskilt (jfr. chi square-testen).  

4.7.8 Relationen till revisionsbyrån   
4.7.8.1 Big 4-revisor 
Samtliga regressionsmodeller visar att företagen som anlitar en Big 4 revisor har en 
högre benägenhet att välja revision i frånvaro av lagkrav. I modeller 2 och 5 är 
sambandet för Big 4 signifikant på 1 %-nivån, medan detta samband är signifikant 
på 5 %-nivån i modeller 1, 3 och 6. I modell 4 är Big 4 signifikant först på  
10 %-nivån. Resultaten visar att företagen som anlitar en av de fyra stora 
revisionsbyråerna i högre utsträckning än de som anlitar en annan revisionsbyrå 
kommer att välja revision. Det identifierade sambandet hade förväntats till följd av 
att anlitande av en Big 4 revisor signalerar ärlighet utåt mot intressenter 
(Willenborg 1999; Hay & Davis 2004). Företagets val att anlita en Big 4 revisor har 
ansetts innebära att företaget utåt mot externa intressenter visar att företaget 
eftersträvar redovisning och revision av hög kvalitet (Beattie & Fearnley 1998). 
Med beaktande av den potentiella signaleffekt ett anlitande av Big 4 revisor kan ge 
är det mindre sannolikt att dessa företag riskerar sin upparbetade trovärdighet 
genom att välja bort revisionen. Detta är ett påstående som stöds av resultaten från 
samtliga regressionsanalyser.  
 
Bland företagen som anlitar en Big 4 revisor är det knappt 82 % av företagen som 
uppger att de skulle välja revision, medan motsvarande andel är 56 % för företagen 
som inte anlitar en Big 4 revisor. Till följd av att det ingår en rådgivningsvariabel i 
samtliga modeller kan resultatet inte härledas till att Big 4 revisorer skulle anlitas 
                                                 
110  Medelvärdet för påståendet utifrån branschtillhörighet: 4,32 (tjänsteföretag), 4,67 
(tillverkande företag), 4,67 (handelsföretag), 6,12 (andra företag). Skillnaderna mellan grupperna 
är signifikanta på 1 %-nivån (sig. 0,000).  
111 Medelvärde för påstående utifrån bransch: 4,06 (tillverkande), 4,29 (handel), 3,99 (tjänste), 
4,55 (annan).  
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mer frekvent för olika rådgivningstjänster. En högre efterfrågan hos företagen som 
anlitar en Big 4 revisor kan vara relaterad till en upplevelse av att revisionen är till 
nytta för företagets externa intressenter. Företagen som anlitar en Big 4 revisor 
uppger i högre grad att revisionen är en trygghet för långivare112, att ägarna får en 
kontroll av styrelse och VD113, att skattemyndighetens kontroll underlättas114 och 
att företagets kunder och leverantörer kan göra säkrare affärer115. 
Regressionsmodellerna indikerar tydligt att företagen som idag anlitar en Big 4 
revisor i högre utsträckning kommer att fortsätta att anlita revision vid ett 
avskaffande av lagkrav. Bakgrunden föreslås vara att företagen inte vill gå minste 
om den signaleffekt som anlitandet av en högkvalitativ revisor ger till 
intressenterna.  
 
4.7.8.2 Omfattning på rådgivningen 
Regressionsmodell 1 visar på ett positivt samband mellan att företaget anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning, Revråd, och benägenheten att välja revision. Det 
identifierade sambandet är i linje med förväntan, men sambandet är endast 
marginellt signifikant (sig. 0,072). Ett chi square-test har inledningsvis visat att den 
enskilda variabeln Revråd har ett signifikant samband med valet av revision (sig. < 
0,001). Modell 2 visar på en signifikant högre efterfrågan på revision bland 
företagen som anlitar revisionsbyrån för rådgivning i stor omfattning (3 gånger 
eller mer/år) i jämförelse med företagen som anlitar i liten omfattning (1–2 
gånger/år). Variabeln Omfråd som mäter omfattningen på rådgivningen är 
signifikant på 1 %-nivån (sig. < 0,001). Resultat indikerar att benägenheten att 
efterfrågan revision ökar avsevärt när företagen anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning vid mer än något enstaka tillfälle. Företagen som vid upprepade 
tillfällen varje år rådfrågar revisionsbyrån kan vid en avskaffad revisionsplikt 
förväntas välja revision i signifikant högre utsträckning. En högre efterfrågan hos 
företagen som anlitar revisionsbyrån för rådgivning i stor omfattning får stöd av 
analyser med alternativmått. En variabel för andelen konsultarvode i förhållande till 
totalt arvode till revisionsbyrån visar på ett signifikant positivt samband med valet 
av revision (sig. 0,011), vilket är ett samband som också framgår för en 
kontinuerlig variabel som anger antal rådgivningsområden (0–18) där företaget 
anlitar revisionsbyrån (sig. 0,009).   
 
                                                 
112 Medelvärde för påstående utifrån revisionsbyrå: 4,66 (ej Big 4), 4,79 (Big 4). 
113 Medelvärde för påstående utifrån revisionsbyrå: 4,01 (ej Big 4), 4,44 (Big 4). 
114 Medelvärde för påstående utifrån revisionsbyrå: 5,18 (ej Big 4), 5,51 (Big 4). 
115  Medelvärde för påstående utifrån revisionsbyrå: 3,48 (ej Big 4), 4,03 (Big 4). Signifikant 
skillnad mellan grupperna på 5 %-nivån (sig. 0,040).  
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En signifikant ökad efterfrågan på revision till följd av ett mer omfattande 
tillhandahållande av rådgivningstjänster kan kopplas till den föreslagna 
förekomsten av kunskapsöverföring. I litteraturen argumenteras för att 
rådgivningstjänsterna håller en högre kvalitet om revisionsbyrån också utför 
revision i företaget (Simunic 1984; Beck 1988; Arruñada 1999). De kunskaper 
revisorn får vid utförandet av rådgivningstjänster antas spilla över till revisionen 
och vice versa (Simunic 1984). Tillhandahållande av både revisions- och 
rådgivningstjänster kan ge effektivitetsvinster till följd av att samma information 
och kunskap kan användas (Arruñada 1999). Rådgivningstjänster har visat sig 
kunna ge ett värde för själva revisionsprocessen (Beattie & Fearnley 1997). En 
förklaring till det identifierade sambandet mellan val av revision och anlitande av 
revisionsbyrån för rådgivning är just att kännedomen om företaget och 
verksamheten gör att revisionsbyrån har möjligheter att utföra tjänsterna på ett 
bättre sätt. Huruvida effektivitetsvinster och kunskapsöverföring faktiskt sker är 
svårt att uttala sig om utifrån dessa resultat, men med ett ökat utbyte mellan 
revisionsbyrå och klient blir möjligheten att tillhandahålla tjänster som efterfrågas 
av klienten goda. Kapitel 6 behandlar sambandet mellan revisionskvaliteten och 
förhållandet att revisionsbyrån tillhandahåller rådgivning. 
 
I litteraturen framkommer att med en ökad kontakt i tjänsteutbytet uppfattar 
företagen att utfallet av kontakten blir av större betydelse (Bennett & Robson 
1999a).  Företagen som haft kontakt med revisionsbyrån för rådgivning vid tre 
tillfällen eller mer under det senaste året upplever t.ex. i högre utsträckning, än 
företagen som anlitat byrån för råd 1–2 gånger, att rådgivningen är betydelsefull för 
att kunna efterleva lagkraven116. Det framgår från attitydfrågor även skillnader 
mellan företag som anlitar för rådgivning i stor respektive liten omfattning för 
påståendena att revisionsbyrån ger råd inom samtliga områden som företaget 
önskar117, att revisionsbyrån har förmåga att anpassa råden efter företagets 
specifika förutsättningar och behov118 samt att revisionsbyråns kompetens med 
avseende på rådgivning är hög119. Företag som upplever att revisionsbyråns tjänster 
är värdefulla kommer enligt grundläggande marknadsföringsteori att fortsätta att 
efterfråga tjänster från denna tjänsteleverantör (Ping et al. 2006). Företagen i 

                                                 
116 Medelvärdet för påstående utifrån omfattning på rådgivning: 5,56 (3 ggr-), 4,53 (1–2 ggr).  
Signifikant skillnad mellan grupperna på 1 %-nivån (sig. 0,001). 
117 Medelvärde för påstående utifrån omfattning på anlitande av rådgivning: 5,86 (3 ggr- ),  
4,95 (1–2 ggr). Signifikant skillnad mellan grupperna på 1 %-nivån (sig. 0,002). 
118  Medelvärde för påstående utifrån omfattning på anlitande av rådgivning: 5,96 (3 ggr- ),  
5,07 (1–2 ggr). Signifikant skillnad mellan grupperna på 1 %-nivån (sig. 0,000). 
119  Medelvärde för påstående utifrån omfattning på anlitande av rådgivning: 6,14 (3 ggr- ),  
5,71 (1–2 ggr). Signifikant skillnad mellan grupperna på 1 %-nivån (sig. 0,003). 
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studien som haft mer omfattande kontakt med revisionsbyrån under det senaste 
året, oavsett innehåll på kontakten, uppger i avsevärt högre grad att de skulle välja 
revision120. 
 
En relaterad förklaring till en högre efterfrågan på revision hos företag som anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning i hög utsträckning är ett ökat beroende av byrån och 
dess kompetens (Seow 2001). Företagen som i hög grad anlitar rådgivning blir mer 
beroende av revisionsbyråns tjänster, vilket medför en ökad sannolikhet att 
företaget också väljer revision.  Resonemanget bygger på tanken att företaget 
genom att välja bort revisionen även riskerar rådgivningsrelationen. Det är förvisso 
möjligt och kanske även troligt att revisionsbyrån skulle acceptera ett upplägg som 
endast omfattar rådgivningstjänster. En sådan förändring skulle dock kunna riskera 
att försämra relationen mellan byrå och klient samt även revisionsbyråns 
möjligheter att ge rådgivning av högsta möjliga kvalitet (jfr. diskussioner om 
kunskapsöverföring). Det kan noteras att i litteraturen kring revisorns oberoende 
diskuteras också ett ökat beroende i relationen mellan byrå och klient till följd av 
tillhandahållande av rådgivningstjänster (De Angelo 1981b; Firth 1997; Ashbaugh 
et al. 2003; Kinney et al. 2004), men då utifrån risken att revisorns oberoende 
äventyras. 
 
Det har i litteraturen föreslagits att de företag som efterfrågar rådgivning också är 
de företag som tenderar att ha en hög ambitionsnivå med avseende på 
redovisningskvalitet (Kinney et al. 2004). Innebörden blir att företag som är måna 
om en hög redovisningskvalitet efterfrågar revisionsbyråns tjänster, både med 
avseende på revision och på rådgivning. För dessa företag är det centralt att 
efterleva lagkraven och hålla en god kvalitet på redovisningen, och då blir det 
viktigt att också få ett kvitto på hanteringen av redovisning och förvaltning i form 
av en ren revisionsberättelse. Genom revisionen får företaget en professionell 
granskning i kombination med tips och krav på förändringar av t.ex. rutiner för 
hantering av fakturor, löner, redovisning och interna kontroller. En hög 
ambitionsnivå med avseende på ekonomisk rapportering utgör en alternativ 
förklaring till särskilt hög efterfrågan på revision bland företag som anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning. 
                                                 
120 Andel företag som väljer revision utifrån omfattningen på den totala kontakten med 
revisionsbyrån (företag som svarat ”vet ej” har exkluderats): 55 % (1–2 ggr), 65 % (3–8 ggr),  
94 % (9 ggr-). Skillnaden mellan grupperna är signifikant på 1 %-nivån (sig. 0,000). Skillnaderna 
mellan grupperna håller även för kontroll av företagsstorlek. En regressionsanalys, där Omslog 
ingår, visar på en signifikant större efterfrågan på revision bland företag med hög grad av kontakt 
(9 ggr-) jämfört med företag som har låg grad av kontakt (1-2 ggr) på 1 %-nivån (sig. 0,005) och 
jämfört med företag som har medelhög kontakt (3-8 ggr) på 10 %-nivån (sig. 0,069). 
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4.7.8.3 Specifika rådgivningstjänster 
Resultat från regressionsmodeller 3, 4 och 5 visar att företagens anlitande av 
revisionsbyrån för rådgivning inom vissa specifika områden har ett signifikant 
samband med benägenheten att välja revision. Regressionsanalyser visar att 
rådgivning inom skattefrågor (Skatter sig. 0,092 i modell 3), redovisningsfrågor 
(Redovis sig. 0,003 i modell 4) och juridiska frågor (Juridik sig. 0,023 i modell 5) 
var för sig har ett signifikant positivt samband med företagens val av revision. 
Modell 6 visar inte på något signifikant samband mellan att företagen anlitar 
revisionsbyrån för upprättande av årsbokslut (bokslut) samt företagets val av 
revision. Om variabeln Instyr exkluderas från modell 6 är Bokslut emellertid 
positivt signifikant på 5 %-nivån. Bakgrunden kan här vara att den upplevda interna 
nyttan från revisionen är svår att särskilja från nyttan av att revisionsbyrån 
upprättar företagets bokslut, vilket innebär att variablerna mäter delvis samma 
sak121.  
 
En tolkning av resultaten är att företagen inte vill riskera en fungerande 
rådgivningskontakt som omfattar rådgivning inom något av de områden som räknas 
till revisorns kärnkompetens. Från förarbetet till revisorslagen (2001:883) 
framkommer att rådgivning inom skatt, redovisning och organisation anses tillhöra 
revisorns kärnkompetens (prop. 2000/01:146). Till revisorns kärnkompetens bör 
enligt revisorsorganisationen FARSRS även räknas juridisk rådgivning. Företagen i 
studien anser att rådgivning från revisionsbyrån är betydelsefull för att uppnå 
lagkraven på extern redovisning och skatt122. Rådgivning inom redovisning, skatt 
och juridik samt redovisningstjänster hör till de tjänster som är nära relaterade till 
själva revisionsarbetet, vilket borde ge goda möjligheter till kunskapsöverföring 
mellan tjänsterna (Arruñada 1999). Till följd av att många företag anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning inom just redovisning, skatt och juridik får revisorn 
också en hög kompetens inom dessa områden. Från egna förstudier har påtalats att 
revisionsinsatser kan minskas avsevärt i de fall där revisionsbyrån också upprättar 
bokslutet i företaget. Det handlar då inte om att kunskapsöverföring för den 
enskilde revisorn, men däremot inom revisionsbyrån. När revisionsbyrån har 
upprättat bokslutet kan revisorn snabbt och enkelt få tillgång till nödvändig 
information om klientens redovisning från redovisningskonsulten och revisorn har 
också ett större förtroende för de siffror som finns presenterade.  
 

                                                 
121 Korrelationen mellan variablerna Instyr och Bokslut är 0,143. Korrelationen är signifikant på  
5 %-nivån.   
122 Medelvärdet för påståendet är 5,06, vilket är signifikant högre än mittvärdet 4 (sig. 0,000).    
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De tydliga sambanden mellan specifika rådgivningstjänster och benägenheten att 
välja revision ger ytterligare stöd för förekomsten av ett samband mellan anlitande 
av rådgivningstjänster och efterfrågan på revision.   

4.8 Sammanfattning av resultat och diskussion 
Denna studie bidrar till forskning kring efterfrågan på revision genom att 
framförallt identifiera ett positivt samband mellan efterfrågan på revision och dels 
omfattning på revisionsbyråns rådgivning samt dels olika typer av 
rådgivningstjänster. Förekomsten av ett positivt samband mellan 
rådgivningstjänster och efterfrågan på revision har inte identifierats i tidigare 
studier. Det unika resultatet får betraktas som tillförlitligt, eftersom sambandet 
visar sig för ett flertal rapporterade rådgivningsmått samt för ett par alternativmått. 
Resultaten implicerar att företagen som mer frekvent anlitar rådgivning från 
revisionsbyrån samt rådfrågar specifikt inom redovisning, skatt och juridik i högre 
grad kommer att fortsätta att välja revision när revisionsplikten avskaffas. I de 
mindre företagen kan relationen till revisionsbyrån förväntas vara av stor vikt för 
kommande revisionsbeslut.  
 
Studien ger visst stöd för att den upplevda interna nyttan av revisionen i form av 
hjälp för intern styrning och kontroll innebär ökad benägenhet att efterfråga 
revision. I en kontext med små och medelstora privata företag kan det på en 
övergripande nivå finnas anledning att tona ner fokus på revisionens roll som 
utomstående intressenters kontrollant och i stället uppmärksamma revisionens 
interna nytta. Tolkningen stöds av ett omvänt förhållande mellan ägande och 
efterfrågan på revision, d.v.s. att företagen som saknar utomstående ägare i 
företagsledningen i högre grad kommer att välja revision. Resultaten har förklarats 
dels utifrån att studien bygger på ett hypotetiskt val, där utomstående ägares 
eventuella krav inte säkert återspeglas, samt dels utifrån att företagen ser många 
olika värden av revisionen utöver kontrollfunktionen. Ett annat viktigt bidrag från 
studien är förekomsten av regionala skillnader i efterfrågan på revision. Utifrån 
resultaten är det tydligt att Smålandsföretagen efterfrågar revision i signifikant 
högre utsträckning än företagen i Norrland och Stockholm. Ett särskilt 
företagsklimat i Småland, bl.a. en nära samverkan mellan företag i regionen, samt 
en personlig relation till revisorn kan bidra till en större benägenhet att välja 
revision. I forskning har inte tidigare identifierats något samband mellan vare sig 
upplevd intern nytta av revision och efterfrågan på revision eller mellan region och 
efterfrågan på revision.  
 
En frånvaro av samband mellan företagets soliditet och benägenhet att välja 
revision har förklarats utifrån att företagen i denna studie inte utsatts från 
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långivarens krav på reviderade räkenskaper, vilket kan ske vid ett avskaffat 
lagkrav. Ett mycket tydligt resultat är att företagen som idag anlitar en Big 4 revisor 
har en större benägenhet att välja revision vid avsaknad av lagkrav. Företagen som 
valt en Big 4 revisor antas därigenom signalera ärlighet till intressenterna, och 
resultaten indikerar att dessa företag inte vill riskera att förlora intressenternas 
förtroende genom att välja bort revisionen. I linje med förväntningar uppvisar 
företagsstorlek, i form av omsättningen, ett tydligt positivt samband med valet av 
revision. Sammantaget gäller att de samband som identifierats har visat sig robusta 
för infogande av ett stort antal alternativa mått på olika oberoende variabler. 
Resultatens tillförlitlighet stärks också av att ett relativt stort antal oberoende 
variabler testats och av en hög förklaringsgrad för modellerna. Studien har flera 
viktiga praktiska implikationer som blir av särskilt intresse vid en kommande 
avskaffad revisionsplikt. I avhandlingens sista kapitel diskuteras studiens praktiska 
implikationer utifrån samtliga analyskapitel (se kapitel 7). Där ges också förslag till 
fortsatt forskning inom de olika delområdena.  
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5.  Analyser av efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån 

5.1 Inledning 
I avsnitt 2.14 framkommer att revisionsbyrån utöver revisionsuppdraget även har 
en rådgivande roll i många av de mindre företagen. Både klienten och revisionsbyrå 
kan ha ett intresse av att revisionsbyrån tillhandahåller rådgivning. För 
revisionsbyrån är ett sådant upplägg ofta kostnadseffektivt till följd av att delvis 
samma information och kunskap kan användas (Arruñada 1999), och samtidigt får 
klienten ta del av revisorns kompetens inom det ekonomiska området. En fördel för 
företagen med att revisorer även tillhandahåller olika rådgivningstjänster är att 
företagets revisor har god kunskap om det reviderade företaget och att det 
därigenom krävs mindre tid för att sätta sig in företagets situation i samband med 
utförandet av olika rådgivningstjänster. En potentiell nackdel är att revisorns 
oberoende kan hotas när rådgivningstjänster tillhandahålls till en revisionsklient, 
vilket är huvudfrågan som behandlas inom ramen för nästa analyskapitel.  
 
De bakomliggande motiven till revisionsbyråns roll som rådgivare har i den 
teoretiska genomgången bl.a. förslagits vara relaterade till ett grundläggande behov 
av rådgivning hos små och medelstora företag (Firth 1997; Gooderham et al. 2004), 
ett högt institutionellt förtroende för revisorer (Zucker 1986; Bennett & Robson 
1999a) samt att revisionsbyråerna sedan 1980-talet utvecklat och utökat sitt utbud 
av rådgivningstjänster (Tanewski & Carey 2007). Enligt Power (1997) ger 
forskning begränsad vägledning kring vilken roll revisorn intar i företagen, och 
även om det tillkommit en del senare studier är kunskapen om hur små och 
medelstora företag anlitar revisorer för rådgivningstjänster fortfarande otillräcklig 
(Gooderham et al. 2004; Tanewski & Carey 2007). Tidigare studier indikerar att 
revisionsbyrån spelar en roll som rådgivare inom redovisnings- och skatterelaterade 
frågor, men i mindre utsträckning avseende bredare strategiska ledningsfrågor 
(Kirby & King 1997; Svanström 2004; Burke & Jaratt 2004; Berry & Sweeting 
2006). Den kartläggning av små och medelstora företags anlitande av 
revisionsbyråns rådgivningstjänster som görs inom ramen för avhandlingen är mer 
omfattande och heltäckande än i jämförbara studier (Kirby & King 1997; 
Gooderham et al. 2004; Tanewski & Carey 2007) och ger en utförlig beskrivning 
av revisionsbyrån roll som rådgivare.  
 
Det finns ett begränsat antal tidigare studier som specifikt analyserat företagens 
anlitande av revisionsbyrån för rådgivningstjänster (Kirby & King 1997; Firth 
1997; Marriot & Marriot 2000; Svanström 2004; Gooderham et al. 2004; Ping et al. 
2006; Tanewski & Carey 2007). Forskare har påtalat att det i allmänhet finns lite 



168

kunskap kring vilka underliggande faktorer som påverkar i vilken omfattning som 
företag anlitar revisionsbyrån för extern rådgivning (Houghton & Ikin 2001; 
Gooderham et al. 2004). Denna brist på kunskap gäller trots att rådgivningstjänster 
visat sig vara en viktig del av relationen mellan revisionsbyrå och mindre privata 
företag och att Simunic (1984) redan i början av 80-talet efterfrågade fördjupade 
studier av olika aspekter av revisionsbyråernas rådgivningstjänster. Av tidigare 
studier är det endast Gooderham et al. (2004) och ännu opublicerade artiklar av 
Tanewski och Carey (2007) samt Ping et al. (2006) som presenterar generaliserbara 
resultat avseende vilka faktorer som har samband med företagens efterfrågan på 
rådgivning från revisionsbyrån.  Det ska noteras att studien av Ping et al. (2006) har 
utförts i förhållandevis större företag123.   

5.2 Syfte och bidrag 
Mot bakgrund av att revisionsbyrån är en potentiellt viktig rådgivare i många små 
och medelstora företag och till följd av begränsad kunskap från tidigare studier har 
detta analyskapitel följande syften:  
 
1)   att kartlägga företagens anlitande av revisionsbyrån för rådgivning och  
2)  att identifiera vilka faktorer som har samband med företagens efterfrågan på 

rådgivning från revisionsbyrån.  
 
Genom att uppfylla dessa syften, som utgör ett av avhandlingens delsyften (se 
avsnitt 1.7), kan en relativt samlad och heltäckande bild presenteras av hur små och 
medelstora företag i allmänhet efterfrågar de tjänster revisionsbyrån tillhandahåller. 
Inriktning och omfattning på den rådgivning som tillhandahålls kan ha betydelse 
för olika aspekter av relationen, t.ex. för efterfrågan på revision (se kapitel 4) samt 
för revisorns oberoende och revisionskvaliteten (se kapitel 6). En bred kartläggning 
av rådgivningstjänsterna ger också en förbättrad bild av vilken roll som 
revisionsbyrån i allmänhet spelar i små och medelstora företag. Huvuddelen av 
analyskapitlet inriktas på att identifiera faktorer för efterfrågan på rådgivning. Det 
huvudsakliga bidraget består av analyser av ett stort antal faktorer som föreslås ha 
samband med företagens efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån.  
 
Tidigare studier på området gör, med undantag av Tanewski och Carey (2007), mer 
begränsade analyser av vilka faktorer som kan tänkas ha samband med valet att 
anlita revisionsbyrån för rådgivning. I Gooderham et al. (2004) studeras ett mindre 
antal faktorer som kan ha samband med små företags124 anlitande av revisionsbyrån 
                                                 
123 Medianomsättningen för företagen i studien av Ping et al. (2006) är 18 miljoner dollar. 
124 Företagen i studien av Gooderham et al. (2004) har i genomsnitt knappt 5 anställda. 65 % av 
företagen har färre än 5 anställda, 24 % har 5–9 anställda och 11 % har 10–20 anställda.  
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för rådgivning. I Kirby och King (1997) görs ingen ansats att med statistiska 
metoder analysera vilka faktorer som har samband med företagens efterfrågan på 
revisionsbyråns rådgivning. Revisionslitteraturen som analyserat företagens köp av 
andra tjänster än revision från revisionsbyrån har huvudsakligen intresserat sig för 
sambandet med revisionsarvodet (Simunic 1984; Abdel-Khalik 1990; Davis et al. 
1993; Ezzamel et al. 2002; Antle et al. 2006). Ett pågående arbete av Tanewski och 
Carey (2007) använder enkätdata från Australien för att analysera vad som 
karaktäriserar de små och medelstora företag125 som anlitar rådgivningstjänster från 
revisionsbyrån och är den studie som till inriktning påminner mest om denna.  
 
Ett specifikt bidrag för denna studie är analyser av huruvida erfarenheter från 
revisionsuppdraget i form av upplevd kvalitet på revisionen, har samband med 
efterfrågan på rådgivning. Att revisionsbyrån genom revisionsuppdraget har goda 
möjligheter att sälja in konsulttjänster till revisionsklienten har antagits i 
litteraturen (Kirby & King 1997), men sambandet har inte tidigare studerats. På 
samma sätt som anlitande av rådgivningstjänster kan påverka benägenheten att 
frivilligt välja revision kan erfarenheter från revisionsuppdraget ha betydelse för 
efterfrågan på rådgivning. I studien analyseras även efterfrågan på rådgivning 
utifrån om revisionsbyrån tar initiativ till rådgivningskontakt. Sambandet är bl.a. av 
intresse för att få en indikation på om revisionsbyråerna genom att vara mer aktiva 
och föreslå rådgivningsområden kan utöka sin roll som rådgivare till mindre och 
medelstora företag.  
 
Efterfrågan på rådgivning analyseras i studien inte enbart utifrån rådgivningens 
omfattning, vilket är fallet i tidigare studier. Analyserna i kapitlet syftar till att 
identifiera vilka faktorer som har samband med efterfrågan på olika kategorier av 
tjänster som revisionsbyrån tillhandahåller. Bakgrunden är en strävan efter att 
identifiera i vilka relationer som olika typer av rådgivningstjänster normalt 
förekommer. Detta är av intresse dels för att identifiera i vilka relationer som hoten 
mot revisorns oberoende kan vara mer påtagliga samt dels för att få en förbättrad 
bild av hur revisionsbyråns roll som rådgivare ser ut i olika typer av företag. 
Analyser av olika kategorier av rådgivningstjänster och av ett antal faktorer, som 
inte tidigare studerats, medför att karaktären på den empiriska studien delvis blir 
explorativ. Upplägget för kapitlet är fortsättningsvis sådant att i nästa avsnitt 
redogörs för i vilken omfattning företagen anlitar revisionsbyrån för rådgivning 
samt för vilka typer av rådgivningstjänster. Därefter följer en genomgång av de 
faktorer som föreslås ha samband med företagens efterfrågan på rådgivning. I nästa 

                                                 
125 Företagen i studien av Carey & Tanewski (2007) har i medeltal 42 anställda och medianen är 
25 anställda. Företagen i studien har från 5 till 200 anställda.  
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skede presenteras de modeller som ska analyseras och ingående variabler 
definieras. Därefter analyseras huvudsakligen utifrån regressionsmodeller 
sambanden mellan påverkansfaktorer och att företaget anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning. I ett särskilt avsnitt (5.9) analyseras sedan vilka faktorer som har 
samband med efterfrågan på olika kategorier av rådgivningstjänster (se beskrivning 
i avsnitt 5.3.3). Kapitlet avslutas med en sammanfattning och en diskussion kring 
resultaten.  

5.3 Rådgivningens omfattning och inriktning 
I föregående avsnitt framgår att ett av kapitlets syften är att kartlägga hur små och 
medelstora företag i allmänhet anlitar revisionsbyrån för rådgivning. I detta avsnitt 
redogörs huvudsakligen för i vilken omfattning företagen anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning samt för vilka specifika rådgivningstjänster som tillhandahålls.   
 
Sammantaget uppger 66 % av företagen att de under det senaste året anlitat 
revisionsbyrån för rådgivning. Denna andel ligger i linje med, eller möjligen något 
under, de resultat som framkommit i tidigare studier (Kirby & King 1997; Bennett 
& Robson 1999a; NUTEK 2000; Senkow et al. 2001; Gooderham et al. 2004; 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2005). Studier visar i allmänhet att omkring 3/4 av 
företagen har kontakt med sin revisionsbyrå även för rådgivning (se avsnitt 2.14). 
Bland företagen i studien har således 1/3 inte alls anlitat revisionsbyrån för 
rådgivning under det senaste året. Resultaten visar vidare att 32 % av företagen har 
rådfrågat revisionsbyrån 1–2 gånger, medan 26 % av företagen har haft kontakt 
med byrån för rådgivning 3–8 gånger. 6 % av företagen har anlitat revisionsbyrån 
för rådgivning 9–15 gånger under det senaste året, 1 % av företagen 16–30 gånger 
och slutligen har 2 % av företagen rådfrågat revisionsbyrån 31 gånger eller mer.  

5.3.1 Biträde med löpande redovisning och upprättande av bokslut  
Av samtliga företag i studien uppger 7 % att de anlitar sin revisionsbyrå för 
löpande redovisning, 1 % anlitar en annan revisionsbyrå, 21 % anlitar en ekonomi- 
eller redovisningsbyrå och 12 % anlitar ”någon annan” för hantering av den 
löpande redovisningen. 59 % av företagen sköter emellertid den löpande 
redovisningen på egen hand. Andelen företag som anlitar revisionsbyrån för 
löpande redovisning i studien är lägre än i en danska undersökning av Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen126 (2005), som visade att 17–18 % av företagen anlitar den egna 
revisionsbyrån för löpande redovisning. En närmare genomgång visar att med ökad 
företagsstorlek hanteras den löpande redovisningen i väsentligt högre utsträckning 

                                                 
126 I studien av Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) hade 64 % av företagen en omsättning 
understigande 5 miljoner danska kronor.  
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internt i företaget. Bland företagen i studien som har 1–5 anställda hanterar 47 % 
den löpande redovisningen på egen hand, 8 % anlitar revisionsbyrån, 27 % anlitar 
en ekonomi- eller redovisningsbyrå, 16 % anlitar ”någon annan” och 2 % anlitar en 
annan revisionsbyrå. Hos företagen som har 6–9 anställda är det 67 % som hanterar 
redovisningen internt i företaget, medan denna andel är 75 % hos företagen som har 
10–49 anställda och 100 % bland företagen som har 50–249 anställda.  
 
Den löpande redovisningen ska för aktiebolag avslutas med att företaget upprättar 
en årsredovisning (BFL 6:1). En årsredovisning består av balansräkning, 
resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse (ÅRL 2:1). Upprättande av 
årsredovisning fordrar att företaget stämmer av och avslutar den löpande 
bokföringen och i samband med detta arbete tar ställning till nödvändiga 
periodiseringar samt värderar företagets tillgångar och skulder. Arbetet med att 
upprätta årsredovisning och årsbokslut är att betrakta som mer komplicerat än att 
löpande registrera affärshändelser i kronologisk och systematiskt ordning. Resultat 
visar att det är betydligt vanligare att företag tar hjälp av revisionsbyrån för att 
upprätta bokslut/årsredovisning än för att få biträde med löpande redovisning. 
Sammantaget är det 40 % av företagen i studien som anlitar sin revisionsbyrå för 
upprättande av bokslut. Vidare följer att 22 % av företagen anlitar en 
redovisningsbyrå/ekonomibyrå, 1 % en annan revisionsbyrå och 12 % anlitar 
”någon annan”. Av detta följer att 25 % av företagen upprättar årsredovisningen på 
egen hand. Resultat från Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) visar att 83 % av 
företagen anlitar revisionsbyrån för upprättande av bokslut och en studie av 
Collis127 (2003) visar att en extern revisor upprättar företagets bokslut i 85 % av 
företagen. I jämförelse med dessa studier är det en mindre andel av företagen i 
denna studie som uppger att de anlitar revisionsbyrån för att upprätta bokslutet.  
 
Behovet av extern hjälp för upprättande av årsredovisning varierar mycket utifrån 
företagsstorlek. 90 % av företagen som har 1–5 anställda har hjälp från någon 
extern part för att upprätta årsbokslutet, medan denna andel understiger 30 % hos 
företagen som har 50 anställda eller fler. Bland företagen som har 6–9 respektive 
10–49 anställda är det drygt 40 % av företagen som upprättar bokslutet på egen 
hand. Sammantaget visar resultaten ändå att många mindre företag har behov av 
assistans för upprättande av bokslut. Förhållandet att revisionsbyrån tillhandahåller 
                                                 
127 Studien av Collis är genomförd 2002 i Storbritannien med företag vilka storleksmässigt ligger 
under EU:s gränsvärden för lagstadgad revision.  Studien omfattar både företag som vid 
tidpunkten var skyldiga att ha revision och företag som vid tidpunkten var undantagna från 
revisionsplikt. Av samtliga företagen i studien hade 42 % revision av sina räkenskaper, medan  
58 % inte hade revision. 78 % av företagen i studien hade färre än 10 anställda. 790 företag ingår 
totalt i studien, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 %. 
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redovisningstjänster till en revisionsklient har emellertid ansetts kunna hota 
revisorns oberoende (IFAC:s etiska regler 2005, avsnitt 290.166; prop. 
2005/06:97). I kapitel 6 analyseras sambandet mellan att företaget upprättar bokslut 
och företagets redovisningskvalitet. Inom ramen för kapitel 6 och mer utförligt i 
bilaga 2 redogörs för hur gällande regelverk är utformade avseende möjligheten för 
revisionsbyråer i Sverige att utföra redovisningstjänster till en revisionsklient. 
 
Tabell 5.1 nedan visar hur stor andel av samtliga företag som anlitar revisionsbyrån 
för upprättande av bokslut och för rådgivning. Det framgår att  
31 % av företagen anlitar revisionsbyrån för både bokslut och rådgivning. 35 % av 
företagen anlitar revisionsbyrån endast för rådgivning och 9 % anlitar byrån enbart 
för bokslutet. Det är 1/4 av företagen som inte anlitar revisionsbyrån vare sig för 
bokslut eller för rådgivning. Sammanställning indikerar att det är relativt ovanligt 
att företag som tar hjälp av revisionsbyrån för bokslut inte väljer att i någon mån 
anlita byrån också för rådgivningsuppdrag.   
 
Tabell 5.1: Företagens anlitande av revisionsbyrån för upprättande av bokslut samt för 
rådgivning. (N=416) 
             Bokslut   
                        
Rådgivning 

Anlitar 
revisionsbyrån för 
upprättande av 
bokslut 

Anlitar ej 
revisionsbyrån för 
upprättande av bokslut 

Anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning 

31 % 35 % 

Anlitar ej revisionsbyrån för 
rådgivning 

9 % 25 % 

 
De redovisade resultaten i tabell 5.1 återspeglar relativt väl förhållandet för 
gruppen företagen som har 1–9 anställda. Bland företagen som har 10–49 anställda 
är det en större andel (38 %) som anlitar byrån för rådgivningstjänster, men inte för 
upprättande av bokslut. Endast 14 % av dessa företag anlitar inte revisionsbyrån för 
vare sig rådgivning eller upprättande av bokslut. Uppgifterna stödjer att denna 
grupp av företag har en förhållandevis omfattande kontakt med revisionsbyrån. Den 
största skillnaden utifrån storlek kan här noteras för företagen som har 50–249 
anställda. I den gruppen anlitar 81 % av företagen revisionsbyrån för rådgivning, 
men inte för upprättande av bokslut.  

5.3.2 Specifika rådgivningstjänster 
I tabell 5.2 redovisas andelen företag som under de senaste tre åren anlitat 
revisionsbyrån för rådgivning inom ett specifikt rådgivningsområde. I tabellen 
rapporteras hur stor denna andel är inom ett visst område, dels i förhållande till de 
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företag som överhuvudtaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning, dels i 
förhållande till samtliga företag i studien. I enkäten har betonats att det handlar om 
sådan rådgivning som tillhandahålls utöver revisionsuppdraget och som företaget 
erlägger ”extra” betalning för (se bilaga 1). Det har också framgått att eventuella 
redovisningstjänster (löpande redovisning och bokslut) som företaget köper av 
revisionsbyrån inte ska medräknas.  
 
 Tabell 5.2 : Företagens anlitande av specifika rådgivningstjänster. (N=293–295). 
Rådgivningsområde Antal 

företag 
Procent av företag 
som anlitar byrån 
för råd128 

Procent av samtliga 
företag129  

Skattefrågor  203 68,9 48,6 
Redovisningsfrågor 
(ej redovisningstjänster) 

125 42,5 29,9 

Juridiska frågor  94 32,0 22,5 
Företagsförvärv  77 26,0 18,4 
Privatekonomiska frågor  59 20,1 14,1 
Ekonomiska och 
administrativa rutiner  

44 15,0 10,5 

Generationsskifte  38 13,0 9,1 
Hantering av kontakt med 
myndigheter eller bank  

35 11,7 8,4 

Intyg  33 11,1 7,9 
Investeringsprojekt  26 8,7 6,2 
Resultatuppföljning  25 8,6 6,0 
Personalärenden 25 8,6 6,0 
Försäkringsfrågor  18 6,0 4,3 
Organisationsfrågor 18 6,0 4,3 
Upprättande av 
kontrollbalansräkning  

11 3,7 2,6 

Finansieringsfrågor  10 3,5 2,4 
Budget- och planeringsfrågor  10 3,5 2,4 
Marknadsfrågor  8 2,6 1,9 

 
Studien visar i enlighet med tidigare studier att företagen i högst utsträckning 
anlitar revisionsbyrån för råd just inom skatt och redovisning (Palmrose 1988; 
Seow 2001). Närmare 70 % av de företag som i någon grad anlitar revisionsbyrån 
                                                 
128  Antalet företag som besvarat frågeställningarna om specifika rådgivningsområden varierar 
mellan 293 och 295 företag.  De 33 % av företagen som uppgett att de inte anlitat revisionsbyrån 
för rådgivning under det senaste året har inte besvarat frågorna kring olika typer av rådgivning.  
129  418 företag har besvarat frågan om företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning, vilket gör 
att vid beräkningen av den procentuella andelen för respektive rådgivningsområde har dividerats 
med 418 företag.   
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för rådgivning köper skatterådgivning, vilket motsvarar 49 % av samtliga företag. I 
en brittisk studie av Collis (2003) och i den danska utredningen av Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen (2005) är det ungefär 65 % av företagen som anlitar revisorn för 
skatterådgivning. Andelen är 83 % i en studie av Tanewski och Carey (2007) från 
Australien. Tabell 5.2 visar att 43 % av företagen (30 % av samtliga) uppger att de 
anlitat revisionsbyrån för råd inom redovisning, vilket kan jämföras med hela 80 % 
i Tanewski och Carey (2007). En relativt låg anlitandegrad kan delvis hänga 
samman med att viss rådgivning inom redovisning i förekommande fall sköts inom 
ramen för upprättande av bokslut samt i samband med revisionen, s.k. 
revisionsnära rådgivning. Det framgår att företagen som anlitar revisionsbyrån för 
upprättande av bokslut i något lägre utsträckning anlitat byrån för rådgivning i 
redovisningsfrågor. Rådgivning i juridiska frågor är den tredje vanligaste typen av 
rådgivning där revisionsbyrån tillhandahåller rådgivning. I Svanström (2004) 
framkommer att sådan rådgivning t.ex. omfattar upprättande av avtal i samband 
med större köp och försäljningar, regler kring utdelningsmöjligheten i aktiebolag 
samt arbetsrättsliga frågor.  
 
Resultaten indikerar att det är vanligt att företag anlitar revisionsbyrån i samband 
med större händelser som generationsskifte och företagsförvärv. Revisionsbyråns 
rådgivande funktion kan då omfatta t.ex. värderingsfrågor, men även andra 
ekonomiska och juridiska konsekvenser (Svanström 2004:105, 111). Av företagen i 
studien har 26 % (18 % av samtliga) respektive 13 % (9 % av samliga) anlitat 
revisionsbyrån för företagsförvärv och generationsskifte under den senaste 
treårsperioden. Anlitandegraden för framförallt generationsskifte får betraktas som 
hög mot bakgrund av att generationsskiften sker mycket sällan under företagets 
livstid. Det är rimligt att anta att revisionsbyrån i de flesta fall på något sätt 
involveras vid sådana större händelser. Resultaten visar vidare att rådgivning i 
privatekonomiska frågor förekommer i relativt hög utsträckning. 20 % av företagen 
(14 % av samliga) har anlitat revisionsbyrån för privatekonomisk rådgivning. För 
en del frågor, t.ex. rörande utdelningsfrågor, finns en nära koppling mellan 
företagsekonomiska och privatekonomiska överväganden.  
 
Anmärkningsvärt är att relativt få företag väljer att anlita revisionsbyrån för 
rådgivning kring ekonomiska och administrativa rutiner och system. Väl 
fungerande rutiner och system är inte minst viktiga för den interna kontrollen i ett 
företag. Det kan dock vara så att företaget upplever att i samband med 
granskningsuppdraget fås tillräckligt med direktiv och råd om hur ekonomiska och 
administrativa rutiner ska utformas och effektiviseras. Det är inte heller särskilt 
vanligt att företagen diskuterar olika investeringsprojekt med revisionsbyrån. En 
sådan rådgivning förekommer endast i 9 % av företagen (6 % av samtliga). En 
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tolkning är att företagen i allmänhet bedömer att de själva har tillräcklig kompetens 
för att sköta ekonomiska rutiner och fatta beslut i investeringsfrågor, vilket innebär 
att de inte behöver input från revisionsbyrån. I tabell 5.2 framgår att 9 % av 
företagen (7 % av samtliga) rådfrågar revisionsbyrån i finansieringsfrågor. Denna 
andel ligger i linje med Collis (2003) som funnit att 8 % av företagen anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning i finansieringsfrågor, medan en betydligt högre andel 
rapporteras i Tanewski och Carey (2007). För finansieringsfrågor utgör banken en 
stark konkurrent, sedan deras kompetensområde är finansieringsfrågorna. 
Sammantaget är det drygt 1/3 av företagen som anlitar banken för rådgivning, och 
då kretsar samtalen sannolikt ofta kring olika finansieringslösningar.  
 
Studien visar att det är relativt ovanligt att revisionsbyrån diskuterar 
resultatuppföljning med klienten. Endast 9 % av företagen (6 % av samtliga) 
uppger att de haft ett sådant utbyte. I Collis (2003) uppger hela 33 % av företagen 
att de får ledningsråd i samband med årsresultat, vilket är en tjänst som relativt väl 
bör motsvara resultatuppföljning. Det finns här i linje med revisorernas egna 
upplevelser ett utrymme för svenska revisorer att utveckla och sälja sådana tjänster 
(Svanström 2004). Resultatuppföljning är ett område där revisorerna själva anser 
att de kan bli mycket bättre med att hjälpa sina klienter (Svanström 2004). I 
forskning har också föreslagits att revisionsbyrån skulle ägna sig mer åt 
framåtsyftande verksamhet som att tillsammans med klienten analysera den 
ekonomiska ställningen (Kirby & King 1997; Tabone & Baldaccchino 2003). Det 
handlar om att revisorn kan bidra med sin kompetens för att analysera företagens 
ekonomiska situation, t.ex. hjälp med att tolka nyckeltal och jämföra företagets 
prestationer med konkurrenterna i branschen. 

5.3.3 Operativ rådgivning inom revisorns kärnkompetens  
Resultaten visar sammantaget att även om det förekommer att revisionsbyrån 
fungerar som rådgivare inom ett flertal olika frågeställningar så ligger huvuddelen 
av den rådgivning som tillhandahålls inom revisorns kärnkompetensområden.  Det 
visar sig att revisionsbyråns roll som rådgivare för strategiska frågeställningar är 
avsevärt mer begränsad. Sammanställningen i tabell 5.2 visar att operativ 
rådgivning inom skatt, redovisning och juridisk rådgivning förekommer i relativt 
hög utsträckning. Däremot framgår att revisionsbyrån normalt har en betydligt mer 
begränsad roll när det gäller att tillhandahålla råd inom strategisk centrala områden. 
Företagen uppger också i hög grad att revisionsbyråns rådgivning är betydelsefull 
för att efterleva lagens krav på extern redovisning och skatt130, medan 

                                                 
130 Medelvärde för påståendet är 5,08. Skalan är från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer 
helt). 
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rådgivningens betydelse för företagets långsiktiga utveckling får en lägre grad av 
instämmande131. 
 
Rådgivningstjänster som kan klassificeras som typiskt strategiska är 
generationsskifte, investeringsprojekt, företagsförvärv, budget- och 
planeringsfrågor, organisationsfrågor samt marknadsfrågor. En kartläggning visar 
att 13 % av företagen har anlitat revisionsbyrån för rådgivning inom två eller fler 
av dessa strategiska områden. Det framkommer tydligt att revisionsbyrån vanligtvis 
inte har någon betydande roll i de mindre företagens organisering av verksamheten 
eller i budget- och planeringsarbetet, vilket är centrala områden för företagets 
strategiska utveckling. Resultaten bekräftar i huvudsak den bild av revisorns roll 
rådgivande roll som presenterats i Svanström (2004:126). Företagens anlitande av 
revisionsbyrån för rådgivning är i hög utsträckning kopplat till specifika operativa 
frågeställningar samt till vissa större händelser som generationsskifte och 
företagsförvärv.  
 
Fördjupade analyser av efterfrågan på rådgivning görs utifrån en indelning i 
rådgivning inom revisorns kärnkompetens, s.k. basrådgivning132, och rådgivning 
utom revisorns kärnkompetens, s.k. utökad rådgivning133. I tabell 5.3 framgår att 
bland företagen som överhuvudtaget rådfrågar revisionsbyrån för rådgivning är det 
56 % som anlitar revisionsbyrån både för någon typ av basrådgivning samt för 
utökad rådgivning av något slag.  Drygt 1/4 av företagen väljer att bara anlita byrån 
för basrådgivning, medan 8 % endast anlitar för utökade rådgivningstjänster. 10 % 
av företagen som uppger att de anlitar revisionsbyrån för rådgivning köper vare sig 
tjänster som klassificerats som basrådgivning eller som utökad rådgivning134. Av 
företagen som anlitar revisionsbyrån för basrådgivning är det knappt 70 % som 
även anlitar för någon typ av utökad rådgivning. Bland företagen som inte anlitar 
för basrådgivning är denna andel knappt 50 %. Det kan noteras att definitionen av 
utökad rådgivning är väldigt bred och omfattar många typer av olika tjänster, vilket 
framgår av specificeringen i not ovan. Bara 8 % av företagen anlitar revisionsbyrån 
endast för utökad rådgivning. Resultaten indikerar att företagen i första hand anlitar 

                                                 
131 Medelvärde för påståendet är 4,36.  
132 I basrådgivning ingår rådgivning inom områdena redovisning, skatt och juridik.  
133 I utökad rådgivning ingår rådgivning inom ekonomiska och administrativa rutiner och system, 
generationsskifte, investeringsprojekt, resultatuppföljning, personalärenden, försäkringsfrågor, 
företagsförvärv, finansieringsfrågor, budget- och planeringsfrågor, hantering av kontakter med 
myndigheter och bank, organisationsfrågor, marknadsfrågor och privatekonomiska frågor. 
134 Dessa företag anlitar t.ex. revisionsbyrån för lagstadgade tilläggsuppdrag, som upprättande av 
kontrollbalansräkning (ABL 13:2) eller för någon form av intyg, t.ex. emissionsprojekt (4:18 
ABL). Alternativt anlitas byrån för någon typ av rådgivning som inte täcks in i studien.   
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revisoinsbyrån för tjänster inom revisorns kärnkompetens och därefter för tjänster 
utanför revisorns kärnkompetens.  
 
Tabell 5.3: Företagens anlitande av revisionsbyrån för basrådgivning och utökad 
rådgivning (i %). (N=291). 
            Utökad rådgivning 
                        
Basrådgivning 

Anlitar revisionsbyrån 
för utökad rådgivning 

Anlitar ej revisionsbyrån 
för utökad rådgivning 

Anlitar revisionsbyrån för 
basrådgivning 

56 % 26 % 

Anlitar ej revisionsbyrån 
för basrådgivning 

8 % 10 % 

5.3.4 Anlitande av olika rådgivningskällor 
I tabell 5.4 framgår hur stor andel av de företagen i studien som anlitar olika typer 
av rådgivningskällor. Andelarna redovisas även utifrån en indelning i tre 
storleksgrupper. Företagen har fått uppge om de under den senaste treårsperioden 
anlitat ett antal olika organisationer för rådgivning. Källorna som ingår har valts ut 
efter intervjuer med revisorer och företagsledare samt utifrån input från testenkäter 
med företagsledare och ekonomichefer. De rådgivningskällor som ingår i studien är 
inte uttömmande, men de anses representera de vanligaste aktörer som mindre 
företag anlitar för rådgivning.  
 
Tabell 5.4: Företagens anlitande av olika rådgivningskällor. (N 414-418). 
Rådgivningskälla Antal 

företag 
 

Andel av 
samtliga 
företag (%) 

1–9 
anst.  
(%) 

10–49 
anst. 
(%) 

50–249 
anst. 
(%) 

Revisionsbyrå 275 66,0 61,3 79,4 92,9 
Jurist/advokat 177 42,6 33,7 67,7 92,6 
Försäkringsrådgivare 157 37,8 29,8 62,3 80,8 
Bank 130 31,4 29,2 46,8 22,2 
Branschorganisation 111 26,6 20,9 50,8 35,7 
Arbetsgivarorganisation 96 23,2 13,2 55,6 69,2 
Redovisningsbyrå/ 
ekonomibyrå 

66 15,9 16,6 6,5 26,9 

Privat konsultföretag 63 15,3 10,4 35,5 25,9 
Annan revisionsbyrå 43 10,3 7,4 8,1 50,0 
Offentliga 
rådgivningsinsatser 

38 9,1 8,3 14,5 7,4 

 
I tabell 5.4 framgår att resultaten bekräftar revisionsbyråns roll som primär 
rådgivare till mindre och medelstora företag (Kirby & King 1997; Bennett & 
Robson 1999a; NUTEK 2000; Burke & Jarrett 2004; Ramsden & Bennett 2005). 
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Sammantaget anlitar 66 % av företagen revisionsbyrån för rådgivning. Andelen är 
61 % bland företagen som har 1–9 anställda, 79 % hos företagen med 10–49 
anställda och 93 % bland företag som har 50–249 anställda. Sammantaget ligger 
resultaten med avseende på företagens anlitande av olika rådgivningskällor ungefär 
i linje med tidigare forskning. Andelen företag i studien som anlitar jurist/advokat 
för rådgivning uppgår till 43 %, vilket kan jämföras med 56 % i studien av Bennett 
och Robson (1999a). Försäkringsrådgivare anlitas av 38 % av företagen i studien, 
vilket t.ex. är en högre andel än företagen som anlitar banken. Andelen företag som 
anlitar jurist/advokat respektive försäkringsrådgivare ökar avsevärt med 
företagsstorlek.   
 
I denna studie är anlitandet av bank för rådgivning väsentligt lägre än i jämförbara 
studier. Endast 31 % av företagen anlitar banken, vilket är att jämföra med 62 % i 
Bennett och Robson (1999a), 75 % i NUTEK (2000) och 77 % i Kirby och King 
(1997). Företagen som har 10–49 anställda rådfrågar bank i högst utsträckning, 
medan företagen som har 50–249 anställda anlitar banken i lägst grad. Företagen i 
studien anlitar i förhållandevis hög grad branschorganisationen (27 %) och 
arbetsgivarorganisationen (23 %), vilket kan vara relaterat till att det är vanligt att 
företagen inte behöver ”betala extra” för dessa råd. I ordinarie medlemsavgift ingår 
normalt också möjligheten till rådgivning. Företagen som har 1–9 anställda utgör 
den grupp som anlitar dessa organisationer i lägst utsträckning. 16 % av samtliga 
företag anlitar en redovisningsbyrå/ekonomibyrå för rådgivning. Privata 
konsultföretag anlitas av 15 % av företagen, vilket bekräftar att det är svårt för 
konsultföretagen att slå sig in på en marknad som domineras av revisionsbyråer, 
banker och jurister/advokater (Bennett & Robson 1999a). I de större 
företagsgrupperna ligger andelen företag som anlitar privata konsultföretag på  
25–35 %.  
 
Det är relativt ovanligt att företagen anlitar en annan revisionsbyrå för rådgivning, 
men det sker i 10 % av företagen. Bland företagen som har 50–249 anställda är 
dock andelen hela 50 %, medan den ligger på 6–7 % i övriga storleksgrupper. 
Anlitandet av offentliga rådgivningsinsatser ligger på drygt 9 %, vilket är några 
procentenheter lägre än i studien av Bennett och Robson (1999a). I Sverige, Norge 
och övriga Europa har satsats på att genom statliga rådgivningsinsatser stärka 
företagens prestationer och kompetens inom olika områden (Boter et al. 1999; 
Gooderham et al. 2004). Inriktningen har varit att framförallt tillfredsställa 
småföretagens behov av rådgivning. Företagen i studien anlitar i genomsnitt 2,8 
olika rådgivningskällor (medianen är 2), vilket är ett något lägre antal än i 
jämförbara studier (Keeble et al. 1992; O´Farrell & Moffat 1995; Bennett & 
Robson 1999a). Senare i kapitlet analyseras bl.a. sambandet mellan företagens 
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efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån och anlitande av olika typer av 
rådgivningskällor.  

5.4  Rådgivningsmåtten i studien 
Inom ramen för kapitlets andra syfte analyseras vilka faktorer som har samband 
med flera olika rådgivningsmått, vilka omfattar både den totala omfattningen på 
rådgivningen och kategorier av rådgivningstjänster. Sammantaget är det fem 
empiriska modeller som analyseras inom ramen för detta analyskapitel. 
Inledningsvis analyseras i modeller 1 och 2 vilka faktorer som har samband med 
om företaget i) anlitar revisionsbyrån för rådgivning och ii) anlitar revisionsbyrån 
för rådgivning i stor eller liten omfattning. För dessa analyser är det mot bakgrund 
av tidigare studier möjligt att ha förväntningar kring efterfrågans samband med 
olika faktorer, vilka preciseras under avsnitt 5.5. I en senare del i kapitlet, avsnitt 
5.9.4–5.9.6, analyseras i modeller 3–5 vilka faktorer som har samband med att 
revisionsbyrån anlitas för i) upprättande av bokslut (modell 3), ii) rådgivning inom 
revisorns kärnkompetens (modell 4), och iii) rådgivning utanför revisorns 
kärnkompetens (modell 5). Analyser utifrån modeller 3–5 är helt explorativa 
eftersom tidigare studier av efterfrågan på dessa tjänster saknas. För dessa modeller 
preciseras inte några förväntningar om eventuella samband på förhand.  

5.5 Påverkansfaktorer för efterfrågan på rådgivning 
Utgångspunkten för denna studie är att efterfrågan på revisionsbyråns rådgivning 
på ett bra sätt kan förklaras genom att analysera dels faktorer som används för att i 
allmänhet förklara företagens efterfrågan på rådgivning (se t.ex. Bennett & Robson 
1999a; NUTEK 2000; Lambrecht & Pirnay 2005) samt dels faktorer som kan vara 
relaterade till en efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån (Gooderham et al. 
2004; Ping et al. 2006; Tanewski & Carey 2007). Faktorerna är delvis desamma, 
men vissa föreslagna faktorer är specifika för just efterfrågan på revisionsbyråns 
rådgivning. Bakgrunden till upplägget är att kunskapen kring företagens efterfrågan 
på revisionsbyråns rådgivning inte bedöms ge tillräcklig vägledning kring vilka 
faktorer som bör beaktas. Tillvägagångssätt ska vidare ses mot bakgrund av att det 
inte finns någon etablerad enhetlig teori som förklarar efterfrågan på rådgivning 
(Tanewski & Carey 2007).  
 
Tidigare studier indikerar att de kategorier av faktorer som påverkar efterfrågan på 
rådgivning är i) karaktäristika hos företaget, ii) karaktäristika hos revisionsbyrån, 
och iii) relationen mellan företag och revisionsbyrå (Ping et al. 2006; Tanewski & 
Carey 2007). Strukturen på genomgången av faktorerna bygger på denna indelning. 
I studien är avsikten att uttala sig om en viss faktor har samband efterfrågan på 
revision, och då är det av sekundär betydelse om denna faktor föreslagits i 
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småföretags- eller revisionslitteraturen. För samtliga faktorer som behandlas 
uttrycks en förväntan om sambandet med efterfrågan på rådgivning. Det ska 
noteras att förväntan gäller för huruvida företagen anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning samt för huruvida revisionsbyrån anlitas för rådgivning i stor eller liten 
omfattning, d.v.s. för modeller 1 och 2. 
 
I litteraturen har föreslagits att ett antal olika företagskaraktäristika har samband 
med företagens efterfrågan på rådgivning. Utifrån företagskaraktäristika görs en 
indelning i påverkansfaktorer som härrör från i) kompetens, ii) komplexitet, iii) 
ekonomisk situation samt iv) externa relationer. Indelningen syftar till att förtydliga 
strukturen i genomgången av faktorerna. Det bör dock noteras att vissa faktorer är 
möjliga att placera under mer än en kategori, t.ex. medför ökad företagsstorlek 
större komplexitet men samtidigt ökad kompetens i företaget. I denna studie har 
valts att placera företagsstorlek under kategorin komplexitet. 

5.5.1  Kompetens 
5.5.1.1 Företagets ålder  
Ett företag möter många nya utmaningar under de första åren som det är verksamt. 
Det handlar bl.a. om att företagsledningen ska lära sig hantera en mängd operativa 
och regelmässiga utmaningar (Tanewski & Carey 2007). Ett företag är således 
särskilt mottagligt för misslyckande under de första åren, vilket föreslås ge ökade 
incitament till att söka rådgivning. Det har framkommit i forskning att 
småföretagens relation till revisor, bank och jurist är särskilt viktig i ett tidigt skede 
av företagets verksam (Deakins et al. 2001). Kirby och King (1997) visar i en 
studie på en skillnad i användningsgraden av revisorn för rådgivning utifrån 
företagets ålder. Kirby och King drar från studien slutsatsen att företag som är 
yngre än 13 år mer frekvent anlitar revisorer för rådgivning än äldre företag. 
Resultatet förklaras utifrån att yngre företag har större behov av den information 
revisorer tillhandahåller, t.ex. regler kring företagande i allmänhet och redovisning 
i synnerhet.  
 
Det har föreslagits att erfarna företagsledare lättare kan avfärda behovet av extern 
rådgivning (Kirby & King 1997). Ett avfärdande kan då göras utifrån att revisorn 
saknar relevant kunskap om företaget (Gobeli & Seville 1991) eller utifrån att 
ledningen upplever att de bedriver företaget bättre utan inblandning från externa 
aktörer (Chittenden et al. 1990). Senare studier har också funnit att konsulttjänster 
från revisionsbyrån ligger på en högre nivå för unga företag i jämförelse med äldre 
företag (Craswell et al. 2000; Ping et al. 2006). Ett motargument kan vara att 
nystartade företag har mindre erfarenhet av rådgivare och därför en sämre förmåga 
att hantera rådgivare (Bennett & Robson 2005). Konsekvensen kan då vara en lägre 
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upplevd effekt av rådgivning bland yngre företag. Resultaten från Bennett och 
Robson (2005) visar emellertid att yngre företag istället upplever att rådgivning ger 
en högre effekt. I studien finns en förväntan om ett negativt samband mellan 
företagets ålder och omfattningen på rådgivningen från revisionsbyrån.  
 
I de modeller som avrapporteras används en kontinuerlig variabel för antalet år som 
företaget varit registrerat (Ålder). Variabeln baseras på företagens uppgifter och i 
de fall där respondenten inte angivet något årtal har uppgifter om registrering i 
stället hämtats från Affärsdata. Till följd av att de uppgifter som används avser 
ursprunglig registrering kan företagets verksamhet ha ändrats avsevärt. Utifrån 
nuvarande verksamhet kan åldern på företaget möjligen anses vara överskattad i 
vissa fall. Naturliga logaritmen av företagets ålder används som ett alternativmått. 
En dummyvariabel som anger om företaget är yngre än 13 år eller inte testas också 
som alternativmått, vilket är en åldersindelning som görs mot bakgrund av 
resultaten i Kirby och King (1997).   
 
5.5.1.2 Företagsledningens utbildningsnivå 
Utöver förklaringar på företagsnivå till skillnader i efterfrågan på rådgivning har 
också föreslagits att företagsledarens utbildningsnivå har betydelse för 
benägenheten att anlita konsulter för råd. Det har från brittiska studier 
argumenterats för att kunskapsnivån hos många företagsledare i ekonomiska frågor 
ligger på en låg nivå (Horwitz & Kolodny 1982; Deakins et al. 2001). Bristen på 
kunskap gäller t.ex. redovisningsfrågor och hur ekonomiska kontrollsystem 
fungerar. Gooderham et al. (2004) antar att situationen är densamma i Norge och i 
denna studie antas utifrån Svanström (2004) att kompetensnivån avseende 
redovisningsfrågor bland företagsledarna i mindre svenska företag är varierande. 
Löpande administrativa uppgifter som t.ex. bokföring, fakturering och 
uppgiftslämnande till myndigheter hör till uppgifter som företagsledare i små 
företag upplever som tidskrävande och betungande (Persson 1991). Till följd av att 
mindre ägarledda företag ofta saknar möjlighet att anställa personer med 
kompetens att utföra olika typer av tjänster förväntas de vara särskilt beroende av 
att anlita externa rådgivare (Gooderham et al. 2004).  
 
En liknande argumentation förs i Bennett och Robson (1999a) och där hävdas att 
det kan vara lättare för högutbildade företagsledare att göra sig oberoende av 
relationer till externa tjänsteleverantörer. Studien av Bennett och Robson visar 
också att företagets kontakt med bank och revisor minskar i takt med 
företagsledarens utbildningsnivå. Det finns emellertid också forskning som visar att 
entreprenörer med hög utbildning anlitar rådgivare i hög utsträckning (Smallbone 
et al. 1993; Lambrecht & Pirnay 2005). Bakgrunden kan vara att rådgivningsutbytet 



182

blir mer givande om rådgivare och klient har en likartad utbildningsnivå. Av 
litteraturgenomgången följer att det i studien finns en förväntan om ett negativt 
samband mellan utbildningsnivå och omfattningen på rådgivningen från 
revisionsbyrån.   
 
I de empiriska modellerna ingår en dummyvariabel för huruvida respondenten har 
en universitetsutbildning eller inte, Utbildning. Utbildningsnivån antas utgöra en 
indikation på respondentens kompetensnivå. Respondenten utgörs av 
företagsledaren i 60 % av företagen, av ekonomiansvarig i 31 % av företagen och 
av en person med någon annan funktion i 9 % av företagen. Variabeln speglar 
utbildningsnivån hos den person som har den huvudsakliga kontakten med 
revisionsbyrån och som normalt är en person som ingår i företagsledningen.   

5.5.2 Komplexitet  
5.5.2.1 Storlek  
Företagets storlek avgör beteendet hos små och medelstora företag i många olika 
avseenden (NUTEK 2000). Om storleken på företaget inte var betydelsefullt skulle 
det saknas argument för att överhuvudtaget fokusera på att studera små och 
medelstora företag skilt från stora företag. Affärsstrategier och affärsbeteende 
formas t.ex. olika beroende på företagets storlek (Boter & Holmquist 1998). 
Småföretagsforskning har också visat att små företag är mer sårbara än större 
företag (Gooderham et al. 2004). Gooderham et al. (2004) argumenterar, i enlighet 
med ett resursbaserat perspektiv, för att efterfrågan på rådgivning är en funktion av 
tillgängliga resurser som finns tillgängliga i företaget. En indikation på företagets 
resurser är just företagets storlek, vilket också leder till ett antagande om att 
anlitandet av revisorn för rådgivning ökar med företagsstorlek. I mindre företag har 
just kostnadsaspekten visat sig vara ett stort hinder för att anlita extern rådgivning 
från revisorn (Kirby et al. 1998). Ett mindre omfattande anlitande av extern 
rådgivning i mindre företag har vidare förklarats med att komplexiteten i 
aktiviteterna är lägre (Lambrecht & Pirnay 2005) samt att råden inte anpassas efter 
småföretagens behov (Nitsch 1989; Nyström 1996). Komplexiteten i företaget kan 
förväntas öka i takt med att ett företag växer sig större. 
 
I avsnitt 2.13.1 framkommer att företagsstorlek visat sig ha betydelse för företagens 
benägenhet att anlita revisionsbyrån för rådgivning (O´Farell 1993; Wood et al. 
1993; Bennett & Robson 1999a). Storleken har i småföretagsforskning framhållits 
som den enskilt viktigaste faktorn för att förklara efterfrågan på rådgivning 
(Bennett & Robson 2003). Bennett och Robson (1999a) identifierar ett samband 
som påminner om en omvänd U-kurva. Andelen företag som anlitar revisionsbyrån 
för rådgivning har visat sig stagnera alternativt minska något när företaget når en 
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viss nivå (Bennett & Robson 1999a). Företag med 10–99 anställda har i studien 
visat sig tillhöra de flitigaste användarna av revisorers rådgivningstjänster. I 
Houghton och Ikin (2001) hävdas att det finns anledning att förvänta sig att 
efterfrågan på revisionsbyråns rådgivning är storleksrelaterad precis som 
efterfrågan på rådgivning i allmänhet. Från studier som fokuserar på företagens 
anlitande av revisionsbyråns rådgivning framkommer dock inte stöd för att 
företagsstorlek har samband med omfattningen på rådgivningen (Tanewski & 
Carey 2007) eller att anlitandegraden påminner om en omvänd U-kurva 
(Gooderham et al. 2004). Barkess och Simnett (1994) visar emellertid att totala 
tillgångar har ett signifikant positivt samband med storleken på de konsultarvoden 
som betalas till revisionsbyrån, medan sambandet inte är signifikant för 
omsättningen. I studien finns en förväntan om ett positivt samband mellan 
företagsstorlek och omfattningen på rådgivningen från revisionsbyrån.  
 
Det storleksmått som används i modellerna är den naturliga logaritmen av 
företagets totala tillgångar, Tillglog. Det har föreslagits att företagets tillgängliga 
resurser är kopplade till efterfrågan på rådgivning (Gooderham et al. 2004). Ett 
användande av totala tillgångar är vidare i linje med Barkess och Simnett (1994), 
medan ett par andra studier endast använt antalet anställda som storleksmått 
(Gooderham et al. 2004; Tanewski & Carey 2007). För att säkerställa att resultaten 
är robusta används den naturliga logaritmen av omsättningen som ett alternativmått 
i kompletterande regressionsanalyser. I samtliga modeller ingår också 
dummyvariabler för antal anställda (Anst1–9 & Anst10–49) som kontrollvariabler. 
Referenskategori är företagen som har 50–249 anställda. Dessa variablers samband 
med företagens anlitande av rådgivning kan indikera om anlitandet utifrån 
företagsstorlek påminner om en omvänd U-kurva, vilket antytts i Bennett och 
Robson (1999a). Det innebär att två storleksmått ingår i modellen. För att 
säkerställa att detta förhållande inte inverkar på resultaten skattas även 
regressionsmodeller där variabler för antal anställda exkluderats.  
 
5.5.2.2 Dotterbolag 
Ägarförhållanden har i Bennett och Robson (1999a) föreslagits utgöra en av flera 
faktorer som kan medföra skillnader i företagens anlitande av extern rådgivning. 
Från analyser kring företagens efterfrågan på revision har argumenterats för att 
förhållanden i dotterbolagen skiljer sig från t.ex. moderbolag i en koncern eller 
fristående företag. Dotterbolagen ingår i koncern där moderbolaget är skyldigt att 
upprätta koncernredovisning, vilket medför krav för dotterbolaget att rapportera till 
moderbolaget. Om koncernen omfattar bolag som är noterade kan det finnas 
skyldighet för dotterbolaget att upprätta en redovisning som överensstämmer med 
internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards 
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(IFRS). Sammantaget kan dotterbolagen förväntas ha högre krav från moderbolaget 
på en snabb, korrekt och sofistikerad redovisning, vilket föranleder ett större behov 
av att anlita revisionsbyrån för rådgivning.  Motargumentet till ett positivt samband 
med anlitandet av revisionsbyrån för rådgivning är att dessa företag inom 
koncernen kan ha möjlighet till rådgivning och assistans. Företaget som är 
dotterbolag i en koncernbildning kan vidare förväntas ha en mer komplex 
verksamhet som medför ett större behov av rådgivning. I revisionsstudier används 
dotterbolag ofta som approximation på komplexitet (Simunic 1980; Chan et al. 
1993; Pong & Whittington 1994). I studien finns en förväntan om ett positivt 
samband mellan att företaget är ett dotterbolag och omfattningen på rådgivningen 
från revisionsbyrån.  
 
I regressionsmodellerna ingår en variabel som anger om företaget är ett dotterbolag 
eller inte (Dotter). Information kring huruvida företaget är ett dotterbolag eller inte 
bygger helt på respondentens uppgifter.    
 
5.5.2.3 Bransch   
Olika branscher kan ha skilda behov av rådgivning (Tanewski & Carey 2007). I 
Bennett och Robson (2003) påtalas att empiriska studier visat att bransch är en av 
de faktorer som har betydelse för företags benägenhet att i allmänhet anlita för 
rådgivning. Den tillverkande branschen beskrivs i forskning som 
konkurrensintensiv och där företagets överlevnad ständigt hotas av internationella 
konkurrenter, vilket antas medföra ett större behov av rådgivningsstöd (Tanewski 
& Carey 2007).  Bennett och Robson (2003) menar att studier visat att tillverkande 
företag i allmänhet efterfrågar rådgivning i högre utsträckning än företag från andra 
branscher, detta gäller särskilt efterfrågan på olika typer av specialisttjänster. Ett 
högre anlitande av rådgivningstjänster hos tillverkande företag visade sig i Bennett 
och Robson (1999a) gälla för anlitade av leverantörer, branschorganisationer och 
affärsbekanta, men däremot inte för revisorer. Företagens anlitande av revisorn för 
rådgivning låg i studien på samma nivå för tillverkande företag som för 
tjänsteföretagen (83 % respektive 82 % av företagen).  I studien av Gooderham et 
al. (2004) framkommer i en av modellerna stöd för att tillverkande företag i högre 
utsträckning än handelsföretag anlitar revisionsbyrån för rådgivning, medan något 
samband inte identifieras i Tanewski och Carey (2007). I studien finns en förväntan 
om att tillverkande företag i högre grad anlitar revisionsbyrån för rådgivning.   
 
I regressionsmodellerna ingår i enlighet med föregående analyskapitel tre 
dummyvariabler för bransch. Dessa är handelsföretag (Handel), tjänsteföretag 
(Tjänste) och företag av annan branschtillhörighet (Annan). Tillverkande företag 
utgör referenskategori i modellerna.   
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5.5.3 Ekonomisk situation  
5.5.3.1 Lönsamhet 
I litteraturen argumenteras för att svagt presterande företag har ytterligare 
incitament att anlita rådgivare (Firth 1997). Ett svagt resultat indikerar nämligen att 
företaget är ineffektivt. Detta förväntas medföra att företaget väljer, eller pressas av 
marknaden till att söka, mer rådgivningstjänster än andra företag för att förbättra 
sin lönsamhet (Tanewski & Carey 2007). I en situation med svagt resultat kan det 
vara en fördel att ta in utomstående konsulter, t.ex. mot bakgrund av deras 
erfarenhet från den aktuella branschen samt att de kan göra en objektiv bedömning 
av företaget (Firth 1997). Motargumentet är här att företag som har en dålig 
ekonomisk situation sannolikt uppfattar kostnaden för den externa 
rådgivningshjälpen som mer betydande. Det medför att olönsamma företag kan 
förväntas vara mer skeptiska till om nyttan överstiger kostnaden.  
 
Sambandet mellan lönsamhet i småföretag och efterfrågan på rådgivning från 
revisionsbyrån har (endast) studerats i två pågående arbeten med olika resultat. 
Ping et al. (2006) visar på ett lägre anlitande av revisionsbyrån för rådgivning bland 
företagen som redovisar ett negativt resultat, medan Tanewski och Carey (2007) 
inte finner något samband mellan företagets lönsamhet och anlitande av råd från 
revisionsbyrån. I revisionslitteraturen har studier på noterade företag inte visat på 
något samband mellan att företaget redovisar förlust och betalda konsultarvoden till 
revisionsbyrån (Firth 1997; Houghton & Ikin 2001; Whisenant et al. 2003). Om 
behovet av rådgivning styr efterfrågan kan förväntas att olönsamma företag anlitar 
revision i högre utsträckning, medan ett motsatt samband kan förväntas om 
tillgängliga resurser styr efterfrågan.  
 
I modellerna mäts lönsamhet genom företagets räntabilitet på totalt kapital, Rt. 
Måttet beräknas i studien som resultat efter finansnetto dividerat med företagets 
totala tillgångar. Det innebär att hänsyn tagits till räntekostnader, vilket normalt 
inte görs vid beräkning av detta mått (se t.ex. Johansson & Runsten 2005:29). En 
dummyvariabel för om företaget gjort förlust det senaste året används som 
alternativmått.  
 
5.5.3.2 Skuldsättning 
Skuldsättning (och soliditet) är mått på den finansiella risken i företaget. Företag 
med hög skuldsättning är t.ex. sårbara för finansiella kriser (Tanewski & Carey 
2007). Revisorn framstår som en viktig källa för rådgivning i en situation med ökad 
finansiell risk, eftersom denne kan tillhandahålla finansiella råd. Rådgivning från 
revisorn har förslagits kunna fungera som ett skydd för långivarens intressen. 
Långivaren kan ha incitament att uppmana små och medelstora företag som har en 
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hög skuldsättning att anlita revisorn för rådgivning för att kunna förbättra 
prestationen och minska risken för konkurs (Tanewski & Carey 2007). En 
potentiell risk med ökad rådgivning är dock att ökade rådgivningsinsatser kan hota 
revisorns möjlighet att utföra en oberoende granskning av företagets räkenskaper, 
vilket också ligger i långivarens intresse. I kapitel 6 analyseras ingående sambandet 
mellan tillhandahållande av rådgivningstjänster och revisionskvalitet. Motargument 
till ett ökat anlitande av rådgivning vid hög skuldsättning är att företag som är 
finansiellt ansträngda inte anser sig ha råd att prioritera extern rådgivning 
(Tanewski & Carey 2007). Två tidigare studier av noterade bolag har funnit ett 
negativt samband mellan skuldsättningsnivå och andelen konsultarvode från 
revisionsbyrån (Firth 1997; Whisenant et al. 2003).  
 
Tanewski och Carey (2007) är den enda tidigare studie som analyserat sambandet 
mellan skuldsättning och mindre företags efterfrågan på rådgivning från 
revisionsbyrån, men i denna studie identifierades inte något signifikant samband. 
Företagets skuldsättning kan på samma sätt som lönsamhet tänkas påverka 
benägenheten att efterfråga rådgivning i båda riktningarna. Om företagens behov av 
rådgivning styr kan förväntas att hårt skuldsatta företag i högre grad anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning, medan ett motsatt samband kan förväntas om 
företagets tillgängliga resurser styr efterfrågan.  
 
I de empiriska modellerna används företagets soliditet (Solid) som ett mått på i 
vilken utsträckning företaget är finansierat med eget kapital. I merparten av tidigare 
studier har istället skuldsättningsgraden använts som mått på förhållandet mellan 
skulder och eget kapital.  

5.5.4 Externa relationer  
5.5.4.1 Regionala skillnader 
Företagens benägenhet att efterfråga rådgivning har i ett antal brittiska studier 
relaterats till region (Keeble et al. 1992; O´Farell et al. 1993; Keeble 1998; Bennett 
et al. 2001). Dessa studier har visat på såväl förekomsten av regionala skillnader 
(Keeble et al. 1992, Keeble 1998) som frånvaro av skillnader (O´Farell et al. 1993; 
Vatne 1995; Cosh & Hughes 1998; Bennett & Robson 2003). De samband som 
identifierats är att företagen i stora städer i högre grad använder sig av extern 
rådgivning (Keeble et al. 1992; Keeble 1998). Bennett och Robson (2003) 
sammanfattar tidigare studier med att det inte finns anledning att dra några 
långtgående slutsatser gällande förekomsten av stora och signifikanta skillnader i 
omfattning och typ av extern rådgivning utifrån lokalisering av företaget. Det är 
noterbart att det inte finns några tidigare studier som specifikt analyserat företagens 
anlitande av revisionsbyråns rådgivning utifrån region. 
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I denna studie föreslås att efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån är högre i 
regioner utanför storstadsmiljö. Bakgrunden är att det lagstadgade 
revisionsuppdraget inneburit att samtliga aktiebolag har en regelbunden kontakt 
med sin revisionsbyrå. Företag på mindre orter kan antas ha ett mer begränsat 
utbud av andra rådgivningskontakter, vilket gör det mer angeläget att nyttja just 
revisionsbyråns kompetens för rådgivning. Bristande tillgång till rådgivning kan 
utgöra ett hinder mot företagsutveckling (Keeble et al. 1992). Under förhållanden 
där tillgängligheten till externa parter är begränsad blir beroendet av revisionsbyrån 
för rådgivning större. Vidare kan karaktären på affärsrelationer på mindre orter 
medföra en större benägenhet att anlita revisionsbyrån för rådgivningstjänster.  
 
På en mindre ort blir revisorn i större utsträckning en person som företagsledaren 
träffar på stan och samtalar med. I tidigare diskussioner har påtalats att delar av 
Smålandsregionen har ett särskilt gott företagsklimat där samarbeten i nätverk är 
vanligt förekommande och där relationer till externa parter ofta är personliga 
(Wigren 2003). En speciell miljö som kännetecknas av fördjupade utbyten med 
externa parter (Wigren 2003) liksom en personlig relation till revisorn (Johannisson 
& Gustavsson 1984) föreslås medföra en ökad benägenhet att rådfråga 
revisionsbyrån bland Smålandsföretagen. I studien finns en förväntan om i) att 
företag utanför storstadsmiljö och ii) företag från en region med nära samarbete 
mellan företag i högre utsträckning anlitar revisionsbyrån för rådgivning.    
 
I modellerna inkluderas variabler för Smålandsföretag (Småland) och 
Norrlandsföretag (Norrland), medan Stockholmsföretagen utgör referenskategori.  
 
5.5.4.2 Aktiva företag   
I den teoretiska diskussionen framgår att anlitandet av rådgivningstjänster kan vara 
kopplad till en särskild strategisk avsikt (NUTEK 2000; Gooderham et al. 2004). 
En kategori av företag söker rådgivningshjälp i syfte att utveckla sin kompetens för 
att kunna växa och utvecklas. Forskningsresultat ger också stöd för vissa argument 
om aktiva företag. Exempelvis framkommer i Bennett och Robson (1999a) att 
företag som anlitar en viss rådgivningskälla också i högre utsträckning tenderar att 
använda sig av andra aktörer för rådgivning. Resultaten kan även indikera att dessa 
företag har ett särskilt behov av rådgivningsstöd.  En studie av Kirby et al. (1998) 
visar att företag ofta agerar reaktivt och efterfrågar rådgivning för att möta 
lagkraven snarare än för att de uppfattar att rådgivningen ger ett mervärde för 
företaget. Att företag anlitar revisionsbyrån för rådgivning kan ske av olika 
anledningar; dels för att möta lagkrav, dels för att utveckla verksamheten 
(Svanström 2004:126). Sammantaget antas att företagen är mer benägna att anlita 
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revisionsbyrån för rådgivning om de ser rådgivningsutbytet med olika rådgivare 
som ett sätt att utveckla kompetensen i företaget. I studien finns således en 
förväntan om ett positivt samband mellan att företagen anlitar andra rådgivare och 
omfattningen på rådgivningen från revisionsbyrån.  
 
Företagen i studien har fått ta ställning till om de under den senaste treårsperioden 
har anlitat olika typer av rådgivare135. Företagets medvetna och strategisk intention 
att efterfråga olika typer av extern rådgivning mäts utifrån antalet 
rådgivningskällor, utöver revisionsbyrån, som företaget anlitar. I modellerna ingår 
en kontinuerlig variabel för antalet rådgivningskällor (0–9) som företaget anlitar, 
Andrakällor.   

5.5.5 Karaktäristika hos revisionsbyrån 
Omfattningen på rådgivningskontakten föreslås i studien inte enbart vara beroende 
av olika företagskaraktäristika, utan även av vilken typ av revisor och revisionsbyrå 
som företaget anlitar. 
 
5.5.5.1 Big 4 revisor 
I revisionslitteraturen framgår att en Big 4 revisor, åtminstone i vissa miljöer, utför 
revision av en högre kvalitet (DeAngelo 1981a; Becker et al. 1998; Francis et al. 
1999). Anledningen därtill förslås huvudsakligen vara en större möjlighet att 
förhålla sig oberoende till företagsledningen men har även kopplats till en högre 
kompetensnivå (Johnson et al. 2002). En högre kompetensnivå föreslås komma 
från mer omfattande satsningar på utbildning av revisorer. Det kan konstateras att 
de stora revisionsbyråerna har större resurser tillgängliga, vilket visar sig i form av 
ett brett utbud av olika tjänster och särskilda specialistavdelningar inom ett flertal 
områden som skatt, redovisning, IT och affärsutveckling. En högre samlad 
kompetens på de stora revisionsbyråerna innebär att antaganden om högre kvalitet 
kan vara överförbara till rådgivningsområdet. Vissa forskningsresultat indikerar 
också ett sådant förhållande. Ett positivt samband har identifierats mellan 
konsultarvode och anlitande av en Big 4 revisor i större företag (Barkess & Simnett 
1994; Firth 1997). I Ping et al. (2006) visade sig också att företag som anlitar en 
Big 4 revisor i hög utsträckning anlitar revisionsbyrån för andra tjänster än 
revision.  
 
Revisorerna på de stora byråerna kan förväntas bli mer specialiserade, medan 
revisorer på de mindre byråerna får en bredare och mer allmän kompetens. 
                                                 
135 De nio rådgivningskällor som ingår är: annan revisionsbyrå, redovisningsbyrå/ekonomibyrå, 
bank, jurist/advokat, branschorganisation, arbetsgivarorganisation, försäkringsrådgivare, privat 
konsultföretag och offentliga rådgivningsinsatser.  
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Beroende på företaget kan den ena eller andra kompetensen prioriteras högre.  
Fördelen med att anlita de stora revisionsbyråerna är tillgången till expertkunskap 
inom olika områden, men samtidigt kan det är lättare att utveckla en personlig och 
nära relation till en mindre revisionsbyrå. På en mindre revisionsbyrå är det i högre 
utsträckning samma personer som företaget har kontakt med, vilket underlättar 
kommunikationen. Relationen mellan klienten och revisorn på en mindre byrå kan i 
högre grad förväntas bli personlig, vilket kan ha ett positivt samband med 
benägenheten att anlita för rådgivning. Det finns argument för både ett positivt och 
negativt samband mellan anlitande av en Big 4 revisor och efterfrågan på revision. 
Baserat på tidigare studieresultat förväntas dock i studien ett positivt samband 
mellan att företaget anlitar en Big 4 revisor och omfattningen på rådgivningen från 
revisionsbyrån.  
 
I modellerna i studien används en dummyvariabel för om företaget anlitar någon av 
de fyra stora revisionsbyråerna eller inte (Big 4).  
 
5.5.5.2 Aktiva revisorer  
Inom den teoretiska referensramen redogörs för hur revisionsbyråer utökat sitt 
tjänsteutbud till att bli en leverantör av tjänster över hela det ekonomiska området 
(Beattie et al. 1999; SOU 1999:43; Tanewski & Carey 2007). Det finns också stöd 
för att revisionsbyrån är primär rådgivare till mindre och medelstora företag. 
Studier av små företag visar dock samtidigt att revisionsbyråns roll som rådgivare i 
allmänhet är relativt begränsad till att omfatta operativa frågeställningar inom 
revisorns kärnkompetensområden (Kirby & King 1997; Burke & Jaratt 2004; 
Svanström 2004).  
 
Ett par studier har efterlyst att revisorer bör inta en mer proaktiv roll i de mindre 
företagen för att därigenom utvidga rådgivningsutbytet (Kirby & King 1997; 
Tabone & Baldacchino 2003). Enligt Kirby och King utför revisorer andra tjänster 
än revision för kundens räkning huvudsakligen till följd av initiativ från klienten. 
Omkring 90 % av revisorerna i studien uppger dock att det förekommer att de 
åtminstone till vissa av sina klienter själva föreslår områden där de kan vara 
behjälpliga med rådgivning. Resultaten tyder på att revisorer faktiskt tar vissa 
initiativ till att diskutera frågeställningar med småföretagsklienter som ligger 
utanför den traditionella granskningsrollen. Dessa kontakter tas dock inte i sådan 
omfattning att Kirby och King (1997) anser att det finns behov av att radikalt 
ompröva studieresultatet från Fearn (1984). Fearns studie visade att revisorer i 
allmänhet tenderar att tillhandahålla råd först när de blir tillfrågade av klienten. 
Burke och Jarratt (2004) har ifrågasatt om revisorer har nödvändiga attribut för att 
tillhandahålla bredare rådgivningstjänster som krävs för expansion av 



190

verksamheten. Inom ramen för denna studie är intresset att analysera om 
revisionsbyrån genom att marknadsföra sina tjänster och föreslå områden där de 
kan bidra med rådgivningsstöd har möjlighet att utöka och bredda den rådgivning 
som tillhandahålls. I studien finns en förväntan om ett positivt samband mellan 
aktiva revisorer, som tar initiativ till rådgivningsutbyten, och omfattningen på 
rådgivningen från revisionsbyrån.  
 
Huruvida revisionsbyrån är aktiv i relationen till sina klienter mäts i modellerna 
genom en dummyvariabel (Kontakt). Variabeln särskiljer mellan om 
rådgivningskontakt alltid sker på företagets initiativ eller om initiativ till rådgivning 
även i någon utsträckning tas av revisionsbyrån.  

5.5.6 Relationen till revisionsbyrån 
I forskning argumenteras för att relationen som revisorn och revisionsbyrån 
utvecklar till klienten är en viktig faktor för att förklara företagens användning av 
rådgivningstjänster (Bennett & Robson 1999a; Gooderham et al. 2004; Ping et al. 
2006; Tanewski & Carey 2007). Relationens betydelse bör ses mot bakgrund av att 
rådgivning är en immateriell produkt (Bennett & Robson 1999a) och att utfallet 
från tjänsten på förhand är högst osäkert (Tanewski & Carey 1997). Kvaliteten på 
den tjänst som tillhandahålls är heterogen till följd av att den är beroende av 
relationer mellan individer och att produktionen och utförandet av tjänsten inte går 
att separera (Morton 1998). Bakgrunden är att rådgivning kännetecknas av låg grad 
av standardisering och kräver att tjänsten anpassas till varje klients behov (Nyström 
1996; Bennett & Robson 1999a) samt omfattar ett ömsesidigt utbyte och lärande 
hos både rådgivare och klient (Mills & Margulies 1980; O'Farell 1993; Williams 
2001). Dessa karaktäristika innebär att rådgivning i hög grad är beroende av 
personliga relationer och utbyten (Bennett & Robson 1999a). Revisionen innebär 
omfattande interaktion mellan företag och revisionsbyrå (Morton 1998), vilket 
innebär att längden på detta uppdrag och erfarenheter från denna interaktion 
föreslås ha betydelse för företagens vilja att anlita för rådgivningstjänster. 
 
5.5.6.1 Längden på revisionsuppdraget  
En etablerad relation med klienten från revisionsuppdraget ger möjligheter för 
revisionsbyrån att erbjuda olika rådgivningstjänster som kan utföras med större 
säkerhet än om tjänsterna utförs av en aktör som saknar kännedom om företaget 
och dess verksamhet. Det har föreslagits att ökad längd på relationen mellan 
revisionsbyrå och klient ger förbättrade förutsättningar för att etablera en kontakt 
som innebär ett mer omfattande rådgivningsutbyte (Ping et al. 2006; Tanewski & 
Carey 2007). Ökad frekvens i kontakten mellan revisionsbyrå och klient antas 
utgöra en indikation på en fördjupad relation (Tanewski & Carey 2007).   
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Litteraturgenomgången visar också att rådgivningstjänsterna behöver anpassas till 
klientens behov för att generera ett mervärde till företaget (Nitsch 1989; Nyström 
1996). En förståelse för karaktären på kundföretagens viktigaste affärsprocesser är 
en förutsättning för att revisorers rådgivning ska ge ett mervärde till företagen 
(Ping et al. 2006). Denna förståelse behövs för att sedan kunna ge förslag på hur 
processerna kan förbättras. I forskning kring kunskapsöverföring hävdas att 
revisorn i och med granskningsuppdraget skaffar sig viktig kunskap om företaget 
och dess verksamhet, och denna kunskap blir sedan användbar när revisorn tar 
rollen som rådgivare (Arruñada 1999). Med ökad längd på revisionsuppdraget är 
sannolikheten större att revisionsbyrån har god kännedom om företaget (Ring & 
Van de Ven 1992; Ping et al. 2006) och kan anpassa råden efter företagets behov. I 
den teoretiska genomgången framkommer också att förtroende följer av bl.a. ökad 
längd på relationen (Parkhe 1993). Förtroende är en faktor som i litteraturen 
genomgående framhålls som central för rådgivningsrelationer (Nitsch 1989; 
Möllering 2002; Mole 2002; Bennett & Robson 2003).  
 
En nära relation mellan revisor och klient har förslagits vara mer sannolik efter ett 
långt revisionsuppdrag (Gooderham et al. 2004). Relationen mellan revisionsbyrå 
och klientföretag är vanligtvis långvariga relationer, som ofta består i flera 
decennier (Marriot & Marriot 2000). I Gooderham et al. (2004) argumenteras för 
att en lång relation innebär goda förutsättningar att utveckla en relation till klient 
som karaktäriseras av intimitet och förtroende. En vanlig uppfattning bland 
revisorer är att användningen av revisorer för rådgivning beror av huruvida det 
sedan tidigare finns en stark relation till klienten (Kirby & King 1997). Indikationer 
från litteraturen är att ökad längd på revisionsuppdraget medför ett flertal positiva 
effekter för relationen mellan revisor och klient, vilka kan medföra ett ökat 
rådgivningsanlitande. Resultat från empirisk forskning ger delvis blandade resultat. 
Ping et al. (2006) får stöd för att längden på revisionsuppdraget bidrar till att 
förklara omfattningen på företagens köp av andra tjänster än revision från 
revisionsbyrån, medan studien av Gooderham et al. (2004) inte ger stöd för ett 
sådant samband. I denna studie finns en förväntan om ett positivt samband mellan 
längden på revisionsuppdraget och omfattningen på rådgivningen från 
revisionsbyrån.  
 
Längden på revisionsuppdraget mäts i studien utifrån den naturliga logaritmen av 
antalet år som företaget anlitat sin nuvarande revisionsbyrå (Loglängd). Variabeln 
bygger på respondenternas uppgift om längden på revisionsuppdraget. Ungefär  
15 % av företagen anger inte under hur lång tid företaget anlitat revisionsbyrån, 
vilket bör ses mot bakgrund av att det är svårt för framförallt relativt nyanställda 
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företagsledare/ekonomichefer att ha denna kännedom. För att kontrollera om 
bortfallet påverkar resultaten har regressionsmodellerna även testats där variabeln 
Loglängd lämnats bort, men utan några nämnvärda skillnader för övriga variabler. I 
syfte att närmare studera sambandet mellan längden på revisionsuppdraget och 
efterfrågan på rådgivning har regressionsanalyser utförts där dummyvariabler för 
korta uppdrag (upp till 3 år) respektive medellånga uppdrag (4-8 år) jämförs med 
referenskategorin långa uppdrag (9 år eller mer). Ett annat alternativmått till 
Loglängd som testas i analyser är i vilken utsträckning företaget upplever ett 
förtroende för revisionsbyrån. Bakgrunden är att med ökad längd på uppdraget 
föreslås att förtroendet ökar för revisionsbyrån (Gooderham et al. 2004; Ping et al. 
2006). Måttet bygger på i vilken grad respondenten upplever att det finns 
förtroende för revisionsbyrån i företaget.  
 
5.5.6.2 Erfarenheter från revisionsuppdraget  
Det har i litteraturen hävdats att revisionsuppdraget ger revisionsbyrån goda 
möjligheter att också tillhandahålla olika typer av rådgivningstjänster (Kirby & 
King 1997; Gooderham et al. 2004). I Kirby och King (1997) uppger företagen att 
den viktigaste orsaken till att de anlitar revisorn för andra uppdrag än revision är 
den relation som utvecklats till revisorn genom det lagstadgade revisionsuppdraget. 
En viktig faktor för att små företag ska anlita rådgivningstjänster från 
revisionsbyrån föreslås i studien vara att revisionsuppdraget uppfattas vara av hög 
kvalitet. Bakgrunden är att erfarenheter från interaktionen med revisionsbyrån och 
utfallet av revisionen har betydelse för företagets inställning till att relationen till 
revisionsbyrån även omfattar rådgivning. I studier har inte tidigare direkt 
analyserats sambandet mellan erfarenheter från revisionsuppdraget och efterfrågan 
på rådgivning. En studie av Gooderham et al. (2004) har visat att företagen som 
uppfattar att revisorn har hög kompetens avseende revisionsuppdraget i signifikant 
högre utsträckning anlitar revisorn för rådgivning. I denna studie finns en förväntan 
om ett positivt samband mellan goda erfarenheter från revisionsuppdraget och 
omfattningen på rådgivningen från revisionsbyrån.  
 
I studien antas att erfarenheter från revisionsuppdraget är goda om företaget 
upplever att revisionen är av hög kvalitet. Revision av hög kvalitet leder till att 
kvalitet och tillförlitlighet på företagets redovisning kan förbättras, vilket förbättrar 
möjligheter till beslutsfattande för företagsledning och externa intressenter. Det 
finns ett stort antal studier som använder just redovisningskvalitet som indikator på 
revisionskvalitet (se t.ex. Becker et al. 1998; Francis et al. 1999; Vander Bauwhede 
& Willekens 2004), vilket bl.a. framkommit i den teoretiska referensramen. Mot 
denna bakgrund mäts erfarenheterna från revisionsuppdraget utifrån i vilken 
utsträckning företagen upplever att revisionen innebär att kvaliteten på företagets 
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externa redovisningsinformation förbättras (Redkval). Påståendet har besvarats på 
en skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt), där 4 motsvarar en 
neutral uppfattning.  Ett flertal alternativa mått används i denna studie för att mäta 
erfarenheter från revisionsuppdraget. Variabeln Redkval anses på bästa sätt kunna 
mäta den upplevda revisionskvalitet, men för att styrka resultatens tillförlitlighet 
testas modellerna även med alternativmått.   
 
Ett alternativmått som används är i vilken utsträckning som respondenten 
(företagsledare/ekonomichef) upplever att revisionen ökar redovisningens 
tillförlitlighet för tredje part. En ökad tillförlitlighet är i första hand till nytta för 
företagets externa intressenter, varför detta mått i något mindre utsträckning 
förväntas ha samband med benägenheten att anlita för rådgivning. Vidare används 
som alternativmått i vilken utsträckning som respondenten upplever att 
kompetensen hos den eller de som genomför revisionen är hög, vilket är det mått 
som används i Gooderham et al. (2004). Bakgrunden till att måttet i denna studie 
”endast” fungerar som ett alternativmått är att det på ett mer indirekt sätt mäter hur 
företagsledningen upplever revisionens kvalitet. I den teoretiska referensramen 
betonats att kompetens utgör en del av revisionskvaliteten medan revisorns 
oberoende utgör en andra, minst lika viktig, byggsten. Ytterligare ett alternativmått 
som testas är i vilken utsträckning respondenten anser att revisionsbyrån anlitas till 
följd av redan etablerad kontakt genom revisionsuppdraget, vilket från Kirby och 
King (1997) visat sig vara ett viktigt motiv till att företag efterfrågar 
rådgivningstjänster från revisionsbyrån. Det finns sammantaget ingen tidigare 
studie som med denna precision studerar sambandet mellan hög kvalitet på 
revisionsuppdraget och företagens benägenhet att efterfråga rådgivning från 
revisionsbyrån. 
 
Det har i tidigare studier argumenterats för att revisorn kompetens med avseende på 
rådgivning har samband med benägenheten att välja rådgivning (Gooderham et al. 
2004; Tanewski & Carey 2007). Ett sådant samband har också påvisats i refererade 
studier och är intuitivt logiskt. Det finns emellertid stora problem förenade med att 
använda detta mått, vilket inte adresserats i tidigare studier. För att överhuvudtaget 
kunna bedöma revisionsbyråns eller revisorns kompetens avseende rådgivning 
krävs erfarenhet av ett sådant utbyte, och helst kanske erfarenhet från ett flertal 
tillfällen. Problemet med att använda beskrivna kompetensmått, vilket görs i 
Gooderham et al. (2004) och i Tanewski och Carey (2007), är att företagen som 
inte anlitat revisionsbyrån för rådgivning inte kan bedöma detta. Vid analyser av i 
vilken utsträckning företaget anlitar byrån för rådgivning består problematiken med 
att vissa företag saknar eller har begränsad förmåga att göra en sådan bedömning. 
Förhållandet att en hög andel av företag anlitar revisionsbyrån för råd i dessa båda 
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studier gör att problemet blir mindre, men det försvinner inte. I modellerna i 
studien används mot bakgrund av denna diskussion inget mått som relaterar till 
företagens upplevelse av revisionsbyråns kompetens eller kvalitet med avseende på 
rådgivning. Den beskrivna problematiken gäller inte för erfarenheter från 
revisionsuppdraget (Redkval) eftersom samtliga företag under lagstadgad revision 
har tidigare erfarenheter av revisionsuppdraget.  

5.6 Precisering av modeller 
I avsnitt 5.4 och 5.5 har redogjorts för de faktorer som kan förväntas ha samband 
med omfattningen på företagens anlitande av revisionsbyrån för rådgivning samt 
för hur de oberoende variablerna ska mätas i denna studie. Utifrån denna 
precisering anges nedan den logistiska regressionsmodell som ska förklara 
huruvida företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning eller inte (modell 1):  
 

RedovkvalβLoglängdβKontaktβBig4βr AndrakälloβSmålandβ
 NorrlandβSolidβRtβ Annanβ TjänsteβHandelβDotterβ
49-Anst109-Anst1TillglogβUtbildningβÅlderββRevråd

181716151413

1211109876

543210

+++++
+++++++

++++++= ββ
 (1) 

 
I modell 1 anger den beroende variabeln huruvida företaget överhuvudtaget anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning eller inte, Revråd. I modell 2 är skillnaden endast att 
den beroende variabeln ersätts med en variabel som anger om företaget anlitar 
revisionsbyrån i stor omfattning (3 ggr eller mer per år) eller i liten omfattning (1-2 
ggr per år), Omfråd. Det innebär att företagen som överhuvudtaget inte anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning inte ingår i analyserna utifrån modell 2.  
 
I tidigare studier av efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån har den beroende 
variabeln antingen mäts utifrån andelen annat arvode som företaget betalar till 
revisionsbyrån (Ping et al. 2006; Tanewski & Carey 2007) eller på en femgradig 
skala från lågt till högt anlitande (Gooderham et al. 2004; Tanewski & Carey 
2007). I denna studie argumenteras för att det är en fördel att omfattningen på 
rådgivningen mäts utifrån antalet gånger som företaget uppger att de anlitar 
revisionsbyrån. De uppgifter som hämtas in direkt från företaget blir i allmänhet 
mer exakta och detaljrika vid en jämförelse med information om konsultarvode 
som hämtas från företagens årsredovisning. Analyser som utförs där den beroende 
variabeln baseras på företagens subjektiva bedömning om vad som kan anses vara 
ett lågt respektive högt anlitande riskerar att bli mindre tillförlitliga. Bakgrunden är 
att företagen som har samma anlitandegrad kan uppge olika anlitandegrad beroende 
på olika tolkningar av vad som är liten respektive stor omfattning på rådgivningen. 
Med en kategorisering som bygger på det faktiska antalet gånger som företaget 
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anlitat revisionsbyrån för rådgivning finns inte risken för skillnader i 
respondenternas tolkningar.  
 
I modeller 3 till 5, vars resultat redovisas i avsnitt 5.9.3, analyseras företagens 
efterfrågan på olika typer av tjänster från revisionsbyrån. Den beroende variabeln 
utgörs i modell 3 av bokslut (Bokslut), i modell 4 av rådgivning inom revisorns 
kärnkompetens, basrådgivning (Basråd), samt i modell 5 av rådgivning utom 
revisorns kärnkompetens, utökad rådgivning (Utökråd). I modell 3 ingår samtliga 
företag, medan endast företagen som överhuvudtaget anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning ingår modell 4 och 5. Det ska noteras att i modeller 2, 4 och 5 ingår en 
dummyvariabel (Kontakt) som anger huruvida revisionsbyrån i någon mån tar 
initiativ till rådgivningskontakt. För modeller 1 och 3 är kontaktvariabeln inte 
relevant, eftersom frågan om vem som tar initiativ till rådgivningskontakt inte är 
aktuell för företag som inte anlitar för rådgivning eller för analyser av efterfrågan 
på bokslut.  
 
I tabell 5.5 förklaras och definieras de beroende och oberoende variabler som ingår 
i de regressionsmodeller som testas i detta analyskapitel. I tabellen framgår också 
om variabeln eller liknande variabler använts i tidigare studier. Studier som 
specifikt analyserat efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån har markerats i 
kursiv stil. Med byrå avses den revisionsbyrå som företaget anlitar för 
revisionsuppdraget.    
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Tabell 5.5: Definition av variabler i modellerna. 
Variabel-
beteckning 

Förklaring Definition/kodning  Tidigare studier där 
variabeln ingår 

Revråd 
(beroende 
variabel i 
modell 1) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för 
rådgivning  

0 = Anlitar ej byrån för 
rådgivning 
1 = Anlitar byrån för 
rådgivning 

Tanewski & Carey 
(2007) 

Omfråd 
(beroende 
variabel i  
modell 2) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för råd i 
liten eller stor omfattning 

0 = 1-2 ggr per år 
1 = 3 ggr eller mer per år 

Relaterade mått i 
Gooderham et al. 
(2004); Ping et al. 
(2006); Tanewski & 
Carey (2007)  

Bokslut 
(beroende 
variabel i 
modell 3) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för 
upprättande av bokslut 

0 = Anlitar ej byrån för 
bokslut 
1 = Anlitar byrån för 
bokslut 

Ej i tidigare studier 

Basråd 
(beroende 
variabel i 
modell 4) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för råd 
inom revisorns 
kärnkompetens 

0 = Anlitar ej byrån för 
råd inom skatt, 
redovisning eller juridik 
1= Anlitar byrån för råd 
inom skatt, redovisning 
eller juridik 

Ej i tidigare studier 

Utökråd 
(beroende 
variabel i 
modell 5) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för råd 
utom revisorns 
kärnkompetens136 

0 = Anlitar ej byrån för 
råd utom revisorns 
kärnkompetens 
1 = Anlitar byrån för råd 
utom revisorns 
kärnkompetens 

Ej i tidigare studier 

Ålder Antal år sedan företaget 
registrerades som 
aktiebolag137 

 Kirby & King 
(1997); Tanewski & 
Carey (2007)  

Utbildning 
 

Respondentens 
utbildningsnivå 

0 = Saknar 
universitetsutbildning  
1 = Har 
universitetsutbildning 

Lambrecht & Pirnay 
(2005) 

                                                 
136  I utökad rådgivning ingår rådgivning inom ekonomiska och administrativa rutiner och 
system, generationsskifte, investeringsprojekt, resultatuppföljning, personalärenden, 
försäkringsfrågor, företagsförvärv, finansieringsfrågor, budget- och planeringsfrågor, hantering 
av kontakter med myndigheter och bank, organisationsfrågor, marknadsfrågor och 
privatekonomiska frågor. 
137 Informationen bygger på respondentens egen uppgift om när företaget registrerades som 
aktiebolag. I de 15 % av företagen där respondenten inte lämnat någon uppgift har denna 
information hämtats från Affärsdata Företagsfakta.  
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Tillglog Naturliga logaritmen av 
totala tillgångar 

 Ping et al. (2006); 
Barkess & Simnett 
(1994) 

Anst1-9 Dummyvariabel för antal 
anställda.  

0 = 10-49 anställda  
1= 1-9 anställda 
(50-249 anställda är 
referenskategori) 

Relaterade mått i 
Tanewski & Carey 
(2007); Gooderham 
et al. (2004) 

Anst10-49 Dummyvariabel för antal 
anställda 

0 = 1-9 anställda  
1 = 10-49 anställda 
(50-249 anställda är 
referenskategori) 

Relaterade mått i 
Tanewski & Carey 
(2007); Gooderham 
et al. (2004) 

Dotter Företaget är ett dotterbolag 0 = Företaget är ej ett 
dotterbolag 
1 = Företaget är ett 
dotterbolag 

Ej i tidigare studier 

Handel Dummyvariabel för 
handelsföretag  

0 = Ej handelsföretag 
1 = Handelsföretag 
(tillverkande företag är 
referenskategori) 

Ej i tidigare studier138 
 

Tjänste Dummyvariabel för 
tjänsteföretag 

0 = Ej tjänsteföretag 
1 = Tjänsteföretag 
(tillverkande företag är 
referenskategori) 

Gooderham et al. 
(2004) 

Annan Dummyvariabel för 
företag i ”annan bransch” 

0 = Ej annan bransch 
1 = Annan bransch 
(tillverkande företag är 
referenskategori) 

Ej i tidigare studier 

Rt Räntabilitet eller 
avkastning på totalt 
kapital139 

Resultat efter 
finansnetto/totala 
tillgångar 

Relaterade mått i 
Ping et al. (2006); 
Tanewski & Carey 
(2007)  

Solid Soliditet 
(Värden har hämtats direkt 
från Affärsdata 
företagsfakta) 
 

(0,7 *obeskattad 
reserv+eget kapital)/ 
balansomslutning 
 

Relaterat mått i 
Tanewski & Carey 
(2007) 

Norrland Dummyvariabel för 
regionen Norrland 

0 = Småland 
1 = Norrland 

Ej i tidigare studier140

                                                 
138 I forskning har efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån studerats utifrån om företaget är 
ett tillverkande företag (Gooderham et al. 2004; Tanewski & Carey 2007) respektive ett 
tjänsteföretag (Gooderham et al. 2004). 
139 Räntabilitet på totalt kapital, Rt, definieras vanligtvis som resultat före räntekostnader och 
skatt/totala tillgångar (Johansson och Runsten 2005). I måttet ingår normalt inte räntekostnader, 
vilket är fallet för måttet Rt som används i denna studie. Det får till följd att angivna Rt-värden är 
något lägre än vad som varit fallet om räntekostnader exkluderats.   
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(för exakt definition se 
metodavsnitt 3.6.2) 

(Stockholm är 
referenskategori) 

Småland  Dummyvariabel  för 
regionen Småland 
(för exakt definition se 
metodavsnitt 3.6.2) 

0 = Norrland 
1 = Småland 
(Stockholm är 
referenskategori) 

Ej i tidigare studier 

Andrakällor Antalet (angivna) 
rådgivningskällor, som 
företaget anlitar, utöver 
revisionsbyrån 

Variabeln kan anta ett 
värde från 0 till 9.141 

Ej i tidigare studier 

Big4 Företaget anlitar Öhrlings 
PwC, KPMG, Ernst & 
Young eller Deloitte 

0 = Företaget anlitar inte 
en Big 4 revisor 
1= Företaget anlitar en 
Big 4 revisor 

Barkess & Simnett 
(1994); Firth (1997); 
Ping et al. (2006)   

Kontakt 
(variabeln 
ingår ej i 
modell 1 & 
modell 3) 

Initiativ till 
rådgivningskontakt  

0 = Initiativ till kontakt i 
rådgivningsärenden tas 
alltid av företaget 
1 = Initiativ till kontakt i 
rådgivningsärenden tas i 
någon grad av 
revisionsbyrån 

Ej i tidigare studier 

Loglängd Naturliga logaritmen av 
längden på 
revisionsuppdraget  

 Relaterat mått i 
Tanewski & Carey 
(2007)  

Redkval Respondentens upplevelse 
om i vilken utsträckning 
revisionen innebär att 
kvaliteten på företagets 
externa 
redovisningsinformation 
förbättras 

Mäts på en likertskala 
från 1 (instämmer inte 
alls) till 7 (instämmer 
helt), där en neutral 
uppfattning motsvaras av 
4.  

Ej i tidigare studier142

                                                                                                                                                              
140 Region har studerats i brittiska studier av små företags anlitande av rådgivning (Keeble et al 
1992; O´Farell et al. 1993; Keeble 1998; Bennett et al. 2001). Det finns dock inte några tidigare 
studier av just dessa specifika regioner eller av sambandet med efterfrågan på rådgivning från 
revisionsbyrån.  
141 De rådgivningskällor som ingår är annan revisionsbyrå, redovisningsbyrå/ekonomibyrå, bank, 
jurist/advokat, branschorganisation, arbetsgivarorganisation, försäkringsrådgivare, privat 
konsultföretag och offentliga rådgivningsinsatser.  
142 Ett delvis relaterat mått används i Gooderham et al. (2004). I Gooderham et al. (2004) har 
företagen fått ta ställning till vilken kompetens som de upplever att revisorn har avseende 
lagstadgade uppgifter.   
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5.7 Beskrivande statistik och inledande analyser 
I tabell 5.6 presenteras beskrivande statistik för de oberoende variabler som ingår i 
regressionsmodellerna. Redovisning sker utifrån en uppdelning i företag som 
anlitar revisionsbyrån för rådgivning respektive inte anlitar för rådgivning. I tabell 
5.6 redovisas också resultaten från de t-test143 respektive chi square-test144 som 
utförts för att identifiera om det finns signifikanta skillnader mellan grupperna 
(anlitar respektive anlitar inte för rådgivning) med avseende på enskilda oberoende 
variabler. Värden för referenskategorierna antal anställda, region och bransch 
rapporteras också i tabellen.   
 
Tabell 5.6: Beskrivande statistik för oberoende variabler. 
Variabel Statistiskt 

mått 
Anlitar 
revisionsbyrån 
för rådgivning, 
N = 275 

Anlitar inte 
revisionsbyrån 
för rådgivning, 
N= 142 

t-test, 
Värde 
(sig) 

Chi 
square-
test, 
Värde 
(sig) 

Ålder Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

72,950 
81,000 
26,718 
2 
149 

75,536 
80,000 
26,141 
5 
158 

-0,950145 
(0,343) 

 

Utbildning 
 

Procentuellt 
(%) 

56,7 50,0  1,693 
(0,193) 

Totala 
tillgångar i 
tkr 

Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

161700 
12227 
1709851 
125 
7570589 

119774 
2290 
2950474 
319 
93355000 

  

Tillglog Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

9,759 
9,411 
1,928 
4,828 
18,027 

8,183 
8,099 
1,603 
5,765 
18,352 

8,858146 
(0,000) 

 

Anst1-9 Procentuellt 80,7 88,7  4,231 

                                                 
143 Levene’s test av varians används som utgångspunkt för att avgöra om lika eller olika varians 
ska antas mellan grupperna. I samband med t-testet har grupperingsvariabeln definierats som 1 
(anlitar rådgivning) och 0 (anlitar ej rådgivning).   
144 Rapporterade värden bygger på Pearson’s Chi square och ett dubbelsidigt test för skillnader 
mellan företag som anlitar, respektive inte anlitar, revisionsbyrån för rådgivning.   
145 Olika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,049). 
146 Olika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,000). 
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(%) (0,040) 
Anst10-49 Procentuellt 

(%)  
16,3 9,9  3,213 

(0,073) 
Anst50-249 Procentuellt 

(%) 
3,0 1,4  0,883 

(0,347) 
Dotter Procentuellt  

(%) 
50,7 21,8  32,323 

(0,000) 
Handel 
 

Procentuellt 
(%) 

21,0 32,6  6,719 
(0,010) 

Tjänste Procentuellt 
(%) 

25,8 39,4  8,200 
(0,004) 

Annan Procentuellt  
(%) 

37,5 16,2  20,068 
(0,000) 

Tillverkande Procentuellt 
(%) 

15,7 11,8  0,968 
(0,325) 

Rt147 Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

0,070 
0,051 
0,237 
-0,776 
0,981 

0,004 
0,014 
0,153 
-0,371 
0,504 

3,013148 
(0,003) 

 

Solid149 Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

0,480 
0,466 
0,292 
-0,051 
1 

0,432 
0,388 
0,315 
-0,053 
1 

1,509150 
(0,132) 

 

Norrland Procentuellt  
(%) 

18,1 16,3  0,210 
(0,647) 

Småland Procentuellt  
(%) 

23,6 12,7  7,056 
(0,008) 

Stockholm Procentuellt 
(%) 

58,3 71,0  6,316 
(0,000) 

Andrakällor Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

2,561 
2,000 
1,951 
0 
9 

1,210 
1,000 
1,477 
0 
6 

7,849151 
(0,000) 

 

Big4 Procentuellt 
(%) 

70,9 61,0  4,181 
(0,041) 

                                                 
147 Ett av företagen redovisar ett extremvärde för avkastning på totalt kapital, -178 %. Detta värde 
har eliminerats i analyserna. Bland företagen med hög avkastning på totalt kapital har ingen 
observation eliminerats, eftersom inget värde avviker extremt.  
148 Lika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,417). 
149 De två mest extrema observationerna för soliditet, -334 % samt -66 %, har eliminerats. 
150 Olika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,037). 
151 Olika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,000). 
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Kontakt 
 

Procentuellt  
(%) 

69,3 62,7  1,037 
(0,309) 

Längd 
revisions- 
uppdrag 

Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

15,665 
11,000 
14,137 
1 
140 

12,501 
8,000 
17,230 
1 
75 

  

Loglängd Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

2,313 
2,398 
1,032 
0 
4,942 

1,951 
2,079 
1,042 
0 
4,318 

3,122152 
(0,000) 

 

Redkval Medelvärde 
Median 
σ 
Min 
Max 

5,526 
6,000 
1,245 
1 
7 

4,002 
4,000 
1,643 
1 
7 

10,440
153 
(0,000) 

 

 
Ett par av företagen i studien har väldigt höga tillgångsvärden, bl.a. 93 respektive 
67 miljarder, vilket drar upp medelvärdet. Variabeln Tillglog som ingår i 
analyserna innehåller däremot inte några värden som avviker kraftigt från övriga, 
vilket innebär att inga observationer elimineras. De kontinuerliga variablerna Ålder 
respektive Loglängd innehåller inte heller några extremvärden. Inledande analyser 
utifrån t-test och chi square-test visar på skillnader för ett relativt stort antal av de 
oberoende variablerna. Vid tolkningar av resultaten utifrån regressionsmodeller 
görs i vissa fall återkopplingar till dessa inledande analyser.  
 
Från avsnitt 5.3 har framkommit att 66 % av företagen anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning medan 34 % inte gör detta, vilket är den fördelning som gäller för den 
beroende variabeln i modell 1 (Revråd).  Statistik för den beroende variabel som 
används i modell 2 (Omfråd) visar att det är 47 % procent av företagen som har 
anlitat revisionsbyrån för rådgivning 1–2 gånger under det senaste året, medan  
53 % har anlitat revisionsbyrån för rådgivning vid tre tillfällen eller mer. I modell 2 
ingår inte de företag som inte anlitar revisionsbyrån för rådgivning överhuvudtaget.  

5.7.1 Korrelationer 
En analys av korrelationer mellan de oberoende variablerna i modellerna visar inte 
på några starka positiva korrelationer, vilket inte indikerar några betydande 
problem med multikollinearitet. Undantaget är en hög negativ korrelation (- 0,907) 
mellan dummyvariabler för antal anställda, Anst1–9 och Anst10–49. Analyser har 
                                                 
152 Lika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,961). 
153 Lika varians mellan grupperna antas utifrån Levene’s test av varians (sig. 0,565). 
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därför utförts där en eller båda dummyvariablerna för antal anställda lämnats bort, 
utan att det inneburit några nämnvärda skillnader för övriga oberoende variabler. 
Det finns i övrigt inte några korrelationer mellan de oberoende variablerna som 
överstiger 0,5. De högsta korrelationerna gäller för Tillglog och Dotter (0,496), 
Solid och Rt (0,450), Tillglog och Rt (0,432) samt Annan och Tjänste (0,432). I de 
flesta fall är korrelationerna mellan de oberoende variablerna under 0,2.  

5.8 Resultat från regressionsanalyser  
I tabell 5.7 presenteras resultat från regressionsmodeller 1 och 2 som syftar till att 
identifiera vilka faktorer som har samband med i) företagens anlitande av 
revisionsbyrån för rådgivning samt ii) omfattningen på den rådgivning som anlitas. 
I tabellen anges också modellernas förklaringsgrad (Pseudo R2) och 
prediktionsförmåga.   
 
Tabell 5.7:  Logistiska regressionsmodeller för efterfrågan på rådgivning 
Variabel Modell 1 – Revråd 

Koeff. (sig.) 
Modell  2 – Omfråd 

Koeff. (sig.) 
Ålder -0,002 (0,763) -0,024*** (0,003) 
Utbildning -1,308** (0,013) 0,670 (0,170) 
Tillglog 0,755*** (0,002) 0,044 (0,799) 
Anst1–9 1,638 (0,257) -0,297 (0,818) 
Anst10–49 1,430 (0,316) 0,984 (0,439) 
Dotter 0,990* (0,062) 1,375*** (0,007) 
Handel -0,677 (0,281) 1,371* (0,076) 
Tjänste -0,166 (0,795) 1,552* (0,054) 
Annan 0,456 (0,555) -0,213 (0,782) 
Rt -0,877 (0,492) 1,175 (0,317) 
Solid -0,076 (0,925) -1,366* (0,057) 
Norrland -0,039 (0,938) 1,250** (0,021) 
Småland 0,794 (0,150) 1,385** (0,013) 
Andrakällor 0,731*** (0,000) 0,758 (0,123) 
Big4 0,101 (0,815) -0,051 (0,918) 
Kontakt - 2,074*** (0,000) 
Loglängd 1,287*** (0,000) -0,227 (0,292) 
Redkval 0,842*** (0,000) 0,681*** (0,000) 
N 332 258 
Pseudo R2 0,487 0,398 
Pred.förmåga 
(ej råd/råd),  
totalt, i % 

 
(76,7/94,2),  

88,3 

 
(80,5/88,7) 

85,1 
Model Chi-square 
(sig.) 

215,779 
(0,000) 

86,599 
(0,000) 

* = p < 0,1, ** = p < 0,05,  *** = p < 0,01 
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Regressionsmodell 1 visar att de faktorer som har signifikant samband med 
huruvida företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning är utbildningsnivån hos 
respondenten (Utbildning), företagsstorlek (Tillglog), anlitande av andra 
rådgivningskällor (Andrakällor), längden på revisionsuppdraget (Loglängd) samt 
företagsledningens erfarenheter från revisionsuppdraget, i form av i vilken 
utsträckning revisionen innebär förbättrad redovisningskvalitet (Redkval).  
Modellen ger en i relation till tidigare studier på området hög förklaringsgrad 
(Pseudo R2) på 49 %, vilket kan jämföras med 14 % i Gooderham et al. (2004) och 
29 % i Tanewski och Carey154 (2007). Det enskilt viktigaste bidraget, i förhållande 
till tidigare studier, består i ett identifierat samband mellan hur företagen upplever 
revisionsuppdraget och efterfrågan på rådgivning.  
 
Regressionsmodell 2 visar att det är delvis andra faktorer som har betydelse för 
huruvida företagen anlitar revisionsbyrån i stor eller liten omfattning (jfr.  
modell 1). Det framkommer ett signifikant och positivt samband för dotterbolag 
(Dotter), region (Norrland och Småland), förhållandet att revisionsbyrån tar 
initiativ till rådgivningskontakt (Kontakt) samt erfarenheter från revisionsuppdraget 
(Redkval). Därutöver identifieras ett negativt samband för företagets ålder (Ålder). 
Modell 2 ger en lägre förklaringsgrad än modell 1 och indikerar att det kan vara 
svårare att på ett tillfredsställande sätt förklara vilka faktorer som påverkar om 
företaget anlitar byrån i liten eller stor omfattning. Modellerna har en sammanlagd 
prediktionsförmåga på 85–88 %. För att företaget ska anlita revisionsbyrån för 
rådgivning i stor omfattning blir relationen till revisionsbyrån särskilt viktig.  Från 
modell 1 och 2 framkommer sammantaget att det är dels karaktäristika hos 
företaget, samt dels faktorer relaterade till revisionsbyrån och relationen till 
revisionsbyrån som är av betydelse för a) valet att anlita revisionsbyrån för råd 
överhuvudtaget samt b) valet att anlita revisionsbyrån i stor eller liten omfattning.   
 
I efterföljande avsnitt tolkas sambanden mellan de enskilda faktorer som föreslagits 
ha samband med omfattningen på företagets efterfrågan på rådgivning från 
revisionsbyrån (modell 1 och 2). Upplägget följer av intresset att i denna delvis 
explorativa studie analysera huruvida olika enskilda faktorer påverkar efterfrågan, 
snarare än att finna en optimal modell för att förklara denna efterfrågan.  

                                                 
154 Den angivna förklaringsgraden gäller den modell i Tanewski och Carey (2007) som syftar till 
att förklara om företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning eller inte.  
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5.8.1 Kompetens 
5.8.1.1 Företagets ålder  
Resultaten från modell 1 visar inte på något samband mellan en kontinuerlig 
variabel för företagets ålder (Ålder), och huruvida företaget väljer att anlita 
revisionsbyrån för rådgivning eller inte. Modell 2 visar däremot på ett signifikant 
negativt samband mellan ålder och omfattningen på den rådgivning som anlitas 
(sig. 0,003), vilket är ett samband som gäller även om företagets ålder mäts utifrån 
den naturliga logaritmen av företagets ålder (sig. < 0,001). Från analyser med 
alternativmåttet, en dummyvariabel för om det är ett yngre företag (13 år eller 
yngre) eller inte, framkommer att unga företag i signifikant högre utsträckning än 
äldre företag anlitar revisionsbyrån för rådgivning i stor omfattning (sig. 0,017). Ett 
mer frekvent anlitande av revisionsbyråns rådgivningstjänster bland yngre företag 
ligger i linje med förväntan samt vissa tidigare resultat (Kirby & King 1997, 
Craswell et al. 2000). Det bakomliggande motivet föreslås vara att rådgivning från 
revisionsbyrån är mer relevant för yngre företag som kan antas ha sämre kännedom 
om t.ex. aktuella regler och praxis (Kirby & King 1997). Revisorer kan 
tillhandahålla viss specifik information som är särskilt relevant i ett tidigt skede av 
företagens utveckling (Kroeger 1974). Resultatet indikerar att förhållandevis unga 
företag har större behov av omfattande rådgivningsstöd från revisionsbyrån, vilket 
föreslås gälla mot bakgrund av mindre erfarenhet och kompetens på det 
ekonomiska området.    
 
5.8.1.2 Företagsledningens utbildningsnivå 
Regressionsmodell 1 visar i linje med förväntan på ett negativt och signifikant 
samband mellan respondentens utbildningsnivå (Utbildning) och förhållandet att 
företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning. Ett negativt samband mellan 
utbildningsnivå och efterfrågan på rådgivning kan förklaras utifrån att den 
företagsledare eller ekonomichef, som sköter kontakten med företagets revisor, som 
saknar universitetsutbildning har större behov av att komplettera interna resurser 
med expertis utifrån. Behovet av rådgivningsstöd har i litteraturen relaterats till en 
låg kompetens hos företagsledare i ekonomiska frågor (Horwitz & Kolodny 1982; 
Deakins et al. 2001; Gooderham et al. 2004). Resultaten ger stöd för att en 
avsaknad av högre utbildning skapar en efterfrågan på rådgivningsstöd från 
revisionsbyrån. 
 
Modell 2 visar inte på något signifikant samband mellan utbildning och 
omfattningen på rådgivningen. Resultaten står i motsats till förväntan, men kan 
förstås mot bakgrund av att rådgivningsutbytet blir mer givande och omfattande om 



205

den som mottar råden enkelt förstår dem samt kan ställa relevanta följdfrågor. Med 
en högre utbildning är det sannolikt lättare att ta till sig revisorns ekonomiska språk 
och kunna diskutera konsekvenser av olika handlingsalternativ. Från 
relevansmodellen av Nitsch (1989) framgår att förmågan att anpassa råden till 
mottagarens behov och förutsättningar är central i rådgivningsrelationen. Företagen 
i studien som anlitar revisionsbyrån i stor omfattning upplever i högre grad att 
revisionsbyrån kan anpassa råden efter företagets förutsättningar och behov155. En 
högre efterfrågan på rådgivning bland företagsledare som har hög utbildningsnivå 
har även påvisats i ett par tidigare studier (Smallbone et al. 1993; Lambrecht & 
Pirnay 2005). Det kan noteras att i de två modellerna är det en av 
kompetensvariablerna, ålder eller utbildning, som är signifikant. Utbildningsnivån 
har betydelse för huruvida företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning, medan 
företagets ålder har betydelse för i vilken omfattning företaget rådfrågar 
revisionsbyrån.  

5.8.2 Komplexitet 
5.8.2.1 Företagsstorlek 
Regressionsmodell 1 visar i enlighet med förväntan att företagsstorlek har ett 
positivt samband med huruvida företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning. 
Resultatet visar att företag som har större tillgångar, Tillglog, i högre utsträckning 
väljer att i någon mån anlita rådgivning (sig. 0,002). För alternativmåttet naturliga 
logaritmen av omsättningen är sambandet också positivt, men sambandet är då 
signifikant först på 10 %-nivån (sig. 0,084). Ett positivt samband mellan storlek 
och rådgivning är i linje med tidigare resultat från studier av små företags anlitande 
av rådgivning (O´Farell 1993; Wood et al. 1993; Bennett & Robson 1999a). 
Företag med större tillgångar kan t.ex. förväntas ha större anledning att rådfråga 
revisionsbyrån gällande hur dessa tillgångar ska skyddas eller investeras (Barkess 
& Simnett 1994). Modell 2 visar inte på några signifikanta skillnader i 
omfattningen på företagens anlitande av revisionsbyrån utifrån företagsstorlek. När 
företagen väl anlitar revisionsbyrån för råd har storleken inte någon avgörande 
betydelse för omfattningen på rådgivningsutbytet. Från studien indikeras att det är 
helt och hållet andra faktorer än företagsstorlek som har betydelse för omfattningen 
på den rådgivning som efterfrågas.  
 
Studien av Bennett och Robson (1999a) visar att företagens anlitande av revisorer 
för rådgivning ökar i takt med företagsstorleken, men detta gäller endast tills dess 
att företaget når en viss storleksnivå. Efter denna nivå minskar efterfrågan på 

                                                 
155 Medelvärde för påstående efter omfattningen på rådgivningen: 5,67 (3 ggr eller fler per år), 
5,27 (1-2 ggr per år). Skillnaden mellan grupperna är signifikant på 5 %-nivån (sig. 0,013).  
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rådgivning från revisorer något, vilket innebär att medelstora företag (10–99 
anställda) har högst anlitandegrad. Efterfrågans samband med storlek analyserades 
emellertid inte med hjälp av några statistiska metoder i studien av Bennett och 
Robson. Min studie visar att företagen som har 10–49 anställda har störst utbyte av 
revisionsbyrån för rådgivning. Statistik visar att 62 % av företagen som har 10–49 
anställda anlitar revisionsbyrån för rådgivning minst tre gånger per år, vilket kan 
jämföras med 29 % för företag med 1–9 anställda och 45 % för företag som har  
50–249 anställda. Från inledande analyser av enskilda faktorer (chi square-test) 
finns på 10 %-nivån stöd för att företag som har 10–49 anställda i högre grad än 
företag med 50–249 anställda anlitar revisionsbyrån för rådgivning (sig. 0,073). Ett 
ytterligare chi square-test visar att företag som har 10–49 anställda i signifikant 
högre utsträckning än företag med 50–249 anställda anlitar revisionsbyrån för råd i 
stor omfattning (sig. 0,005). 
 
Dummyvariabeln Anst10-49 har ett positivt förtecken i regressionsmodell 1 och 2, 
men sambandet är inte signifikant. Frånvaron av statistiskt stöd för en omvänd U-
kurva i regressionsanalyser är ett resultat i linje med Gooderham et al. (2004) och 
gäller även om storleksvariabeln Tillglog elimineras från modellerna. Det 
bakomliggande argumentet för förekomsten av en U-kurva är att företag som har 
omkring 10–99 anställda är tillräckligt stora för att verksamheten ska innebära ett 
ökat behov av externt rådgivningsstöd, men samtidigt inte så stora att de har 
utvecklat egna avdelningar med nödvändiga kompetenser och resurser (Svanström 
2004:136).  
 
5.8.2.2 Dotterbolag 
Modell 1 visar på ett positivt samband, som är signifikant på 10 %-nivån, mellan 
att företaget är ett dotterbolag (Dotter) och anlitande av revisionsbyrån för 
rådgivning (sig. 0,062). I modell 2 framkommer ett signifikant positivt samband 
mellan att företaget är ett dotterbolag och att företaget anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning i stor omfattning (sig. 0,004). Resultaten är i linje med förväntan och 
ger stöd för argumentet att behoven av mer omfattande rådgivningsstöd är större i 
dotterbolagen, där det normalt finns krav på snabb och tillförlitlig rapportering till 
moderbolaget samt där ägarförhållanden liksom verksamheten i sig kan vara mer 
komplex. Resultaten tyder inte på att dotterbolagen får tillräcklig med 
rådgivningsstöd inom koncernen, vilket framställts som motargument till ett högre 
rådgivningsanlitande bland dotterbolagen. I Svanström (2004:106) framgår även att 
företag av tillgänglighetsskäl ibland föredrar att anlita den lokala revisionsbyrån 
framför koncernens centralt lokaliserade ekonomiavdelning.   
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5.8.2.3 Bransch  
Av modell 1 framkommer inte några signifikanta skillnader utifrån 
branschtillhörighet. Inledande analyser visade inte heller på några signifikanta 
skillnader i efterfrågan för tillverkande företag. Modell 2 visar på vissa svagt 
signifikanta skillnader i efterfrågan utifrån branschtillhörighet. Resultaten visar att 
handelsföretag (Handel) och tjänsteföretag (Tjänste) i högre utsträckning än 
tillverkande företag (referenskategori) anlitar revisionsbyrån i stor omfattning (sig. 
0,076 respektive 0,054). Resultaten står i motsats till förväntan, som baseras på att 
tillverkande företag i är verksamma i en särskilt konkurrensutsatt bransch vilket 
föreslagits ge en särskilt hög efterfrågan på rådgivningstjänster (Tanewski & Carey 
2007). Enligt Bennett och Robson (2003) finns även från studier i allmänhet stöd 
för att tillverkande företag har en högre efterfrågan på rådgivning och Gooderham 
et al. (2004) har fått visst stöd för högre anlitandegrad av revisionsbyrån för 
rådgivning bland tillverkande företag.  
 
En förklaring till att tillverkande företag i mindre omfattning anlitar byrån för 
rådgivning är att företagen i denna bransch i högre grad har flera personer som 
arbetar med ekonomifrågor, vilket normalt medför minskade behov av att rådfråga 
revisionsbyrån. Bland tillverkande företag har 43 % av företagen mer än en person 
som sköter ekonomiska frågor, vilket kan jämföras med 33 % hos handelsföretagen 
och 16 % bland tjänsteföretagen. Utifrån vissa attitydfrågor kring rådgivning 
framgår att tillverkande företag i lägre grad än företag från övriga branscher 
upplever att rådgivningen ger nytta, t.ex. att rådgivningen är betydelsefull för 
företagets långsiktiga utveckling156 samt att rådgivningen bidrar till att höja 
kompetensen i företaget157. Sammantaget finns precis som för efterfrågan på 
revision inte stöd för några större branschskillnader i efterfrågan på revisionsbyråns 
rådgivningstjänster.  

5.8.3 Ekonomisk situation  
5.8.3.1 Lönsamhet  
Från regressionsmodeller 1 respektive 2 framkommer inget stöd för att lönsamhet 
(Rt) har ett signifikant samband med huruvida företaget i) anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning eller inte, och ii) anlitar revisionsbyrån i stor eller liten omfattning. En 
dummyvariabel för huruvida företaget gör förlust har inte heller ett signifikant 
samband med efterfrågan på rådgivning (modell 1 och 2). Sambandet mellan 
lönsamhet och anlitande av rådgivning är komplext, eftersom svag lönsamhet ger 
incitament att efterfråga rådgivning för att förbättra lönsamheten (Firth 1997), men 

                                                 
156  Medelvärde för påstående utifrån bransch: 4,05 (tillverkande företag), 4,36 (samtliga företag). 
157  Medelvärde för påstående utifrån bransch: 4,48 (tillverkande företag), 4,71 (samtliga företag). 
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å andra sidan finns då samtidigt sämre ekonomiska förutsättningar att köpa 
rådgivningstjänster (Tanewski & Carey 2007). Resultaten kan antingen tolkas som 
att de två effekterna tar ut varandra, eller som att lönsamhet inte har någon 
koppling till benägenheten att välja rådgivning. 
 
5.8.3.2 Skuldsättning  
Modell 1 visar inte på något signifikant samband mellan företagets soliditet (Solid) 
och huruvida företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning eller inte. Modell 2 
visar däremot på ett svagt signifikant negativt samband mellan soliditet och att 
företagen anlitar revisionsbyrån för rådgivning i stor omfattning (sig. 0,057). 
Sambandet är inte signifikant för alternativmåttet naturliga logaritmen av 
soliditeten eller för dummyvariabler för olika nivåer på soliditeten. Inledande 
analyser i form av chi square-test visade inte heller på ett signifikant samband för 
soliditet. Rådgivning från revisorn har förslagits kunna fungera som ett skydd för 
långivarens intressen och innebära att långivaren uppmanar företag som har hög 
skuldsättning att rådfråga revisorn (Tanewski & Carey 2007).  Resultatet ger svagt 
stöd för att revisionsbyrån kan utgöra en källa för rådgivning i en ekonomiskt 
ansträngd situation. Sammantaget gäller att det negativa sambandet mellan soliditet 
och ett frekvent anlitande av revisionsbyrån för rådgivning bör tolkas med stor 
försiktighet.   

5.8.4 Externa relationer 
5.8.4.1 Region 
Resultaten visar på regionala skillnader i företagens efterfrågan på revisionsbyrån 
för rådgivningstjänster. Modell 1 ger dock inte stöd för några signifikanta 
skillnader mellan regionerna avseende benägenhet att överhuvudtaget anlita 
revisionsbyrån för rådgivning. Av modell 2 framgår att företagen från Småland 
(Småland) och Norrland (Norrland) uppvisar en större benägenhet än 
Stockholmsföretagen att anlita revisionsbyrån för rådgivning i stor omfattning (sig. 
0,013 respektive 0,021). Kompletterande analyser visar inte på några signifikanta 
skillnader mellan Norrland och Småland avseende efterfrågan på rådgivning från 
revisionsbyrån. Resultaten är de första som beaktar region i samband med 
företagens efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån. I studien ingår regioner 
där förhållanden i flera avseenden varierar, det gäller bl.a. tillgänglighet av olika 
rådgivningskällor. I Stockholm finns ett stort utbud av olika typer av rådgivare, 
t.ex. många privata konsultföretag. Tillgången till ett omfattande utbud av olika 
rådgivningskällor kan utgöra en delförklaring till att Stockholmsföretagen i mindre 
omfattning anlitar revisionsbyrån för rådgivning. Stockholmsföretagen i studien 
anlitar också i högre grad än företagen från Norrland och Småland andra aktörer för 
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rådgivningstjänster158, men skillnaderna är mycket små. På mindre orter blir det 
mer självklart för företagen att i hög utsträckning nyttja de kontakter som etableras, 
vilket beträffande kontakten med revisionsbyrån sker genom det lagstadgade 
revisionsuppdraget.  
 
En kompletterande förklaring till resultaten är att det på mindre orter finns bättre 
förutsättningar att utveckla en relation till revisor som bygger på förtroende och 
förståelse för varandra behov, vilket är faktorer som visat sig viktiga för ett 
lyckosamt rådgivningsutbyte (Nitsch 1989; Bennett & Robson 2003). I denna 
studie finns stöd för att företagen från Småland och Norrland i högre grad än 
Stockholmsföretagen upplever att de har en personlig relation till revisorn, snarare 
än en strikt yrkesmässig159. Det framkommer också att företag i Norrland och 
Småland i högre grad än Stockholmsföretagen upplever rådgivningen som 
betydelsefull, dels för att företaget ska efterleva lagens krav på extern redovisning 
och skatt160, dels för företagets långsiktiga utveckling161. Smålands- och 
Norrlandsföretagen upplever också i högre grad att de får råd inom samtliga 
områden som de önskar162. En mer personlig relation till revisorn samt positiva 
upplevelser av erhållna rådgivningstjänster bidrar säkerligen till ett mer omfattande 
rådgivningsutbyte med revisionsbyrån på mindre ort. Utifrån resultaten finns 
indikationer på att revisionsbyråns roll i de mindre företagen delvis är en annan 
utanför storstadsregionen. Revisionsbyråns roll som rådgivare förefaller vara både 
mer omfattande och mer betydelsefull i företag på orter utanför storstadsregionen.  
 
5.8.4.2 Aktiva företag 
Regressionsmodell 1 visar i enlighet med förväntan på ett signifikant positivt 
samband mellan antalet rådgivningsaktörer, utöver revisionsbyrån, som företaget 
anlitar (Andrakällor) och benägenheten att rådfråga revisionsbyrån (sig. < 0,001). 
Resultaten överensstämmer med Bennett och Robson (1999a) som visat att 
företagen som använder en viss källa för rådgivning också tenderar att använda sig 
av andra externa rådgivare. Det identifierade sambandet ger stöd för att det finns en 

                                                 
158 Antal rådgivningskällor, utöver revisionsbyrån, som företagen i medeltal anlitar utifrån 
region: Norrland: 2,04. Småland: 2,07. Stockholm: 2,13.  
159 Medelvärde för påstående utifrån region: Norrland: 3,74, Småland: 4,12, Stockholm: 3,41. 
Skillnaden mellan grupperna är signifikant på 5 %-nivån (sig. 0,015).  
160 Medelvärde för påstående utifrån region: Norrland: 5,26. Småland: 5,68. Stockholm: 4,24. 
Skillnaden mellan grupperna är signifikant på 1 %-nivån (sig. 0,001). 
161 Medelvärde för påstående utifrån region: Norrland: 4,93. Småland: 4,82. Stockholm: 4,00. 
Skillnaden mellan grupperna är signifikant på 1 %-nivån (sig. 0,000). 
162 Medelvärde för påstående utifrån region: Norrland: 5,48. Småland: 5,65. Stockholm: 4,95. 
Skillnaden mellan grupperna är signifikant på 1 %-nivån (sig. 0,009).  



210

grupp aktiva företag som medvetet söker råd från olika aktörer i sin strävan att höja 
kompetensnivå och växa sig större (NUTEK 2000; Gooderham et al. 2004) och att 
anlitandet av revisionsbyrån för rådgivning också följer ett sådant mönster. I linje 
med denna argumentation kan företagen som anlitar revisionsbyrån antas vara 
aktiva företag som söker rådgivning från ett flertal olika aktörer och därigenom tar 
in mycket extern kompetens, vilket i litteraturen framställts vara ett medvetet val 
för att utveckla företaget. Från modell 2 framgår att företagens anlitande av andra 
källor för rådgivning däremot inte har något samband med om företaget anlitar 
revisionsbyrån i stor eller liten omfattning. Tolkningen blir att när företagen väl 
anlitar revisionsbyrån för rådgivning är det andra faktorer som är viktiga för i 
vilken omfattning företagen söker rådgivningsstöd, t.ex. relationen till 
revisionsbyrån.   
 
Ovanstående analyser visar hur företagens sammantagna anlitande av andra 
rådgivningskällor har samband med omfattningen på rådgivningen från 
revisionsbyrån. Det kan dock även vara av intresse att analysera sambandet för 
enskilda rådgivningskällor. Bakgrunden är bl.a. att vissa aktörer är mer direkta 
konkurrenter till revisionsbyrån i rollen som rådgivare. Från kompletterande 
regressionsanalyser163 framgår att företag som anlitar en annan revisionsbyrå (sig. 
0,018) eller en redovisnings-/ekonomibyrå för rådgivning (sig. < 0,001) i lägre 
utsträckning anlitar revisionsbyrån för rådgivning i stor omfattning. Sambanden får 
betraktas som naturliga mot bakgrund av att dessa aktörer utgör direkta 
konkurrenter till revisionsbyrån och i stor utsträckning har kompetens och 
tillhandahåller rådgivning inom liknande områden.  Företagen som får råd t.ex. i 
ekonomiska och juridiska frågeställningar av en annan revisionsbyrå eller av en 
redovisningsbyrå har vanligtvis inte behov av att i stor omfattning också rådfråga 
revisionsbyrån som utför granskningen.  
 
Ett signifikant positivt samband identifierades däremot mellan att företag rådfrågar 
en arbetsgivarorganisation (sig. 0,004), en branschorganisation (sig. 0,049) och 
offentliga rådgivningsinsatser (sig. 0,004) samt benägenheten att anlita 
revisionsbyrån för rådgivning i stor omfattning. Dessa rådgivare kan tillhandahålla 
kompetens inom delvis andra områden än revisionsbyrån och kan inte betraktas 
som direkta konkurrenter till revisionsbyrån. Att företagen anlitar bank, 
jurist/advokat, försäkringsrådgivare eller privat konsultföretag visade sig inte ha 

                                                 
163 Dessa regressionsanalyser har utförts med samma beroende och oberoende variabler som i 
modell 2, med den enda skillnaden att en dummyvariabel för huruvida företaget anlitar en 
specifik rådgivningskälla (t.ex. bank) har ersatt variabeln Andrakällor.   
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något signifikant samband med anlitande av revisionsbyrån för rådgivning i stor 
omfattning.  

5.8.5 Karaktäristika hos revisionsbyrån 
5.8.5.1 Big 4 revisor 
Resultaten från regressionsmodell 1 och 2 visar inte på något signifikant samband 
mellan att företaget anlitar en Big 4 revisor (Big4) och benägenheten att i) anlita 
revisionsbyrån för rådgivning samt ii) anlita revisionsbyrån för råd i stor 
omfattning. Förväntan på förhand var att efterfrågan på rådgivning skulle vara 
högre hos de företag som anlitar en av de fyra stora revisionsbyråerna. De två 
modellerna visar emellertid att efterfrågan på råd från revisionsbyrån inte i någon 
betydande utsträckning är beroende av storleken på den revisionsbyrå som anlitas, 
vilket är ett resultat som även identifierats i vissa tidigare studier (Barkess & 
Simnett 1994; Firth 1997; Ping et al. 2006). Resultatet indikerar att det inte är 
tillgängliga resurser på revisionsbyrån som är avgörande för i vilken utsträckning 
företagen anlitar sin revisionsbyrå för rådgivning.  
 
Ett högre anlitande av rådgivning hos företagen som revideras av en Big 4 revisor 
har i litteraturen föreslagits utifrån att de stora revisionsbyråerna har större resurser 
och specialistkompetens inom flera olika områden (Barkess & Simnett 1994; Firth 
1997). Det är möjligt och även troligt att efterfrågan ser annorlunda ut i mindre 
företag och att andra faktorer än den totala resursnivån hos revisionsbyrån har 
betydelse för valet att anlita byrån för rådgivning. Tolkningen av det erhållna 
resultatet är att de mindre revisionsbyråerna genom tillgänglighet kompenserar för 
mer begränsade resurser och ett smalare tjänsteutbud. Ett anlitande av en mindre 
byrå föreslås nämligen innebära en större närhet till den som lämnar råden samt att 
råden i större utsträckning är anpassade efter företagets behov, vilket utifrån 
relevansmodellen är centralt (Nitsch 1989). Företagen som anlitar en mindre 
revisionsbyrå uppger även i högre utsträckning att revisionsbyrån är lyhörd och kan 
anpassa sig till företagets behov164. Resultaten bör även ses mot bakgrund av att 
företagen som anlitar en mindre revisionsbyrå i högre grad har kontakt med samma 
personer på revisionsbyrån. Frånvaron av samband mellan revisionsbyrå och 
efterfrågan på rådgivning bör ses mot bakgrund av att det kan finnas potentiella 
fördelar med att anlita både en stor respektive en mindre revisionsbyrå.  
 

                                                 
164 Medelvärde för påstående efter typ av revisionsbyrå: 5,71 (ej Big 4), 5,33 (Big 4). Skillnaden 
mellan grupperna är signifikant på 5 % nivån (sig. 0,022).  
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5.8.5.2 Aktiva revisorer 
Från modell 2 framkommer ett signifikant och positivt samband mellan att 
revisionsbyrån tar initiativ till rådgivningskontakt (Kontakt) och förhållandet att 
företagen anlitar revisionsbyrån för råd i stor omfattning (sig. < 0,001). Variabeln 
Kontakt ingår inte i modell 1 vilket motiverats i avsnitt 5.6. Företagen som uppger 
att revisionsbyrån i någon grad tar initiativ till rådgivning anlitar också i högre grad 
byrån i stor omfattning. I studier har föreslagits att revisorer bör vara mer aktiva i 
arbetet med att stimulera ett rådgivningsutbyte med små företag (Kirby & King 
1997; Tabone & Baldacchino 2003). Det har framkommit från revisorer att det 
finns behov av att få vissa företag att inse sina behov av rådgivning, vilket inte 
minst gäller i företag där företagsledaren saknar ekonomiska och administrativa 
förmågor (Svanström 2004:120). Resultaten indikerar att det finns utrymme för 
revisionsbyråerna att utöka sina konsultintäkter genom att själva föreslå områden 
där de kan bidra med sin kompetens och expertis.  
 
När revisionsbyrån redan etablerat en rådgivningskontakt med klienten finns 
möjligt att föreslå nya områden för rådgivningsinsatser. Från ett företagsperspektiv 
kan det vara positivt att någon påtalar behoven att förbättra rutiner och system samt 
bidrar med extern input i samband med större händelser. Detta gäller under 
förutsättning att revisionsbyrån inte säljer på företaget tjänster de egentligen inte 
behöver, t.ex. ett alltför avancerat och dyrt affärssystem. Resultaten stödjer vidare 
argumentet i teorigenomgången om att framgångsrik rådgivning bygger på ett 
ömsesidigt utbyte och engagemang mellan rådgivare och klient (O’Farell et al. 
1993). Sambandet indikerar också att relationen mellan företaget och 
revisionsbyrån blir viktigt för omfattningen på rådgivningsutbytet, vilket analyseras 
vidare nedan.  

5.8.6 Relationen till revisionsbyrån 
5.8.6.1 Längden på revisionsuppdraget 
Från regressionsmodell 1 framkommer ett signifikant positivt samband mellan 
längden på revisionsuppdraget (Loglängd) och anlitande av revisionsbyrån för 
rådgivning (sig. < 0,001). Ett sådant samband är i linje med förväntan samt resultat 
i studier av Firth (1997) och Ping et al. (2006). Tolkningen av resultatet blir att 
företag i takt med ökat längd på relationen till revisionsbyrå i högre utsträckning 
anlitar byrån för rådgivning. Analyser av alternativmått visar att företagen som 
anlitat revisionsbyrån i nio år eller mer i signifikant högre utsträckning rådfrågar 
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revisionsbyrån än företag som endast haft nuvarande revisionsbyrå i upp till tre år 
(sig. < 0,001) respektive i 4–8 år (sig. < 0,001).165 
 
De bakomliggande argumenten till identifierade samband är att under en lång 
relation fördjupas relationen mellan revisor och klient samtidigt som revisionsbyrån 
får bättre kännedom om företagets verksamhet. En ökad kännedom om 
verksamheten ger förbättrade möjligheter att tillhandahålla rådgivning som är 
anpassad efter företagens behov samt håller en hög kvalitet, vilket är förhållanden 
som förslagits vara avgörande för rådgivningsutbytet (Nitsch 1989; Gooderham et 
al. 2004). Med upprepad kontakt mellan rådgivare och klient ökar också förtroendet 
för den andra parten (Gulati 1995), vilket är av stor betydelse för rådgivningens 
utfall (Bennett & Robson 2003). Alternativmåttet som anger i vilken utsträckning 
företaget upplever att de har förtroende för revisionsbyrån visar också på ett 
signifikant samband med att företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning 
(sig. < 0,001). Modell 2 visar att längden på revisionsuppdraget däremot inte ett 
signifikant samband med huruvida företaget anlitar revisionsbyrån för råd i liten 
eller stor omfattning.  
 
5.8.6.2 Erfarenhet från revisionsuppdraget 
Regressionsanalyser visar att företagen som har goda erfarenheter från 
revisionsuppdraget i signifikant högre utsträckning väljer att anlita revisionsbyrån 
för rådgivning. Modell 1 visar på ett positivt signifikant samband för variabeln 
Redkval som mäter i vilken grad respondenten upplever att revisionen innebär att 
kvaliteten på den externa redovisningen förbättras166(sig. < 0,001). Liknande 
positiva samband framkommer även för alternativa mått på företagets erfarenheter 
av revisionsuppdraget, i form av respondentens upplevelse om i vilken grad 
revisionen innebär att tillförlitligheten i redovisningen ökar (sig. 0,008) och i vilken 
grad kompetensen hos dem som utför revisionen är hög (sig. < 0,001). Sambandet 
för kompetensvariabeln är ett resultat i linje med Gooderham et al. (2004) samt 
Tanewski och Carey (2007).  Modell 2 visar att företagens inställning avseende 
revisionens samband med redovisningens kvalitet också har ett signifikant samband 
med om företaget anlitar revisionsbyrån för råd i liten eller stor omfattning  
(sig. < 0,001). För alternativmåttet som baseras på respondentens upplevelse 
                                                 
165 I alternativa regressionsanalyser mäts längden på revisionsuppdraget med dummyvariabler för 
korta uppdrag (0-3 år) respektive medellånga uppdrag (4-8 år), som då jämförs med långa 
uppdrag (9 år eller mer).  
166 Sambandet är även signifikant för en dummyvariabel som antar värdet 0 om företaget besvarat 
påståendet i intervallet 1–4 och värdet 1 om företaget svarat i intervallet 5–7.  Korstabeller visar 
att i takt med högre grad av instämmande i påståendet är det en större andel företag som väljer att 
anlita revisionsbyrån för rådgivning.  
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avseende om revisionen ger ökad tillförlitlighet till den externa redovisningen är 
det positiva sambandet signifikant på 10 %-nivån (sig. 0,076) i modell 2. 
 
De identifierade sambanden visar på betydelsen av att företaget från 
revisionsuppdraget får goda erfarenheter från de tjänster som revisionsbyrån utför. 
Resultaten ger stöd för att ett väl utfört revisionsuppdrag utgör en plattform som 
främjar försäljning av rådgivningstjänster. Företagen i studien som anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning uppger också i hög utsträckning att revisionsbyrån 
anlitas för rådgivning till följd av redan etablerad kontakt genom 
revisionsuppdraget167. Den empiriskt påvisade betydelsen av erfarenheter från 
revisionsuppdraget ger ett värdefullt bidrag till den begränsade, men växande 
litteraturen kring vilka faktorer som har samband med företagens efterfrågan på 
rådgivning från revisionsbyrån. Denna studie är den första som påvisar att 
företagets upplevelse av kvaliteten på revisionsuppdraget är centralt för efterfrågan 
på revisionsbyråns rådgivningstjänster. Tidigare har endast antagits att 
revisionsuppdraget fungerar som startpunkt för försäljning av rådgivningstjänster. 
Sambandet stärker vidare argumenten i inledningen om en nära koppling mellan 
revisions- och rådgivningstjänsten, och där ett helhetsperspektiv förordades i syfte 
att kunna förstå hur företagen efterfrågar de olika tjänster som revisionsbyrån 
tillhandahåller (se avsnitt 1.7.1).  Sammantaget har studien visat att revision och 
rådgivning är sammankopplade genom att erfarenheter från den ena tjänsten har 
betydelse för benägenheten att efterfrågan den andra. 

5.9 Olika typer av rådgivningstjänster 

5.9.1  Bakgrund till analyser 
I avsnitt 5.3.3 har uttalats att inom ramen för kapitlet kommer analyser även att 
göras av vilka faktorer som har samband med anlitande av olika kategorier av 
rådgivningstjänster. Vid sidan om analyser av vilka faktorer som påverkar 
omfattningen på företagens anlitande av revisionsbyråns för rådgivning finns flera 
skäl att närmare studera efterfrågan på olika typer av rådgivningstjänster. Genom 
att komplettera med analyser av efterfrågan på olika typer av rådgivning erhålls en 
mer heltäckande och nyanserad bild av faktorer relaterade till företagens anlitande 
av råd från revisionsbyrån. 
 
De fördjupade analyserna kan bl.a. motiveras utifrån att utförande av olika tjänster 
medför skilda hot mot revisorns oberoende. Det har ifrågasatts att revisionsbyrån 
har möjlighet att tillhandahålla redovisningstjänster till revisionsklienter, och ny 
                                                 
167 Medelvärdet för påstående är 5,41 på en skala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer 
helt). En neutral uppfattning motsvaras av 4.  
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lagstiftning förbjuder sådana tjänster till företag över en viss storleksnivå (prop. 
2005/06:97). Modell 3 behandlar vilka faktorer som har samband med anlitande av 
revisionsbyrån för bokslut. Rådgivning av teknisk karaktär inom revisorns 
kärnkompetens anses innebära ett relativt begränsat hot mot revisorns oberoende 
(prop. 2000/01:146, IFAC:s etiska regler 2005), medan flertalet av de 
rådgivningstjänster som ligger utanför revisorns kärnkompetens kan vara mer 
problematiska ur oberoendesynpunkt. Modell 4 analyserar vilka faktorer som har 
samband med efterfrågan på rådgivning inom revisorns kärnkompetens, medan 
modell 5 analyserar faktorer relaterade till rådgivning utanför revisorns 
kärnkompetens. Modell 5 kan ge en indikation på vilka förhållanden som innebär 
att relationer utvecklas som skapar mer påtagliga hot mot revisorns oberoende. 
Analyser av faktorer relaterade till efterfrågan på olika typer av tjänster från 
revisionsbyrån är även relevanta för att bättre kunna beskriva revisionsbyråns roll i 
olika typer av mindre och medelstora företag. I litteraturen har efterfrågats studier 
som kan beskriva vilken roll som revisorer och revisionsbyrån har i mindre och 
medelstora företag (Power 1997).  

5.9.2 En explorativ ansats    
En total avsaknad av tidigare studier kring vilka faktorer som har samband med 
olika typer av rådgivningstjänster från revisionsbyrån gör att ansatsen för dessa 
analyser blir explorativ. Av den explorativa ansatsen följer att för modell 4 och 5, 
som analyserar företagens efterfrågan på rådgivning inom respektive utom 
revisorns kärnkompetens, specificeras inte några förväntningar. Karaktären på de 
tjänster som tillhandahålls inom respektive utom revisorns kärnkompetens kan 
skilja sig åt, vilket kan innebära att olika faktorer påverkar företagens efterfrågan. 
Hjalmarsson och Johansson (2003) betonar skillnader mellan operativa och 
strategiska rådgivningstjänster. Vid operativa rådgivningstjänster får rådgivaren 
t.ex. rollen som expert, medan rådgivarens roll för strategisk rådgivning i första 
hand blir som samtalspartner (Hjalmarsson & Johansson 2003). Rådgivningen 
inom revisorns kärnkompetens kan i hög grad förväntas vara operativa till sin 
karaktär, medan flera av tjänsterna utom revisorns kärnkompetens är mer 
strategiska. De empiriska analyserna får utvisa förekomsten av eventuella samband 
mellan de enskilda faktorerna och rådgivning inom respektive utom revisorns 
kärnkompetens. 
 
Avseende modell 3 som analyserar företagens efterfrågan på bokslut, är det dock 
möjligt att precisera vissa förväntningar. Behovet av att anlita revisionsbyrån för 
upprättande av bokslut föreslås framförallt vara relaterad till kompetensfaktorer. 
Bakgrunden är att arbetet med att upprätta årsbokslut är att betrakta som mer 
förhållandevis komplicerat, åtminstone i jämförelse med att löpande registrera 
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affärshändelser i kronologisk och systematiskt ordning. Vid upprättande av bokslut 
behöver tillgångar värderas och periodiseringar utföras för att hänföra intäkter och 
kostnader till rätt period.  Förväntan i studien är att yngre företag och företag där 
personen som har kontakten med revisionsbyrån saknar universitetsutbildning i 
högre grad anlitar revisionsbyrån för upprättande av bokslut. Vidare förväntas att 
negativt samband mellan företagsstorlek och att revisionsbyrån upprättar bokslutet. 
Utgångspunkten är att i mindre företag finns en låg kompetensnivå med avseende 
på redovisning (Deakins et al. 2001; Gooderham et al. 2004), vilket skapar behov 
av hjälp från revisionsbyrån för att upprätta bokslutet. En utredning av danska 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) visar att företagen som har en omsättning 
understigande 25 miljoner danska kronor i högre grad anlitar revisionsbyrån för 
redovisningstjänster än företagen med en högre omsättning. I lagstiftningsärenden 
och forskning antas att behoven av externa redovisningstjänster är särskilt stora i 
mindre företag (prop. 2005/96:97). En högre anlitandegrad av revisionsbyrån för 
bokslut bland de mindre företagen (1–9 anställda) har också framgått av statistik i 
avsnitt 5.3.1.  

5.9.3 Resultat från utvidgade regressionsanalyser 
I detta avsnitt rapporteras resultaten från regressionsmodeller 3–5 som identifierar 
faktorer som har samband med anlitande av revisionsbyrån för i) bokslut, ii) 
basrådgivning och iii) utökad rådgivning. I modell 3 är den beroende variabeln en 
dummyvariabel för om revisionsbyrån upprättar bokslutet eller inte (Bokslut). 
Statistik visar att 60 % av företagen inte anlitar revisionsbyrån för bokslut, medan 
40 % anlitar revisionsbyrån för bokslut. Av företagen som inte anlitar 
revisionsbyrån för bokslut upprättar 42 % själva bokslutet, 36 % anlitar en 
redovisningsbyrå, 20 % anlitar ”någon annan” och 2 % anlitar en annan 
revisionsbyrå. Analyser i modell 3 utförs med samtliga företag.  
 
Fördelningen för den beroende variabeln i modell 4, Basråd, är att 80 % av 
företagen anlitar revisionsbyrån för någon typ av basrådgivning, medan 20 % inte 
gör det. Basrådgivning innebär rådgivning inom revisorns kärnkompetens och 
omfattar råd inom redovisning, skatt och juridik. För modell 5 gäller att 63 % av 
företagen anlitar revisionsbyrån för någon typ av utökad rådgivning (Utökråd), 
medan 37 % av företagen inte gör det. Utökad rådgivning innebär rådgivning utom 
revisorns kärnkompetens och omfattar råd inom generationsskifte, 
investeringsprojekt, resultatuppföljning, personalfrågor, ekonomiska och 
administrativa rutiner och system, företagsförvärv, finansieringsfrågor, budget- och 
planeringsfrågor, kontakt med myndigheter och bank, organisationsfrågor, 
marknadsfrågor och privatekonomiska frågor. I analyser av modell 4 och 5 ingår 
endast de företag som överhuvudtaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning.   
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I Tabell 5.8 framgår resultaten av regressionsmodeller 3–5. Resultaten analyseras 
därefter modell för modell, där fokus framförallt ligger på de faktorer som visar sig 
vara signifikanta. De oberoende variablerna är desamma som i modeller 1–2. 
Variabeln för huruvida revisionsbyrån i någon grad tar initiativ till 
rådgivningskontakt ingår inte i modell 3, som analyserar efterfrågan på bokslut.  
 
Tabell 5.8: Logistiska regressionsanalyser för efterfrågan på bokslut, basrådgivning och 
utökad rådgivning 
Variabel Modell 3 – Bokslut 

Koeff. (sig.) 
Modell 4 – Basråd 

Koeff. (sig.) 
Modell 5 – Utökråd 

Koeff. (sig.) 
Ålder -0,008 (0,129) -0,013 (0,134) -0,008 (0,265) 
Utbildning -1,324*** (0,000) 0,776 (0,158) 0,103 (0,831) 
Tillglog -0,291** (0,047) 0,557** (0,026) 0,000 (1,000) 
Anst1–9 1,256 (0,270) 0,708 (0,697) -0,896 (0,484) 
Anst10–49 0,800 (0,473) 0,273 (0,874) -0,407 (0,746) 
Dotter 0,559 (0,129) 1,322** (0,024) 0,250 (0,611) 
Handel 0,518 (0,262) 1,829** (0,022) -0,602 (0,365) 
Tjänste -0,014 (0,976) 1,553* (0,076) 1,100 (0,130) 
Annan 0,349 (0,527) 0,862 (0,377) 0,718 (0,389) 
Rt 2,261*** (0,010) -3,091* (0,054) 0,436 (0,698) 
Solid -0,412 (0,489) 2,367** (0,027) 0,861 (0,259) 
Norrland -0,209 (0,576) -1,458** (0,022) 0,492 (0,358) 
Småland 0,831** (0,039) -1,518** (0,015) -0,350 (0,470) 
Andrakällor 0,310*** (0,001) 0,013 (0,929) 0,335*** (0,007) 
Big4 0,435 (0,196) 1,292** (0,024) -0,333 (0,499) 
Kontakt - 1,012* (0,062) 2,263*** (0,000) 
Loglängd 0,872*** (0,000) 0,358 (0,175) 0,191 (0,363) 
Redkval 0,323*** (0,000) 0,072 (0,707) 0,128 (0,439) 
N  330 267 263 
Pseudo R2 0,377 0,377 0,236 
Pred.förmåga 
(ej råd/råd),  
totalt, i % 

 
(85,9/72,9)  

80,1 

 
(60,3/95,0) 

88,1 

 
(68,3/82,8) 

77,6 
Model Chi-square 
(sig.) 

129,271 
(0,000) 

86,161 
(0,000) 

73,814 
(0,000) 

* = p < 0,1, ** = p < 0,05, *** = p < 0,01 

5.9.4 Upprättande av bokslut 
Av modell 3 framgår vilka faktorer som har samband med huruvida företagen 
anlitar revisionsbyrån för bokslut. De signifikanta samband som framkommer i 
modell 3 är negativa samband för utbildningsnivå (sig. < 0,001) och totala 
tillgångar (sig. 0,047) medan positiva samband framkommer för avkastning på 
totalt kapital (sig. 0,010), Smålandsföretag (sig. 0,039), anlitande av andra 
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rådgivningskällor (sig. 0,001), längden på revisionsuppdraget (sig. < 0,001) och 
erfarenheter av revisionsuppdraget i form av förbättrad redovisningskvalitet  
(sig. < 0,001). 
  
Sammantaget ger resultaten i modell 3 stöd för förväntan att efterfrågan på bokslut 
från revisionsbyrån har en koppling till kompetensnivån i företaget. Mot bakgrund 
av att upprättande av bokslut utgör en mer komplex del av 
redovisningsskyldigheten är det intuitivt att behovet att anlita revisionsbyrån är 
större i företag där individen som har huvudsaklig kontakt med revisionsbyrån 
saknar universitetsutbildning. Företagets ålder har vidare ett negativt samband med 
anlitande av revisionsbyrån för bokslut, men sambandet är inte signifikant.  Ett 
signifikant negativt samband för variabeln Tillglog ger stöd för förväntan om en 
större efterfrågan på upprättande av bokslut bland mindre företag. I små företag är 
kompetensen i redovisningsfrågor i allmänhet lägre, vilket medför större behov av 
redovisningstjänster (Gooderham et al. 2004).  
 
Signifikanta positiva samband för Smålandsföretag (i jämförelse med 
Stockholmsföretag), anlitande av andra rådgivningskällor, längden på 
revisionsuppdraget och goda erfarenheter från revisionsuppdraget är resultat som 
även framkommit i åtminstone någon av modellerna 1 och 2.  Ett högre anlitande 
av revisionsbyrån för upprättande av bokslut bland Smålandsföretagen förstärker 
bilden av ett omfattande tjänsteutbyte i relationen mellan revisionsbyrå och mindre 
och medelstora företag i Småland. Tidigare i avhandlingen har bl.a. framkommit att 
Smålandsföretagen har en mer personlig relation till revisorn samt en högre 
efterfrågan på revision och rådgivning i stor omfattning än företag från Stockholm. 
I takt med ökad längd på revisionsuppdraget utvecklas förtroende för revisorn och 
revisionsbyrån (Gulati 1995; Ping et al. 2006), vilket kan innebära att företagen 
mer benägna att anförtro sig till revisionsbyrån. Ett ökat förtroende återspeglas i att 
företagen anlitar revisionsbyrån för bokslut, i stället för att upprätta bokslutet själv 
eller låta någon annan göra det. Resultaten indikerar inte förekomsten av någon 
lärandeeffekt som skulle innebära att företaget över tid utvecklar kompetens för att 
upprätta bokslutet på egen hand.  
 
Företagens upplevelse av revisionen, i form av förbättrad redovisningskvalitet, har 
även samband med anlitande av revisionsbyrån för upprättande av bokslut. Det är 
emellertid svårt att spekulera kring orsak och verkan i sammanhanget, d.v.s. om 
förhållandet är sådant att goda erfarenheter från revisionsuppdraget ökar 
benägenheten att anlita byrån för bokslut, eller om förhållandet är sådant att när 
revisionsbyrån upprättar bokslut förbättras den upplevda kvaliteten på revisionen. 
Tolkningen av det positiva sambandet med avkastningen på totalt kapital (Rt) bör 
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göras med försiktighet. Bakgrunden är bl.a. att alternativmåttet i form av en 
dummyvariabel för om företaget redovisat en förlust inte visar på något signifikant 
samband. Kompletterande analyser med dummyvariabler för olika nivåer på Rt 
visar att företagen som har ett Rt på 0–4 % har en signifikant högre efterfrågan på 
bokslut än företagen som har negativt Rt (sig. 0,007). Företagen som har Rt på  
4–10 % respektive över 10 % har däremot inte en signifikant högre efterfrågan på 
bokslut än företag med negativt Rt. Tolkningen blir att det är företag som har en 
relativt låg lönsamhet, men inte negativ, som har en särskilt hög efterfrågan på 
upprättande av bokslut.   
 
Resultaten ger inte stöd för ett signifikant samband mellan anlitande av Big 4 
revisor och att revisionsbyrån upprättar bokslut. Vid en avskaffad revisionsplikt blir 
redovisningstjänster än viktigare för revisionsbyråerna. Det gäller inte minst för  
mindre revisionsbyråer som riskerar att förlora en högre andel av 
revisionsuppdragen än de fyra stora byråerna (jfr. resultat i kapitel 4). Många av 
revisionsbyråerna har under de senaste åren satsat hårt på att utveckla och erbjuda 
redovisningstjänster till både revisionsklienter och andra företag.  

5.9.5 Basrådgivning  
I modell 4 framgår vilka faktorer som har samband med att företagen anlitar 
revisionsbyrån för basrådgivning, d.v.s. för rådgivning inom skatt, redovisning eller 
juridik. Mot bakgrund av att denna typ av analyser inte utförts i tidigare studier bör 
resultaten betraktas som en första indikation på vilka faktorer som är relaterade till 
att företag anlitar revisionsbyrån för rådgivning inom revisorns kärnkompetens. 
Flera av de faktorer som visar sig ha signifikant samband med efterfrågan på 
basrådgivning har tidigare identifierats i modell 1 eller 2. Ett sådant resultat stärker 
tillförlitligheten i resultaten och kan förstås utifrån att mycket av den rådgivningen 
som utförs ligger inom revisorns kärnkompetens. Resultat från modell 4 visar på ett 
signifikant positivt samband med basrådgivning för företagsstorlek, dotterbolag, 
handelsföretag, soliditet och Big 4 revisor. Vidare framkommer i motsats till 
tidigare analyser i kapitlet att Smålandsföretagen respektive Norrlandsföretagen i 
signifikant lägre grad än Stockholmsföretagen anlitar revisionsbyrån för 
basrådgivning.   
 
Ett positivt samband för företagsstorlek (Tillglog sig. 0,026) och dotterbolag 
(Dotter sig. 0,024) ger stöd för att med ökad komplexitet och omfattning på 
verksamheten finns ett ökat behov av rådgivning inom revisorns kärnkompetens. 
En högre anlitandegrad av råd inom redovisning, skatt och juridik bland 
dotterbolagen är ett resultat som är i linje med att koncernföretag i många fall har 
en mer komplex redovisning. De identifierade sambanden för företagsstorlek och 
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dotterbolag bekräftar vidare resultaten från modell 1 och 2. Ett resultat i linje med 
modell 2 är att handelsföretag (Handel sig. 0,022) och tjänsteföretag (Tjänste sig. 
0,076) visar en högre benägenhet än tillverkande företag att anlita revisionsbyrån 
för basrådgivning. Förhållandet att de tillverkande företagen i allmänhet har fler 
anställda som arbetar med ekonomifrågor kan medföra att de i högre grad internt 
kan hantera frågeställningar inom områdena skatt, redovisning och juridik. En ökad 
efterfrågan på rådgivning bland handelsföretag och tjänsteföretag förefaller således 
inte vara relaterade till strategiska frågeställningar eller värderingsfrågor, utan till 
behov av operativ rådgivning inom revisorns kärnkompetens.  
 
Från resultaten framkommer ett positivt och signifikant samband för soliditet168 
(Solid sig. 0,027). Det innebär att i takt med högre skuldsättning efterfrågar 
företagen basrådgivning i mindre utsträckning, ett resultat som kan indikera att 
företagen med hög skuldsättning inte har råd att prioritera rådgivningsstöd inom 
operativa frågeställningar som skatt, redovisning och juridik. Denna typ av 
rådgivning kan vara viktig för att efterleva lagkraven men kanske inte uppfattas 
som viktig för att t.ex. vända en negativ resultatutveckling. Det ska noteras att 
signifikansnivån hos variabeln Solid är känslig för användande av alternativmått 
samt infogande/eliminering av olika oberoende variabler. Modell 4 visar att 
företagen som anlitar en Big 4 revisor har en signifikant högre efterfrågan på 
basrådgivning (Big4 sig. 0,024). De stora revisionsbyråerna tillhandahåller tjänster 
inom ett stort antal områden, men det är för traditionella rådgivningstjänster som 
det framkommer skillnader i efterfrågan utifrån vilken revisionsbyrå som anlitas. 
Rådgivning inom redovisning, skatt och redovisning är prioriterade områden på 
både stora och små revisionsbyråer. Ett svagt positivt samband för variabeln 
Kontakt (sig. 0,062) indikerar att revisionsbyrån genom att ta initiativ till 
rådgivningskontakt har möjlighet att tillhandahålla mer basrådgivning, men 
sambandet är inte lika tydligt som i modell 2 och 5.  
 
Ett i förhållande till övriga modeller avvikande resultat är ett negativt samband för 
Norrlandsföretag (Norrland sig. 0,022) och Smålandsföretag (Småland sig. 0,015). 
Det innebär att bland de Stockholmsföretag som anlitar revisionsbyrån för råd 
anlitar en större andel revisionsbyrån för basrådgivning än vad som är fallet hos 
Norrlands- och Smålandsföretagen. Det är en mindre andel av Stockholmsföretagen 
som överhuvudtaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning (jfr. resultat från modell 
2) och bland dem sker anlitandet i hög grad inom områdena redovisning, skatt och 
                                                 
168 En fördjupad analys visar att företagen som har en soliditet på 20–40 %, 40–60 % samt över 
60 % i högre grad anlitar revisionsbyrån för basrådgivning i jämförelse med företag som har en 
soliditet på 0–20 %, men skillnaderna är inte signifikanta.  
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juridik.  Resultaten indikerar att karaktären på Stockholmsföretagens efterfrågan på 
rådgivning skiljer sig från företagen på mindre orter, detta i form av ett mindre 
frekvent anlitande i kombination med ett mer koncentrerat anlitande inom de 
områden där revisorn har hög kompetens. Ett högt anlitande inom operativa 
rådgivningstjänster hos Stockholmsföretagen kan förstås mot bakgrund av att här 
blir relationen mellan rådgivare och klient inte lika betydelsefull, utan uppgiften för 
rådgivaren är i hög grad att objektivt förmedla information till klienten 
(Hjalmarsson & Johansson 2003). Resultaten förmedlar en bild där revisionsbyråns 
roll i Norrland och Småland i högre grad är en samtalspartner för upprepade 
frågeställningar inom flertalet områden, medan Stockholmsföretagens relation är 
mer formell och inriktad på enskilda frågeställningar inom revisorns 
kärnkompetens.  

5.9.6 Utökad rådgivning 
Regressionsmodell 5 syftar till att identifiera de faktorer som har samband med att 
företag anlitar revisionsbyrån för utökad rådgivning, d.v.s. för råd som ligger 
utanför revisorns kärnkompetens. Modellen visar att det endast är företagens 
anlitande av andra källor för rådgivning (Andrakällor sig. 0,007) samt huruvida 
revisionsbyrån tar initiativ till rådgivningskontakt (Kontakt sig. < 0,001) som har 
ett signifikant samband med efterfrågan på utökad rådgivning från revisionsbyrån.   
 
Resultaten visar att rådgivning inom områden som ligger utanför revisorns 
kärnkompetens förekommer i hög utsträckning bland företagen som anlitar många 
andra rådgivningskällor. Efterfrågan på rådgivning hos mindre företag har kopplats 
till en strategisk avsikt och en ambition att växa (Gooderham et al. 2004). Utifrån 
resultaten föreslås att denna grupp av företag väljer att anlita revisionsbyrån för 
strategiska frågeställningar i syfte att förbättra kompetensnivån och utveckla 
företaget. De är intresserade av intryck utifrån, från revisionsbyrån och från andra, i 
strategiskt viktiga frågeställningar. Strategisk rådgivning kan under idealiska 
förutsättningar innebära ett ömsesidigt utbyte mellan parterna som medför att 
tidigare okänd kunskap utvecklas (Hjalmarsson & Johansson 2003). 
Revisionsbyrån används av dessa företag för ett bredare utbud av tjänster och inte 
bara för att klara lagkraven.  
 
Resultaten indikerar samtidigt att revisionsbyrån har möjlighet att påverka huruvida 
utökad rådgivning förekommer i relationen till klienten. Resultaten ger stöd för 
argumentationen i Kirby och King (1997) om betydelsen av att revisorerna är 
aktiva och mer involverade i företagets verksamhet för att företaget ska anlita dem 
som rådgivare även i bredare ledningsfrågor. Det som talar emot att revisorerna 
utvecklar en ansats som bygger på ett större engagemang i företaget och även 
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lämnar rådgivning i bredare frågeställningar är kravet att hela tiden både vara och 
framstå som oberoende. Risken eller möjligheten finns att lagstiftaren skulle kunna 
begränsa möjligheterna för revisionsbyråerna att utföra rådgivningstjänster.  
 
Längden på revisionsuppdraget visar sig inte ha ett signifikant samband med 
efterfrågan på utökad rådgivning från revisionsbyrån. I kompletterande analyser 
framgår dock att företagen som reviderats av revisionsbyrån under lång tid (9 år 
eller mer) i signifikant högre utsträckning än de som reviderats väljer under kort tid 
(0–3 år) anlitar revisionsbyrån för utökad rådgivning (sig. 0,002). I litteraturen som 
behandlar rådgivning påtalas ofta betydelsen av ett förtroende mellan rådgivare och 
klient. Resultaten stödjer det föreslagna sambandet att med ökad längd på 
uppdraget stärks förtroendet för den andra parten och därmed blir 
rådgivningsutbytet mer omfattande (Ping et al. 2006). Alternativmåttet i vilken 
grad företaget upplever förtroende för revisionsbyrån är marginellt signifikant (sig. 
0,054), vilket ytterligare bekräftar betydelsen av förtroende för rådgivningsutbyten. 
Det har också framkommit att revisorer i allmänhet drar fördel av ett högt 
institutionellt förtroende (Zucker 1986). Förtroende och en väl fungerande relation 
mellan parterna kan antas vara särskilt viktig vid mer strategisk rådgivning, där 
rådgivaren får rollen som samtalspartner och där utfallet i hög grad bygger på 
samspelet mellan parterna (Hjalmarsson & Johansson 2003). 

5.10 Sammanfattning och avslutande diskussion 
I detta kapitel har redogjorts för omfattningen och inriktningen på den rådgivning 
som revisionsbyråer utför i små och medelstora företag och analyserats vilka 
faktorer som har samband med denna efterfrågan. Den kartläggning som gjorts av 
vilka typer av rådgivningstjänster som företagen anlitar är mer utförlig än i tidigare 
studier. Analyserna har följt en uppdelning i potentiella påverkansfaktorer 
relaterade till i) karaktäristika hos företaget, ii) karaktäristika hos revisionsbyrån 
samt iii) relationen mellan revisionsbyrå och klient.  Dessa analyser har utförts med 
utgångspunkt från tidigare studier av i) rådgivning i allmänhet och ii) rådgivning 
från revisionsbyrån i synnerhet. Analyser har även omfattat ett antal faktorer som 
inte tidigare studerats, t.ex. antalet andra rådgivningskällor som företaget anlitar, 
anlitande av en Big 4 revisor, huruvida revisionsbyrån tar initiativ till 
rådgivningskontakt samt företagets erfarenheter från revisionsuppdraget. Det ska 
även påtalas att analyserna i modeller 3–5 är helt explorativa, eftersom inga tidigare 
studier analyserat faktorer relaterade till anlitande av revisionsbyrån för bokslut 
samt för olika kategorier av rådgivningstjänster. Nedan följer en uppsummering av 
de viktigaste resultaten från analyserna i detta kapitel samt en avslutande 
diskussion. Vissa diskussioner relaterade till företagets efterfrågan på rådgivning 
från revisionsbyrån förs även i avhandlingens avslutande kapitel (kapitel 7).  
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Denna studie har visat att 2/3 av företagen anlitar revisionsbyrån för rådgivning. 
Revisionsbyråns roll som primär rådgivare i små och medelstora företag stöds av 
att ingen annan rådgivare anlitas av mer än hälften av företagen. Från resultaten 
kan utläsas att revisionsbyråns roll som i stor utsträckning omfattar rådgivning som 
ligger inom revisorns kärnkompetensområden, d.v.s. redovisning, skatt och juridik. 
Det är däremot endast en mindre grupp företag som vid mer än enstaka tillfällen 
anlitar revisionsbyrån för mer strategisk rådgivning, vilket i linje med vissa tidigare 
studier indikerar att revisorer spelar en relativt begränsad roll som rådgivare i 
bredare strategiska ledningsfrågor (Kirby & King 1997; Collis 2003; Svanström 
2004; Erhvers-og Selskabsstyrelsen 2005). Ett avsevärt lägre anlitande för 
strategisk rådgivning är naturligt med tanke på revisorns kärnkompetens. Det kan 
dock även förstås utifrån att den typen av rådgivning kräver en relation till klienten 
samt ett förhållningssätt som inte är helt förenligt med det objektiva 
förhållningssätt som krävs för revisionsuppdraget. Med hänsyn till kravet på att 
revisorn ska förhålla sig oberoende till revisionsklienten anses det normalt som 
positivt att revisionsbyråns roll som (strategisk) rådgivare är relativt begränsad. 
Eventuella effekter för revisionskvaliteten från förhållandet att revisionsbyrån 
tillhandahåller rådgivningstjänster till en revisionsklient analyseras ingående i 
efterföljande kapitel.  
 
I studien framkommer resultat som indikerar att efterfrågan på revisionsbyråns 
tjänster är relaterad till kompetensnivån i företaget. I företag där personen som 
sköter kontakten med revisionsbyrån (VD eller ekonomiansvarig) saknar 
universitetsutbildning anlitas revisionsbyrån i högre grad för rådgivning och för 
upprättande av bokslut. Vidare framkommer att yngre företag i högre utsträckning 
anlitar revisionsbyrån för råd i stor omfattning. Det finns också stöd för att 
efterfrågan på rådgivning är relaterad till komplexiteten i företag. Resultaten har 
visat att större företag och dotterbolag i högre grad anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning samt för rådgivning inom revisorns kärnkompetens. Mindre företag 
anlitar däremot i högre grad revisionsbyrån för upprättande av bokslut, vilket 
relaterats till mer begränsade resurser i dessa företag (Gooderham et al. 2004). Ett 
behov att komplettera interna resurser och kompetenser kan bidra till att förklara en 
efterfrågan på rådgivning, medan erfarenheter från relationen till revisionsbyrån har 
betydelse för valet att anlita just revisionsbyrån för rådgivning. Resonemanget kan 
relateras till Abdel-Khalik (1990) som beskrivit valet att anlita revisionsbyrån för 
rådgivning som ett beslutsfattande i två steg, där det först steget handlar om 
huruvida en viss arbetsuppgift ska utföras internt eller om extern expertis ska 
rådfrågas och där det andra gäller om just revisionsbyrån ska anlitas.  
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Studien visar att företagens efterfrågan på rådgivning har samband med ett flertal 
faktorer relaterade till revisionsbyrån och framförallt till relationen mellan företag 
och revisionsbyrå. Resultaten visar på ett positivt samband mellan ökad längd på 
revisionsuppdraget och att företagen anlitar revisionsbyrån för rådgivning samt för 
upprättande av bokslut. Efterfrågans samband med längden på revisionsuppdraget 
ger tydliga indikationer på betydelse av förtroende i relationen samt att kunna 
anpassa rådgivningen efter företagens behov och förutsättningar (Nitsch 1989; 
Nyström 1996; Ping et al. 2006). Det har identifierats regionala skillnader i 
företagens anlitande av revisionsbyråns rådgivningstjänster, vilket kopplats till 
skillnader i relationen till revisionsbyrån. Företagen i Småland och Norrland anlitar 
i högre grad än Stockholmsföretagen revisionsbyrån för råd i stor omfattning. 
Stockholmsföretagen har dock en större benägenhet att anlita revisionsbyrån för 
basrådgivning. Att Smålandsföretag och Norrlandsföretag i större omfattning 
anlitar revisionsbyrån för rådgivning har kopplats till en mer personlig relation till 
revisorn och en högre upplevd nytta av tillhandahållna tjänster, medan 
Stockholmsföretagens relation till revisionsbyrån innebär att ett eventuellt 
rådgivningsutbyte i hög grad är koncentrerat till enskilda frågor inom revisorns 
kärnkompetens.  

 
Rådgivning har i litteraturen beskrivits som en utbytesprocess som bygger på 
engagemang och lärande från båda parter (Mills & Margulies 1980; O'Farell et al. 
1993). Rådgivning handlar inte om ett envägsflöde utan karaktäriseras av två parter 
som tar initiativ och bidrar till kunskapsgenerering. Resultaten i studien visar på ett 
positivt samband mellan att revisionsbyrån tar initiativ till rådgivningskontakt och 
omfattningen på den rådgivning som utförs samt rådgivning både inom och utom 
revisorns kärnkompetens. Sambanden indikerar en uppenbar potential för 
revisionsbyrån att utöka sin försäljning av olika typer av rådgivningstjänster. 
Resultaten visar även tydligt att det är annat än endast företagens egna behov som 
styr omfattningen på den rådgivning som tillhandahålls. Företagen som aktivt söker 
rådgivningshjälp och anlitar många andra källor för rådgivning anlitar också i högre 
utsträckning revisionsbyrån för rådgivning samt för upprättande av bokslut och 
rådgivning utom revisorns kärnkompetens. Det sistnämnda resultatet stödjer att 
företagen som ser rådgivningskontakt med en extern expert som ett sätt att förbättra 
den egna kompetensen nyttjar revisionsbyråns expertis inom olika områden och vid 
ett flertal tillfällen. Denna grupp av företag är även i högre grad beredd att anlita 
revisionsbyrån för tjänster utanför revisorns kärnkompetens.   
 
Det finns i studien även ytterligare stöd för relationens betydelse för karaktären och 
omfattningen på företagens rådgivningsutbyte med revisionsbyrån. Om företagets 
efterfrågan på rådgivning, vid sidan om företagets behov, huvudsakligen skulle 
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vara relaterat till tillgängliga resurser och kompetenser hos revisionsbyrån skulle de 
stora revisionsbyråerna anlitas i signifikant högre utsträckning. De stora 
revisionsbyråerna erbjuder ett större utbud av olika typer av tjänster och 
kompetensen antas vara högre som en följd av större satsningar på träning och 
utbildning av revisorer (Johnson et al. 2002). Frånvaron av skillnader i efterfrågan, 
frånsett efterfrågan på basrådgivning, utifrån storleken på den revisionsbyrå stärker 
argumentet att det i stället kan vara tidigare erfarenheter från relationen till 
revisionsbyrån som är betydelsefull för efterfrågan. För att små och medelstora 
företag ska anlita revisionsbyrån för rådgivning i stor utsträckning är det inte i 
första hand stora specialistavdelningar som är viktigt, utan i stället hur 
företagsledningen upplever kompetensnivån (Gooderham et al. 2004; Tanewski & 
Carey 2007). Förhållandet att relationen är betydelsefull för rådgivningen är något 
som betonas i rådgivningslitteraturen (Williams 2003).  
 
Avslutningsvis bör lyftas fram att studien visar att företagen som har goda 
erfarenheter från revisionsuppdraget, i form av upplevd revisionskvalitet, i högre 
utsträckning väljer att anlita revisionsbyrån för i) rådgivning, ii) rådgivning i stor 
omfattning och iii) upprättande av bokslut.  Resultaten visar att revisionen fungerar 
som en plattform som främjar försäljning av rådgivningstjänster, vilket inte tidigare 
påvisats. Att det lagstadgade revisionsuppdraget ger goda möjligheter till 
merförsäljning har föreslagits i litteraturen (Gooderham et al. 2004), men denna 
studie är den första som empiriskt bekräftar kopplingen mellan erfarenheter från 
revisionsuppdraget och tillhandahållande av rådgivningstjänster. Företagets 
upplevelse av revisionen och dess nytta har inte betydelse bara för benägenheten att 
behålla revisionsuppdraget utan också för om företaget väljer att anlita byrån för 
rådgivning. Det påvisade sambandet stärks av att företagen som väljer att rådfråga 
revisionsbyrån i hög grad uppger att anlitandet sker till följd av redan etablerad 
kontakt från revisionsuppdraget. Resultatet bekräftar den nära kopplingen mellan 
revisions- och rådgivningsuppdraget samt indikerar att kunskapsöverföring mellan 
tjänsterna kan förekomma. Revisionsbyråer som utför rådgivningstjänster har 
klienter som i högre grad upplever att revisionen håller en hög kvalitet.    
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 6. Rådgivningstjänster och redovisningskvalitet 
– Implikationer för revisionskvalitet och revisorns oberoende av utförda 

rådgivningstjänster till revisionsklienter 

6.1 Inledning 
I kapitel 5 har kartlagts hur små och medelstora företag anlitar revisionsbyrån för 
rådgivning och vilka faktorer som har samband med efterfrågan på rådgivning från 
revisionsbyrån har analyserats. Förhållandet att revisionsbyråer utför 
rådgivningstjänster till revisionsklienter har emellertid ifrågasatts och 
problematiserats i lagstiftningsärenden, forskning och debatt. Bakgrunden är att 
rådgivningstjänster kan medföra negativa konsekvenser för revisorns möjlighet att 
förhålla sig oberoende till klienten. Problemet med att rådgivning utförs har bl.a. 
föreslagits vara ett ökat ekonomisk beroende till klienten (Ashbaugh et al. 2003; 
Antle et al. 2006) och att en mer personlig relation till klienten utvecklas (Seow et 
al. 2001). Seow menar att styrkan och närheten i relationen mellan revisor och 
klient gör att oberoendehotet blir särskilt påtagligt i mindre företag.  En nära 
relation mellan revisionsbyrå och klient anses vara en viktig förutsättning för 
framgångsrik rådgivning (Nyström 1989; Hjalmarsson & Johansson 2003; Ping et 
al. 2006), men kan samtidigt göra det svårt att motstå påtryckningar från till 
företagsledningen (DeFond et al. 2002). Vidare är karaktären på många 
rådgivningstjänster sådan att revisorn riskerar att hamna i en ledningsposition, 
vilket ytterst hotar revisorns oberoende (DeFond et al. 2002). Om revisorns 
oberoende skadas blir konsekvensen ytterst en både försämrad revisionskvalitet 
(Geiger & Raghunadan 2002; Ghosh & Moon 2005) och redovisningskvalitet 
(Myers et al. 2003).   
 
I avsnitt 2.20.2 framgår att det samtidigt finns skäl för att redovisningskvaliteten 
förbättras när rådgivningstjänster utförs åt en revisionsklient (Arruñada 1999; 
Kinney et al. 2004; Beck & Wu 2006). Bakgrunden är att rådgivningsinsatser 
innebär att revisorns kännedom om företaget ökar (Simunic 1984; Arruñada 1999) 
och att kunskaper spiller över från revision till rådgivningstjänsten och vice versa, 
vilket skapar synergier (Beck et al. 1988; Kinney et al. 2004). Beck och Wu (2006) 
menar att det existerar en rådgivningseffekt som innebär att revisorn lär sig mer om 
förändringar i klientens resultat, vilket anses ha en positiv effekt på revisionens 
kvalitet. Genom rådgivning i frågeställningar som är relaterade till redovisning kan 
vidare företagens egen förmåga att upprätta redovisningshandlingar förbättras 
(Svanström 2004). I mindre företag är kompetensen i redovisningsfrågor i 
allmänhet lägre (Horwitz & Kolodny 1982; Gooderham et al. 2004), vilket bör 
innebära hög potential för att kvaliteten på redovisningen förbättras när dessa 
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företag anlitar revisionsbyrån för rådgivningsstöd.  Förhållandet att revisionsbyrån 
utför rådgivning skulle således kunna medföra bättre redovisningsunderlag från 
företagen liksom förbättrade revisionsinsatser, vilket i slutändan ger en högre 
redovisningskvalitet.  Det har även hävdats att lagstiftare i allmänhet ignorerat att 
utförande av andra tjänster än revision till revisionsklienter faktiskt kan förbättra 
revisionskvaliteten (DeFond et al. 2002; Hope & Langli 2007).   
 
Att revisionsbyråer tillhandahåller rådgivningstjänster till revisionsklienter har 
under lång tid diskuterats utifrån konsekvenser för revisorns oberoende (Reynolds 
et al. 2004).  Lagstiftare och normbildande organ presenterar relativt frekvent nya 
regler för att säkerställa revisorns oberoende (se t.ex. 2002/590/EC; IFAC:s etiska 
regler 2005, avsnitt 290; prop. 2005/06:97). Forskning kring revisorns oberoende i 
allmänhet och rådgivningstjänster i synnerhet är minst sagt omfattande (se t.ex. 
Simunic 1984; Arruñada 1999; Firth 2002; Frankel et al. 2002; Reynolds et al. 
2004; Antle et al. 2006). I diskussioner bland lagstiftare, normbildare och forskare 
görs emellertid sällan några reflektioner kring de specifika risker och konsekvenser 
som följer av rådgivning i privata företag. Forskning kring revisorns oberoende har 
i stort sett uteslutande utförs på noterade företag, vilket särskilt motiverar studier av 
privata företag (Hope & Langli 2007). Valet att studera privata företag bör även ses 
mot bakgrund av att både hoten mot revisorns oberoende samt potentiella 
förtjänster av rådgivningstjänster kan skilja sig mellan privata och publika företag 
(Seow et al. 2001; Gooderham et al. 2004).  

6.2 Syfte och bidrag 
Huvudsyftet med kapitlet är att analysera sambandet mellan revisionsbyråns 
utförande av rådgivningstjänster och redovisningskvaliteten i små och medelstora 
företag. Utifrån resultaten görs tolkningar avseende om det i allmänhet är motiverat 
att vara orolig för att kvaliteten på redovisning och revision försämras till följd av 
att revisionsbyrån tillhandahåller rådgivningstjänster. Om studien visar att 
redovisningskvaliteten försämras när revisionsbyrån utför rådgivning finns stöd för 
att rådgivningstjänster hotar revisorns oberoende (Frankel et al. 2002). Inom ramen 
för denna avhandling beaktas således efterfrågan på både revision och rådgivning, 
men även konsekvenser av rådgivningstjänster för revisionskvaliteten.  
 
Studien kan utöver ett fokus på privata företag motiveras utifrån att analyser görs 
av det specifika sambandet mellan att revisionsbyrån upprättar bokslut och 
redovisnings- och revisionskvaliteten, vilket är ett samband som inte tidigare 
studerats. Till följd av att datamaterialet som används delvis bygger på den 
genomförda enkätstudien är analyser inte begränsade till offentligt tillgänglig 
information om konsultarvoden, vilket är fallet i tidigare studier. Fördelen är att 
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kompletterande mått på rådgivningens omfattning kan användas och att specifika 
analyser bl.a. kan göras utifrån om revisionsbyrån upprättar bokslut åt företaget. Ett 
annat bidrag är att redovisningskvaliteten mäts genom två skilda mått, vilket 
möjliggörs genom tillgången till enkätdata. Ett av måtten baseras på en vedertagen 
metod för att med hjälp av redovisningsinformation beräkna redovisningskvaliteten 
medan det andra måttet baseras på respondentens upplevelse av hur 
redovisningskvaliteten påverkas av revisionen. För det förstnämnda måttet, som 
baseras på redovisningsinformation, analyseras också samband mellan 
rådgivningstjänster och specifika redovisningsposter. Dessa analyser ger en 
indikation på vilka poster i redovisningen som ur kvalitetshänseende påverkas 
positivt alternativt negativt av rådgivning från revisionsbyrån. Det huvudsakliga 
bidraget för kapitlet kan relateras till forskning som behandlar hur revisionskvalitet 
och revisorns oberoende påverkas av att revisionsbyrån utför rådgivningstjänster. 
Analyserna föreslås även kunna bidra till litteraturen som är inriktad mot 
kunskapsöverföring. Ett positivt samband mellan redovisningskvalitet och att 
revisionsbyrån utför rådgivningstjänster föreslås t.ex. indikera kunskapsöverföring 
mellan tjänsterna.   

6.3. Forskningsfrågorna 
Från den teoretiska referensramen framgår att resultat från tidigare forskning kring 
rådgivningstjänster och redovisningskvalitet är blandad. Brist på tidigare 
publicerade studier i privata företag och förekomst av argument för både ett positivt 
och negativt samband mellan rådgivningstjänster och redovisningskvalitet gör att 
det inte blir möjligt att presentera någon förväntan avseende ett eventuellt samband. 
Detta får till följd att till skillnad från i tidigare analyskapitel presenteras här ett 
antal specifika forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan i detta kapitel är:  
 
i) Finns det ett samband mellan omfattningen på rådgivningstjänster från 

revisionsbyrån och företagets redovisningskvalitet? Och hur ser ett sådant 
samband i så fall ut?   

 
Diskussioner har på nationell och internationell nivå förts kring lämpligheten med 
att samma revisionsbyrå utför både revision och redovisningstjänster, t.ex. löpande 
redovisning och upprättande av bokslut, till en klient. Att revisionsbyrån deltar i 
upprättande av finansiella rapporter kan ge upphov till ett självgranskningshot som 
äventyrar revisorns oberoende (2002/590/EC, avsnitt 7.2.1; IFAC:s etiska regler 
2005, avsnitt 290.166). Ett utvidgat redovisningsjäv169 har nyligen införts i Sverige 

                                                 
169  Ibland används i stället benämningen byråjäv som syftar på att begränsningen av möjligheten 
att utföra både redovisningstjänster och revision gäller för just samma revisionsbyrå. 
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som innebär ett absolut förbud för revisionsbyrån att utföra både 
redovisningstjänster och revision till företag som överstiger vissa gränsvärden170 
(ABL 9:17, 2:a st.). Den nya aktiebolagslagen gäller från januari 2007 och innebär 
att företag som överstiger de angivna gränsvärdena inte längre har möjlighet att 
anlita sin revisionsbyrå för både upprättande av bokslut och revision. Dessa företag 
tvingas under gällande regelverk att anlita olika företag för upprättande av bokslut 
respektive revision. Det kan noteras att vid tidpunkten för studiens genomförande 
hade de nya reglerna inte trätt i kraft. För företagen som ligger under 
gränsnivåerna, vilket är en majoritet av alla företag, är det fortfarande möjligt att 
anlita samma revisionsbyrå för redovisningstjänster och revision. I det initiala 
förslaget till nya jävsregler föreslogs att kravet skulle gälla samtliga uppdrag 
(Justitiedepartementet 2003). Det bör dock noteras att det sedan länge ett krav på 
att vald revisorn inte får biträda företaget med grundbokföring (ABL 9:17, p. 4), 
däremot har någon annan person på samma revisionsbyrå möjlighet att göra detta. 
 
Det framkommer vidare att ytterligare översyn av jävsreglerna för små och 
medelstora företag kommer att genomföras (SOU 2008:32, s. 325), vilket skulle 
kunna medföra att förbudet mot s.k. kombiuppdrag omfattar uppdrag i alla typer av 
företag. En utredning har tillsatts för att göra en analys av konsekvenserna av en 
skärpt jävsregel för de företag, bl.a. små och medelstora aktiebolag, som inte redan 
omfattas av reglerna kring redovisningsjäv. Utredningens arbete kommer att 
presenteras senast 10/9 2008 (dir. 2006:96). Det framgår att översynen av reglerna 
börs göras i ett större sammanhang, där bl.a. avskaffandet av revisionsplikten för 
små företag beaktas, och att konsekvenserna av en regelskärpning inte anses 
tillräckligt belysta (SOU 2008:32, s. 325). Vid reglering av redovisningsjäv i 
mindre företag framgår uttryckligen att huruvida kombiuppdragen leder till sämre 
eller bättre redovisning och revision bör beaktas (prop. 2005/06:97, s. 25).  
I motsats till argumentet från lagstiftare och andra om ett ökat hot mot revisorns 
oberoende när redovisningstjänster utförs åt en revisionsklient hävdar revisorer att 
kvaliteten på redovisningen förbättras om bokslutet också upprättas av någon på 
revisionsbyrån. Bakgrunden är att kvaliteten på redovisningen kan gynnas av att 
revisionsbyrån utför befogade periodiseringar vid upprättande av bokslutet. Mot 

                                                 
170 Om företaget överstiger 2 av 3 uppställda gränsvärden är det förbjudet för ett revisionsbolag 
att utföra både redovisningstjänster och revision. De gränsvärden som ställts upp är (ABL 9:13):  
1. Medelantalet anställda i aktiebolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 50. 
2. Värdet av aktiebolagets tillgångar har enligt balansräkningarna för vart och ett av de senaste 
två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor. 
3. Nettoomsättningen i aktiebolag har enligt resultaträkningarna för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.  
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bakgrund av att revisionsbyråernas tillhandahållande av redovisningstjänster 
diskuteras i aktuella lagstiftningsärenden och att tidigare forskning helt saknas 
anses det motiverat att undersöka frågeställningen:  
 
ii) Hur ser sambandet ut mellan att företagets revisionsbyrå upprättar 

årsredovisning/årsbokslut och företagets redovisningskvalitet?   
 
Utifrån ett oberoendeperspektiv har i litteraturen och i lagstiftningsärenden även 
ifrågasatts lämpligheten att samma revisionsbyrå, alternativt samma revisor, 
granskar ett företag under lång tid (Gieger & Raghunadan 2003; Carcello & Nagy 
2004; IFAC:s etiska regler 2005; 2006/43/EC). Argumentet är att långa 
revisionsuppdrag anses kunna hota revisorns möjlighet att förhålla sig oberoende, 
vilket kan medföra försämrad redovisningskvalitet (prop. 2005/06:97). Ett reviderat 
åttonde bolagsdirektiv inom EU ställer krav på rotation av revisor vart sjunde år171, 
medan det är upp till enskilda medlemsländer att ställa krav på byrårotation 
(2006/43/EC).  Från ett par aktuella amerikanska studier i noterade bolag 
framkommer inte stöd för att redovisningskvaliteten skulle försämras vid långa 
revisionsuppdrag172 (Johnson et al. 2002; Geiger & Raghunadan 2002; Carcello & 
Nagy 2004). Av diskussionen ovan följer att den tredje forskningsfrågan som 
behandlas i kapitlet är:  
 
iii) Hur ser sambandet ut mellan längden på revisionsuppdraget och företagets 

redovisningskvalitet?    
 
Ett flertal studier ger stöd för att kvaliteten på revisionen är högre när den utförs av 
en Big 4 revisor (Becker et al. 1998; Francis et al. 1999), vilket framkommer i 
avsnitt 2.20.5. DeAngelo (1981a) argumenterar i ett analytiskt arbete för att 
storleken på revisionsbyrån kan användas som en approximation för 
revisionskvalitet till följd av att de stora byråerna har större incitament att 
upprätthålla en hög kvalitet. Bakgrunden föreslås vara att storbyråerna har 
förhållandevis mer att förlora från en misslyckad revision, vilket ger dem större 
incitament att upprätthålla en hög revisionskvalitet. En belgisk studie av privata 
företag visar dock inte på någon kvalitetsskillnad mellan revision av en Big 4 
                                                 
171 Kravet på revisorsrotation är enligt EU-rekommendationen absolut vid revision i företag av 
allmänt intresse. I andra företag bör i princip samma villkor för rotation gälla, men där hävdas att 
andra åtgärder än rotation är möjliga att vidta för att säkerställa revisorns oberoende. För mer 
ingående information hänvisas till bilaga 2.  
172 I tidigare studier har längden på revisionsuppdraget ibland avsett relationen till revisionsbyrån 
(Johnson et al. 2002) och ibland relationen till nuvarande revisor (Myers et al. 2003; Carcello & 
Nagy 2004).   
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revisor jämfört med andra revisorer (Vander Bauwhede & Willekens 2004), medan 
visst stöd för högre revisionskvalitet bland Big 4 revisorer framkommer i en finsk 
studie av huvudsakligen privata företag (Sundgren & Johansson 2004). Från dessa 
empiriska studier finns anledning att ställa sig tveksam till ifall kvalitetsskillnader 
bör förväntas i privata företag. Den avslutande forskningsfrågan som adresseras i 
kapitlet är:  
 
iv) Hur ser sambandet ut mellan revision utförd av en Big 4 revisor och 

företagets redovisningskvalitet? 

6.4 Den studerade revisionsmiljöns egenskaper  
Det bör noteras att denna studie utförs i en annan miljö än merparten av tidigare 
studier av rådgivningstjänster och revisorns oberoende som utförts i publika 
amerikanska bolag. Ett stort intresse för oberoendefrågan i noterade företag 
framstår som naturligt med tanke på att konsekvensen av en brist på oberoende kan 
bli mycket kraftigare i stora företag, där intresset från externa intressenter är 
väsentligt större. En annan förklaring till en omotiverat stor fokusering på noterade 
bolag i tidigare studier är att det i många länder är svårt att få tillgång till 
nödvändig årsredovisningsdata från privata företag. En annan karaktär på 
relationen mellan revisionsbyrå och klientföretag utgör ett motiv för att studera 
revisionskvalitet i mindre privata företag. Det finns vidare ett begränsat antal 
studier som analyserar revisions- och redovisningskvalitet i privata företag. Vander 
Bauwhede och Willekens (2004) har analyserat om revisionskvaliteten skiljer sig 
mellan Big 4 revisorer i privata företag i Belgien. Sundgren och Johansson (2004) 
studerar huruvida typ av revisor har betydelse för företagens användning av 
redovisningsmetoder utifrån data från Finland. Av tidigare studier i privata företag 
är det endast en opublicerad norsk studie av Hope och Langli (2007) som specifikt 
analyserar kvalitetseffekter från tillhandahållande av andra tjänster än revision till 
revisionsklienter.  
 
En viktig skillnad mot amerikanska förhållanden är att risken för att revisorer 
utsätts för rättstvister eller disciplinära åtgärder är relativt låg vid revision i Sverige, 
vilket vidare framgår av en genomgång under avsnitt 6.10.4. Tidigare europeiska 
studier har påtalat att risken för rättsliga processer mot revisorer är förhållandevis 
låg i Norge (Hope & Langli 2007), Tyskland (Maijoor & Vanstraelen 2006) och 
Belgien (Vander Bauwhede & Willekens 2004). En annan viktig skillnad är att 
revisionen har en annan tradition och lagstiftning i Sverige jämfört med USA. 
Användarkretsen för revision och reviderad redovisningsinformation i mindre 
företag definieras t.ex. bredare i Sverige (Diamant 2004:110). Resultat i kapitel 4 
har visat att revisionen fyller en viktig roll även i företag som saknar utomstående 
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ägare. En nära koppling mellan redovisning och beskattning i Sverige (Grönlund et 
al. 2005:65) bidrar också till att revisionen får en viktig funktion även i privata 
företag.  
 
Oavsett risker för stämningar och disciplinära åtgärder mot revisorer är emellertid 
problemet med att rådgivningstjänster utgör ett potentiellt hot mot revisorns 
oberoende detsamma, vilket också motiverar en ansats som delvis liknar tidigare 
studier (se avsnitt 6.5). I linje med Hope och Langli (2007) argumenteras för att det 
är en fördel att studera revisorns oberoende under förhållanden där samtliga företag 
(aktiebolag) har skyldighet att genomgå revision. I en situation med frivillig 
revision blir det t.ex. inte möjligt att relatera resultaten kring redovisnings- och 
revisionskvalitet till hela populationen av små och medelstora aktiebolag. 

6.5 Redovisningskvalitet i denna studie 
Kapitlets huvudintresse är analyser av sambandet mellan rådgivningstjänster och 
företagets redovisningskvalitet. Det finns inget optimalt sätt att mäta 
redovisningskvalitet som också är praktiskt genomförbart. För att mäta 
redovisnings- och revisionskvalitet i studien används två vitt skilda mått, dels 
förekomsten av oväntade periodiseringar, dels företagens upplevelse om 
redovisningskvaliteten. Genom att använda dessa två alternativa kvalitetsmått blir 
resultaten mer tillförlitliga, inte minst eftersom de mäts oberoende av varandra och 
är olika till sin karaktär.   

6.5.1 Oväntade periodiseringar som mått på redovisningskvalitet 
Opportunistiskt användande av periodiseringar är ett sätt för företagen att med hjälp 
av redovisningsåtgärder uppnå t.ex. kortsiktiga vinstmål (Becker et al. 1999). 
Förekomsten av oväntade, eller onormala, periodiseringar173 kan enligt Ashbaugh 
et al. (2003) användas som mått för att uttala sig om revisorns oberoende utifrån tre 
antaganden, varav två är av intresse för studier i privata företag. Det första 
antagandet är att en oberoende revisor kräver av klienten att denne upprättar en 
objektiv och korrekt redovisning. Det andra antagandet innebär att oväntade 
periodiseringar är ett mått på i vilken utsträckning den redovisning som har 
upprättats av ledningen och accepterats av revisorn är vinklad174. Det tredje 
antagandet, som inte är relevant för privata företag, innebär att företagen vinklar 
redovisningen för att överträffa eller nå upp till finansanalytikers prognoser.  
 
                                                 
173 Den engelska benämningen är discretionary accruals, abnormal accruals eller unexpected 
accruals. 
174 Enligt IASB:s föreställningsram, p.31, är information tillförlitlig om den inte innehåller 
väsentliga felaktigheter och inte är vinkad.  
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Becker et al. (1998), Francis et al. (1999), Gore et al. (2001) samt Chung och 
Kallapur (2003) menar att de bästa revisorerna är de som effektivt motverkar 
manipulation, vilket innebär att det måste föreligga ett negativt samband mellan 
revisionskvalitet och storleken på oväntade periodiseringar (Ajona et al. 2006). En 
fördel med att använda oväntade periodiseringar som mått på redovisningskvalitet 
är möjligheten att analysera både inkomstökande och inkomstminskande 
vinstmanipulation. Båda typerna anses vara skadliga för utomstående intressenter 
(Vander Bauwhede & Willekens 2004). Företagen kan ha motiv att antingen 
överskatta eller underskatta det redovisade resultatet. I privata företag kan 
målsättningen i första hand antas vara att minska skattekostnaden för företaget, 
men intressen som att undvika likvidationsplikt, möjligheter till utdelning samt att 
presentera en fördelaktig bild för långivare och investerare verkar i motsatt 
riktning. Burgstahler et al. (2006) visar att vinstmanipulation är vanligare i privata 
företag än i publika företag, vilket bör ses mot bakgrund av att många intressenter 
till den ekonomiska informationen i publika företag skapar krav på tillförlitlig 
information (Ball & Shivakumar 2005).   
 
Användandet av oväntade periodiseringar för att mäta vinstmanipulation och 
redovisningskvalitet är en välkänd och konventionell metod (Defond & Jiambalvo 
1994; Frankel et al. 2002; Larcker & Richardson 2004; Antle et al. 2006). Ett stort 
antal studier använder totala oväntade periodiseringar som mått på 
redovisningskvalitet och revisionskvalitet. Det gäller t.ex. studier som analyserar 
rådgivningstjänsters samband med revisorns oberoende (Frankel et al. 2002; 
Ashbaugh et al. 2003; Ferguson et al. 2004; Antle et al. 2006), sambandet mellan 
revisionsuppdragets längd och redovisningskvalitet (Johnson et al. 2002; Myers et 
al. 2003) samt sambandet mellan redovisningskvalitet och revision utförd av de 
fyra stora revisionsbyråerna (Becker et al. 1998; Francis et al. 1999; Vander 
Bauwhede & Willekens 2004). Utifrån tidigare studier framkommer att oväntade 
periodiseringar är ett etablerat sätt för att mäta redovisningskvalitet och beroende 
på vad som är syftet med studierna dras även slutsatser avseende revisionskvalitet 
(Myers et al. 2003) och revisorns oberoende175 (Ashbaugh et al. 2003). Den exakta 
beräkningen av oväntade periodiseringar skiljer sig mellan studier. I arbeten av 
Young (1999) och Dechow et al. (1995) utvärderas olika alternativa modeller för 
att beräkna oväntade periodiseringar och upptäcka vinstmanipulation.    
 
I samband med upprättande av bokslut krävs att det i redovisningen görs vissa 
justeringar för att intäkter och kostnader ska hänföras till rätt tidsperiod, s.k. 

                                                 
175 I den teoretiska referensramen, avsnitt 2.16, har sambanden mellan begreppen 
redovisningskvalitet, revisionskvalitet och revisorns oberoende diskuterats.  
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periodiseringar. Totala periodiseringar definieras som skillnaden mellan resultat 
före bokslutsdispositioner och kassaflödet från verksamheten (Healy & Wallén 
1999). Extrema periodiseringar innebär att kopplingen mellan kassaflöde och 
redovisat resultat minskar och därmed finns från litteraturen stöd för att 
redovisningen håller en lägre kvalitet (Myers et al. 2003). Ett grundläggande 
antagande vid skattning av oväntade periodiseringar är att de olika 
periodiseringsposterna förväntas öka eller minska proportionellt mot förändringen i 
omsättningen. Utgångspunkten är att storleken på periodiseringsposterna beror av 
förändringen i omsättningen (gäller i studien för samtliga poster förutom 
avskrivningarna) och i avskrivningsbara tillgångar176 (gäller avskrivningar). Om 
omsättningen t.ex. ökar med 10 % är antagandet att de olika periodiseringsposterna 
också bör öka med 10 %. Oväntade periodiseringar utgörs av skillnaden mellan 
summan av förändringen i de faktiska periodiseringsposterna och de utifrån 
omsättningen (och de avskrivningsbara tillgångarna) skattade och förväntade 
periodiseringar. Stora avvikelser mellan faktiska och förväntade periodiseringar, 
d.v.s. stora oväntade periodiseringar, indikerar att kvaliteten på redovisningen är 
låg.   
 
I studien beaktas de poster i redovisningen som vanligtvis är föremål för olika 
periodiseringar. Bedömningen är att inkluderade periodiseringsposter omfattar de 
poster där det finns möjligheter att genom periodiseringar manipulera 
redovisningen. Totala periodiseringar har i denna studie beräknats på följande sätt: 
 
Totala periodiseringar =   ∆kundfordringar04-05 + ∆ Lager04-05 + ∆Upplupna intäkter 
och förutbetalda kostnader04-05 - ∆Leverantörsskulder04-05  - ∆Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter04-05  -Avskrivningar05   
 
Den modell som sedan används för att beräkna de totala oväntade periodiseringarna 
är den modifierade Jonesmodellen177 där ”skattningar” görs per bransch178 (DeFond 
& Jiambalvo 1994; DeFond & Subramanyam 1998; Reynolds et al. 2004; Furgeson 
et al. 2004). Det innebär att de oväntade periodiseringarna först räknas fram per 
bransch och sedan adderas ihop till totala oväntade periodiseringar. Subramanyam 
(1996) visar att den variant av Jonesmodellen där skattningar görs per bransch är 
                                                 
176 Avskrivningsbara tillgångar (eng. property, plants and equipment, PPE) utgörs av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar, dock inte mark som inte skrivs av. I vissa 
årsredovisningar framgår inte hur stort det bokförda värdet för marken är. I dessa fall har hela 
beloppet för ”byggnader och mark” använts.   
177 Den s.k. Jonesmodellen presenterades ursprungligen i ett arbete av Jones (1991).  
178 Företagen i studien är indelade i tillverkande företag, handelsföretag, tjänsteföretag och 
företag i ”annan bransch”. 
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bättre specificerad än motsvarigheten som bygger på tidsserier. Anledningen till att 
skattningarna blir bättre är att periodiseringar ofta är branschspecifika, t.ex. varierar 
storleken på lagret i hög utsträckning utifrån branschtillhörighet. De totala oväntade 
periodiseringarna mäts som skillnaden mellan faktiska periodiseringar och 
förväntade periodiseringar och erhålls som residualerna från följande regression179 
(DeFond & Jiambalvo 1994; Becker et al. 1998; Francis et al. 1999):  
  
Totala periodiseringar/totala tillgångar04=  α(1/totala tillgångar04)+ β1* 
(∆omsättning04-05/totala tillgångar04)+ β2* (avskrivningsbara tillgångar05/totala 
tillgångar04) + є 
 
I enlighet med många tidigare studier används absoluta värden för oväntade 
periodiseringar (Frankel et al. 2002; Ferguson et al. 2004; Reynolds et al. 2004). 
Sammantaget analyseras inom ramen för detta kapitel sex olika 
regressionsmodeller. I regressionsmodeller 1–3 utgörs den beroende variabeln av 
oväntade periodiseringar som betecknas Oväntperiod. 

6.5.2 Kritik mot Jones-modellen 
Det finns delvis skilda uppfattningar om hur oväntade periodiseringar bör mätas 
och det finns också en uppfattning om att dessa kan innehålla vissa mätfel 
(Furgeson et al. 2004). Forskning har visat att vid skattning av oväntade 
periodiseringar kan inte väntade periodiseringar, som är korrelerade vid prestation, 
helt elimineras (Dechow et al. 1995; McNichols 2000). Flera författare har också 
kritiserat Jones-modellen samt efterföljande modifierade modeller för deras 
förmåga att faktiskt mäta redovisningskvalitet och vinstmanipulation (Dechow et 
al. 1995; Guay et al. 1996; Kothari et al. 2005). Kothari et al. (2005) anser att 
modellen är särskilt misspecificerad för urval som inte är slumpmässiga, t.ex. när 
forskare väljer att studera specifikt just de företag som nyligen bytt revisor. 
Bakgrunden är att dessa företag i högre grad uppvisar extrema resultat, vilket kan 
påverka modellskattningarna negativt.  
 
Denna kritik till trots är oväntade periodiseringar, ofta i form av modifierade Jones-
modeller, alltjämt en etablerad metod för att mäta vinstmanipulation och 
redovisningskvalitet. Det har inte presenterats något alternativt mått som är lika 
                                                 
179 Vid skattning av oväntade periodiseringar har extremvärden eliminerats. Förfarandet har varit 
systematiskt och inneburit att den procent av observationerna som har de mest extrema värdena i 
vardera änden eliminerats. Detta förfarande gäller för totala periodiseringar samt för förändringen 
av omsättningen dividerat med de totala tillgångarna. För avskrivningsbara tillgångar dividerat 
med totala tillgångar har den procent av observationerna med högst värde eliminerats, detta 
eftersom negativa värden saknas. I modellen ingår även en felterm eller slumpterm (є).  
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allmänt vedertaget och frekvent nyttjat. Utgångspunkten för denna studie är att 
måttet har vissa av de brister som påtalas av forskare, t.ex. att det är svårt att helt 
eliminera naturliga eller väntade periodiseringar. Bedömningen är emellertid att 
måttet säger en hel del om statusen på företagets redovisning. Denna uppfattning 
stöd av bl.a. Dechow et al. (1995) som demonstrerat att modellen är väl 
specificerad för slumpmässiga urval av företag, vilket är urvalet som gäller för 
denna studie. Genom användandet av ett alternativt mått på redovisningskvalitet, 
som specificeras i avsnitt 6.5.4, baseras slutsatser från studien inte heller enbart på 
identifierade samband med oväntade periodiseringar. Vidare framgår från 
efterföljande avsnitt att analyser även görs av specifika periodiseringsposter.   

6.5.3 Specifika periodiseringar 
Merparten av de studier som använt sig av oväntade periodiseringar har uteslutande 
analyserat totala oväntade periodiseringar för att upptäcka förekomsten av 
vinstmanipulation (Marquardt & Wiedman 2004). De totala periodiseringarna 
mäter de sammantagna möjligheterna för företagsledningen att justera resultatet 
och ger således information på aggregerad nivå. Argumentet för användandet av 
totala periodiseringar är att måttet är omfattande och innehållsrikt, men det ger inte 
så mycket information om hur vinstmanipulation uppnås. Ett mindre antal forskare 
har använt sig av olika specifika periodiseringsposter för att studera 
vinstmanipulation (McNichols 2000; Marquardt & Wiedman 2004; Sundgren 
2006). I avsnitt 6.5.1 framkommer att ett flertal enskilda periodiseringsposter 
tillsammans utgör totala periodiseringar. I forskning föreslås att det finns ett 
informationsvärde med att bryta ned de totala periodiseringarna och analysera 
enskilda periodiseringsposter (Marquardt & Wiedman 2004; Sundgren 2006). Ett 
företag som är intresserat av att försköna redovisningsinformationen genom 
vinstmanipulering kan använda olika periodiseringsposter.  
 
Marquardt och Wiedman (2004) menar att de metoder som används och de 
förtjänster som kan uppnås från vinstmanipulering beror av bakomliggande motiv. I 
olika situationer väljer företagen olika metoder för att manipulera redovisningen i 
önskvärd riktning. Skillnaden i kostnad för att manipulera de olika 
periodiseringsposterna hänger samman med risken att detta uppmärksammas, av 
exempelvis revisor, myndighet, marknaden eller media. Kostnaden för 
vinstmanipulation anses vara högre om risken att bli ”upptäckt” är större. Det är 
vidare så att ju mer förekommande vinstmanipulationen är (fler poster), desto större 
risk att avslöjas. Marquardt och Wiedman argumenterar för att vissa poster i 
resultaträkningen är mindre kostsamma att manipulera, t.ex. sådana som 
uppkommer vid enskilda tillfällen. I forskning kring vinstmanipulation har 
framkommit att för kundfordringar och lager finns särskilt utrymme att manipulera 
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resultatet (Erickson & Wang 1999; Marquardt & Wiedman 2004). Bedard et al. 
(1999) noterar i en genomgång av studier kring hur revisionen planeras och inriktas 
att kundfordringar och leverantörsskulder är poster som mer eller mindre alltid 
granskas av revisorer, eftersom de ofta innehåller felaktigheter.  
 
Genom analyser av både totala periodiseringar och specifika periodiseringsposter 
kan fördelarna med de olika metoderna nyttjas. I denna studie analyseras fem 
specifika oväntade periodiseringsposter; i) kundfordringar, ii) lager, iii) upplupna 
intäkter och förutbetalda kostnader, iv) leverantörsskulder och v) upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter. Analyser av specifika periodiseringar gör det 
möjligt att analysera om det finns någon eller några poster som har särskilt starkt 
samband med totala oväntade periodiseringarna. Av särskilt intresse är sedan 
analyser av sambanden mellan specifika periodiseringar och att revisionsbyrån 
tillhandahåller av rådgivningstjänster. Oväntade kundfordringar har beräknats på 
följande sätt:     
 
(Kundfordringar05-(Kundfordringar04*Oms05/Oms04))/totala tillgångar04 
 
I de fall där förändringen av kundfordringarna inte följer förändringen i omsättning 
uppkommer oväntade kundfordringar. Beräkningen av oväntade periodiseringar är 
analog för övriga specifika periodiseringsposter. Absoluta värden används för de 
specifika periodiseringsposterna.  

6.5.4 Företagens upplevelse av redovisningskvaliteten 
Analyser av redovisningskvaliteten görs i kapitlet även utifrån respondentens 
upplevelse av i vilken utsträckning som revisionen innebär att kvaliteten på 
företagets redovisningsinformation förbättras. Måttet har inte använts i någon 
tidigare studie och mäter inte ”faktisk” redovisningskvalitet som oväntade 
periodiseringar, utan bygger på respondentens subjektiva upplevelse av revisionens 
effekt på redovisningskvaliteten. Måttets relevans kan motiveras utifrån att VD 
respektive ekonomichef har stor erfarenhet av hur företagets revisorers arbetar. 
Dessa personer bör därför bättre än de flesta kunna bedöma revisionen och dess 
effekt på redovisningen. Det gäller inte minst eftersom de också normalt har god 
kännedom om hur redovisningen upprättas i företaget och vilka åtgärder som vidtas 
utifrån påtalanden från revisorn. VD och ekonomichef har vidare inte några 
uppenbara incitament att övervärdera revisionens betydelse för 
redovisningskvaliteten, vilket däremot t.ex. revisorer har.  
 
Respondenten har i studien fått ta ställning till i vilken utsträckning revisionen 
innebär att kvaliteten på företagets redovisning kan förbättras (skala 1–7). Redkval 
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utgör beroende variabel i regressionsmodeller 4–6 och har tidigare inkluderats som 
oberoende variabel i analyser av efterfrågan på rådgivning i kapitel 5. Det angivna 
måttet ger en indikation på redovisnings- och revisionskvaliteten i företaget, vilket 
även är intentionen med måttet Oväntperiod. Bedömningen är att de två måtten 
mäter samma företeelse, men där perspektiv och beräkningsgrunder skiljer sig 
väsentligt. Båda måtten kan kritiseras för vissa brister, men om resultaten från 
analyserna visar på liknande samband finns goda skäl att tilltro dem.    
 
6.6 Påverkansfaktorer  
Inom ramen för studien analyseras sambandet mellan omfattningen på den 
rådgivning som revisionsbyrån utför och redovisningskvaliteten. I modell 1 och 4 
mäts rådgivningens omfattning utifrån andelen konsultarvode (Andelkonsult). 
Måttet anger förhållandet mellan det arvode som betalas till revisionsbyrån för 
konsulttjänster och det totala arvodet till revisionsbyrån. I tidigare studier på 
området har andelen konsultarvode använts i hög utsträckning (Frankel et al. 2002; 
Ashbaugh et al. 2003; Furgeson et al. 2004; Reynolds et al. 2004), vilket innebär 
hög jämförbarhet. Andelen konsultarvode mäter det ökade ekonomiska beroendet 
av klienten och fångar det relativa värdet av konsulttjänsterna i förhållande till 
revisionen, vilket är ett förhållande som kan påverka allmänhetens och lagstiftarens 
uppfattning om revisorns oberoende (Ashbaugh et al. 2003). Måttet beräknas 
utifrån information som finns tillgänglig i företagens årsredovisning. Det bör 
noteras att i konsultarvodet ingår även redovisningstjänster, d.v.s. att 
revisionsbyrån utför löpande redovisning och upprättar bokslut.  
 
I modell 2 och 5 rapporteras resultaten för en dummyvariabel som anger om 
företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning eller inte (Revråd). Variabeln 
baseras på företagens uppgift avseende om företaget under det senaste året anlitat 
revisionsbyrån för rådgivning. Av specifikt intresse ur oberoendesynpunkt är att 
analysera hur redovisningskvaliteten påverkas av att revisionsbyrån upprättar 
bokslut åt företaget. I modell 3 och 6 rapporteras resultaten för en dummyvariabel 
som anger om företaget anlitar revisionsbyrån för upprättande av bokslut eller inte 
(Bokslut).  
 
Av frågeställningar i avsnitt 6.3 följer att i studien analyseras även hur 
redovisningskvaliteten förehåller sig till längden på revisionsuppdraget och till 
huruvida revisionen utförs av en Big 4 revisor. I samtliga modeller i kapitlet ingår 
en variabel för den naturliga logaritmen av längden på revisionsuppdraget 
(Loglängd), vilket är i linje med t.ex. en studie av Geiger och Raghunadan (2002). I 
alternativmodeller testas resultaten också utifrån en indelning i korta uppdrag (upp 
till 3 år), medellånga uppdrag (4–8 år) och långa uppdrag (9 år eller mer). Denna 
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indelning har tidigare tillämpas i arbeten av Johnson et al. (2002) och Carcello och 
Nagy (2004). Samtliga modeller omfattar vidare en dummyvariabel för om 
företaget anlitar en Big 4 revisor eller inte (Big4).  

6.7 Kontrollvariabler 
Vid analyser av samband mellan påverkansfaktorer och redovisningskvalitet är det 
viktigt att i möjligaste mån kontrollera för andra faktorer som kan inverka på 
redovisningskvaliteten. Det innebär att i modellerna inkluderas ett antal 
kontrollvariabler av vilka de flesta i tidigare studier visat sig ha samband med 
redovisningskvaliteten. Faktorer som kan inverka på redovisningskvaliteten kan 
övergripande delas in i sådana som påverkar precisionen samt korrektheten i 
redovisning och de som påverkar företagsledningens incitament att manipulera 
redovisningen. Större företag förväntas ha mer sofistikerade finansiella 
rapporteringssystem, vilket leder till högre precision i redovisningen (Johnson et al. 
2002). Ökad precision i redovisningen ger i sin tur systematiskt lägre oväntade 
periodiseringar (Reynolds et al. 2004). Detta argument och förhållandet att det för 
denna typ av forskning är allmänt vedertaget att kontrollera för storlek medför att 
en variabel för naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar (Tillglog) 
inkluderas i modellerna. Företagsstorlek har också visat sig ha samband med 
efterfrågan på revision (Collis et al. 2004), andra tjänster än revision (Firth 1997; 
Frankel et al. 2002) och med vinstmanipulation (Becker et al. 1998; Reynolds & 
Francis 2000). För att resultaten ska vara jämförbara med tidigare studier används 
totala tillgångar som storleksmått. 
 
Det argumenteras i litteraturen för att företagets ekonomiska ställning kan inverka 
på redovisningskvaliteten. Bakgrunden är att forskning visat att företag som har 
finansiella problem har större incitament att manipulera vinster (DeFond & 
Jiambalvo 1994). Finansiell ohälsa innebär också ökad risk för revisionsbyrån och 
föranleder därmed ökade revisionsinsatser (Cameran 2005). Inkluderandet av 
kontrollvariabler för företagets ekonomiska ställning är relativt vanligt i studier och 
ger skarpare analyser och ökad förklaringsförmåga för modellen (Johnson et al. 
2002). Kothari et al. (2005) argumenterar i en artikel för vikten av att inkludera 
mått på avkastning på totalt kapital i modeller med oväntade periodiseringar som 
ett sätt att kontrollera för lönsamhet. Lönsamheten anses förklara vissa mätfel som 
uppstår vid test med oväntade periodiseringar (Ashbaugh et al. 2003; Kothari et al. 
2005). I flera tidigare studier används en dummyvariabel för om företaget gjort 
förlust det senaste året i stället för avkastningen på totalt kapital (Frankel et al. 
2002; Ashbaugh et al. 2003; Reynolds et al. 2004). I studien inkluderas variabler 
för avkastning på totalt kapital (Rt) och soliditet (Solid) som kontrollvariabler i 
modellerna.  
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Mot bakgrund av studiens urval och i likhet med tidigare analyskapitel ingår även 
dummyvariabler för antal anställda (Anst1-9 och Anst10-49) samt för region 
(Norrland och Småland) som kontrollvariabler i modellerna.   

6.8 De empiriska modellerna preciseras 
I avsnittet definieras de empiriska modeller som syftar till att förklara sambandet 
mellan redovisningskvalitet och rådgivningstjänster från revisionsbyrån. I modell 1 
är den beroende variabeln totala oväntade periodiseringar och andelen 
konsultarvode är en av flera oberoende variabler, vilket är en vanlig ansats för 
forskning på området (Frankel et al. 2002; Ashbaugh et al. 2003; Reynolds et al. 
2004; Antle et al. 2006). I modellen analyseras också samband mellan oväntade 
periodiseringar och längden på revisionsuppdraget (Johnson et al. 2002; Myers et 
al. 2003) och anlitande av en Big 4 revisor (Becker et al. 1998, Francis et al. 1999; 
Vander Bauwhede & Willekens 2004). I modellen ingår även kontrollvariabler i 
form av naturliga logaritmen av totala tillgångar (Tillglog), soliditet (Solid), 
avkastning på totalt kapital (Rt) samt dummyvariabler för antal anställda (Anst1-9 
och Anst10-49) och region (Småland och Norrland).  Beskrivningen ovan innebär 
att regressionsmodell 1 får följande utseende: 
 

 Smålandβ Norrlandβ49Anst10β9Anst1βSolidβ
RtβTillglogβBig4βLoglängdβltAndelkonsuββdOväntperio

109876

543210

++−+−+
++++++=   (1) 

 
I modell 2 ersätts Andelkonsult med en dummyvariabel för om företaget anlitar 
revisionsbyrån för rådgivningen eller inte (Revråd). I modell 3 ingår istället en 
variabel för om företaget anlitar revisionsbyrån för upprättande av bokslut eller inte 
(Bokslut). I modeller 4-6 är skillnaden att den beroende variabeln (Oväntperiod) 
ersätts med en variabel för i vilken utsträckning respondenten upplever att 
revisionen innebär att kvaliteten på redovisningsinformationen förbättras (Redkval). 
Utöver rådgivningsvariablerna och bokslutsvariabeln är de oberoende variablerna 
identiska i samtliga modeller. I tabell 6.1 definieras de variabler som ingår i 
regressionsmodellerna.  
 
Tabell 6.1: Definition och förklaring av beroende och oberoende variabler. 
Variabelbeteckning Förklaring till variabel Definition av variabel 
Oväntperiod 
(beroende variabel i 
modell 1–3) 

Totala oväntade 
periodiseringar,  
absoluta tal 

Enligt specifikation (beräkningar 
följer t.ex. DeFond & Jiambalvo 
1994) 

Redkval 
(beroende variabel i 
modell 4–6) 

Respondentens upplevelse 
avseende i vilken 
utsträckning revisionen 

Mäts på en skala från 1 
(instämmer inte alls) till 7 
(instämmer helt), där en neutral 
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innebär att kvaliteten på 
företagets externa 
redovisningsinformation 
förbättras 

uppfattning motsvaras av 4.  

Andelkonsult (ingår i 
modell 1 & 4) 

Andelen konsultarvode180 i 
förhållande till totalt arvode 
till revisionsbyrån 

Konsultarvode/ 
(revisionsarvode+ 
konsultarvode) 

Revråd (ingår i 
modell 2 & 5)   
 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för 
rådgivning  

0 = Anlitar ej byrån för 
rådgivning 
1 = Anlitar byrån för rådgivning 

Bokslut (ingår i 
modell 3 & 6) 

Företaget anlitar 
revisionsbyrån för 
upprättande av bokslut  

0 = Anlitar ej byrån för bokslut 
1 = Anlitar byrån för bokslut 

Loglängd Naturliga logaritmen av 
längden på 
revisionsuppdraget181  

 

Big4 Företaget anlitar Öhrlings 
PwC, Ernst & Young, 
KPMG eller Deloitte 

0 = Företaget anlitar ej en Big 4 
revisor 
1 = Företaget anlitar en Big 4 
revisor 

Tillglog Naturliga logaritmen av 
totala tillgångar 

 

Rt Räntabilitet eller avkastning 
på totalt kapital182 

Resultat efter finansnetto/totala 
tillgångar  

Solid  Soliditet 
(Värden har hämtats direkt 
från Affärsdata) 

(0,7 *obeskattad reserv+eget 
kapital)/balansomslutning 
 

Anst1–9 Dummyvariabel för företag 
med 1–9 anställda 

0 = 10–49 anställda  
1= 1–9 anställda 
(50–249 anställda är 
referenskategori) 

Anst10–49 Dummyvariabel för företag 
med 10–49 anställda 

0 = 1–9 anställda  
1 = 10–49 anställda 
(50–249 anställda är 
referenskategori) 

Norrland Dummyvariabel för företag 0 = Småland 

                                                 
180 I bilaga 2 preciseras vilka tjänster som räknas in under revisionsarvodet utifrån en 
rekommendation från FARSRS (RedR1, p.Ö). Av revisionsbyrån utförda tjänster vid sidan om 
revisionsuppdraget redovisas under rubriken andra uppdrag, vilket här benämns konsultarvode. 
181 Längden på revisionsuppdraget avser under hur lång tid företagets haft sin nuvarande 
revisionsbyrå. Informationen bygger på uppgifter från respondent.  
182 Räntabilitet på totalt kapital, Rt, definieras vanligtvis som resultat före räntekostnader och 
skatt/totala tillgångar (se Johansson & Runsten 2005). I måttet ingår normalt inte räntekostnader, 
vilket är fallet för måttet Rt som används i denna studie. Det får till följd att angivna Rt-värden är 
något lägre än vad som varit fallet om räntekostnader exkluderats.   
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från Norrland 
(för exakt definition se 
metodavsnitt 3.6.2) 

1 = Norrland 
(Stockholm är referenskategori) 

Småland Dummyvariabel för företag 
från Småland 
(för exakt definition se 
metodavsnitt 3.6.2) 

0 = Norrland 
1 = Småland 
(Stockholm är referenskategori) 

6.9 Beskrivande statistik 
I tabell 6.2 framgår beskrivande statistik för de variabler som ingår i de olika 
regressionerna samt för revisionsarvode (anges i tkr), konsultarvode (anges i tkr) 
och längden på revisionsuppdraget (i antalet år). Referenskategorier för region och 
antal anställda rapporteras också i tabellen.  
 
Tabell 6.2: Beskrivande statistik.  
Variabel Medelvärde/ 

andel i % 
Median Standard- 

avvikelse 
Min Max 

Oväntperiod  0,061 0,041 0,067 0,00003 0,447 
Redkval 5,020 5,000 1,559 1 7 
Revisionsarv. 50,241 20,000 224,254 3,800 9000 
Konsultarv. 33,156 0,000 256,095 0 11000 
Andelkonsult 0,226 0,000 0,273 0,000 0,938 
Revråd 66,0     
Längd uppdrag 14,457 10,000 15,295 1 140 
Loglängd 2,177 2,303 1,050 0,000 4,942 
Big4 67,2     
Tillglog 9,219 8,870 1,968 4,828 18,352 
Rt183 0,046 0,041 0,215 -0,776 0,981 
Solid184 0,462 0,457 0,300 -0,053 1,000 
Anst1-9 82,9     
Anst10-49 14,5     
Anst50-249 2,6     
Norrland 17,8     
Småland 19,7     
Stockholm 62,5     

 
Anledningen till att medianvärdet för konsultarvodet är noll är att drygt 50 % av 
företagen (50,3 %) inte betalar något konsultarvode till revisionsbyrån. Omkring 
2/3 av företagen uppger att de har anlitat revisionsbyrån för rådgivning under det 
                                                 
183  Ett av företagen redovisar ett extremvärde för avkastning på totalt kapital (-178 %). Denna 
observation har eliminerats. Bland företagen med hög avkastning på totalt kapital har ingen 
observation eliminerats, eftersom inget värde avviker extremt. 
184 De två mest extrema observationerna för soliditet (-334 % och -66 %) har eliminerats. 
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senaste året (våren 05-våren 06), men endast hälften av företagen har under 
räkenskapsåret 2005 fakturerats för några andra tjänster än revision. Förklaringen 
till de höga standardavvikelserna för revisionsarvode och konsultarvode är att ett 
par företag som betalar ett väldigt högt revisionsarvode och konsultarvode ingår i 
datamaterialet. Variabeln Andelkonsult som ingår i regressionsanalyserna 
innehåller dock inga extremvärden, eftersom måttet antar värden från 0 till 1.  
 
Det är knappt 1/4 av företagen som betalar mer i konsultarvode än i 
revisionsarvode till sin revisionsbyrå, d.v.s. har en konsultandel som överstiger 50 
procent. Denna andel är i relation till en amerikansk studie av Palmrose (1986) 
relativt hög. Bakgrunden kan i vissa fall vara att revisionsbyrån sköter den löpande 
redovisningen åt företaget. Palmrose menar att när konsultarvodet överstiger 
revisionsarvodet blir detta besvärande ur ett oberoendeperspektiv. Beattie och 
Fearnley (1998) föreslår att en konsultandel på 50 % av det totala arvodet kan 
utgöra en psykologisk barriär för hur utomstående intressenter uppfattar revisorns 
oberoende. Avgörande för utomstående intressenter bör ändå vara hur 
redovisningskvaliteten påverkas av att revisionsbyrån tillhandahåller andra tjänster 
än revision till klienten, detta eftersom denna information ligger till grund för deras 
beslutsfattande. I efterföljande analyser i avhandlingen är just sambandet med 
redovisningskvaliteten av primärt intresse. 

6.10 Empiriska analyser av redovisningskvalitet  
I tabell 6.3 på nästa sida redovisas resultatet från de multipla linjära 
regressionsmodeller185 som utförts i enlighet med modellpreciseringen.  

                                                 
185 Den engelska benämningen är ordinary least square regression (OLS). Regressionsanalyser 
för modeller 4–6 har även utförts med en logistisk regressionsanalys. Den beroende variabeln har 
då antagit värdet 1 för företag som upplever att revisionen ger förbättrad redovisningskvaliteten 
(har svarat i intervallet 5–7) och värdet 0 för övriga företag (har svarat i intervallet 1–4). Dessa 
logistiska regressionsanalyser ger precis samma resultat som med den multipla linjära 
regressionsanalysen med avseende på de oberoende variablernas förtecken och signifikansnivå.  
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Tabell 6.3: Multipel linjär regressionsanalys av redovisningskvalitet. 
 Oväntperiod  Redovkval 
Variabel Modell  1 

Koeff. 
(sig.) 

Modell  2 
Koeff. 
(sig.) 

Modell  3 
Koeff. 
(sig.) 

Modell 4 
Koeff. 
(sig.) 

Modell 5 
Koeff. 
(sig.) 

Modell 6 
Koeff. 
(sig.) 

Andelkonsult -0,027* 
(0,058) 

  1,424*** 
(0,000) 

  

Revråd  -0,029*** 
(0,000) 

  1,436*** 
(0,000) 

 

Bokslut   -0,019** 
(0,012) 

  0,798*** 
(0,000) 

Loglängd -0,013*** 
(0,000) 

-0,011*** 
(0,001) 

-0,011*** 
(0,002) 

0,114 
(0,182) 

0,024 
(0,772) 

0,068 
(0,434) 

Big4 0,009 
(0,234) 

0,005 
(0,509) 

0,006 
(0,376) 

-0,594*** 
(0,000) 

-0,514*** 
(0,003) 

-0,550*** 
(0,002) 

Tillglog -0,007*** 
(0,001) 

-0,005* 
(0,051) 

-0,008*** 
(0,000) 

0,198*** 
(0,000) 

0,048 
(0,375) 

0,250*** 
(0,000) 

Rt 0,014 
(0,508) 

0,003 
(0,891) 

0,015 
(0,456) 

-1,754*** 
(0,000) 

-0,946** 
(0,024) 

-1,709*** 
(0,000) 

Solid -0,037*** 
(0,003) 

-0,031** 
(0,011) 

-0,039*** 
(0,002) 

0,334 
(0,277) 

0,013 
(0,963) 

0,271 
(0,373) 

Anst1-9 -0,010 
(0,655) 

-0,013 
(0,572) 

-0,013 
(0,558) 

-0,030 
(0,957) 

-0,018 
(0,972) 

0,082 
(0,881) 

Anst10-49 -0,009 
(0,684) 

-0,011 
(0,612) 

-0,014 
(0,553) 

0,150 
(0,790) 

0,201 
(0,704) 

0,344 
(0,537) 

Norrland 0,004 
(0,655) 

0,004 
(0,641) 

0,002 
(0,797) 

0,323 
(0,138) 

0,442** 
(0,028) 

0,470** 
(0,025) 

Småland 0,013 
(0,186) 

0,014 
(0,117) 

0,011 
(0,209) 

0,683*** 
(0,004) 

0,696*** 
(0,001) 

0,889*** 
(0,000) 

N 320 318 320 340 338 340 
F-värde  
(sig.) 

5,556 
(0,000) 

6,613 
(0,000) 

5,751 
(0,000) 

7,217 
(0,000) 

12,203 
(0,000) 

7,626 
(0,000) 

Justerat R2 0,125 0,150 0,129 0,154 0,249 0,163 
* = p > 0,1, ** = p > 0,05, *** = p > 0,01 
 
Resultaten visar övergripande att förhållandet att revisionsbyrån utför 
rådgivningstjänster samt upprättar bokslut har ett positivt signifikant samband med 
redovisningskvalitet, vilket gäller för båda måtten på redovisningskvalitet. I de 
analyser där redovisningskvalitet mäts utifrån oväntade periodiseringar framgår ett 
signifikant samband mellan längden på revisionsuppdraget och en högre 
redovisningskvalitet, medan ett sådant samband inte visar sig för upplevd 
redovisningskvalitet. Analyser av kvalitetsskillnader mellan Big 4 och andra 
revisionsbyråer visar inte på några signifikanta resultat när redovisningskvalitet 
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mäts genom oväntade periodiseringar, men det framgår däremot att företagen som 
anlitar andra revisionsbyråer i högre upplever att revisionen bidrar till förbättrad 
redovisningskvalitet. Modellerna har en förklaringsgrad på 13–25 %.  
 
En alltför hög korrelation mellan de beroende variablerna försvårar tolkningen och 
visar på problem med multikollinearitet. Vid multipel linjär regression kan 
förekomsten av multikollinearitet upptäckas genom måtten Variance Inflation 
Factor (VIF) respektive Tolerance (Hair et al. 2006:227). VIF mäter hur mycket av 
variansen i regressionskoefficienterna som påverkas av problem med 
multikollinearitet. Ett VIF-mått på 1 är en indikation på ett visst samband mellan de 
beroende variablerna, men utgör i allmänhet inte något problem. Ett högre värde än 
10 indikerar avsevärda problem med multikollinearitet (Hair et al. 2006:230). 
Tolerance anger mängden varians hos en oberoende variabel som inte förklaras av 
någon annan oberoende variabel. Låga ”toleransvärden” indikerar problem med 
multikollinearitet. Enligt Hair et al. (2006:230) indikerar värden under 0,1 större 
problem med multikollinearitet. Forskare kan dock ha anledning att vara mer 
restriktiva än angivna riktlinjer.  
 
För samtliga oberoende variabler, förutom dummyvariabler för antal anställda, 
ligger VIF-värden på 1–2 och toleransvärden på 0,5–1. Dessa värden indikerar att 
det inte föreligger några problem med multikollinearitet. För dummyvariablerna för 
antal anställda, Anst1–9 och Anst10–49, ligger VIF värden på 6–7 och 
toleransvärden är omkring 0,15. Dessa värden är klart högre än för övriga variabler, 
men indikerar inte större problem med multikollinearitet. Bakgrunden till 
förhållandevis högre VIF-värden och lägre toleransvärden för antal anställda är att 
datamaterialet är viktat, vilket gör att de små företagen får stor vikt och de stora 
företagen liten vikt. I syfte att kontrollera om detta förhållande medför problem vid 
skattning av regressionskoefficienter genomförs regressioner där dummyvariabler 
för anställda elimineras. Denna kontroll har även gjorts mot bakgrund av 
modellerna även omfattar ett annat storleksmått, Tillglog. Resultaten från dessa 
regressioner visar på i allt väsentligt samma resultat som när dummyvariabler för 
antal anställda ingår, med avseende på de enskilda oberoende variablernas 
koefficient och signifikans. Valet har därför blivit att inkludera dummyvariabler för 
antal anställda i de modeller som rapporteras, vilket är analogt med 
tillvägagångssättet i kapitel 5. Fortsättningsvis i kapitlet tolkas resultaten av 
regressionsmodellerna för de enskilda påverkansfaktorerna samt för 
kontrollvariablerna.   
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6.10.1  Rådgivningstjänster  
Regressionsmodell 1 visar på ett negativt samband mellan totala oväntade 
periodiseringar och andelen konsultarvode (Andelkonsult). Sambandet är 
signifikant på 10 %-nivån (sig. 0,058). Resultatet innebär att ju mer företaget 
betalar till revisionsbyrån för andra tjänster än revision desto lägre är de oväntade 
periodiseringar. Eftersom låg grad av oväntade periodiseringar är ett mått på hög 
redovisningskvalitet innebär resultatet att med ökat konsultarvode till 
revisionsbyrån håller redovisningen en högre kvalitet. Kompletterande analyser 
visar att företagen vars andel konsultarvode överstiger 50 % av totalt arvode har en 
signifikant högre redovisningskvalitet, i form av lägre oväntade periodiseringar, i 
jämförelse med företagen som inte betalar något konsultarvode (sig. 0,019). 
Resultaten indikerar att bland företagen som betalar ett högt konsultarvode är 
redovisningskvaliteten som högst. I modell 2 framkommer ett negativt signifikant 
samband mellan oväntade periodiseringar och Revråd (sig. < 0,001). Det innebär 
att företagen som anlitar revisionsbyrån för rådgivning har en signifikant högre 
kvalitet på sin redovisning i jämförelse med företag som inte anlitar för rådgivning. 
 
Sambandet mellan redovisningskvalitet och rådgivningsmåtten i modell 1 och 2 är 
signifikant även när upp till 2 % av extremvärdena för oväntade periodiseringar 
exkluderats186. Vidare har extremvärden eliminerats vid beräkningen av oväntade 
periodiseringar, vilket framgår under avsnitt 6.5.1. Förhållandet att resultaten inte 
drivs av extremvärden är viktigt mot bakgrund av att extrema oväntade 
periodiseringar i högre grad kan vara relaterade till mätfel. Att liknande resultat 
framkommer för olika rådgivningsmått ger stöd för att när revisionsbyrån lämnar 
råd till klienten är de oväntade periodiseringar lägre och redovisningskvaliteten 
högre.  
 
Regressionsmodell 4 visar på ett signifikant positivt samband mellan andelen 
konsultarvode (Andelkonsult) och företagens upplevelse avseende i vilken grad 
revisionen medför förbättrad redovisningskvaliteten (sig. < 0,001). Vidare 
framkommer från modell 5 ett signifikant positivt samband för förhållandet att 
företaget anlitar revisionsbyrån för rådgivning (Revråd) och upplevd förbättrad 
redovisningskvalitet (sig. < 0,001). Dessa resultat visar att företagen som anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning i högre utsträckning upplever att revisionen bidrar till 
förbättrad redovisningskvalitet och bekräftar de identifierade sambanden från 
modell 1 och 2. Sammantaget finns stöd för att revisionsbyråns rådgivning har en 
positiv effekt på redovisningskvalitet, både i form av lägre oväntade periodiseringar 
och företagets upplevelse av i vilken grad revisionen ger förbättrad 
                                                 
186 I modell 1 är sambandet signifikant på minst 10 %-nivån och i modell 2 på minst 5 %-nivån.  
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redovisningskvalitet. Att de två måtten ger ett liknande resultat indikerar även att 
VD och ekonomiansvarig på ett bra sätt kan bedöma revisionsbyråns arbete och 
dess påverkan på redovisningens kvalitet. 
 
Det har föreslagits att tillhandahållande av rådgivning riskerar att hota revisorns 
objektivitet i granskningen av företagets transaktioner (DeFond et al. 2002). 
Resultaten ger dock inget stöd för att rådgivningstjänster skulle utgöra ett 
betydande hot mot revisorns oberoende, eftersom detta i så fall borde återspeglas i 
form av en lägre redovisningskvalitet (Kinney et al. 2004). De positiva effekterna 
av rådgivningen förefaller i vart fall mer än väl överväga eventuella negativa 
effekter i form av ett minskat oberoende (Kinney et al. 2004). I linje med 
tolkningen i litteraturen ger resultaten stöd för att rådgivningstjänster förbättrar 
revisionskvalitet. Oväntade periodiseringar har i studier använts som mått på 
revisionskvalitet (Becker et al. 1998; Francis et al. 1999; Vander Bauwhede & 
Willekens 2004). Resultaten ger förstås inte möjligt att uttala sig om revisorns 
sinnestillstånd vid granskningen, men däremot kring hur rådgivningstjänster hänger 
samman med redovisningskvaliteten. Företagets externa redovisning är i första 
hand avsedd för utomstående intressenter och för dem är kvaliteten på 
redovisningsinformationen av avgörande intresse. Mot bakgrund av en identifierad 
högre kvalitet på redovisningen vid utförande av rådgivning finns inte anledning att 
utifrån ett intressentperspektiv ifrågasätta lämpligheten med att revisionsbyrån 
tillhandahåller rådgivningstjänster.   
 
De flesta tidigare studier har inte påvisat något samband mellan andelen 
konsultarvode och oväntade periodiseringar (Antle et al. 2002; Ashbaugh et al. 
2003; Chung & Kallapur 2003; Reynolds et al. 2004; Francis & Ke 2006). I Antle 
et al. (2006) identifieras dock i likhet med denna studie ett negativt samband 
mellan andel konsultarvode och oväntade periodiseringar. Förhållandet att denna 
studie är utförd i små och medelstora företag som är onoterade kan vara en 
bakomliggande förklaring till att resultaten avviker från vissa tidigare resultat. De 
identifiera sambanden föreslås vara relaterade både till företagets förmåga att 
upprätta redovisning samt till revisionsbyråns granskningsarbete. 
 
I mindre företag är revisionsbyråns rådgivning särskilt viktig för att säkerställa 
kvaliteten i redovisningen och att lagkraven efterlevs, vilket bl.a. diskuterats i 
Gooderham et al. (2004). Företagen i studien anser också i allmänhet att 
revisionsbyråns rådgivning är betydelsefull för att företaget ska kunna efterleva 
lagens krav på extern redovisning och skatt187. Genom rådgivningstjänster, 

                                                 
187 Medelvärde för påstående: 5,08. En neutral uppfattning motsvarar 4.   
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framförallt om de ligger inom revisorns kärnkompetens, kan företagens kunskap 
om t.ex. ekonomiska rutiner och lagstiftning förbättras. Kinney et al. (2004) har 
också argumenterat för att de företag som köper rådgivningstjänster från 
revisionsbyrån i allmänhet är angelägna om att upprätthålla en hög 
redovisningskvalitet.  Det bakomliggande antagandet är här att företagen som 
rådfrågar utomstående experter, t.ex. revisionsbyrån, har en delvis annan inställning 
och attityd (Kinney et al. 2004). Dessa företag är villiga att ta in synpunkter från 
kompetenta utomstående aktörer för att utveckla sin verksamhet och är också måna 
om långsiktiga och goda relationer till sina olika intressenter. För just relationer till 
utomstående intressenter är en god redovisningskvalitet av betydelse (jfr. 
diskussioner om behovet av information i avsnitt 2.1). 
 
I litteraturen kring kunskapsöverföring argumenteras för att revisionsbyrån genom 
konsultuppdrag får förbättrad kunskap om företagets verksamhet och dess 
ekonomiska situation, vilket medför effektivitetsförbättringar (Arruñada 1999). 
Empirisk forskning kring kunskapsöverföring har huvudsakligen analyserat 
sambandet mellan revisionsarvode och konsultarvode (Simunic 1984: Palmrose 
1986; Ezzamel et al. 2002). Bakgrunden för denna inriktning är att om revision och 
rådgivning ger ömsesidiga positiva effekter till den andra tjänsten ska detta 
återspegla sig i antingen lägre kostnader eller högre intäkter (Antle et al. 2006). I 
denna studie föreslås att det identifierade positiva sambandet mellan 
rådgivningstjänster och en hög redovisnings- och revisionskvalitet ger en indikation 
på förekomsten av kunskapsöverföring mellan tjänsterna.  
 
I Kinney et al. (2004) diskuteras kring att utförandet av andra tjänster än revision 
kan öka effektiviteten i revisionen genom kunskapsöverföring, vilket är ett 
argument som stöds av resultaten i denna studie. Granskning och rådgivning är 
förvisso två skilda uppgifter, men till följd av att samma information i hög 
utsträckning nyttjas kan effektiviteten i tjänsterna förbättras (Simunic 1980; 
Arruñada 1999). Kunskap om klientens datasystem eller skattehantering från 
konsultuppdrag kan ge ökad revisionskvaliteten (Kinney et al. 2004), t.ex. genom 
bättre möjlighet att utföra centrala risk- och väsentlighetsbedömningar. En 
bakgrund till ett positivt samband mellan rådgivningstjänster och revisionskvalitet 
kan vara en rådgivningseffekt som ger revisorn bättre förståelse för förändringar i 
klientens resultat (Beck & Wu 2006).  
 
Genom rådgivningsuppdragen får revisionsbyrån inte bara förbättrad kännedom om 
företaget och dess verksamhet utan även en närmare och mer personlig kontakt 
med VD och/eller ekonomichef (Seow et al. 2001). Företagen som anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning upplever i högre utsträckning att relationen till 
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revisorn är personlig, snarare än strikt yrkesmässig188. En nära relation mellan 
revisor och klient i mindre företag har föreslagits innebära ett hot mot revisorns 
oberoende (Seow et al. 2001). I revisorslagen framgår att den revisor som har en 
nära personlig relation till uppdragsgivaren bör avsäga sig uppdraget (RevL 21 §, 1 
d). Förbudet är emellertid precis som för andra typer av hot mot revisorns 
oberoende inte absolut (se vidare bilaga 2). Utifrån resultaten hävdas att det finns 
anledning att även beakta att under förhållanden där relationen mellan revisor och 
företagsledning är personlig och där revisorn har god insikt i verksamheten är 
sannolikheten mindre att företagsledningens skulle vilja eller kunna vilseledda 
revisorerna som genomför granskningen. I forskning och lagstiftningsärenden 
argumenteras endast utifrån att revisorn som utför rådgivningstjänster blir mer 
mottaglig för klientens önskemål och påtryckningar, men samtidigt bör även 
framhållas att benägenheten för företagen att vilseleda revisorn kan vara lägre. 
Detta gäller särskilt för företag som i hög grad anlitar revisionsbyrån och de som 
gjorts sig beroende av rådgivningsstöd för att klara lagkraven. Dessa företag torde 
vara mer benägna att följa revisorns rekommendationer.    

6.10.2  Upprättande av bokslut  
Modell 3 visar på ett negativt signifikant samband mellan oväntade periodiseringar 
och variabeln Bokslut (sig. 0,012). När företaget anlitar revisionsbyrån för att 
upprätta årsbokslut är oväntade periodiseringar lägre. Det innebär att för 
redovisningen är det positivt att revisionsbyrån upprättar årsbokslutet, som då 
håller en högre kvalitet än när företaget själv eller någon annan upprättar bokslutet. 
Resultaten från modell 6 visar på ett positivt signifikant samband mellan att 
revisionsbyrån upprättar bokslut och upplevd redovisningskvalitet (sig. < 0,001). 
Förhållandet att ett liknande samband uppkommer med två helt skilda sätt att mäta 
redovisningskvalitet stärker resultatets tillförlitlighet. Oavsett om måttet för 
redovisningskvalitet baseras på information från årsredovisningsdata eller på 
upplevelser hos VD/företagsledare finns tydliga indikationer på ett positivt 
samband mellan redovisningskvalitet och att revisionsbyrån upprättar företagets 
bokslut.  
 
Mot bakgrund av att regelverket avseende möjligheten för revisionsbyrån att utföra 
både redovisningstjänster och revision varierar beroende av företagets storlek (se 
prop. 2005/06:97) är vidare analyser befogade.  Analyser har utförts där materialet 
brutits ned i olika storleksklasser. I företagen som har 1–9 och 10–49 anställda 
upprättas bokslutet av revisionsbyrån i 43 % av företagen, medan denna andel är  

                                                 
188 Medelvärde för påstående utifrån anlitande av revisionsbyrån för rådgivning: 3,11 (ej råd), 
3,86 (råd). Skillnaden mellan grupperna är signifikant på 1 %-nivån (sig. 0,000). 
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7 % bland företagen som har 50–249 anställda. En separat analys där endast 
företagen som har upp till nio anställda ingår visar på ett signifikant negativt 
samband mellan att revisionsbyrån upprättar bokslut och oväntade periodiseringar 
(sig. 0,003). Bland företag som har 10–49 anställda eller 50–249 anställda 
framkommer däremot inget signifikant samband. Det innebär att 
redovisningskvaliteten förbättras när revisionsbyrån upprättar bokslutet i de mindre 
företagen, medan någon kvalitetsskillnad inte kan identifieras i de större företagen. 
När redovisningskvalitet mäts utifrån respondentens upplevelse (Redkval) framgår 
precis samma samband. I företag som har upp till nio anställda framgår ett positivt 
signifikant samband mellan upplevd redovisningskvalitet och att revisionsbyrån 
upprättar bokslutet (sig. < 0,001), vilket däremot inte visar sig gälla för företag med 
10–49 eller 50–249 anställda. Resultaten visar att det är i de minsta företag som det 
ur kvalitetshänseende är betydelsefullt att revisionsbyrån har möjlighet att upprätta 
bokslutet. I de större företagen framkommer däremot inte kvalitetsskillnader utifrån 
om bokslutet upprättas av företaget självt, revisionsbyrån eller av någon annan. 
 
I avsnitt 6.3 har framkommit att ett utökat s.k. redovisningsjäv (ABL 9:14) endast 
gäller för redovisningstjänster i företag som överstiger vissa gränsvärden (exakt 
definition i avsnitt 6.3 och i bilaga 2). Sammantaget är det 9 % av företagen i denna 
studie som överstiger två av de tre gränsvärdena och därmed omfattas av de nya 
reglerna. Bland dessa är det endast sex företag som överstiger 2 av dessa 3 
gränsvärden och som samtidigt också anlitar revisionsbyrån för upprättande av 
bokslut189. För denna grupp företag, som direkt berörs av de nya reglerna, kan inte 
någon kvalitetsskillnad i redovisningen identifieras utifrån om bokslutet upprättas 
av revisionsbyrån eller inte190. Frånvaro av kvalitetsskillnader gäller oavsett om 
regressionsanalyser utförs med oväntade periodiseringar eller upplevd 
redovisningskvalitet som beroende variabel. Regressionsanalyser med endast 
företagen som understiger samtliga aktuella gränsvärden visar på ett signifikant 
negativt samband mellan att revisionsbyrå upprättar bokslut och oväntade 
periodiseringar191 (sig. 0,011), vilket indikerar en högre redovisningskvalitet. 
Analyser utifrån respondentens upplevelser visar vidare på ett signifikant positivt 

                                                 
189 Om datamaterialet inte viktas är det 41 företag som överstiger två av tre gränsvärden och 
samtidigt anlitar revisionsbyrån för upprättande av bokslut. Dessa företag har sedan studien 
genomfördes fått byta leverantör av antingen boksluts- eller revisionstjänsten, om de inte istället 
valt att upprätta bokslutet själva.  
190 Resultatet gäller även när företagen som endast överstiger ett gränsvärde ingår i 
regressionsmodellen. I analyserna där företagen som överstiger ett gränsvärde ingår är det 37 
företag som anlitar revisionsbyrån för bokslut.  
191 Resultatet gäller även när företagen som överstiger ett av gränsvärdena ingår i 
regressionsmodellen.     



251

samband mellan redovisningskvalitet och att revisionsbyrån upprättar bokslutet  
(sig. < 0,001).  
 
Forskning har inte tidigare behandlat sambandet mellan redovisningskvalitet och att 
revisionsbyrån upprättar bokslutet. Studien ger en tydlig indikation på att i mindre 
företag (1–9 anställda) är det för redovisningskvaliteten viktigt att revisionsbyrån 
har möjlighet att upprätta bokslutet. Resultaten kan vara relaterade antingen till att 
bokslutsarbetet görs med högre kvalitet eller att revisionsarbetet kan effektiveras. 
Det kan även vara en följd av en kombination av dessa faktorer. Genom att 
revisionsbyrån deltar i upprättande av bokslutet kan medvetna och omedvetna 
felaktigheter i den löpande redovisningen åtgärdas redan innan själva 
revisionsarbetet inleds.  
 
Bokslutsarbetet kan betraktas som en mer komplex del av 
redovisningsskyldigheten. Resultaten indikerar att det sannolikt uppkommer en 
kvalitetsskillnad i redovisningen när revisionsbyrån upprättar bokslutet i små 
företag. Denna skillnad kan härledas till att i mindre företag är kompetensen i 
redovisningsfrågor normalt lägre (Gooderham et al. 2004). Genom att 
revisionsbyrån upprättar bokslutet föreslås att möjligheten ökar för att t.ex. 
periodiseringar blir riktigt utförda, eftersom bokslutsarbete ligger inom ett av 
byråernas huvudsakliga kompetensområde. I linje med Ezzamel et al. (2002) 
föreslås vidare att revisionsarbetet blir enklare om revisionsbyrån också utför 
redovisningstjänster. Genom att samma revisionsbyrå upprättar bokslutet har 
granskade revisorer en bättre kännedom om det material som ska granskas, vilket 
ger dem en indikation på var olika risker i underlaget finns. Argumentet att 
oberoendet skulle vara hotat till följd av att byrån tillhandahåller både 
redovisningstjänster och revision verkar utifrån resultaten inte giltigt. Om 
kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag medför negativa konsekvenser 
för revisorns oberoende övervägs de mer än väl av andra positiva effekter.  

6.10.3  Längden på revisionsuppdraget  
Resultat från modeller 1–3 visar att variabeln för längden på revisionsuppdraget 
(Loglängd) har ett signifikant negativt samband med oväntade periodiseringar på  
1 % -nivån192.  Sambandet innebär att kvaliteten på redovisning och revision ökar i 
takt med längden på revisionsuppdraget, vilket är linje med vissa tidigare studier 
(Geiger & Raghunadan 2002; Ghosh & Moon 2005). När redovisningskvalitet mäts 
utifrån upplevd redovisningskvalitet är sambandet med längden på 

                                                 
192 Resultatet är desamma för en kontinuerlig variabel för längden på revisionsuppdraget som inte 
har logaritmerats. 
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revisionsuppdraget också positivt, men däremot inte signifikant i någon av 
modellerna 4–6. Mot bakgrund av att det påvisats att revisionskvaliteten kan skilja 
sig åt i olika skeden av revisionsuppdraget (Johnson et al. 2002) har även 
fördjupade analyser genomförts.   
 
Om längden på revisionsuppdraget delas in utifrån Johnson et al. (2002) samt 
Carcello och Nagy (2004) framkommer inte några signifikanta samband med 
oväntade periodiseringar. Resultaten visar att oväntade periodiseringar är högre vid 
korta uppdrag (1–3 år) och medellånga uppdrag (4–8 år) i jämförelse med 
referenskategorin långa uppdrag (9 år eller mer), men skillnaderna är inte 
signifikanta i modeller 1–3. Det framkommer inte heller några signifikanta 
skillnader mellan korta uppdrag och medellånga uppdrag. Det kan noteras att 
indelningen innebär att omkring 60 % av företagen har långa uppdrag. Förhållandet 
att redovisningskvaliteten inte försämras under långa revisionsuppdrag ligger i linje 
med ett par amerikanska studier (Johnson et al. 2002; Carcello & Nagy 2004).   
 
Med en indelning som syftar till att bilda tre jämnstora grupper framkommer 
däremot signifikanta skillnader i redovisningskvalitet mellan korta uppdrag (0–5 
år), medellånga uppdrag (6–15 år) och långa uppdrag (16 år eller mer). Resultaten 
från dessa kompletterande analyser visar att oväntade periodiseringar i modeller  
1–3 är signifikant lägre för långa uppdrag i förhållande till korta uppdrag och 
medellånga uppdrag193. Det framkommer inte några signifikanta skillnader mellan 
korta och medellånga uppdrag. Med en jämn fördelning av antalet observationer 
framgår tydligt att revisionskvaliteten är högst för den tredjedel av företagen som 
haft uppdraget längst. Signifikansen i kvalitetsskillnader mellan olika längder på 
uppdraget är dock beroende av hur korta, medellånga respektive långa uppdrag 
definieras. En lägre redovisningskvalitet bland korta uppdrag har även identifierats 
i tidigare studier med oväntade periodiseringar (Johnson et al. 2002; Carcello & 
Nagy 2004). För analyser med upplevd redovisningskvalitet identifieras däremot 
inte några signifikanta samband för olika längder på revisionsuppdraget. Till 
skillnad från för rådgivningstjänster bekräftas inte ett identifierat samband med 
måttet för upplevd redovisningskvalitet.   
 
För revisionsuppdrag i mindre företag finns utifrån resultaten inte något stöd för 
införandet av ett krav på obligatorisk rotation av revisionsbyrå. I denna empiriska 
studie framkommer inga indikationer på att oberoendet skulle hotas när relationen 
                                                 
193 I dessa modeller har Loglängd ersatts med dummyvariabler för korta och medellånga uppdrag. 
Skillnaderna mellan referenskategorin långa uppdrag och korta respektive medellånga uppdrag är 
signifikant på 1 %-nivån. Det framkommer inga signifikanta skillnader mellan korta uppdrag och 
medellånga uppdrag.   
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mellan revisionsbyrå och klient fördjupas i takt med längden på revisionsuppdraget. 
Det finns åtminstone inget stöd för att ett eventuellt minskat oberoende skulle 
återspegla sig i form av längre redovisnings- och revisionskvalitet, utan 
förhållandet är det rakt motsatta. Resultaten stödjer i stället argumentet att det finns 
en lärandekurva för revisorer (Knapp 1991; Petty & Cuganesan 1996). Argumentet 
om en lärandekurva innebär att kvaliteten i revisorns arbete ökar till följd av ökade 
kunskaper om företaget och dess verksamhet. Med klientspecifik kunskap om 
verksamheten finns bättre möjligheter att upptäcka fel i redovisningen (Beck et al. 
1988).  Resultaten stödjer däremot inte att revisorn med ökad längd på uppdraget 
skulle agera vanemässigt på ett sätt som skulle försämra revisionskvaliteten 
(Arruñada & Paz-Ares 1997). Fortsatta revisioner tenderar att utföras med 
utgångspunkten från tidigare revisioner. Wright (1988) och Bedard (1989) har 
funnit att revisorer i hög utsträckning förlitar sig på tidigare års planering av 
revisionsuppdraget, vilket resulterar i en repetition av ett stort antal 
revisionsprocedurer.  
 
Ett nytt uppdrag innebär att stora revisionsinsatser läggs ned, i vissa fall överstiger 
kostnaderna de intäkterna som uppdraget ger under första året (Geiger & 
Raghunadan 2002). Att revisorer har höga uppstartskostnader för revision av nya 
klienter och att det finns ekonomiska fördelar för revisorer att behålla samma 
uppdrag har tolkats som incitament för att tillmötesgå ledningen och i högre 
utsträckning acceptera tveksam redovisning i början på ett uppdrag (Geiger & 
Raghunadan 2002). Resultaten visar på högre kvalitet för långa uppdrag, men det 
framgår inte att kvaliteten skulle vara särskilt låg för korta uppdrag i jämförelse 
med medellånga uppdrag. Det innebär att resultaten inte stödjer att risken för låg 
kvalitet är särskilt hög i början på ett revisionsuppdrag, vilket framkommit i vissa 
tidigare studier (Johnson et al. 2002; Carcello & Nagy 2004). Det bör noteras att 
stora nedlagda resurser i början på uppdragen också indikerar en ambition att 
upprätthålla hög kvalitet från den första revisionen.  

6.10.4  Big 4 revisor    
Regressionsmodeller 1–3 visar inte på några signifikanta samband mellan 
redovisningskvalitet, i form av oväntade periodiseringar, och förhållandet att 
företaget anlitar en Big 4 revisor (Big4). Sambandet med oväntade periodiseringar 
är positivt för Big4 i de tre modellerna. Det kan noteras att de redovisade resultaten 
inte säger något om huruvida kvaliteten i allmänhet är hög eller låg, utan endast att 
kvalitetsskillnader mellan de olika revisionsbyråerna inte är signifikanta. Modeller 
4–6 visar på ett signifikant negativt samband mellan upplevd redovisningskvalitet 
och anlitande av en Big 4 revisor. Det innebär att företagen som anlitar en annan 
revisionsbyrå än Big 4 i högre grad upplever att revisionen medför förbättrad 
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redovisningskvalitet. Resultaten förmedlar sammantaget bilden att vid revision av 
privata små och medelstora företag är revisionskvaliteten inte högre hos de stora 
revisionsbyråerna och den upplevda kvaliteten bedöms som högre av företag som 
anlitar en mindre revisionsbyrå.  
 
De redovisade resultaten från denna studie står i motsats till ett flertal tidigare 
studier på området. I litteraturen finns både teoretiska argument (DeAngelo 1981a) 
och empiriska resultat (DeFond & Jiambalvo 1991; Teoh & Wong 1993) som 
indikerar att de fyra stora revisionsbyråerna håller en högre revisionskvalitet än 
övriga revisionsbyråer. Becker et al. (1998) och Francis et al. (1999) har t.ex. funnit 
empiriskt stöd för att Big 4 revisorer begränsar vinstmanipulation (lägre oväntade 
periodiseringar) i publika amerikanska företag och DeFond (1992) har funnit att de 
stora revisionsbyråerna i högre utsträckning utfärdar orena revisionsberättelser. De 
allra flesta studier kring anlitande av Big 4 revisorer och redovisningskvalitet är 
utförda på publika bolag i USA, vilket innebär att resultaten inte är direkt 
överförbara till de förhållanden som gäller för denna studie. De stora 
revisionsbyråerna har förvisso t.ex. gemensamma system och program för 
revisionen, men det praktiska arbetet med granskningen skiljer sig sannolikt 
avsevärt åt mellan stora amerikanska bolag och mindre privata svenska bolag. 
Frånvaron av signifikanta samband mellan typ av revisor och redovisningskvalitet i 
analyser med oväntade periodiseringar överensstämmer med resultat från Vander 
Bauwhede och Willekens (2004) som studerat privata företag i Belgien. En studie 
av Maijoor och Vanstraelen (2006) visar på högre revisionskvalitet bland företag 
med Big 4 revisorer i Storbritannien, medan inga signifikanta samband identifierats 
för datamaterial från Frankrike och Tyskland.  
 
Avsaknaden av rättsprocesser mot revisorer samt att redovisningsinformationen i 
privata företag inte genomgår en noggrann läsning av investerare, finansanalytiker 
och lagstiftare föreslås i linje med Vander Bauwhede och Willekens (2004) vara en 
orsak till att studien inte ger stöd för att de stora revisionsbyråerna håller en högre 
revisionskvalitet. När det finns få intressenter till redovisningsinformationen, vilket 
ofta är fallet i mindre och privata företag, är risken att revisionsmisstag upptäcks 
låg. Det innebär i sin tur att det är möjligt för de stora revisionsbyråerna att sänka 
kraven på revisionskvaliteten, utan att risken blir för stor att skada byråns rykte, 
varumärke och image genom att en bristfällig revision uppdagas. På samma sätt 
som i Belgien är antalet rättsprocesser mot revisorer mycket få i Sverige.  
 
Översynen av revisorer utförs av statliga Revisorsnämnden som under 2007 
sammanlagt öppnade 140 fall för prövning (Revisorsnämnden 2008). 
Revisorsnämnden utfärdade under 2007 disciplinära åtgärder mot 66 revisorer och 
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av dessa innebar tio ett upphävande av yrkestiteln godkänd eller auktoriserad 
revisor. Mot bakgrund av att antalet godkända eller auktoriserade revisorer 2007 
uppgick till 4 135 är andelen disciplinära ärenden relativt låg. Sammantaget har 
under perioden 2005–2007 disciplinära åtgärder utfärdats mot drygt 4 % av 
revisorerna194 och mindre än 1 % har fått sin yrkestitel indragen195 
(Revisorsnämnden 2008). Incitamenten för de stora revisionsbyråerna att 
upprätthålla en hög revisionskvalitet skulle enligt Vander Bauwhede och Willekens 
(2004) minska under beskriva förhållanden. I litteraturen antas att de stora 
revisionsbyråerna har större incitament att hålla en hög kvalitet, eftersom de har 
mycket att förlora från att sänka kvaliteten (DeAngelo 1981a; Becker et al. 1998; 
Francis et al. 1999).  
 
I denna studie finns stöd för både en hög efterfrågan på revision (se resultat i 
kapitel 4) och på högkvalitativ revision (67 % anlitar en Big 4 revisor). Det innebär 
att argumentet i Vander Bauwhede och Willekens (2004) om en låg efterfrågan på 
revision bland privata företag inte framstår som helt relevant för att förklara 
resultaten i denna studie. Förklaringen till resultaten föreslås vara relaterade till 
andra förhållanden för revision i små och medelstora företag. Till följd av att 
redovisningen i allmänhet är betydligt mindre komplicerad i små och medelstora 
företag är förhållandet att de stora byråerna har en högre kompetensnivå mindre 
betydelsefullt (Johnson et al. 2002). Eventuella skillnader i kvalitet vid revision i 
mindre företag borde i allmänhet inte vara hänförliga till olikheter i kompetensnivå 
(jfr. diskussion kring oberoende och kompetens i avsnitt 2.16). Kvalitetsnivån på 
revision blir beroende av andra faktorer i privata företag, inte minst blir 
kännedomen om företaget och dess verksamhet viktig. Denna är i sin tur beroende 
av vilken kontakt revisorn har med företagsledaren. Det är här möjligt att 
argumentera för att närheten mellan klient och en mindre revisionsbyrå kan borga 
för en minst lika hög revisionskvalitet som vad en större byrå kan åstadkomma. 
 
Företagen som anlitar en mindre revisionsbyrå kommer i högre utsträckning att ha 
kontakt med en och samma revisor, medan de stora revisionsbyråerna ofta har 
revisorsassistenter som utför granskning och sedan skrivs revisionsberättelsen 
under av vald revisor. Om revisionsarbetet huvudsakligen utförs av en och samma 
revisor är det möjligt att företagen värderar revisionsinsatsen högre. Det är också 
tänkbart att mindre byråer med färre klienter har större möjlighet att hålla en 
regelbunden kontakt med sina klienter.  Denna studie ger visst stöd för detta 

                                                 
194 Under perioden 2005–2007 öppnade Revisorsnämnden sammantaget disciplinära åtgärder mot 
183 revisorer. Disciplinära åtgärder utfärdades i 33 % av samtliga öppnade fall.  
195 De disciplinära påföljderna är upphävande, varning med straffavgift, varning och erinran.  
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påstående. Ungefär 20 % av företagen som anlitar en Big 4 revisor har 
sammantaget kontakt med sin revisionsbyrå högst två gånger per år, medan denna 
andel är omkring 10 % för företagen som inte anlitar en av de fyra stora 
revisionsbyråerna.    
 
En alternativ tolkning är att de stora revisionsbyråers granskningsuppdrag i större 
utsträckning utförs i företag som eftersträvar en hög redovisningskvalitet (jfr. 
diskussioner i avsnitt 4.7.8). Under denna förutsättning kan det förväntas att 
redovisningen är i bättre skick när revisionen inleds, vilket då kunde medföra att 
företaget i lägre utsträckning upplever att revisionen faktiskt förbättrar 
redovisningskvaliteten. Argumentet är tilltalande för de stora revisionsbyråerna, 
men det bygger på flera inte självklara antaganden. Vidare kan förväntningar på 
hög kvalitet vara större när någon av de stora byråerna anlitas, vilket kan påverka 
upplevelsen av redovisningskvaliteten. Diskussionerna ovan kan emellertid inte 
förklara de något högre oväntade periodiseringar bland företagen som anlitar en 
Big 4 revisor.  

6.10.5  Analyser av kontrollvariabler 
I regressionsmodeller 1–6 ingår ett antal kontrollvariabler, vilka har inkluderas i 
enlighet med motivering i avsnitt 6.7. Från analyser med både oväntade 
periodiseringar och upplevd kvalitet framgår i modeller att med ökade tillgångar är 
redovisningskvaliteten i företaget signifikant högre196. Företagsstorlek mäts i 
analyserna utifrån totala tillgångar (Tillglog) samt genom dummyvariabler för antal 
anställda. Dummyvariabler för antal anställda är inte signifikant i någon av 
modellerna. I litteraturen har argumenterats för att större företag har mer 
sofistikerade system för redovisning och därmed skulle nå högre precision i 
redovisningen (Johnson et al. 2002).  Resultaten kan även ses mot bakgrund av att 
kompetensnivån avseende redovisning föreslagits vara låg i mindre företag 
(Gooderham et al. 2004).  
 
De regressionsmodeller som analyserar oväntade periodiseringar visar inte på några 
signifikanta skillnader utifrån företagets lönsamhet (Rt). Det har från studier 
framkommit att vid skattning av oväntade periodiseringar kan mätfel uppkomma 
om kontroller för lönsamhet inte görs (Dechow et al. 1995; Kothari et al. 2005). I 
forskning kring vinstmanipulation argumenteras för att incitamenten till att 
försköna redovisningen är större vid dålig lönsamhet. Från de modeller som baseras 
på upplevd kvalitet framgår ett signifikant negativt samband med lönsamhet i form 

                                                 
196 Det är endast i modell 5 som Tillglog inte har ett signifikant samband med 
redovisningskvalitet.  
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av avkastning på totalt kapital. Företagen med sämre lönsamhet upplever i högre 
utsträckning att revisionen förbättrar redovisningskvaliteten. Förväntningen är att 
större revisionsinsatser läggs ned på företag med svagare ekonomisk situation till 
följd av en högre risknivå, vilket kunde förklara en högre upplevd kvalitet på 
revisionen. Variabeln Solid, som kontrollerar för företagets skuldsättning, visar sig 
ha ett negativt signifikant samband med oväntade periodiseringar.  Kvaliteten på 
redovisningen är således högre i företag med hög soliditet, d.v.s. i företag med låg 
skuldsättning. Incitamenten att manipulera redovisningen är större i företag som 
befinner sig i finansiell ohälsa (DeFond & Jiambalvo 1994) och samtidigt är 
revisionsinsatserna mer omfattande i dessa företag (Camaran 1999). I analyser med 
upplevd redovisningskvalitet framkommer inte några signifikanta samband.  
 
När redovisningskvalitet mäts genom oväntade periodiseringar framkommer inte 
några signifikanta skillnader utifrån region. Det är inte heller förväntat eller 
önskvärt att nivån på redovisningen skiljer sig mellan olika delar i landet. Om 
redovisningskvaliteten i stället baseras på upplevd kvalitet framgår från modeller 
4–6 att kvaliteten är signifikant högre i Småland i jämförelse med Stockholm. Från 
modeller 5–6 visar sig även att den upplevda kvaliteten är signifikant högre i 
Norrland i jämförelse med Stockholm. Från kapitel 4 har tidigare framkommit att 
Smålandsföretagen och Norrlandsföretagen i högre utsträckning än 
Stockholmsföretagen upplever att revisionen ger en hög nytta.  

6.10.6  Specifika periodiseringsposter  
Det har tidigare i kapitlet föreslagits att det är av intresse att separat analysera 
enskilda periodiseringsposter. Orsaken är att olika periodiseringsposter kan vara 
mer eller mindre kostsamma för företagsledningen att manipulera (Marquardt & 
Wiedman 2004) och att analyser av enskilda periodiseringsposter kan indikera hur 
vinster manipuleras. Korrelationsanalyser visar att det är oväntade lagerposter197 
som har starkast samband med totala oväntade periodiseringar (0,392), följt av 
leverantörsskulder (0,278) och kundfordringar (0,063). För lager och 
leverantörsskulder är korrelationerna signifikanta på 1 %-nivån.  Förhållandet att 
posterna för oväntade lagervärden och oväntade leverantörsskulder har starkast 
samband med oväntade periodiseringar antyder att där finns störst utrymme att 
manipulera resultatet. Från forskning har framkommit att inom posterna 
kundfordringar, lager och leverantörsskulder finns särskilt utrymme att manipulera 
resultatet samt förhållandevis mycket felaktigheter (Bedard 1999). 
 

                                                 
197 Företagen som helt saknar lager (46 % av företagen) har eliminerats i analyserna.  
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Värdet på lagret kan överskattas om det inte reduceras med svinn, inkurans eller till 
följd av att varor exempelvis blivit omoderna. Vidare kan olika metoder tillämpas 
för värdering av lager, t.ex. först in - först ut (FIFU) eller vägda 
genomsnittsmetoden (ÅRL 4:11). Mot bakgrund av att val av metod kan ändras 
mellan år i kombination med att lagret ofta utgör en betydande tillgång finns 
förhållandevis gynnsamma möjligheter för företagsledningen att manipulera 
lagervärdet. Möjligheten att manipulera lagervärdet begränsas dock av att revisorn, 
om lagret utgör en väsentlig post i årsredovisningen, är skyldig att skaffa sig 
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för lagrets existens och tillstånd. 
Detta innebär att revisorn ska närvara vid en fysisk inventering, om detta inte är 
ogörligt, vilket följer av svensk revisionsstandard, RS 501198. I genomsnitt utgör 
lagret 26,4 % av tillgångarna i företagen som har ett lager, medan andelen är  
14,8 % om samtliga företag i studien inkluderas. Det hävdas i Erickson och Wang 
(1999) att vinstmanipulation av lager är enkel att upptäcka, men där framkommer 
dock stöd för förekomsten av höga oväntade lagerperiodiseringar i samband med 
fusion.  
 
För att manipulera värdet på kundfordringarna kan ett företag t.ex. avstå från att 
skriva ned värdet på osäkra kundfordringar. Vidare kan företaget avvakta med att 
fakturera för försäljning eller med att redovisa upparbetade intäkter, t.ex. i samband 
med entreprenader, till nästa år. På så sätt kan företaget manipulera resultatet nedåt. 
Kundfordringar är en relativt betydande tillgångspost och står i genomsnitt för  
12,6 % av de totala tillgångarna i de studerade företagen. Leverantörsskulder är i 
många fall den största periodiseringsposten på skuldsidan och utgör i genomsnitt 20 
% av företagens totala skulder och eget kapital.  

6.10.7  Rådgivningstjänster och specifika periodiseringsposter 
I följande avsnitt är intresset att analysera sambandet mellan omfattningen på 
rådgivningen från revisionsbyrån och de specifika periodiseringsposterna 
kundfordringar199, lager, upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 
(interimsfodringar), leverantörsskulder200 samt upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter201 (interimsskulder). I tidigare analyser har framkommit att på aggregerad 
nivå finns ett positivt samband mellan omfattningen på rådgivningstjänster och 
redovisningskvalitet i form av totala oväntade periodiseringar, men det är oklart hur 
sambandet ser ut med specifika periodiseringsposter. Frågan blir vilken eller vilka 
                                                 
198 Den svenska revisionsstandarden, RS 501, innehåller inga avsevärda skillnader jämfört med 
International Standards on Auditing, ISA 501. 
199 Två identifierade extremvärden för oväntade kundfordringar har eliminerats i analyserna.  
200 Ett identifierat extremvärde för oväntade leverantörsskulder har eliminerats i analyserna.  
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typer av oväntade periodiseringar som rådgivning från revisionsbyrån i första hand 
bidrar till att begränsa?  
 
Korrelationsanalyser visar att andelen konsultarvode (Andelkonsult) har ett negativ 
samband med alla fem typer av periodiseringsposter som analyseras, vilket innebär 
att rådgivning från revisionsbyrån i någon grad minskar oväntade periodiseringar 
för samtliga poster. Regressionsanalyser har sedan utförts med oväntade 
periodiseringar för respektive periodiseringspost som beroende variabel och där de 
oberoende variablerna är desamma som i modell 1 och 4. Resultaten visar att 
andelen konsultarvode har ett negativt och signifikant samband med oväntade 
leverantörsskulder (sig. 0,020), oväntade interimsskulder (sig. 0,007) och med 
oväntade lagervärden (sig. 0,082). För oväntade interimsfordringar och oväntade 
kundfordringar framkommer inte några signifikanta samband. Om inget 
extremvärde för oväntade kundfordringar elimineras är sambandet med andelen 
konsultarvode negativt och signifikant (sig. 0,066). Resultaten ger stöd för att 
revisionsbyråns rådgivning bidrar till att begränsa dålig redovisningskvalitet med 
avseende på posterna leverantörsskulder och interimsskulder samt visst stöd för att 
rådgivningen har positiv effekt på kvaliteten på lagerredovisningen. Att det finns 
ett samband mellan rådgivningstjänster och oväntade leverantörsskulder samt 
oväntade lagervärden är särskilt intressant, eftersom just dessa poster har ett särskilt 
starkt samband med totala oväntade periodiseringar och därigenom med 
redovisningskvalitet.  
 
I tidigare analyser har det visat sig att redovisningskvaliteten är högre när 
revisionsbyrån upprättar företagets årsbokslut. Vidare analyser visar på ett 
signifikant negativt samband mellan att revisionsbyrån upprättar årsbokslut och i) 
oväntade interimsfordringar (sig. 0,001), ii) oväntade interimsskulder (sig. 0,001) 
samt iii) oväntade leverantörsskulder (sig. 0,095). Sambandet är däremot inte 
signifikant för oväntade lagervärden och oväntade kundfordringar. Vid dessa 
regressionsanalyser har totala oväntade periodiseringar ersatts som beroende 
variabel med de fem enskilda periodiseringsposterna. De oberoende variablerna 
som ingår är desamma som i modell 3 och 6. Förhållandet att revisionsbyrån 
upprättar bokslut kan följaktligen höja redovisningskvaliteten med avseende på 
framförallt interimsfordringar och interimsskulder, vilka är poster som existerar 
just för att kunna utföra nödvändiga periodiseringar i samband med bokslutsarbetet.  

6.11 Slutsatser och diskussion 
I kapitlets inledning preciserades ett antal frågeställningar som löpande besvarats 
utifrån resultaten i regressionsmodellerna. Resultaten indikerar att revisionsbyråns 
rådgivning har ett positivt samband med redovisningskvaliteten, vilket innebär att 



260

eventuella negativa konsekvenser för oberoendet inte återspeglar sig i form av 
försämrad redovisnings- och revisionskvalitet. Att revisionsbyrån upprättar 
årsbokslut innebär också att företagets redovisning håller en högre kvalitet. 
Resultatens tillförlitlighet stärks av att resultaten gäller för två helt olika mått på 
redovisningskvalitet samt efter kontroll för olika företagskaraktäristika samt för 
längden på revisionsuppdraget och för typ av revisionsbyrå. I förhållande till 
tidigare studier är de explicita bidragen från denna studie analyser av i) privata 
företag, ii) upprättande av bokslut och iii) upplevd redovisningskvalitet.   
 
Resultaten indikerar att det finns anledning att betrakta och hantera 
oberoendefrågan delvis annorlunda i mindre privata företag. Det är lätt att inse att 
potentiella hot mot oberoendet kan uppstå när revisionsbyrån utför andra tjänster än 
revision i mindre företag. Det ekonomiska beroendet ökar, relationen med klienten 
blir mer personlig och samtidigt riskerar revisorerna att få granska råd och arbete 
som utförs av dem själva eller av sina kollegor på byrån. Mot denna bakgrund är 
det nära till hands att förespråka en mer strikt reglering som innebär att 
revisionsbyråns möjligheter att utföra andra tjänster än revision till en 
revisionsklient begränsas. I denna studie hävdas att av största intresse för alla 
utomstående intressenter är emellertid att redovisnings- och revisionskvaliteten 
håller en hög kvalitet, vilket förstås gäller oavsett om revisionsbyrån utför 
rådgivningstjänster eller inte. Studiens resultat indikerar att i mindre företag har 
redovisnings- och rådgivningstjänster till revisionsklienten en positiv effekt på 
redovisningskvaliteten.  
 
Bakgrunden är att till skillnad från i noterade företag är kompetensnivån i 
redovisningsfrågor normalt relativt låg i mindre företag (Gooderham et al. 2004), 
vilket gör råd och tjänster från revisionsbyrån värdefulla för att uppnå uppställda 
lagkrav. Argumentet stärks genom att det är just i företagen med upp till nio 
anställda som förhållandet att revisionsbyrån upprättar bokslut medför signifikanta 
förbättringar av redovisningskvaliteten. I enlighet med Kinney et al. (2004) har 
förslagits att företag som söker rådgivning från revisionsbyrån i allmänhet är 
(seriösa) företag som strävar efter hög kvalitet på redovisningen. 
Företagsledningens attityd och inställning i dessa företag är att vara mottaglig för 
kommentarer och råd från experter och att tillhandahålla hög kvalitet i den 
information som lämnas till företagets intressenter. I kapitel 5 framhölls att det 
finns en grupp företag som aktivt söker rådgivning från olika typer av rådgivare i 
syfte att öka kompetensen och utveckla företaget.  
 
Genom att utföra andra tjänster än revision kan den viktiga klientspecifika 
kännedomen förbättras hos revisionsbyrån. En god kännedom om företaget och 
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verksamheten kan vara särskilt viktig för revisionen och dess inriktning i mindre 
företag, där revisionsinsatser normalt är mindre omfattande. Ett positivt samband 
mellan längden på revisionsuppdraget och revisionskvaliteten i studien ger 
ytterligare stöd för att kvaliteten kan förbättras genom ökad förtrogenhet med 
företaget. De positiva aspekterna av att revisionsbyrån tillhandahåller andra tjänster 
än revision är centrala att beakta vid lagstiftning. Detta för att undvika att ett 
regelverk upprättas som får motsatt effekt mot den önskvärda, d.v.s. medför en 
negativ effekt för redovisningskvaliteten och försvårar de mindre företagens 
vardag. I kapitel 7 diskuteras mer ingående kring policyimplikationerna av 
resultaten i studien.  
 
För revision i privata företag identifieras utifrån måttet oväntade periodiseringar 
ingen kvalitetsdifferentiering mellan stora och små revisionsbyråer, vilket är i 
enlighet med Vander Bauwhede och Willekens (2004). Från kapitel 4 framkommer 
att företagen som anlitar en Big 4 revisor i högre utsträckning kommer att välja 
revision, om lagkravet på revision avskaffas. Företagen som anlitar en stor 
revisionsbyrå anser att revision är viktigt och kommer fortsättningsvis att välja 
revision, t.ex. för att visa intressenterna att de prioriterar en hög 
redovisningskvalitet. Det finns dock från studien inte stöd för att Big 4 revisorer 
skulle utföra revision av högre kvalitet. 
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7. Sammanfattande analys och avslutande diskussion 
Avhandlingen avslutas med ett kapitel som lyfter fram de huvudsakliga resultaten 
och diskuterar vad resultaten innebär för fortsatt forskning samt dess implikationer 
för lagstiftare, företagsledare och revisorer. Kapitlets diskussioner bygger på 
resultat i samtliga tre analyskapitel och belyser särskilt de gemensamma mönstren. 
Kapitlet omfattar också en utvärdering av studien med avseende på dess validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet. Det bör noteras att inom ramen för varje 
analyskapitel har påtalats vad som utgör de specifika bidragen från analyser inom 
efterfrågan på revision, efterfrågan på rådgivning samt rådgivningstjänster och 
redovisningskvalitet.  
 
Denna avhandling behandlar tre relativt fristående forskningsområden. Analyser 
inom respektive områden har var för sig föreslagits ge specifika bidrag till 
forskningen. Det finns emellertid en fördel med att de empiriska studierna 
presenteras inom ramen för en och samma avhandling. Fördelen är att det tydliggör 
hur delarna hänger ihop samt möjliggör ett helhetsperspektiv på relationen och på 
de olika typer av tjänster som erbjuds. Ett exempel är analyser av sambandet 
mellan rådgivningstjänster och redovisnings- och revisionskvaliteten. Dessa 
analyser gör avhandlingen mer komplett genom att den även beaktar föreslagna 
negativa effekter från att revisionsbyrån tillhandahåller redovisnings- och 
rådgivningstjänster.  

7.1 Efterfrågan på revisionsbyråns tjänster 
Det är totalt 2/3 av företagen som har för avsikt att välja revision vid ett avskaffat 
lagkrav202. Ungefär en lika stor andel av företagen har det senaste året anlitat 
revisionsbyrån för rådgivning. Mot bakgrund av analyser kring efterfrågan på 
revision blir tolkningen att det i hög utsträckning är de företag som anlitar 
revisionsbyrån för rådgivning som fortsättningsvis kommer att revision. Resultat 
från analyser signalerar att efterfrågan på de två tjänsterna, revision och rådgivning, 
är nära sammankopplade. Den klient som uppskattar och efterfrågar 
revisionsbyråns rådgivningstjänster kommer att fortsätta efterfråga revisionen även 
i frånvaro av lagkrav samtidigt som erfarenheter från revisionsuppdrag har 
samband med benägenheten att anlita revisionsbyrån för rådgivning. I forskning har 
inte tidigare påvisats att revisionsuppdraget är viktigt för att företagen ska anlita 
byrån för rådgivning. Det framgår också att företagsstorlek och region har samband 
med efterfrågan på både revision och rådgivning.  

                                                 
202 16 % av företagen uppger att de inte kommer att välja revision, medan 17 % av företagen 
uppger att de inte vet hur de kommer att göra. 
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Revision i privata företag är mer än bara kontroll och övervakning, vilket varit 
huvudsakligt fokus i litteraturen (Jensen & Meckling 1976; Chow 1982; Seow 
2001). Studien visar tydligt att andra faktorer än agentrelationer till utomstående 
ägare och långivare är viktiga för att förklara efterfrågan på revision. Det ska dock 
betonas att dessa relationer kan bli viktigare för revisionsbeslutet när 
revisionskravet faktiskt avskaffas. I de företag där relationen till revisionsbyrån 
fyller en funktion utöver kontrollbehovet är en fortsatt efterfrågan på revisionen 
mycket sannolik. Resultaten stödjer att efterfrågan på revision har samband med 
vilken intern nytta företagen upplever av revisionen. Revisionens interna nytta för 
att förbättra rutiner och effektivitet i företaget lyftes fram i ett par arbeten i början 
på 1980-talet (Wallace 1981; Chow 1982; Page 1984), men har sedan dess inte 
fokuserats av forskare. Det finns mot bakgrund av att många mindre företag i 
Norden och Europa har möjlighet att välja om de ska revision särskild anledning 
för både praktiker och akademiker att fundera kring hur den upplevda interna 
nyttan av revisionen kan utvecklas och hur den är relaterad till efterfrågan på 
revision.  

7.2 Revisionsbyråns roll i små och medelstora företag 
Sammantaget förmedlar studien en bild av att revisionsbyråns rådgivande roll i små 
och medelstora företag är viktig, men att denna roll samtidigt är relativt begränsad. 
Det framkommer att revisionsbyrån har en roll som primär rådgivare i de små och 
medelstora företagen, vilket illustreras av att revisionsbyrån är den enda rådgivaren 
som anlitas av mer än hälften av företagen. För ungefär 1/4 av företagen är 
revisionsbyrån den enda kontakten företaget har med en professionell rådgivare, 
vilket är ett förhållande som innebär att revisionsbyråns roll blir särskilt viktig i 
dessa företag. I studien framgår också att företagen anser att råd från revisionsbyrån 
är betydelsefullt för att uppfylla lagkraven på redovisning och skatt203 samt för 
företagets långsiktiga utveckling204.  
 
Studien har mer ingående än i tidigare forskning kartlagt både omfattning av och 
inriktning på den rådgivning som revisionsbyrån utför. Resultaten visar att 
rådgivningen i hög grad är koncentrerad till områden som ligger inom revisorns 
kärnkompetens, d.v.s. frågeställningar inom skatt, redovisning och juridik.  
Inriktningen på den rådgivning som utförs stärker bilden av revisorn som den mest 
betydelsefulla källan för att mindre företag ska hålla sig uppdaterad kring 
                                                 
203 Medelvärde för påstående: 5,08. Medelvärdet är signifikant högre än mittvärdet 4 (sig. 0,000) 
som motsvarar en neutral uppfattning.  
204 Medelvärde för påstående: 4,36. Medelvärdet är signifikant högre än mittvärdet 4 (sig. 0,001) 
som motsvarar en neutral uppfattning.  



264

redovisningsfrågor (Collis 2003). En i allmänhet begränsad roll för revisionsbyrån 
som rådgivare i bredare strategiska frågeställning är i linje med knapphändig 
tidigare forskning (Kirby & King 1997; Burke & Jaratt 2004). Resultaten bör ses 
mot bakgrund av att revisionsbyrån inte betraktas som en lika kompetent och 
självklar rådgivningskälla för den typen av frågeställningar (Burke & Jarratt 2004) 
samt att sådana rådgivningstjänster kan vara problematiska ur ett 
oberoendeperspektiv.     
 
Studien visar att revisionsbyrån genom att ta initiativ och föreslå rådgivning kan 
påverka omfattningen på den rådgivning som tillhandahålls, vilket indikerar ett par 
viktiga förhållanden. Efterfrågan på rådgivning från revisionsbyrån beror t.ex. av 
annat än företagens behov av att komplettera sina interna kompetenser. Vidare ges 
stöd för argumenten i litteraturen gällande att karaktären på rådgivningen är 
beroende av personliga relationer (Edvardsson 1990; Devins 1999; Williams 2003) 
och att rådgivning bygger på en ömsesidighet och ett engagemang från båda parter 
(Mills & Margulies 1980; O´Farell et al. 1993; Williams 2001). Det finns flera 
indikationer på att utöver olika företagskaraktäristika är företagens relation till 
revisionsbyrån viktig för rådgivningens omfattning. Det framkommer bl.a. att 
efterfrågan ökar i takt med längden på revisionsuppdraget, ett högt förtroende för 
revisionsbyrån och genom goda erfarenheter från revisionsuppdraget.  
 
Resultaten antyder att det finns utrymme för revisionsbyrån att spela en mer aktiv 
roll i företagen och att utöka den rådgivning som utförs. Denna möjlighet för 
revisionsbyrån har föreslagits i tidigare studier (Kirby & King 1997; Burke & 
Jarratt 2004), men utan att ett samband mellan revisionsuppdraget och efterfrågan 
på rådgivning identifierats. En utökad roll för revisionsbyrån som rådgivare hos 
revisionsklienter måste däremot ske efter noggrant övervägande, där hänsyn tas till 
riskerna för att revisorns oberoende hotas och hur detta uppfattas av lagstiftare och 
intressenter.  

7.3 Kvalitet och oberoende 
Analyser och diskussioner kring redovisnings- och revisionskvalitet är ständigt 
aktuella och befogade. Utifrån den agentteoretiska genomgången framgår att 
redovisningens och revisionens existens ytterst bygger på en tilltro till företagens 
ekonomiska information och till den granskning som sker av denna information 
(Jensen & Meckling 1976; Chow 1982; Antle 1982; Watts & Zimmerman 1986, 
Power 1997). Revisionsbyråns tillhandahållande av rådgivningstjänster och dess 
konsekvenser för kvaliteten på revisionsinsatsen har diskuterats i stort sett lika 
länge som professionen funnits. Bakgrunden är att revisorns oberoende riskerar att 
hotas när andra tjänster än revision tillhandahålls till en revisionsklient. I forskning 
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har på olika sätt studerats hur konsulttjänster påverkar revisorns oberoende och 
revisionskvaliteten (Frankel et al. 2002; DeFond et al. 2002; Ashbaugh et al. 2003; 
Ferguson et al. 2004; Ghosh et al. 2006). Det är i allmänhet svårt att på ett precist 
sätt mäta redovisnings- och revisionskvalitet, men genom att använda två skilda 
mått kan mer tillförlitliga tolkningar göras avseende konsekvenser av att 
revisionsbyråns utför andra tjänster än revision åt en revisionsklient. I denna studie 
av privata företag framgår att när revisionsbyrån utför rådgivningstjänster samt 
upprättar bokslut är kvaliteten på revisionen högre.  
 
Tolkningen av resultaten blir att förhållandet att revisionsbyrån utför andra tjänster 
än revision till en revisionsklient inte innebär att revisorns oberoende hotas på ett 
sådant sätt som innebär att redovisningskvaliteten försämras. Det visar sig i stället 
att rådgivningstjänster ger en positiv effekt på redovisnings- och 
revisionskvaliteten. I studien föreslås att sambandet ska ses mot bakgrund av att 
kompetensnivån avseende redovisning är förhållandevis låg i mindre företag och att 
rådgivnings- och redovisningstjänster då får en särskilt viktig funktion. Både 
revisionslitteraturen och lagstiftning behöver beakta de skilda villkor som gäller för 
revision i mindre privata företag i jämförelse med stora noterade företag. 
Resultaten i studien indikerar t.ex. att rådgivningstjänster, långa revisionsuppdrag 
och revision av en Big 4 revisor får delvis andra effekter på revisionskvaliteten än 
de som förväntats utifrån tidigare forskning och lagstiftning på området. I avsnitt 
7.5 diskuteras resultatens policyimplikationer för reglering kring oberoendet. 

7.3.1 Kunskapsöverföring 
Min inställning är att litteraturen kring kunskapsöverföring mellan revision och 
andra tjänster ägnat omotiverat stort intresse åt sambandet mellan konsult- och 
revisionsarvoden. Intresset borde riktas mer mot sambanden mellan faktisk och 
upplevd kvalitet av de olika tjänsterna. Resultaten i studien har föreslagits ge stöd 
för förekomsten av kunskapsöverföring mellan revisions- och rådgivningstjänster. 
En identifierad högre revisionskvalitet i de företag där rådgivnings- och 
redovisningstjänster utförs anses i linje med tolkningen i Kinney et al. (2004) ge 
stöd för förekomsten av kunskapsöverföring. Genom utförandet av andra tjänster än 
revision till en revisionsklient bekantar sig revisorn med företaget och dess 
verksamhet samt i förekommande fall även med företagets redovisning. Sambandet 
mellan kvaliteten på revisionen och längden på uppdraget indikerar att revisorer lär 
från tidigare uppdrag (Knapp 1991; Petty & Cuganesan 1996) och bekräftar vikten 
av att revisionsbyrån har en kontinuerlig kontakt med företaget och dess ledning. 
Revisorers lärande föreslås inte enbart vara hänförligt till tidigare revisioner i 
företaget, utan likaväl från utförandet av andra tjänster åt klienten. Resultaten som 
visar på en koppling mellan efterfrågan på revision och rådgivningstjänster liksom 
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mellan efterfrågan på rådgivning och erfarenheter från revisionsuppdraget kan 
också ses som indirekt stöd för kunskapsöverföring. Tolkningen är här att en ökad 
efterfrågan på revision återspeglar en upplevd högre kvalitet på rådgivningstjänsten 
och vice versa.  

7.4 Avskaffad revisionsplikt 
Regeringen har tydligt markerat att revisionsplikten kommer att avskaffas. I 
tilläggsdirektivet till utredningen om revisorer och revision från december 2006 
framgår att uppdraget är att föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att ta 
bort revisionsplikten för de små företagen (dir. 2006:128). Det innebär således att 
det inte är en frågan om, utan i stället hur och vilka företag som kommer omfattas 
av en avskaffad revisionsplikt. Ett lagförslaget presenterades den 3/4 2008 och 
innebär att samtliga företag som understiger EU:s gränsvärden undantas från kravet 
på revision från den 1/7 2010 (SOU 2008:32, s. 17, 22).  
 
Mot bakgrund av ett avskaffande av revisionsplikten blir det av stort intresse att 
diskutera vilka tänkbara konsekvenser som lagändringen får snarare än att debattera 
revisionspliktens vara eller inte vara. Det bör noteras att en slopad revisionsplikt 
står i motsats till uppfattningen hos företagen. I denna studie framkommer att 57 % 
av företagen anser att samtliga aktiebolag bör ha revisionsplikt och 55 % upplever 
att de har nytta av revisionskravet. Grunden till lagändringen är ett antagande om 
att revisionen är en administrativ och ekonomisk börda för företagen. I lagförslaget 
hävdas även att de positiva effekterna av att företag helt eller delvis befrias från 
revisionsplikten är väl belagda och att svenska företag får bättre förutsättningar att 
möta den hårdnande konkurrensen från företag som inte har revisionsplikt (SOU 
2008:32, s. 14). Från resultaten i denna studie finns emellertid inte stöd för att 
företagen i allmänhet skulle uppleva revisionen som en ekonomisk börda eller som 
onödig tidsåtgång. Att en majoritet av små och medelstora företag förespråkar 
allmän revisionsplikt innebär inte med nödvändighet att lagstiftningen är 
motiverad, men kännedom om företagens inställning i frågan är viktig. Vid 
efterföljande diskussion av studiens praktiska implikationer görs en indelning i 
konsekvenser för de olika grupper som berörs av en avskaffad revisionsplikt.  

7.4.1 Revisionsbranschen  
Sammantaget är det omkring 2/3 av företagen som uppger att de kommer att välja 
revision i frånvaron av lagkrav. Det innebär att de totala konsekvenserna för 
revisionsbranschen initialt kan förväntas bli relativt små. Denna förväntan stöds av 
utvecklingen i Danmark, där endast omkring 7 % av företagen nyttjat möjligheten 
att välja bort revisionen under det första året med avskaffat revisionskrav (Halling 
2007).  
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Studiens resultat indikerar dock att konsekvenser från en avskaffad revisionsplikt 
kommer att skilja sig åt mellan revisionsbyråer. Ett avskaffande av plikten kan t.ex. 
förväntas slå förhållandevis hårt mot mindre revisionsbyråer. Bland företagen som 
inte anlitar en Big 4 revisor uppger 40 % av företagen, som inte är dotterbolag, att 
de kommer att välja bort revisionen. Det bör också tas i beaktande att erfarenheter 
från Storbritannien visar att över tid väljer allt fler företag att nyttja möjligheten att 
avstå från revisionen (Collis 2003). Bland företagen som anlitar en av de fyra stora 
revisionsbyråerna anger 14 % av företagen att de kommer att välja bort revisionen, 
vilket indikerar små konsekvenser för de stora revisionsbyråerna av en avskaffad 
plikt. En hög efterfrågan på revision bland företag som anlitar en Big 4 revisor har 
relaterats till att dessa företag utåt mot intressenter vill signalera att de tar seriöst på 
kvalitet i redovisningen (Beattie & Fearnley 1995; Hay & Davis 2004). Företagen 
som anlitar en Big 4 revisor vill inte riskera denna signaleffekt genom att välja bort 
revisionen. Det finns däremot från kapitel 6 inget stöd för att kvaliteten faktiskt 
skulle vara högre när revisionen utförs av en Big 4 revisor. Mot bakgrund av att 
resultaten visar att större företag i högre grad kommer att välja revision kan 
förluster av revisionsklienter komma att bli förhållandevis större för 
revisionsbyråer med huvudsakligen riktigt små företag.     
 
Ett viktigt bidrag i studien är att den visar att Smålandsföretagen i signifikant högre 
utsträckning än Stockholmsföretagen kommer att efterfråga revision vid ett 
avskaffat lagkrav. Följaktligen kan effekterna av en kommande lagändring 
förväntas bli mer kännbara för revisionsbyråer i Stockholm. Andelen företag som 
kommer att välja bort revisionen är klart större i Stockholm205 vid en jämförelse 
med företag från Norrland och Småland. Konkurrensen kring revisionsuppdragen i 
Stockholm kan förväntas hårdna ytterligare när den sammantagna efterfrågan på 
revisionen sjunker. De regionala skillnaderna har bl.a. kopplats till att 
revisionsbyråns roll blir mer betydelsefull på mindre orter samt i en miljö där nära 
samarbeten i nätverk är viktiga, som i Smålandsregionen.  
 
Om ett avskaffande av revisionsplikten omfattar en stor grupp företag är det 
tänkbart med en polarisering av branschen. Det skulle kunna innebära att 
revisionen samlas hos de större revisionsbyråerna medan de mindre byråerna riktar 
in sig på redovisningstjänster i konkurrens från andra konsulter, vilket är den 
utveckling som sker i Danmark (Skough 2007). En sådan utveckling skulle 
                                                 
205 I Stockholm uppger 45 % av företagen som inte är dotterbolag att de kommer att välja 
revision, 31 % uppger att de inte kommer att välja revision och 24 % har svarat ”vet ej”. I 
Småland är det 83 % av dessa företag som kommer att välja revision, medan i Norrland är 
andelen 64 %.  
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sannolikt medföra en prispress på redovisningstjänster. En positiv effekt av ett 
avskaffande av revisionsplikten är att revisionsbyråerna i högre utsträckning 
tvingas tillhandahålla revisioner som upplevs ge nytta, både för företaget och för 
dess intressenter. Det finns även vissa tecken på att kundnyttan börjat fokuseras 
inom revisionsprofessionen, t.ex. har ett projekt tillsatts för att ta fram en 
effektivare metodik för revision i små företag (Ehlin 2007). Sammantaget finns 
från enkätstudiens attitydfrågor stöd för att företagen upplever att revisionen ger en 
nytta, både internt och för externa intressenter. Förhållandet att företagen ställer sig 
tveksamma till huruvida nyttan av revisionen överstiger kostnaden indikerar dock 
att det finns behov av förbättringsåtgärder, vilka kan omfatta både utförandet av 
själva revisionen och kommunikationen med klienten.   

7.4.2 Företagen och dess ägare 
Ett avskaffande av revisionsplikten innebär en möjlighet för företagen att välja om 
de ska ha revision eller inte. Det formella beslutet kring revision kommer sannolikt 
i enlighet med nuvarande bestämmelser att fattas av ägarna på bolagsstämman 
(ABL 9:8), vilket också är förhållandet för företagen i Danmark (Bisgaard 2006). 
Valet kan emellertid komma att i större eller mindre utsträckning påverkas av 
påtryckningar från t.ex. utomstående ägare, långivare eller större leverantörer. En 
faktor kan även bli att risken för skattekontroll ökar om revisionen väljs bort, vilket 
eventuellt skulle kunna öka företagens benägenhet att välja revision.  
 
Vid ett avskaffat revisionskrav fordras att företagen (och dess intressenter) 
upplever en nytta av revisionen. I allmänhet kommer ledningen att vara villig att 
efterfråga revision om marginalnyttan överstiger marginalkostnaden (Senkow et al. 
2001). En efterfrågestyrd revision kan komma att medföra en positiv effekt på de 
revisioner som utförs, eftersom företagen eller dess intressenter då endast 
efterfrågar revisioner som ger tillräcklig nytta. I företag med låga agentkostnader, 
exempelvis få utomstående ägare och goda bankrelationer, förslås att en kommande 
efterfrågan på revision i hög grad kommer att vara relaterade till i vilken grad 
företagsledningen bedömer att kontakten med revisionsbyrån ger en nytta utöver 
kontrollfunktionen. Denna nytta kan då vara relaterad till en upplevd intern nytta av 
revisionen eller till en nytta från andra tjänster som tillhandahålls av 
revisionsbyrån. Det kan noteras att nyttan kan förväntas vara individuell och att 
både nyttan av revisionen samt efterfrågan på revision varierar utifrån region.  
Nyttan av revision har beskrivits som varierande, medan kostnaden för revisionen 
är relativt homogen (Sundgren 2003). Den eventuella sammantagna 
kostnadsbesparingen från att välja bort revisionen är ändå svårberäknad eftersom 
behovet av olika typer av redovisnings- och rådgivningstjänster då istället kan 
komma att öka (Collis 2003).   
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7.4.3 Långivare och övriga intressenter till revisionen 
Studien ger inte någon indikation på att en hög skuldsättning eller en upplevelse av 
att revisionen ger en trygghet för långivare är kopplat till företagens val av revision. 
Vid avskaffad revisionsplikt är det möjligt att långivare kräver att företagen har 
reviderade räkenskaper (Seow 2001). Krav på revision kan framförallt bli aktuellt 
för företag med hög skuldsättning samt dålig lönsamhet. Ett alternativ är att 
långivare under frivillig revision väljer att utforma mer förmånliga lånevillkor om 
företaget väljer revision (Blackwell et al. 1998). Framtiden får utvisa vilka krav 
långivare kommer att ställa på reviderade räkenskaper när lagkravet avskaffas. I 
Sundgren (2003) samt Thorell och Norberg (2005) hävdas att långivare har 
tillräckliga maktmedel för att säkerställa sitt behov av reviderad 
redovisningsinformation.  
 
Företagens efterfrågan på revision är av intresse även utifrån ett 
samhällsperspektiv, eftersom samhället antas ha nytta av att företag genomgår 
revision (Norberg & Thorell 2005). Samhällets nytta består i att revisionen 
potentiellt kan bidra till att säkerställa att företagen på ett riktigt sätt betalar in 
skatter och avgifter (Revisionslag 30 §) samt att bedrägerier och ekonomiska brott 
uppdagas (ABL 9:42-44). En följdeffekt kan bli att revisionen därigenom också 
bidrar till en sundare konkurrens mellan företagen. I utredningen av Thorell och 
Norberg (2005) har ifrågasatts i vilken utsträckning revisionen i mindre företag 
faktiskt medför minskad ekonomisk brottslighet, detta mot bakgrund av att relativt 
få anmälningar till Ekobrottsmyndigheten (EBM) kommer från revisorer.  
 
Sammantaget framkommer i studien att företagen i allmänhet anser att revisionen 
innebär en noggrann kontroll av att företaget sköter betalning av skatter och 
avgifter206 samt att revisionen underlättar skattemyndighetens kontroll207. Det 
framkommer även visst stöd för andra potentiellt viktig samhälleliga förtjänster av 
revisionen, t.ex. att revisionen kan bidra till sundare konkurrens208 samt att minska 
risken för bedrägerier och andra ekonomiska brott209. Från denna studie är det inte 
möjligt att uttala sig avseende huruvida revisionen faktiskt ger en hög samhällelig 

                                                 
206 Medelvärde för påstående: 5,88. Medelvärdet är signifikant högre än mittvärdet 4 som 
motsvarar en neutral uppfattning (sig. 0,000).  
207 Medelvärde för påstående: 5,32. Medelvärdet är signifikant högre än mittvärdet 4 som 
motsvarar en neutral uppfattning (sig. 0,000).  
208 Medelvärde för påstående: 4,44. Medelvärdet är signifikant högre än mittvärdet 4 som 
motsvarar en neutral uppfattning (sig. 0,000).  
209 Medelvärde för påstående: 5.30. Medelvärdet är signifikant högre än värdet 4, som motsvarar 
en neutral uppfattning (sig. 0,000).  
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nytta. Studien visar däremot att företagen i allmänhet upplever att Skatteverket är 
en viktig intressent till revisionen samt att revisionen i hög grad innebär en 
noggrann kontroll av att företaget sköter betalning av skatter och avgifter. En 
förväntad följd av en slopad revisionsplikt är att Skatteverkets arbete blir mer 
omfattande (Econ 2007a; Kindahl 2008) och där granskningsinsatser i första hand 
inriktas mot företagen som inte väljer att ha revision. Skatteverkets expert i 
utredningen om revisionsplikten, Urban Bjergert, menar att vid en avskaffad 
revisionsplikt finns det en ökad risk för fel i räkenskaperna, både medvetna och 
omedvetna, vilket föranleder att Skattverket behöver utöva mer kontroll för att 
kvalitetssäkra informationen (Kindahl 2008). 

7.4.4 Utformning av ny lagstiftning kring revisionskravet  
Den kanske viktigaste frågan i dagsläget gäller vilka företag som ska omfattas av 
undantag från kravet på revision. Den övre gränsen definieras av EU och innebär 
att företag som överstiger två av tre gränsvärden är skyldiga att ha revision. 
Gränsnivåerna är för närvarande 7,3 miljoner euro i omsättning, 3,65 miljoner euro 
i balansomslutning och ett medeltal anställda på 50. Från 5/9 2008 ska nivån vara 
höjd till 8,8 miljoner euro i omsättning och 4,4 miljoner euro i balansomslutning. I 
denna studie har företagen fått ta ställning till hur lagstiftningen bör utformas. 
Sammantaget är det drygt 1/3 av företagen som förespråkar någon form av 
undantag från revisionsplikten för mindre aktiebolag. Bland företagen som förordar 
ett undantag från en allmän revisionsplikt är det 96 % av företagen som anser att 
undantag bör medges för aktiebolag som har färre än tio anställda, medan 3 % 
anser att aktiebolag som har färre än 50 anställda bör undantas och 1 % anser att 
samtliga aktiebolag bör undantas. Det framgår från resultaten tydligt att vid ett 
avskaffande av revisionsplikten anser företagen att undantag i första hand bör gälla 
för aktiebolag som har färre tio anställda. 
 
Mot denna bakgrund krävs goda argument för att motivera en lagstiftning som i 
detta skede innebär att revisionskravet i detta skede avskaffas för företag som 
överstiger tio anställda. En höjning av gränsvärden upp till EU:s maxnivå kan 
åtminstone inte motiverats utifrån att det förordas av företagen. Långivare och 
Skatteverket samt andra intressenter till företaget, som inte betalar för revisionen, 
förordar knappast heller en sådan utveckling. En fördel med att stegvis avskaffa 
revisionsplikten är att konsekvenserna kan utvärderas innan en större grupp av 
företag undantas från lagkravet, vilket varit modellen i Storbritannien (Collis 
2003). Endast ett fåtal av företagen som har tio anställda eller fler uppger att de 
skulle välja bort revisionen. Det innebär att den faktiska skillnaden i antalet 
genomförda revisioner sannolikt blir relativt liten mellan att sätta gränsnivån vid tio 
anställda jämfört med vid 50 anställda. Det är även viktigt att beakta ambitionen att 
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få tillstånd en harmonisering av lagstiftning inom redovisning och revision i 
Europa, vilket skulle tala för att nivån för undantag från revisionskravet åtminstone 
på sikt höjs till EU:s maxnivå.   

7.5 Reglering kring revisorns oberoende 
Denna studie har ett par viktiga policyimplikationer som relaterar till reglering 
kring revisorns oberoende. Sammanfattningsvis är implikationer att det inte finns 
behov av att ytterligare begränsa revisionsbyråns möjligheter att tillhandahålla 
redovisnings- och rådgivningstjänster till små och medelstora privata företag. 
Tolkningen gäller åtminstone under förutsättning att redovisningskvaliteten anses 
betydelsefull i ett sådant sammanhang, vilket är något som lagstiftaren gett uttryck 
för i en proposition kring redovisningsjäv (prop. 2005/2006:97). Till följd av andra 
förhållanden vid revision i mindre privata företag kan både hotbilder mot revisorns 
oberoende och förtjänster av rådgivningsinsatser skilja sig åt i jämförelse med stora 
noterade företag. Ur ett kvalitetsperspektiv är värdet av revisionsbyråns tjänster 
förhållandevis stora i mindre företag, vilket bl.a. tydligt framgår genom att 
redovisningskvaliteten är signifikant högre när revisionsbyrån upprättar bokslutet i 
företag som har upp till nio anställda.  
 
Studiens resultat ger inte stöd för det nyligen införda kravet på utvidgat 
redovisningsjäv i företag som överstiger vissa gränsvärden (exakta nivåer anges i 
avsnitt 6.3 och i bilaga 2). Redovisningsjävet motiveras utifrån att revisors 
oberoende kan skadas genom att samma revisionsbyrå (dock olika personer) utför 
både redovisningstjänster och revision. Ur ett kvalitetsperspektiv är dock inte 
regleringen heller skadlig, eftersom några kvalitetsskillnader utifrån om 
revisionsbyrån upprättar bokslutet inte framgår i de större företagsgrupperna  
(10–49 och 50–249 anställda). Konsekvensen av det införda förbudet är att 
företagen som berörs får betala den merkostnad som det innebär att anlita två olika 
aktörer för bokslut respektive revision. Resultaten visar att en reglering som skulle 
innebära ett förbud för revisionsbyrån att utföra redovisningstjänster och revision i 
företag som har färre än tio anställda kan få en helt annan effekt än den avsedda, 
d.v.s. leda till en försämrad redovisningskvalitet. Mot denna bakgrund skulle det 
vara högst olyckligt om förbudet för revisionsbyråerna att tillhandahålla både 
redovisningstjänster och revision i framtiden skulle komma att gälla även uppdrag i 
de minsta företagen.  
 
Frågan är särskilt aktuell mot bakgrund av att det framgår att en ny översyn av 
reglerna kring redovisningsjävet kommer att genomföras (SOU 2008:32, s. 325) 
samtidigt som det uttryckligen uttalats att avgörande för denna reglering bör vara 
effekter på redovisningskvaliteten (2005/2006:97). Den utredning som är tillsatt för 
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att analysera effekterna av införandet av redovisningsjäv i små och medelstora 
företag bör beakta resultaten från denna studie, som innebär att redovisningskvalitet 
är högre i de företag vars bokslut upprättats av revisionsbyrån. Gällande 
rådgivningstjänster finns utifrån resultaten i studien inte anledning att skärpa 
lagstiftningen genom att t.ex. införa förbudskataloger som innebär att 
revisionsbyrån inte kan tillhandahålla vissa typer av tjänster i mindre företag. En 
begränsning av revisionsbyråns rådgivningsmöjligheter i mindre företag riskerar att 
få rakt motsatt effekt i förhållande till den tilltänkta, d.v.s. sämre redovisnings- och 
revisionskvalitet.  
 
Frågan kring reglering av revisorns oberoende i allmänhet och utförande av 
rådgivningstjänster i synnerhet har under de senaste 6–7 åren behandlats på 
nationell nivå (prop. 2000/01:146; Revisorslag 2001:186), europeisk nivå 
(2002/590/EC; 2006/43/EC) samt på internationell nivå (SOX 2002, section 201; 
IFAC:s etiska regler 2005). Enligt det reviderade åttonde bolagsdirektiv inom EU 
(2006/43/EC) ska medlemsländerna säkerställa att den revisor eller revisionsbyrå 
som har direkta eller indirekta relationer, t.ex. i form av andra tjänster än revision, 
till klienten inte utför revisionen. Förbudet gäller dock endast under förutsättning 
att en objektiv, resonabel och informerad tredje part också uppfattar att revisorns 
oberoende därigenom äventyras. Sammantaget finns på nationell nivå (Revisorslag 
2001:186) och europeisk nivå (2002/590/EC; 2006/43/EC) få absoluta förbud mot 
vilka rådgivningstjänster som kan erbjudas till en revisionsklient210.  
 
Mot bakgrund av att oberoendefrågan ger upphov till både kontinuerliga 
diskussioner och åtskilliga lagförslag finns anledning för lagstiftare på olika nivåer 
att beakta resultat från de fåtal studier som fokuserar på oberoendefrågan i privata 
företag (Hope & Langli 2007). I denna studie framgår att rådgivningstjänster från 
revisionsbyrån i allmänhet visar sig gagna kvaliteten på redovisningen, vilket 
innebär att en utveckling där lagstiftaren förbjuder rådgivning bör undvikas. Mer 
begränsade möjligheter för revisionsbyråerna att utföra rådgivningstjänster kan 
även förväntas få konsekvenser för företagens benägenhet att välja revision (se 
resultat från kapitel 4). Ett förbud mot att anlita revisionsbyrån för andra tjänster än 
revision skulle mot bakgrund av resultaten i studien medföra att en ökad andel av 
företagen också väljer bort revisionen. Ett avskaffande av revisionsplikten i 
kombination med mer begränsade möjligheter att utföra konsulttjänster åt 
revisionsklienter skulle utifrån ett samhällsperspektiv kunna bli kontraproduktiv. 
Lagstiftaren bör vid utformning av reglering bl.a. beakta de behov av 

                                                 
210 I bilaga 2 finns regleringen kring revisorns oberoende och rådgivningstjänster mer utförligt 
presenterad.  
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rådgivningsstöd som finns i mindre företag och att efterfrågan på revision och 
rådgivning är nära sammankopplade.  
 
Studien visar att redovisnings- och revisionskvaliteten förbättras med ökad längd 
på revisionsuppdraget. Revisionsbyråns arbete kan över tid effektiveras och utföras 
med högre kvalitet. Det innebär att det utifrån resultaten inte finns någon anledning 
att ställa krav på rotation av revisionsbyrå. Mot bakgrund av att det sannolikt är 
samma revisor som utfört revisionen under en längre tid indikerar resultaten även 
att ett obligatoriskt byte av revisor är omotiverad i mindre privata företag. I EG-
rekommendation (2002/590/EC) och IFAC:s etiska regler (2005) föreslås rotation 
av revisor efter sju år211. Rotationskravet gäller för individer, vilket innebär att 
efterträdaren kan tillhöra samma revisionsbolag. Vidare är rotationskravet inte 
absolut för uppdrag i privata företag. Det uttrycks i EU:s åttonde bolagsdirektiv att 
medlemsländer, som anser det lämpligt. kan ställa upp krav på rotation av 
revisionsbyrå.  
 
Studien ger inte stöd för att revisorns oberoende skulle hotas vid längre uppdrag, 
utan revisionskvalitet förbättras istället med längden på uppdraget. Det är således 
inte motiverat att införa krav på obligatoriskt rotation av revisionsbyrå för revision 
i små och medelstora företag. Det förefaller inte heller befogat att utifrån ett 
kvalitetsperspektiv förespråka rotation av revisorer för revisionsuppdrag i mindre 
företag. Varken ABL eller revisorslagen har något krav på obligatorisk rotation av 
revisorer eller revisionsbyrå, vilket ur revisionskvalitetssynpunkt förefaller vara en 
optimal reglering.    

7.6 Hur tillförlitliga och giltiga är resultaten från studien? 
Efter en kvantitativ studie som denna är det befogat att göra en utvärdering av 
studiens tillförlitlighet, giltighet och generaliserbarhet.  
 
Studiens tillförlitlighet är beroende av kvaliteten på det insamlade datamaterialet. 
Vid maximal tillförlitlighet ger undersökningsinstrumentet samma information 
varje gång det används (Fink 2003:47). I studien har datainsamling huvudsakligen 
skett genom den i metodkapitlet beskrivna enkätundersökningen. Tillförlitligheten 
kan påverkas negativt av bl.a. otydliga frågor och direktiv samt av dåligt språk 
(Flink 2003). För att undvika denna typ av problem testades enkäten genom ett 
utskick till 19 företag i den aktuella populationen. Utifrån kommentarer från 
testutskicket förenklades ett flertal frågeställningar innan det slutliga utskicket 

                                                 
211 Se bilaga 2 för mer ingående information kring regleringen av längden på revisionsuppdraget.  
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gjordes. Ambitionen har varit att ge enkla och tydliga direktiv avseende hur 
frågorna ska fyllas i och kring vad som åsyftas (enkäten bifogas i bilaga 1).    
 
En viktig aspekt för studiens tillförlitlighet är vidare att respondentens svar i så hög 
grad som möjligt är representativt för företaget. Utgångspunkten har varit att 
enkäten i första hand besvaras av VD alternativt av ekonomichef. Från litteraturen 
finns stöd för att personen med kontakt med revisionsbyrån normalt är 
företagsledare/VD eller ekonomiansvarig (Beattie et al. 2004; Svanström 2004). 
Enkätens som skickades ut var ställd till VD, men från följebrevet framgick att om 
företaget har en ekonomichef som har sköter huvuddelen av kontakten med 
revisionsbyrån bör denna besvara enkäten. Enkäten har i hög utsträckning besvarats 
av företagsledare/VD (60 % av företagen) samt av ekonomiansvarig (31 %). I 
endast 9 % av företagen har någon annan besvarat enkäten. Förhållandet att 
enkätundersökningen baseras på upplevelser och uppfattningar hos en person som 
kan förväntas ha stort inflytande på företagets val av revision och 
rådgivningstjänster bidrar till att stärka studiens tillförlitlighet.  
 
Studien tillförlitlighet bör vidare bedömas mot bakgrund av en förhållandevis hög 
svarsfrekvens, 47 %, och en bortfallsanalys som inte visar på några avsevärda 
skillnader mellan i) företagen som besvarat enkäten och hela urvalsgruppen samt ii) 
företagen som svarat tidigt och företagen som svarat sent. I förhållande till tidigare 
enkätstudier inom de områden som analyseras får svarsfrekvensen bedömas som 
mycket god. Vid en bedömning av resultatens tillförlitlighet bör hänsyn tas till att 
förklaringsgraden för modellerna som förklarar efterfrågan på revision respektive 
rådgivning är förhållandevis hög. En hög förklaringsgrad minskar risken för att det 
finns andra faktorer än de som undersöks som driver efterfrågan. Användandet av 
ett relativt stort antal variabler i analyserna, framförallt vid studier av efterfrågan på 
rådgivning, borgar också får en hög tillförlitlighet. I analyserna ingår vidare i hög 
grad åtminstone de vanligaste variabler som använts i tidigare studier på området. 
Att resultaten baseras på information från både respondenten och årsredovisning 
kan ge en ökad tillförlitlighet.  
 
I de fall där enkätsvar saknas från respondenten, t.ex. avseende företagets 
registreringsår och branschtillhörighet, har denna information inhämtats från 
årsredovisning respektive från SCB:s klassificering av företag. Analyser i kapitel 6 
som behandlar rådgivningstjänster och redovisningskvalitet visar uttryckligen hur 
resultatens tillförlitlighet kan stärkas genom att använda ett mått som helt och hållet 
bygger på årsredovisningsdata och ett alternativt mått som baseras på enkätdata i 
form av respondentens upplevelse av revisionen. När olika mått visar på samma 
samband stärks resultatens tillförlitlighet.  
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En god tillförlitlighet är särskilt viktig sedan tillförlitliga resultat är en förutsättning 
för en hög validitet (Oppenheim 1992; Flink 2003). Validitet för studien handlar 
om huruvida den förmår att mäta det som avses (Fink 2003:50). En svaghet i 
analyserna av efterfrågan på revision är att den beroende variabeln bygger på en 
hypotetiskt ställd fråga och inte på ett faktiskt val. För att på förhand kunna 
analysera tänkbara konsekvenser av ett avskaffat lagkrav på revision är detta 
emellertid en förutsättning. I analyskapitlet har diskuterats konsekvenser av att 
revisionen vid tidpunkten för genomförandet inte var efterfrågestyrd, utan istället 
lagstadgad. Efterfrågan på rådgivning mäts i studien utifrån ett flertal olika mått på 
företagens anlitande av revisionsbyrån för rådgivning under det senaste året. 
Generellt gäller att kan det vara svårt att vid operationalisering finna ett optimalt 
mått på den faktor som ska studeras, vilket gör att flera indikatorer ofta används för 
de viktigaste variablerna (Holme & Solvang 1997:169).  
 
Efterfrågan på rådgivning mäts i denna studie utifrån företagens uppgift om hur 
många gånger de faktiskt anlitat revisionsbyrån för rådgivningstjänster under det 
senaste året eller åren. Denna information kan innehålla vissa felaktigheter men 
bedöms ändå ge mer giltig information än mått som bygger på huruvida företagen 
uppfattar att de anlitar för rådgivning i stor eller liten omfattning (se t.ex. Kirby & 
King 1997; Gooderham et al. 2004; Tanewski & Carey 2007) eller som baseras på 
andelen konsultarvode företaget betalar till revisionsbyrån (Tanewski & Carey 
2007). Bakgrunden är att dessa mått bygger på en subjektiv bedömning av vad som 
kännetecknar hög och låg anlitandegrad respektive på en grov indelning av hur 
olika typer av tjänster faktureras av revisionsbyrån.  
 
Från forskning finns en del etablerade empiriska sätt för att mäta olika faktorer, 
t.ex. företagsledningens agentrelationer till utomstående ägare och långivare. I 
studien har eftersträvats att i hög grad använda både etablerade mått från tidigare 
studier och mått som inte används i forskning, vilket gäller både för beroende och 
oberoende variabler. För ett par variabler bekräftas att det kan finnas alternativa 
mått som på ett bättre sätt än i tidigare forskning mäter den bakomliggande faktorn. 
Det sistnämnda gäller inte minst måtten på rådgivningens omfattning och inriktning 
samt erfarenheter från revisionsuppdraget. För redovisnings- och revisionskvalitet, 
som utgör beroende variabel i kapitel 6, används som framkommit ovan två 
alternativa mått. Genomgående i avhandlingen har eftersträvats objektivitet vid val 
av variabler för modeller och vid utförande av regressionsanalyser. Ingående 
variabler i modellerna går i hög grad att härleda till tidigare studier eller från egna 
resonemang på basis av tidigare forskningsresultat. De tolkningar som görs utifrån 
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resultaten är emellertid till viss grad subjektiva och beroende av författaren, men de 
bygger även delvis på respondenternas svar på ett flertal attitydfrågor.  

7.7 I vilken utsträckning är resultaten generaliserbara? 
Möjligheten att generalisera resultaten från en studie är i hög grad beroende av 
urval och svarsfrekvens. I denna studie har ett stratifierat urval genomförts, där 
urvalet inom varje stratum varit slumpmässigt. Tillvägagångssättet för urvalet har 
inneburit att enkäter skickats ut till sammantaget 900 företag i tre olika 
storleksgrupper och i tre regioner. Regionerna Stockholm, Småland och Norrland 
återspeglar både storstadsmiljö, mindre och medelstora städer samt glesbygd. Valet 
av regioner innebär också att företag från norra, mellersta och södra Sverige ingår. 
Regionerna skiljer sig vidare åt avseende t.ex. företagsklimat, utbud och 
konkurrensförhållanden, vilket framgår av analyserna. Sammantaget anses att valda 
regioner tillsammans relativt väl representerar de villkor och förhållanden som 
gäller för svenska företag. Företagen har utifrån storlek valts ut i tre 
storleksgrupper: 1–9 anställda, 10–49 anställda och 50–249 anställda. Det 
stratifierade urvalet möjliggör jämförelser mellan dessa grupper som representerar 
mikroföretag, små företag respektive mellanstora företag enligt EU:s klassificering 
av företag (2003/361/EC). 
 
För att det insamlade datamaterialet så långt som möjligt ska vara representativt för 
populationen små och medelstora företag viktats materialet utifrån företagsstorlek 
och region. Förfarandet för viktningen har beskrivits i metodkapitlet och innebär 
framförallt att små företag får en större vikt och att stora företag får mindre vikt i 
analyserna. Av viktningen följer också att företagen från Stockholm får större vikt 
än Smålands- och Norrlandsföretagen. Efter genomförd viktning kan resultaten i 
hög grad anses vara generaliserbara till populationen små och medelstora privata 
företag i allmänhet. I vilken utsträckning resultaten kan överföras till förhållanden 
utanför Sverige kan diskuteras. Till följd av att lagstiftning och traditioner på 
redovisnings- och revisionsområdet i de nordiska länderna är relativt likartade, 
även om t.ex. reglering kring revisionsplikten medfört åtminstone vissa temporära 
skillnader, bör resultaten vara överförbara till de nordiska grannländerna. Inom 
Europa finns vissa skillnader i redovisningstraditioner (se t.ex. Alexander & Archer 
2003), vilket möjlighen kan innebära att överförbarheten blir lägre. En pågående 
harmonisering av redovisning och revision inom Europa (Nobes & Parker 2006), 
som innebär gemensamma standarder för redovisning (IFRS) och revision (ISA), 
gör dock att det inte finns anledning att förvänta sig att resultaten skulle skilja sig 
avsevärt om studien utförts i ett annat västeuropeiskt land.  
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7.8 Fortsatt forskning 
Avslutningsvis presenteras ett par förslag på fortsatt forskning som relaterar till de 
tre övergripande forskningsområden som behandlats i denna avhandling. Ett 
kommande avskaffat krav på revision i mindre svenska aktiebolag innebär ett 
flertal intressanta forskningsmöjligheter. Forskning kunde inriktas mot att analysera 
konsekvenser av en avskaffad revisionsplikt på redovisningskvaliteten. Fokus för 
en sådan studie skulle vara att under frivillig revision analysera huruvida 
redovisningskvaliteten, mätt t.ex. genom förekomsten av oväntade periodiseringar, 
skiljer sig åt mellan företag som har revision respektive inte har revision. 
Resultaten kunde ge en indikation på huruvida revisionen fyller en funktion genom 
att förbättra redovisningskvalitet. Inom ramen för en sådan studie skulle det vara 
möjligt att även jämföra värdet av revisions- och rådgivningstjänster för 
redovisningskvaliteten, detta genom att särskilja mellan följande grupper av 
företag: i) företag som enbart anlitar revisionsbyrån för revision, ii) företag som 
enbart anlitar revisionsbyrån för rådgivningstjänster, iii) företag som anlitar 
revisionsbyrån för både revisions- och rådgivningstjänster samt iv) företag som 
varken anlitar revision eller rådgivningstjänster från en revisionsbyrå. Bland 
möjligheterna till fortsatt forskning som relaterar till revisorns oberoende i mindre 
företag finns möjlighet att gå vidare genom att analysera hur olika enskilda 
rådgivningstjänster och kategorier av rådgivningstjänster har samband med 
revisionskvalitet.  
 
För fortsatt forskning som relaterar till ny lagstiftning kring kravet på revision på 
området blir det aktuellt att närmare fokusera på revisionens upplevda intern nytta 
och dess koppling till efterfrågan på revision. Det krävs mer forskning kring 
revisionens funktion i mindre privata företag och framförallt då med fokus på den 
särskilda nytta respektive problematik som kan förknippas med revisionsuppdrag i 
dessa företag. Vid kommande studier kring företagens efterfrågan på revision blir 
det intressant att undersöka huruvida agentrelationerna till utomstående ägare och 
långivare visar sig betydelsefulla när externa påtryckningar blir realitet. Till följd 
av att denna studie är den första som visar på att efterfrågan på revision har en stark 
koppling till rådgivningstjänster och att det förekommer regionala skillnader 
behövs fortsatt forskning som bekräftar eller motsäger dessa resultat. Fortsatt 
forskning kan vidare riktas mot att analysera hur viktiga intressenter som långivare 
respektive Skatteverket agerar när revision blir frivilligt. Centrala frågeställningar 
för sådana studier blir t.ex.: i) Vilka krav ställer långivare på reviderade 
räkenskaper i olika typer av företag? ii) Kan revisionen ge företagen bättre 
lånevillkor? iii) Utgör revision ett urvalskriterium för Skatteverkets arbete med 
skattekontroll? Och hur kan ett sådant förhållande påverka företagens val av 
revision?  
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Företagens efterfrågan på rådgivning från revisionsbyråer kan betraktas som ett 
relativt outvecklat forskningsområde. Det innebär att resultaten behöver bekräftas i 
fortsatt forskning, vilket inte minst gäller för de nya variabler som testats i denna 
studie. Det finns emellertid samtidigt anledning att i fortsatt forskning identifiera 
ytterligare faktorer som kan tänkas ha samband med anlitande av revisionsbyrån för 
rådgivning. Av särskilt intresse kunde även vara att arbete vidare med att identifiera 
faktorer som har samband med olika typer av rådgivningstjänster, t.ex. utifrån en 
indelning i områden som ligger inom respektive utom revisorns kärnkompetens. 
Utifrån insamlat datamaterial finns möjligheter att t.ex. analysera vilka faktorer 
som är relaterade till företagets tillfredsställelse med revisionsbyråns revisions- och 
rådgivningstjänster, där en liknande ansats som i Behn et al. (1997) kunde 
användas.  
 



279

 

SUMMARY IN ENGLISH 
 

Auditing and advisory services 
Demand, quality and independence 

 
This doctoral thesis is about factors associated with small and medium-sized 
enterprises' (SMEs) demand for auditing and advisory services as provided by audit 
firms. The issue of how auditor independence and audit quality is associated with 
the provision of non-audit services to the audit client is also examined.  The thesis 
encompasses three empirical chapters; i) demand for auditing, ii) demand for 
advisory services and iii) provision of advisory services and earnings quality. Each 
empirical chapter contains specific contributions to the respective research field. 
There is a need to consider the fact that the audit firm provides different types of 
advisory services to the small audit client when analyzing the demand for auditing 
services. Previous experiences of the audit process may also affect the willingness 
of small firm to engage an audit firm for advisory services.  Provision of advisory 
services may be related to accounting and audit quality.  

 
In the following sections motives for doing research in each of these areas are 
presented. The summary is structured as follows. First I explain the motives for 
analyzing small firms demand for auditing and advisory services as well as 
analyzing how advisory services are related to reporting quality. The next section 
describes the theoretical framework used in the thesis. This is followed by a 
description of the survey design and a presentation of the regression results and my 
analysis. Finally the implications of the findings are discussed.   
 
Demand for auditing 
The European Union requires a mandatory audit for companies exceeding certain 
size criteria. The revised eight directives, as well as prior fourth directives, gives 
member states the possibility to exempt smaller entities from fulfilling the audit 
requirement212 (78/660/EEG; 2006/43/EC). Directives from the Swedish 
                                                 
212 Small firms that are given dispensation from the audit requirement are private limited 
companies and limited liability companies which for two consecutive years have not exceed two 
of the following criteria (78/660/EEG): a balance sheet total of 3,65 million euro, a net turnover 
of 7,3 million euro and an average number of full-time employees of 50. The criteria are object to 
revision to a balance sheet total of 4,4 million Euro and a net turnover of 8,8 million Euro 
(2006/46/EG). The new directives should be implemented by member state no later than 
September 2008.  
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government clearly indicate that small limited liabilities companies will be 
exempted from the audit requirement (dir. 2006:128), but it is still unclear where 
the threshold will be set. A recent official governmental report proposes that firms 
not meeting the EU size criteria for mandatory audits will be exempted from the 
audit requirement (SOU 2008:32, p. 17). An abolished statutory audit will mean 
changed conditions for small firms, audit firms, investors, lenders and the society 
as a whole. This forthcoming legal change provides a motivation for a study 
analyzing to what extent SMEs will choose to have their accounts audited in an 
unregulated market. Factors associated with this decision are also of interest. Prior 
studies have indicated that there will be a demand for auditing even without a 
statutory audit requirement (Carey et al. 2000; Senkow et al. 2001; Collis et al. 
2004). Relatively few researchers have studied the demand for auditing and 
analyzed why companies differ in their willingness to choose an audited of their 
accounts (Senkow et al. 2001; Collis et al. 2004). Collis et al. (2004) also points out 
the need to identify additional factors that explain the demand for auditing services.  

 
The first empirical chapter is used to report on an analysis of the demand for 
auditing and factors associated with the choice of small firms to undertake an audit 
in the absence of a legal requirement to do so. Data from a national survey 
conducted among SMEs where respondents were asked if they would continue to 
have their accounts audited if there were no such statutory obligation was used to 
assess the continuing demand for auditing services. This research contributes to the 
literature on factors affecting the demand for auditing in private companies (see for 
example Carey et al. 2000; Senkow et al. 2001; Seow et al. 2001; Tauringana and 
Clark 2003; Collis 2004) and the results have important implications about the 
consequences of an abolished statutory audit. 
 
Demand for advisory services provided by the audit firm 
Small firms commonly engage the audit firms for advisory services (Kirby & King 
1997; Bennett & Robson 1999a; NUTEK 2000; Senkow 2001; Gooderham et al. 
2004; Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2005). Researchers have shown that audit 
firms or auditors plays a primarily role as advisors to small firms (Kirby & King 
1997; Bennett & Robson 1999a, Burke & Jarrett 2004). Small firms have a 
particular need for business advice, since they lack the resources to employ internal 
experts (Johannisson & Lindmark 1996; Johansson 1997; Gooderham et al.2004). 
It has been argued that a majority of small firm manager-owner lack formal 
qualifications, financial skills and knowledge about financial control systems 
(Deakins et al. 2001). These conditions mean that an audit firm will have good 
opportunities to provide non-audit services (NAS) to small firm audit clients. 
External advice and consultancy in general has increased rapidly since the mid 
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1980s (Bennett & Robson 1999a) and audit firms have adjusted to this increased 
demand by offering a broad range of NAS to clients (Arruñada 1999; Wallerstedt 
2001; Tanewski & Carey 2007). Audit firms have according to Beattie et al. (1999) 
responded to the stagnant market for audit services and increased competition by 
achieving growth in the provision of non-audit services (NAS). Even though it is 
widely recognized that audit firms provide advisory services to small firms little is 
known regarding the role that auditors have had in those firms (Power 1997) and 
what underlying factors are associated with the demand for advisory services from 
the audit firm (Houghton & Ikin 2001, Gooderham et al. 2004). Some earlier 
studies indicated that the role of the audit firm to quite a large extent is 
concentrated on operational services in areas such as accounting and tax (Kirby & 
King 1997; Svanström 2004; Burke & Jaratt 2004; Berry & Sweeting 2006). 
Advice about strategic issues seems to be provided much more sparsely.  

 
The second empirical chapter is used to report on an investigation of i) the extent of 
advisory services and ii) different categories of advisory services that are provided 
by audit firms. Data collected from the survey mentioned above has been used to 
provide information about the use of 18 different types of advisory services. The 
result of this data analysis contributes to provide a more complete description 
regarding of the role of the audit firm in small firms.  
 
Provision of non-audit services (NAS) and reporting quality 
The joint provision of audit and NAS is generally appreciated by both auditors and 
clients since it may for example lead to economies of scope and cost savings from 
knowledge spillovers (Simunic 1984; Arruñada 1999; Frankel et al. 2002; Kinney 
et al. 2004). That is, the auditor may use the same information for different types of 
services (Arruñada 1999), where the provision of advisory services allows the 
auditor to know the client and its operations better. Some authors therefore argue 
that the provision of NAS therefore could improve reporting and audit quality 
(Simunic 1984; Arruñada 1999; Beck & Wu 2006). However, the provision of 
NAS has also been considered an additional threat to auditor independence, since it 
increases the economic bond between the audit firm and the client (Simunic 1984; 
Ashbaugh et al. 2003). In private companies the threats to auditor independence 
may differ somewhat from those associated with public concern. NAS could to a 
higher degree be related to social bonding among smaller firms (Seow 2001). 
Provision of NAS with concomitant repeated contacts may lead to feelings of trust, 
familiarity and a close personal relationship between the client and auditor (Gulati 
1995; Ping et al. 2006), which makes it difficult for the auditor to remain 
independent of the client.   
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The consequence of a lack of auditor independence is that auditors are favorably 
predisposed towards their clients (Frankel et al. 2002). This results in a reduced 
willingness to report on misstatements that ultimately leading to a lower audit and 
reporting quality (Kinney et al. 2004, Myers et al. 2003). Poor quality earnings 
reports are problematic as they can mislead investors and result in misallocated 
resources (Myers et al. 2003). Regulators have been concerned with the issue of 
auditor independence in general and the provision of NAS in particular for a long 
time (Revisorslag 2001:883; 2002/590/EC; IFAC:s code of ethics 2005). The issue 
of auditor independence is continuously an issues addressed by regulators. An 
analysis of the association between provision of advisory services and reporting 
quality is presented in the third empirical chapter. The contributions to the literature 
from this chapter are primarily that in contrast to almost all earlier studies i) private 
companies are analyzed, ii) two alternative measures of reporting quality 
(discretionary accruals and perceived quality) are used and iii) the association 
between the specific provision of preparation of accounts and earnings quality are 
analyzed. The results from the analysis have important implications for regulators 
and may be of interest to interested outside parties. 
 
Theoretical framework  
The theoretical chapter is compromised of three sections that are related to the 
empirical studies mentioned above. The framework covers in due order i) The 
agency explanation for the demand for auditing and other benefits from auditing, ii)  
The need for advisory services in small firms and the provision of advisory services 
by the audit firm, and iii) Audit quality and auditor independence.  

 
The theoretical framework is first used to address the need for financial information 
in general and audited information in particular. When an investment in a company 
is made by an external investor, managers have theoretically an incentive to 
expropriate capital thereby creating an agency problem (Healy & Palupu 2001). An 
agency problem may occur when the investors do not intend to play an active role 
in the management of the company. The manager then may have an incentive to 
take actions that maximize his/her own interests rather than the interest of the 
investor (Jensen & Meckling 1976; Chow 1982). Optimal contracts between 
managers and investors, such as compensation agreements and debt contracts are 
one way to seek to align the interest of the two parties. These contracts, as well as 
regulation, usually require managers to disclose information that enables investors 
to monitor compliance with contractual agreements and to evaluate whether the 
manager has managed the firm's resources in the interest of external 
investors/owners (Healy & Palepu 2001). Since accounting information, for 
example measures of profitability, is used to evaluate manager’s performance, 
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managers have incentives to manipulate the reports in their own favour. Unless 
there are controls on the manager's reporting procedures the financial information 
presented should be heavily discounted by external shareholders (Chow 1982). 
Shareholders might in this case even have to prepare the accounting information 
themselves. Compared to this, a less costly alternative for the manager is to agree 
to have his reports audited by an independent outside auditor (Wallace 1981; Chow 
1982). Both the information problem and the agency problem create a demand for 
audited financial information (Jensen & Meckling 1976; Wallace 1981; Chow 
1982). Auditing has an important role in reducing information asymmetries by 
adding credibility to financial statements (Ferguson et al. 2004). 

 
Starting from the work of Jensen and Meckling (1976) agency theory is used to 
explain the demand for auditing as a cost-effective monitoring device (see also 
Watts & Zimmerman 1976; DeAngelo 1981b; Carey et al. 2000). From agency 
theory literature it is suggested that auditing has an important role in a setting were 
ownership and management of the firm is separated (Antle 1982; Watts & 
Zimmerman 1986;, Power 1997) as well as in the relationship between managers 
and creditors (Jensen & Meckling 1976; Blackwell et al. 1998; Berry & Roberson 
2006). Empirical studies have also identified a positive relationship between the 
demand for auditing and a) the proportion of outside ownership (Chow 1982, 
Tauringana & Clarke 2000; Seow 2001, Collis et al. 2004) and b) the proportion of 
debt (Chow 1982; Carey et al. 2000; Tauringana och Clarke 2000). In the 
theoretical framework it is argued that the audit has a wider function than just 
working as a monitoring device for outsiders, especially in smaller private 
companies.  
 
It is suggested that auditing also may generate several internal benefits. In prior 
studies it has been suggested that auditing has a role in compensating for 
organizational loss of control (Abdel-Khalik 1993), efficient running of the 
company (Chow 1982; Page 1984) and management's need to improve the quality 
of the financial information (Collis et al. 2004). Auditing may also be important for 
improving internal controls and routines in the organization. The perceived internal 
benefit from the audit service may be related to the demand for auditing. In this 
study the argument is put forward that the provision of different types of advisory 
services may be related to the demand for auditing. Logically, businesses that 
engage audit firms for advice are more likely to appreciate the value of audit 
services. This may be due to knowledge spillovers (Senkow et al. 2001).  

 
The provision of advice is a specific type of business service delivering a largely 
intangible product (Bennett & Robson 1999a). According to Williams (2003) the 
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client-consultant relationship has been described as a relationship whereby both 
parties contribute and learn from each other rather than as a one way flow of ideas 
form consultant to client. Personal relationships and interactions between the 
consultant and client are important in the recipient’s perception of the quality of 
advisory services (Edvardsson 1990; Devins 1999; Bennett & Robson 1999b; 
Williams 2003). In order for the advisory services to be successful it is important 
for the consultant to adjust the advice to the needs and conditions of the specific 
firm (Nitsch 1989; Nyström 1996). Trust is important when it comes to business 
relationships and the provision of advisory services (Zucker 1986; Nitsch 1989; 
Edvardsson 1990; Bennett & Robson 1999a; Mole 2002, Bennett & Robson 2003).  
 
Suppliers of advice generate different levels of trust in different regulatory 
environments (Bennett & Robson 1999a). Zucker (1986) argues that professional 
specialists, such as lawyers and accountants, work within a regime of institutional 
trust derived from self-regulation which includes training, code of conduct, trading 
standards, discipline, enforcement and group insurance. A high level of institutional 
trust could be used to explain why audit firms are frequently hired for advisory 
services (Bennett & Robson 1999b). Knowledge and trust can also be developed 
from lengthy audit firm tenures (Myers et al. 2003; Ghosh & Moon 2005). Ping et 
al. (2006) argue that the client‘s willingness to purchase NAS increases with trust 
in the audit firm.  

 
The final part of the theoretical chapter begins with an analysis of the association 
between the concepts of audit quality, reporting quality and auditor independence. 
Audit quality is of fundamental importance in order to give credibility to financial 
statements. The traditional definition of the quality of audit services is the joint 
probability that a given auditor will both a) discover a breach in the client's 
accounting system and b) report on the breach (DeAngelo 1981a, p. 186). The 
probability that an auditor will discover a breach depends on the auditor‘s 
technological capabilities, the audit procedures employed, the extent of audit 
sampling etcetera. All of which could be summarized as auditor competence 
(Johnson et al. 2002). The reporting of errors requires auditor independence (Firth 
1997), especially when he or she is under pressure form the client to overlook 
misstatements. If the auditor cannot withstand pressure the clients may get away 
with accounting chicanery (Antle et al. 2006). From this discussion it follows that 
the concept of audit quality includes competence and independence and that auditor 
independence is a part of the wider concept of audit quality.  
 
Auditor’s competence is not likely to differ much between different certified 
auditors, since they all have similar education and training. All will have 
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successfully completed a written exam at the Supervisory Board of Public 
Accountants (Revisorsnämnden). All should have the competence to conduct a 
professional audit. In research the viewpoint is generally that if auditor 
independence erodes it will in turn impair audit quality (Geiger & Raghunadan 
2002; Ghosh & Moon 2005). In IFAC’s code of ethics (2005) it is stated that 
auditor independence is of great importance for the audit profession since it is 
crucial for auditor's reporting and audit quality. It follows that audit quality and 
auditor independence is very closely linked. Myers et al. (2003) argue that from 
reporting quality it is possibly to draw inferences about audit quality. The authors 
claim that when audit quality is high the auditors constrain the extreme and 
presumably self-serving choices that management would like to make in order for 
their financial statement to appear in a certain way. When audit quality is low, by 
contrast, the auditors do not constrain extreme choices and in some cases the 
auditors may even assist management in pushing the boundaries of generally 
accepted accounting principles (Myers et al. 2003). 
    
Factors related to auditor independence can be categorized into four principal 
factors according by Beattie et al. (1999). These are economic dependency on the 
audit client, competition within the external audit market, the provision of NAS by 
the auditor, and the degree of laxity in the regulatory framework. In the current 
study the main focus is on the potential threats arising from provision of different 
types of NAS to an audit client. The provision of NAS to audit clients may increase 
economic bonding between the audit firm and the client. Economic bonding creates 
incentives for the audit firm to act opportunistically and to handle conflicts in a 
way that benefits the client (Ferguson et al. 2004). It should be noted that from a 
third party perspective the primary concern is that auditor independence is 
maintained and that audit quality is high. There are however arguments for either a 
positive or a negative association between the provision of NAS and reporting 
quality. Larcker and Richardson (2004) claim that there is little evidence that the 
provision of NAS is associated with reporting (and audit) quality. The presumption 
of such an association, however, is the starting point for most research in this area 
and also for legislators and standard setters. Mixed results reported in prior research 
means that the independence issue potentially arising from the provision of NAS is 
still an open question and that further studies are warranted, especially in private 
firms where few studies have been previously carried out.  
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The survey  
During spring 2006 I conducted a large scale national survey of SMEs (private 
limited companies and limited liability companies). The main reason purpose of the 
survey was to get direct access to information about the firm’s choice of voluntary 
audit and the use of advisory services, but also to capture management’s attitude to 
auditing and advisory services. A survey, when compared to studies based only on 
annual reports provides an opportunity to obtain alternative and improved measures 
of, for example, use of advisory services and reporting quality. A questionnaire was 
sent out to a total of 900 firms in three different size categories (1–9 employees, 
10–49 employees and 50–249 employees) and three different regions 
(Stockholm213, Småland214 and Norrland215).100 questionnaires were sent out to 
each stratum of firms. The sample technique used in this study is stratified random 
sampling (Fink 2003:37). This technique may be used when the researcher wants to 
gathered information from respondents within each stratum and when the 
researcher expects differences between the strata. Prior studies had indigated that 
the demand for auditing is higher among larger firms (Tauringana & Clarke 2000; 
Senkow et al. 2001; Collis et al. 2004) and that firm size also is related to demand 
for advisory services (Bennett & Robson 1999a). Some prior studies have 
identified regional differences in the demand for advisory services (Keeble et al. 
1992, Keeble 1998). The regions selected for this study differ in terms of 
population density, city size and supply of audit and advisory firms.  

 
A total number of 421 usable responses were received, corresponding to a response 
rate of 47, 3 %.  The responses were relatively evenly distributed among the strata. 
The response rate is high in comparison with previous studies on the demand for 
auditing (Seow 2001; Collis et al. 2004) and demand for advisory services (Bennett 
& Robson 1999a; Tanewski & Carey 2007). Two different non-response bias tests 
were performed. These tests did not identify any significant differences with regard 
to different firm characteristics between early and late respondents (surrogate 
method) or between respondents and the total sample of firms. In order to 
generalize from the results the data gathered has been weighted. The weighting 
procedure is based on the total number of firms existing within each stratum. The 
total population of SMEs constitutes a very large number of small firms and a small 
number of medium-sized firms. Many firms are located in the area of Stockholm 
and in other large city areas. The consequence of the weighting procedure is that 

                                                 
213 The county of Stockholm. 
214 Included counties are Jönköping, Kronoberg and Kalmar. 
215 Included conuties are Västerbotten, Västernorrland, Jämtland and Gävleborg. 
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small firms receive a higher weight and larger firm a lower weight. Furthermore, 
firms from Stockholm receive a higher weight compared to firms from Norrland 
and Småland. For analysis annual reports have been used for complementary and 
additional information.   
  
Results and analysis  
As indicated in the first empirical chapter, 63 % of all firms would choose to have 
their accounts audited if the statutory audit were abolished. Subsidiaries are 
excluded in the analysis of factors associated with the demand for auditing. This 
was due to the fact that they may not have the opportunity to decide for themselves 
whether to have audited accounts or not. Logistic regression analysis shows a 
positive and significant association between choosing voluntary audit and different 
measures of provision of advisory services, Big 4 auditor and firm size. Results 
also confirmed regional differences in the demand for auditing. The identified 
association is that firms from Småland have a higher demand for audits than have 
firms from Stockholm and Norrland. The likelihood that a company would 
voluntarily choose auditing is positively associated with i) the extent of advisory 
services used and ii) the use of services within accounting, tax and law. There is 
also some evidence for a positive association between demand for audited accounts 
and a respondent’s perception as to the degree auditing helps improve internal 
controls and routines. 

 
Logistic regression results indicated that firms currently using the audit firm for 
advisory services intended to have their accounts audited when the statutory audit 
is abolished. One argument presented in the literature to support this result is that 
advisory services will be of higher quality if the audit firm also conducts the audit 
due to knowledge spillover (Simunic 1984; Beck 1988; Arruñada 1999). Beattie 
and Fearnley (1997), as already stated, have shown that provision of NAS could be 
of value for the audit process. Another reason for the identified association is that 
firms purchasing advisory services from the audit firm have become dependent on 
support from the audit firm in order to meet legal requirements. This dependency 
could be exacerbated in the case of smaller private firms were the competencies in 
for example accounting related issues usually are rather limited (Gooderham et al. 
2004). Results also show that firms’ using advisory services from their audit firm to 
a higher degree perceive these services as being of high value. This study is the 
first to identify a positive relationship between demand for auditing and provision 
of advisory services. The results may be function of improved measures of advisory 
services and a larger number of observations than in previous studies (Seow 2001).  
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I have demonstrated that auditing does not only serve a stewardship or control 
function. Results even show that the voluntary demand for auditing is higher 
among firms with concentrated ownership. A high demand for auditing, 
independent of ownership, has been linked to a long tradition of having audited 
accounts. Owner-managed firms in this study to a high degree perceive that 
auditing generates both internal value and credibility to external interests. 
Furthermore, the demand for auditing is significantly higher among firms where it 
is recognised that that audit plays an important role in improving internal control 
and management. It should be emphasized that an audit has a multidimensional 
value (Knechel et al. 2008). It is important though to note that when the statutory 
audit is actually abolished agency relationships with outside owners and lenders 
may prove to be of importance.  
 
Firms having their accounts audited by a Big 4 auditor have a considerably higher 
demand for auditing, which is a result that could be related to a signal effect. The 
choice of a Big 4 audit firm can be a means of signalling management honesty and 
reporting quality to interested parties (Datar et al. 1991; Willenborg 1999; Hay & 
Davis 2004). Firms that have deliberately chosen a Big 4 audit firm would be 
unlikely to abandon auditing due to the potential negative signal sent about the 
firm. Firms engaging a Big 4 auditor also perceive that the audit gives value to 
outside parties such as creditors, trade partners and tax authorities. A higher 
demand for auditing among firms from Småland could be linked to a specific 
business environment in the Gnosjöregion. It should be noted that firms in this 
region have been characterized as punctual and reliable (Wigren 2003). This 
reputation could possibly be impaired if the firm were to give up auditing. From 
attitude-questions it follows that firms from Småland believe that auditing is of 
high value for both internal use and for outsiders. Results indicate that firms with 
higher turnovers would chose voluntary audit to a higher extent than those with 
lower turnovers. This is in line with the claim that auditing have a more multi 
facetted role in larger firms (Knechel et al. 2008). No prior study has analyzed 
audit demand and regional differences.  

 
The second empirical chapter contains an analysis of businesses’ use of different 
types of advisory services provided by audit firms and factors associated with this 
demand. During the last year, about 2/3 of all companies responding to the survey 
have used the audit firm for advice to some extent. Results show that firms 
primarily use the audit firm for advice within the auditor’s core competence, e.g. 
accounting, tax and law. Nearly 50 % of all firms use the audit firm for tax advice. 
It is rather uncommon for firms to purchase services in, for example, business 
planning, financing, and investment decisions. The focus for provided NAS is 
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operational in its character and the services may be important for firms in order to 
meet legal requirements. From the results obtain it follows that the audit firm 
overall is the primary source for advice among SMEs. No other source for advice 
was used by over 50 % of the firms. There are only a few prior studies analyzing 
factors related to advisory services provided by the audit firm (Gooderham et al. 
2004; Tanewski & Carey 2007). The analysis of factors associated with the demand 
for advisory services include a large number of explanatory factors, such as 
respondent level of education, firm age, firm size, region, industry, firms being a 
subsidiary of a larger organization, use of other sources of advice, Big 4 auditor, 
the audit firm promoting advisory services, length of the audit relationship and the 
respondents experience of the audit process.  

 
Logistic regression results show that explanatory factors could be divided into i) 
respondent firm characteristics, ii) audit firm characteristics and iii) the relationship 
between the two parties. There is support for a negative association between 
respondent level of education and use of the audit firms for advice. Firm size is 
positively related to the purchase of advisory services from the audit firm. 
Subsidiaries use advice from the audit firm to a higher extent than non-subsidiaries. 
An important contribution from the analysis is that positive experiences from the 
audit engagement are closely related to the willingness to purchase advisory 
services. The demand for advisory services is higher among firms were the 
respondent perceives that the audit process has led to improved reporting quality. 
Findings indicate a close link between the demand for auditing and demand for 
advisory services. It should be noted that the study indicates that perception of 
audit firm competence and the relationship to the audit firm is much more 
important for small firm demand than is offering a broad range of different services 
and having large specialist departments. Small audit firms are used as much as Big 
4 audit firm for advisory services on an aggregated level.   

 
I found that firms using other sources of advice have a higher demand for advice 
from the audit firm. This has been interpreted as an indicator that this group of 
firms in general regard advisory services as a way of improving the competence 
within the company. Those audit firms that suggest potential areas of advice for the 
client also provides advisory services to a larger extent than those who do not. NAS 
could be provided to a larger group of small clients if self marketing were greater 
among audit firms. Audit firm tenure is a factor with a positive association with the 
purchase of advisory services. This emphasizes the importance of having a good 
relationship with the client to achieve the sale of additional services. Increased 
knowledge about client firms and their operations provides improved opportunities 
to give high quality advisory services adjusted to firm’s needs; a factor previously 
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proven to be of importance for the advisory exchange (Nitsch 1989; Gooderham et 
al. 2004). Among factors related to firm characteristics are a positive association 
between firm size and firms using an audit firm for advisory services and a higher 
use of such advice among subsidiaries. The latter could be due to higher 
complexity and pressures to report quickly to the parent company.  
 
There is, finally evidence for a negative association between demand for advisory 
services and respondent’s level of education. There is also a negative association 
between the age of the firm and the use of advisory services; both results appear to 
be linked to weaker competence and less experiences which economic and 
administrative issues. In the last part of this second empirical chapter results are 
presented from an explorative analysis of factors associated with demand for i) 
preparation of accounts, ii) basic advisory services, iii) extended advisory services. 
The performance of these analyses was motivated by the different nature of these 
services (Hjalmarsson & Johansson 2003) which may impact upon which factors 
are associated with demand. As a result of this exploratory analysis further model 
development is recommended for future researchers in the area.  

 
It is stated in the third empirical chapter shows that reporting quality is significantly 
higher if the audit firms provide advisory services or are engaged in the preparation 
of accounts. Results hold for both discretionary accruals and perceived reporting 
quality as well as for alternative measures of advisory services (the proportion of 
NAS fee to total fees and a dummy variable for use or non use of the advisory 
services). OLS regression models include measures of firm size, return on total 
assets, leverage, Big 4 auditor and audit firm tenure. These findings are in line with 
the argument (claimed mostly by auditors) that the advice given by an auditor to 
the client may actually improve the quality of the financial information (Kinney et 
al. 2004, Antle et al. 2006). Confirmation is provided in this chapter in that it is 
found that private firm’s receipt of advisory services from an audit firm improves 
audit quality. An interpretation of regressions results is that positive effects from 
these services outweigh potential risks of impairment of auditor independence. An 
alternative to the knowledge spillover argument is that firms using advisory 
services could improve their accounting competence, which has been argued to 
especially weak in smaller private companies (Gooderham et al. 2004).  
 
There is a negative association between audit firm tenure and discretionary 
accruals, suggesting that reporting quality improves with the length of the audit 
engagement. These findings suggest that there is a learning curve for auditors 
(Knapp 1991; Petty & Cuganesan 1996). The argument is that auditor’s knowledge 
about clients operations, processes, systems and controls increases over time; an 
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important factors for performing an effective audit. Client specific knowledge has 
been related to improved ability to detect material misstatement in financial reports 
(Beck et al. 1988). The current findings contradicts arguments that a) audit quality 
decreases with lengthy audit tenure that impair auditors independence (Gieger & 
Raghunadan 2002) or b) that work becomes excessively routine (Arruñada &  
Paz-Ares 1997). It should be noted that no significant association with audit firm 
tenure was identified when reporting quality is measured using respondent’s 
perceptions.    
 
Regressions have shown no association between discretionary accruals and firms 
having their accounts audited by a Big 4 auditor.  The absence of quality 
differentiation between audit firms contradicts results from several studies on 
public companies (Becker et al. 1998, Francis et al. 1999). The results are though in 
line with findings in a study carried out on private firms in Belgium (Vander 
Bauwhede & Willekens 2004). In that study the main argument for the lack of 
quality differentiation is that for auditing in private firms the relationship with the 
client will be very important for the quality of the audit work. There is some 
support in the study for a more frequent contact between smaller audit firms and 
clients. Close contact with the client could also explain why firms using a non Big 
4 audit firm perceived a significantly higher degree of reporting quality as a result 
of the audit.  
 
Contribution and policy implications 
Findings reported in this study have several important implications for research, 
practice and legislation. Firstly the results have implications for the possible 
consequences of the abolition of an audit requirement for small firms. From an 
audit firm perspective a strong relationship with the client that involves provision 
of different types of services will be important. The ability of firms to give up audit 
will have a potentially greater effect on small audit firms. This is since firms using 
small audit firms will have a lower demand for auditing services and as they are 
more sensitive to the loss of these clients than are larger audit firms. Regional 
differences in the demand for auditing suggest that audit firms in Stockholm will 
have a greater loss of audit clients. One important question for legislation is where 
the threshold for exemption from the audit requirement will be set. Almost 96 % of 
respondent firms, that recommend an abolished statutory audit, suggest a threshold 
set at 10 employees and not at a higher level of 50 employees. The most important 
research contribution from the first empirical chapter is the identification of a 
legible association between provision of NAS and company demand for auditing. 
The chapter on demand for NAS has identified that relationship factors as well as 



292

audit firm initiatives and commitment that are related to company’s use of the audit 
firm for advice.  

 
Finally, these results have implications for the regulation on auditor independence 
(and audit quality). It is assumed in regulation that provision of different types of 
advisory services and preparation of accounts may impair auditor independence 
(2002/590/EC; IFAC:s code of ethics 2005). In a forthcoming evaluation of 
national legislation concerning provision of accounting services to an audit client, 
potential consequences for reporting quality should be considered (prop. 
2005/06:97; SOU 2008:32). My findings indicate that from a reporting quality 
perspective it is beneficial for the audit firm to have an opportunity to provide 
advisory services and prepare accounts. This means that further restriction on the 
audit firm’s opportunity to provide NAS may have the opposite effect from the 
intended one on reporting quality. For regulators it is important to notice conditions 
differ considerably between small private firms and public firms. In order for 
private firms to improve reporting quality, advice from the audit firm may prove to 
be very important.  
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Revisionens värdeskapande i små och medelstora företag                 Umeå 16 februari  
 
På Handelshögskolan vid Umeå universitet pågår ett forskningsprojekt som har till syfte att 
kartlägga hur företagsledningen i små- och medelstora företag uppfattar revision och rådgivning. 
Under våren genomförs en nationell enkätstudie bland aktiebolag av olika storlek (1-249 anställda). 
Ert företag har slumpvis blivit utvalt att ingå i undersökningen och vi är mycket angelägna att kunna 
ta del av Era uppfattningar. Resultaten från studien kommer att utgöra grunden i Tobias Svanströms 
kommande doktorsavhandling.  
 
På revisionsområdet pågår idag stora förändringar. Det finns bland annat förslag kring 
revisionsplikten för små aktiebolag och om en begränsning av revisionsbyråernas möjlighet att 
tillhandahålla både redovisningstjänster och revision till företag. Det är mot den bakgrunden särskilt 
viktigt att i detta skede kunna redovisa företagens samlade uppfattningar om revision och 
rådgivning. Resultat från studien bör vara av stort intresse för lagstiftare på området, 
revisionsbyråbranschen och inte minst för företagen. För att resultaten från studien ska få en hög 
giltighet är det mycket värdefullt att få ta del av Era uppfattningar.   
 
Enkäten bör besvaras av företagsledare/VD, men om Ert företag har en 
ekonomichef/ekonomiansvarig som sköter huvuddelen av kontakten med företagets revisionsbyrå 
så bör han eller hon besvara enkäten. Vår förhoppning är att Ni har möjlighet att avvara en (kort) 
stund för att fylla i denna enkät.  Just Ert svar är viktigt! 
 
Enkätsvaren kommer att behandlas helt konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att kunna 
urskiljas i resultaten. Enkäterna är kodade enbart för att vid behov kunna skicka påminnelsebrev. 
Enkätstudien stöds och finansieras av bland annat FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer), se 
medföljande brev.   
 
Vänligen skicka tillbaka den ifyllda enkäten i det portofria svarskuvertet senast fredagen den 10 
mars.   
 
 
Ett stort tack på förhand för Ert deltagande! 
 
 
 
Tobias Svanström   Håkan Boter   Stefan Sundgren 
Ekonomie licentiat/doktorand  Handledare   Handledare 
Telefon arb: 090 - 786 55 26   Professor i entreprenörskap  Professor i revision 
Mobil: 070 - 58 27 956 
E-post: tobias.svanstrom@fek.umu.se 
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Bakgrundsdata 

1. Hur många helårssysselsatta hade företaget 2006-01-01: ______ personer (inkludera ägare) 
2. Företagets omsättning 2005, exkl moms: _____________tkr. Därav export__________tkr  
3. Vilket år registrerades företaget som ett aktiebolag?____________    
4. Vilken typ av inriktning/bransch gäller huvudsakligen för Ert företag? 
             Tillverkning        Handel          Tjänste            Annat 
 
5 a. Är detta företag ett dotterbolag till ett annat företag?    Ja Nej   
b. Hur många aktieägare har företaget? _________   
c. Har företaget ägare som inte ingår i företagsledningen?   Ja Nej 
d.  Hur stor ägarandel innehar företagets största ägare tillsammans med sin familj?  
        0-10 procent      11-25 proc.      26-50 proc.       51-75 proc.  76-99 proc. 100 proc. 
 
6. Arbetar Ert företag som underleverantör till andra företag?   Ja Nej 
 
7. Hur många helårsanställda, inklusive företagsledning, arbetar med ekonomifrågor i 
företaget?__________personer  
 
8 a. Är Ni:      Man       Kvinna    b. Er ålder: ____år    c. Äger Ni aktier i företaget?      Ja        Nej 
 
9. Vilken huvudsaklig befattning har Ni i företaget? 
 Företagsledare    Annan befattning, vilken: _____________________ 
 Ekonomichef/ekonomiansvarig         
    
10. Vilken är Er högsta grundläggande utbildning? 
 Grundskola    Universitet/högskola 
 Gymnasium    Annan, vilken: _____________________________ 
 
11. Vilken revisionsbyrå anlitar Ert företag för revision?  
 Ernst & Young   Öhrlings PriceWaterhouseCoopers 
 KPMG     Deloitte 
 Lindebergs Grant Thornton  Annan byrå, vilken: _________________________ 
 
12 a. Anlitar företaget någon extern person/företag för biträde med löpande redovisning?  
(Med företagets revisionsbyrå eller Er revisionsbyrå avses i enkäten det företag som genomför 
revisionen och upprättar revisionsberättelsen) 
 Ja, företagets revisionsbyrå  Ja, någon annan.  
 Ja, en annan revisionsbyrå  Nej   
 Ja, en ekonomi-/redovisningsbyrå 
 
b. Anlitar företaget någon extern person/företag för upprättande av årsbokslut och 
årsredovisning?   
 Ja, företagets revisionsbyrå  Ja, någon annan.  
 Ja, en annan revisionsbyrå  Nej   
 Ja, en ekonomi-/redovisningsbyrå 
 
c. Om Ert företag anlitar företagets revisionsbyrå för löpande redovisning och/eller bokslut, 
besvara då följande fråga: Anta att Er revisionsbyrå inte längre skulle ha möjlighet att utföra 
löpande redovisning och/eller bokslut åt Ert företag. Vad skulle Ni vidta för huvudsaklig åtgärd? 
 Anlita annan revisionsbyrå   Anställa ny personal/utveckla intern kompetens  

Anlita ekonomi-/redovisningsbyrå Annan åtgärd. Vad?______________________ 
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d. Finns det fler än en redovisnings- eller revisionsbyrå på orten som Ni kan anlita för löpande 
redovisning och bokslut?    Ja            Nej          Vet ej 
  
13. Under hur lång tid har Ert företag anlitat Er nuvarande revisionsbyrå? Antal år: ___________ 
 
14 a. Är Er valda revisor?        b. Uppskatta åldern på Er revisor?   
 Man     Under 40 år  50-59 år 
 Kvinna     40-49 år  60 år eller mer 
      
Kontakter med revisionsbyrån  
 
15. Vid hur många tillfällen har någon på Ert företag haft kontakt med Er revisionsbyrå under det 
senaste året? (Räkna in alla typer av kontakter; t ex möten, sammanträden, telefonsamtal, 
brevkontakt, mailkontakt)  
 0 ggr     3-8 ggr    16-30 ggr    
 1-2 ggr             9-15 ggr    31 ggr eller mer 
      
16. I vilken omfattning förekommer följande typer av kontakter mellan Ert företag och Er 
revisionsbyrå?  För varje typ av kontakt kryssa för i en av kolumnerna nedan 
 Typ av kontakt Aldrig Sällan  Ibland   Ofta 
 Telefonsamtal      
 E-post/Internet     
 Brev per post     
 Någon vid rev.byrån besöker företaget     
 Någon från företaget besöker rev.byrån     
 
Relationen till revisionsbyrån 
 
17. Nedan ska Ni ta ställning till ett antal påståenden som har att göra med hur Ert företag 
uppfattar Er revisor/revisionsbyrå.  
Anvisning:  
Ange Er uppfattning för respektive påstående nedan genom att kryssa för vid lämpligt 
svarsalternativ på skalan från 1 till 7.  
Exempel:  
Om Ni inte alls instämmer i påståendet kryssa för i kolumnen för 1, 
 om Ni helt instämmer i påståendet kryssa för i kolumnen för 7,  
om Ni har en neutral inställning till påståendet kryssa för i kolumnen för 4. 
 

Ta ställning till hur följande påståenden överensstämmer med Er 
uppfattning om revisionsbyrån 

              Instämmer… 
Inte                                         
alls                                         Helt

 1 2 3 4 5 6 7 
Revisionsbyrån har förståelse för företagets affärsverksamhet        
Revisionsbyrån har insikt i den bransch där företaget är verksamt        
Revisionsbyrån är lyhörd och kan anpassa sig till företagets behov        
Revisionsbyrån uppvisar integritet         
Revisionsbyrån finns tillgänglig för frågor vid behov         
Revisionsbyrån visar ett engagemang för företaget        
Det finns förtroende för revisionsbyrån i företaget        
Relationen till företagets revisor är personlig, snarare än strikt 
yrkesmässig 
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Er uppfattning om revisionsarbetet 

18. Nedan ska Ni ta ställning till ett antal påståenden som handlar om vad Ni uppfattar att 
revisionen av Ert företag innebär.                      

Ta ställning till hur följande påståenden överrensstämmer med Er 
uppfattning om revisionen av Ert företag 

              Instämmer… 
Inte                                        
alls                                        Helt

 1 2 3 4 5 6 7 
Noggrann granskning av företagets externa redovisning        
Noggrann granskning av företagets interna kontroll (rutiner och 
system för t ex hantering av fakturor, betalningar och löner) 

       

Noggrann granskning av att styrelse och VD följer lagar och 
förordningar  

       

Noggrann kontroll av att företaget sköter betalning av skatter och 
avgifter 

       

Minskar risken för bedrägeri och andra ekonomiska brott          
Genom råd och direktiv förbättras kvaliteten på företagets externa 
redovisningsinformation 

       

Ökar redovisningsinformationens tillförlitlighet för tredje part         
Kvaliteten på revisionen är hög        
Bekräftar enbart för ägare vad de redan vet om företaget        
Kompetensen hos den/de som genomför revisionen är hög        
Personerna som genomför granskningen varierar över tid        
En kritisk och ifrågasättande attityd gäller under granskningen        
Det förs en löpande dialog under granskningen        
Det framkommer tillräckligt med information om vilket arbete som 
ingår i revisionsarvodet 

       

Storleken på revisionsarvodet står i proportion till arbetsinsats        
Onödig tidsåtgång för företagsledningen         
Ger företaget viktiga kunskaper och lärdomar        
En ekonomisk börda för företaget        
Ger en sammantaget hög nytta för kostnaden        
 
19. Nedan ska Ni ta ställning till ett antal påståenden om vilken nytta som Ni uppfattar att 
revisionen av Ert företag ger.  

Ta ställning till hur följande påståenden överrensstämmer med Er 
uppfattning om revisionens nytta 

              Instämmer… 
Inte                                        
alls                                        Helt

 1 2 3 4 5 6 7 
En trygghet för företagets långivare, vilket kan underlätta 
företagets möjligheter att erhålla krediter 

       

Ekonomiska problem i företaget kan uppdagas och åtgärdas 
tidigare  

       

Hjälp för intern styrning och kontroll        
Företagets kunder och leverantörer kan göra ”säkrare” affärer        
Ägarna får en kontroll av styrelse och VD         
Underlättar skattemyndighetens kontroll        
Sundare konkurrens och minskad ekonomisk brottslighet        
Trygghet för styrelse och VD (befriar från ansvar)        
Revisionen gör ingen nytta        
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20. I Sverige finns idag en lagstadgad skyldighet för alla aktiebolag att genomgå revision. Nedan 
följer några frågeställningar som relaterar till denna revisionsplikt.   

Frågeställning Ja Nej Vet ej
Anser Ni att Ert företag har nytta av det lagstadgade kravet på revision?    
Om det inte skulle finnas någon lagstadgad skyldighet för aktiebolag att 
genomgå revision, skulle Ni då föredra att Era kunder och leverantörer 
hade revision?  

   

Om det inte skulle finnas någon lagstadgad skyldighet för Ert företag att 
genomgå revision, skulle Ni då frivilligt låta Ert företag revideras?   

   

Om det inte skulle finnas någon lagstadgad skyldighet för Ert företag att 
genomgå revision, skulle Ni då välja att fortsätta att ha kontakt med 
företagets revisionsbyrå för rådgivning och andra uppdrag än revision?  

   

  
21. Vad är Er uppfattning om revisionsplikten? (Kryssa för ett alternativ) 
 Samtliga aktiebolag bör ha lagstadgad revision  

Aktiebolag med färre än 50 anställda bör undantas från revisionsplikt  
Aktiebolag med färre än 10 anställda bör undantas från revisionsplikt 

 Samtliga aktiebolag bör undantas från revisionsplikt 
 Vet ej 
 
Er uppfattning om revisionsbyråns rådgivningstjänster 

22. Vid hur många tillfällen har Ni under det senaste året sammantaget anlitat någon på Er 
revisionsbyrå för rådgivning?  (Om Ni kryssar för ”0 ggr” hoppa därefter fram till fråga 27)  
 0 ggr     9-15 ggr 
 1-2 ggr     16-30 ggr 
 3-8 ggr     31 ggr eller mer 
   
23. Nedan följer ett antal påståenden kring Er uppfattning om Er revisionsbyrås rådgivning och 
vilken betydelse den har för Ert företag.   
Ta ställning till hur följande påståenden överensstämmer med Er 
uppfattning om revisionsbyråns rådgivning 

               Instämmer… 
Inte                                         
alls                                        Helt

 1 2 3 4 5 6 7 
Revisionsbyråns kompetens med avseende på rådgivning är hög        
Revisionsbyrån har god förmåga att anpassa råden efter företagets 
specifika förutsättningar och behov 

       

Revisionsbyrån ger råd inom samtliga de områden som företaget 
önskar 

       

Revisionsbyråns rådgivning är betydelsefull för att företaget ska 
kunna efterleva lagens krav på extern redovisning och skatt 

       

Revisionsbyråns rådgivning är betydelsefull för företagets 
långsiktiga utveckling 

       

Arvodets storlek är betydelsefullt när företaget överväger att anlita 
revisionsbyrån för rådgivning 

       

Revisionsbyråns rådgivning bidrar till att höja kompetensen i 
företaget 

       

Revisionsbyrån tillhandahåller bättre råd, till en lägre kostnad, än 
andra konsulter 

       

Revisionsbyrån anlitas för rådgivning till följd av redan etablerad 
kontakt genom revisionsuppdraget 
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24. På vems initiativ tas kontakt i rådgivningsärenden?    
 Alltid på företagets initiativ  Alltid på initiativ av revisionsbyrån 
 Oftast på företagets initiativ  Oftast på initiativ av revisionsbyrån 
 Lika ofta på företagets som på revisionsbyråns initiativ 
 
25. Anta att Er revisionsbyrå inte längre skulle ha möjlighet att lämna några råd vid sidan om 
revisionsuppdraget. Vad skulle Ni då vidta för huvudsaklig åtgärd? (Kryssa för ett alternativ).  
 Anlita annan rådgivare   Anställa ny personal/utveckla intern kompetens
 (revisionsbyrå)    
 Anlita annan rådgivare   Annan åtgärd. Vad?_______________________ 
 (ej revisionsbyrå)              _______________________________________ 
  
26. Har Ert företag under de senaste 3 åren mot extra betalning anlitat någon vid Er 
revisionsbyrå för rådgivning inom följande områden?   OBS! Räkna inte med de råd som lämnas 
under revisionen eller vid köp av redovisningstjänster (löpande redovisning och bokslut).  

 Ja  Nej 
Redovisningsfrågor           
Skattefrågor           
Juridiska frågor          
Ekonomiska och adm. rutiner & system    
Generationsskifte     
Investeringsprojekt                     
Resultatuppföljning          
Personalärenden        
Försäkringsfrågor          
Företagsförvärv        
Upprättande av kontrollbalansräkning  
Finansieringsfrågor     
Budget- och planeringsfrågor    
Hantering av kontakter med  
myndigheter eller bank    
Intyg (bidragsansökning,  
hyresavtal, emission etc)    
Organisationsfrågor     
Marknadsfrågor (affärsidé,  
affärsplan etc)      
Privatekonomiska frågor    

27.  Har Ert företag under de senaste 3 åren anlitat nedanstående företag/organisationer för 
rådgivning inom ekonomi och juridik? 

 Ja  Nej 
Företagets revisionsbyrå         
Annan revisionsbyrå          
Redovisningsbyrå/ekonomibyrå        
Bank                       
Jurist/advokat        
Branschorganisation        
Arbetsgivarorganisation        
Försäkringsrådgivare          
Privat konsultföretag          
Offentliga rådgivningsinsatser        
(t ex ALMI, NUTEK, Arbetsförmedling) 
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Er övergripande uppfattning om revision och rådgivning  
 
28. Anser Ni att nyttan från revisionen av Ert företag överstiger dess kostnad?  

Ja     Nej  Vet ej       
   
29. Vad är Er uppfattning om den revision som Er revisionsbyrå utför?   
 Mycket bra         Bra  Varken bra      Dålig        Mycket dålig  
     eller dålig 
   
30. Vad är Er uppfattning om den rådgivning som Er revisionsbyrå tillhandahåller?  
 Mycket bra     Bra  Varken bra     Dålig       Mycket dålig 
     eller dålig             
 
Övriga synpunkter på kontakten med revisionsbyrån:       

             

             

             

              

             

              

              

              

             

              

 
Om Ni önskar ta del av resultaten från studien skriv ner Er kontaktinformation nedan: 
 
Namn:            
Företagets namn:          
Adress:           
Postnr:            
Telefon:           
E-post:            
 
Ett stort tack för Er medverkan! 
 
 
Tobias Svanström (kontaktperson för frågor om enkäten/studien) 
Ekonomie licentiat/doktorand      
Handelshögskolan i Umeå 
901 87 Umeå  
Telefon: 090 - 786 55 26 
Mobil: 070 - 58 27 956 
Fax: 090 - 786 77 64 
E-post: tobias.svanstrom@fek.umu.se 



Bilaga 2 

Reglering kring revisionskrav samt av revisorns oberoende 

Bakgrund  
I detta kapitel beskrivs övergripande hur lagstiftning samt rekommendationer från 
normbildande organisationer är utformad inom de områden som behandlas i denna 
studie. Bakgrunden till behovet är att tolkningen av resultaten samt framförallt 
diskussioner kring studiens policyimplikationer relateras till hur nuvarande 
reglering är utformad. Vid ett antal tillfällen i avhandlingen hänvisas till bilaga 2 
för en mer utförlig redogörelse av aktuell reglering. Inledningsvis i kapitlet följer 
en genomgång av hur lagkravet på revision är utformat i Sverige, Norden och 
övriga Europa samt på några ytterligare ställen i världen. Med denna bakgrund blir 
det t.ex. enklare att tolka och förstå resultaten från analyskapitlet som behandlar 
efterfrågan på revision samt att relatera dem till förhållanden i omvärlden. I denna 
bilaga beskrivs därefter lagstiftningen kring revisorns oberoende med avseende på 
utförande av rådgivningstjänster1 och redovisningstjänster (utifrån det nyligen 
utvidgade redovisningsjävet2) samt utifrån längden på revisionsuppdraget. 
Genomgången av regleringen kring revisorns oberoende är relevant för analyserna i 
kapitel 6 samt för policydiskussioner i kapitel 7.  
 
Det bör tilläggas att det finns åtskilligt ytterligare reglering som är av betydelse för 
revisionsuppdraget samt för relationen mellan revisionsbyrå och klient. 
Genomgången av nämnda områden bedöms vara tillräcklig som underlag för att 
förstå de implikationer för reglering som följer av resultaten i analyskapitlen. Till 
följd av att genomgången enbart är inriktat mot områden som är centrala för studien 
kan den förefalla som fragmenterad och ofullständig.  

Lagkrav på revision i Norden och Europa 
Europeiska gemenskapens fjärde direktiv (78/660/EEG, artikel 51.1) utfärdar krav 
på revision och kravet gäller generellt för alla aktiebolag. Direktivet ger dock 
medlemsländerna möjlighet att befria små aktiebolag från revisionsplikten. Enligt 
gällande reglering (2003/38/EG Art.3) kan ett bolag som understiger två av 
följande tre gränsvärden undantas från revisionsplikten: 7,3 miljoner euro i 
omsättning, 3,65 miljoner euro i balansomslutning och ett medeltal anställda på 50. 
Gränsvärdena ses över vart femte år och justeras om det är motiverat utifrån den 
ekonomiska utvecklingen inom EU (78/660/EG Art 53.2). I ett senare direktiv från 
                                                 
1 För en mer ingående genomgång av reglering kring tillhandahållande av rådgivningstjänster och 
revisorns oberoende i Sverige hänvisas förslagsvis till Svanström (2004) samt Diamant (2004).  
 



EU (2006/46/EG) framgår att dessa nivåer är föremål för en höjning till 4,4 
miljoner euro i balansomslutning och 8,8 miljoner euro i omsättning. Det framgår 
inte att medeltalet anställda är föremål för någon förändring. Direktivet skrevs 
under den 14 juni 2006 och i direktivet uppmanas att medlemsländerna ska sätta 
ikraft de lagar och författningar som möjliggör att direktivet efterlevs senast den 
5/9 2008.  
 
I Sverige är samtliga aktiebolag, sedan 1983, skyldiga att ha en kvalificerad revisor 
(9:1 ABL) som genomför granskning av årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (9:3 ABL). Direktiv från 
regeringen (dir. 2006:128) ger dock tydliga signaler om att revisionsplikten för små 
aktiebolag kommer att avskaffas. En revisionsutredning är sedan våren 2007 tillsatt 
för att utreda revisionsplikten. Uppdraget består i att föreslå de ändringar i 
regelverket som krävs för att ta bort revisionsplikten för de små företagen samt att 
ta ställningen till vilka företag som ska omfattas av förändringen. Det är alltså inte 
en fråga om revisionsplikten ska avskaffas, utan endast hur och vilka företag som 
ska omfattas av undantaget. I april 2008 presenterades utredningens förslag som 
innebär att samtliga företag som understiger EU:s maxnivåer undantas från 
revisionskrav. Mot bakgrund av kommande höjning av dessa nivåer och efter 
omräkning till svenska kronor blir gränsvärdena: 83 miljoner kronor i 
nettoomsättning, 41,5 miljoner i balansomslutning och ett medeltal anställda på 50 
(SOU 2008:32, s. 17).    
 
Den nuvarande svenska regleringen med lagstadgad revision även för små 
aktiebolag är vid en europeisk och internationellt jämförelse ovanlig (Thorell & 
Norberg 2005). De flesta EU-länder har valt att nyttja möjligheten i EU:s direktiv 
att undanta de minsta aktiebolagen från revisionsplikt. I tabellen nedan följer en 
sammanställning av de gränsvärden för krav på revision som några europeiska 
länder ställt upp. Avseende dessa uppgifter bör en reservation göras för länder som 
nyligen kan ha förändrat sina gränsnivåer.  



Tabell: Gränsvärden för lagstadgad revision i olika europeiska länder 
Källa:  Thorell & Norberg (2005) 
Land Omsättning 

(Miljoner Euro) 
Balansomslutning 
(Miljoner Euro) 

Antal 
anställda 

Belgien 4,9 2,45 50 
Storbritannien 7,3 3,65 50 
Frankrike 3,1 1,55 50 
Grekland 2,9 1,45 50 
Irland 0,317 1,904 50 
Italien 3,1 1,55 50 
Luxemburg 6,25 3,125 50 
Nederländerna 7,0 3,5 50 
Portugal 2,9 1,45 50 
Spanien 4,748 2,374 50 
Tyskland 6,875 3,438 50 
Österrike 6,25 3,125 50 

 
Det kan ytterligare förtydligas att undantag från revisionsplikt medges även om ett 
av gränsvärdena överskrids. Beloppsgränserna för balansomslutning och 
framförallt omsättning varierar mellan länderna, medan gränsen för antalet 
anställda i samtliga angivna länder uppgår till 50. I Storbritannien ställdes från 
1967 krav på revision för alla aktiebolag (eng. limited liabilities), men sedan 1994 
har små aktiebolag undantagits från revisionsplikt. Nivån har sedan höjts 1997 och 
2004 och ligger nu på EU:s maxnivå (SOU 2008:32, s 169). Frankrike har enligt 
Thorell och Norberg (2005) aldrig haft full revisionsplikt, medan Tyskland sedan 
1984 undantar alla små tyska bolag från revisionskrav. I Luxemburg, Österrike och 
Tyskland ligger gränsvärdena nära de maxgränser som ställs upp av EU. Enligt 
danska Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) är omkring 90 % av de små 
företagen inom EU undantagna från lagstadgad revision. I ett europeiskt perspektiv 
är det de nordiska länderna och Malta som särskiljer sig genom krav på revision 
även för små och medelstora aktiebolag.  Under 2006 och 2007 har dock både 
Danmark och Finland avskaffat revisionsplikten för de minsta företagen. I 
efterföljande avsnitt beskrivs något om utvecklingen i de nordiska länderna på 
området. I direktivet till revisionsutredningen uttalas att situationen i de övriga 
nordiska länderna särskilt ska uppmärksammas.   

Danmark 
I Danmark avskaffades revisionsplikten den 21/3 2006, med retroaktiv tillämpning 
från och med 1/1 2006. I en första etapp bolag undantas företag som inte överstiger 
två av följande gränsvärden från krav på lagstadgad revision; 1,5 miljoner danska 
kronor i balansomslutning, 3 miljoner danska kronor i nettoomsättning och 12 
anställda (Bisgaard 2006). Enligt gällande förslag ska Folketinget sedan, under 



2009/2010, ta ställning till om nivåerna ska höjas till 29 DKK i balansomslutning, 
58 DKK i nettoomsättning samt 50 anställda. De mindre företag som idag är 
undantagna från lagkravet och som inte vill ha revision måste vidta följande 
åtgärder:  
 
1. Fatta beslut på ordinarie bolagsstämma. 
2. Anmäla beslutet till Erhhvervs- og Selskabssyrelsen. 
3. I en reviderad årsredovisning upplysa om att bolagsstämman fattat beslut om att 
företaget valt bort revisionen i framtiden. 
4. Årligen bekräfta i den oreviderade årsredovisningen att beslutet att avstå från 
revision fortfarande föreligger. 
 
Lindringen av reglerna kring revisionsplikten valdes dock att kombineras med två 
lagskärpningar. Den första är att Erhhvervs- og Selskabssyrelsen kan ålägga ett 
företag att ha revision om de har brutit mot bolags-, skatte- eller 
redovisningslagstiftning (Bisgaard 2006). Företaget blir då skyldiga att ha revision 
under ett till tre år. Den andra innebär att om en revisor har en grundad misstanke 
om något brott, skall denne inom fjorton dagar underrätta företagsledningen om 
denna misstanke och sedan rapportera till myndigheten. De första indikationerna 
visar att endast 6,5 % av de danska företagen under 2007 valt bort revisionen 
(Skough 2008; SOU 2008:32, s 160). Till följd av att beslutet ska fattas på 
ordinarie bolagsstämma samt att företag ännu inte införskaffat tillräcklig 
information kan det vara för tidigt att uttala sig om hur stor andel av företagen som 
på sikt kommer att välja att ha revision i Danmark (Aggestam Pontoppidan 2007). 
 
Finland 
Traditionellt har samtliga företag i Finland haft krav på revision. I mindre bolag har 
revisionen dock kunnat genomföras av en lekmannarevisor, som saknar den 
kompetens och erfarenhet som krävs hos kvalificerade revisorer. Finlands riksdag 
fattade den 31/1 2007 beslut om att revisionsplikten tas bort för de små 
aktiebolagen och att resterande bolag skall revideras av yrkesrevisorer. Från och 
med 1/7 2007 gäller i Finland att en revisor inte behöver väljas om företaget under 
den avslutade räkenskapsperioden och föregående period uppfyller högst ett av 
följande villkor (Revisionslag 459/2007): 

1)     balansomslutningen överstiger 100 000 euro, 
2)     omsättningen överstiger 200 000 euro eller 
3)     antalet anställda överstiger i medeltal tre personer. 

 



Gränsnivån har satts på en förhållandevis låg nivå och under en övergångsperiod 
fram till 2011 kan företag som bildats före den nya lagstiftningen fortfarande välja 
revisor enligt äldre bestämmelser (Revisionslag 459/2007). 

Norge 
I Norge är samtliga aktiebolag enligt revisorsloven och regnskapsloven skyldiga att 
låta en registrerad eller statsauktoriserad revisor granska och godkänna 
årsredovisningen. Debatten om avskaffad revisionsplikt har aktualiserats även i 
Norge och regeringen har aviserat att frågan om revisionsplikt i mindre aktiebolag 
kommer att ses över (Econ 2007b). En utredning har också tillsats för att se över 
revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32, s 166). Denna utredning har till 
uppgift att identifiera, utvärdera och avväga omständigheter som talar för och emot 
undantag från revisionsplikt. Förslaget ska redovisas senast 2/6 2008.    

Rådgivningstjänster och reglering kring revisorns oberoende 
Lagstiftare och normbildare antar att tillhandahållande av rådgivningstjänster till 
revisionsklienter innebär ett hot mot revisorns oberoende, som i sin tur leder till 
lägre kvalitet på revisionen och ökar risken för att den ekonomiska informationen 
avviker från lagar och rekommendationer.  Lagstiftare runt om i världen, däribland 
i USA, Storbritannien, Europa och Australien har uttryckt en oro för rådgivningens 
konsekvenser för revisorns oberoende (Sharma & Sidhu 2001). 
 
Ett reviderat åttonde bolagsdirektiv inom EU (2006/43/EC) antogs den 25/4 2006. 
Syftet med det reviderade direktivet är att harmonisera revisionen inom den 
Europeiska Unionens medlemsländer och direktivet har beskrivits som EU:s 
motsvarighet till Sarbanes Oxley Act (Moizer 2006). Förändringen mot tidigare 
består bland annat i en specifikation av revisorns ansvar, oberoende och etik. Enligt 
bolagsdirektiv ska medlemsländerna säkerställa att den revisor eller revisionsbyrå 
som har direkta eller indirekta relationer, t.ex. i form av tillhandahållande av andra 
tjänster än revision, till klienten inte utför revisionen. Förbudet gäller dock under 
förutsättning att en objektiv, resonabel och informerad tredje part också uppfattar 
att revisorns oberoende därigenom äventyras. Det nya bolagsdirektivet innebär inte 
några avsevärda skillnader mot tidigare. Sammantaget gäller, till skillnad från t.ex. 
amerikansk lagstiftning som totalförbjudit nio olika typer av konsulttjänster till 
publika klienter, att det inte finns några absoluta förbud mot vilka tjänster som kan 
erbjudas till en revisionsklient. Ett medlemsland har dock möjlighet att ställa upp 
mer stringenta regelkrav. Utförandet av andra tjänster än revision framhålls 
tillsammans med nivån på arvodet och strukturen/sammansättningen på arvodet 
som faktorer som kan hota revisorns oberoende. I det reviderade åttonde 
bolagsdirektivet framgår att kommissionen kan komma att föreslå 



minimistandarder för implementering av kraven på oberoende och vid 
utformningen av dessa bör beaktas de rekommendationer kring revisorns oberoende 
som utfärdats av EU-kommissionen (2002/590/EC).  
 
Den lagstiftning och de uttalanden från normbildare som revisorer verksamma i 
Sverige har att beakta är i första hand aktiebolagslag (2005:551) samt revisorslag 
(2001:883). Vidare ska hänsyn tas till den nämnda EU-rekommendation 
(2002/590/EC) och ett yrkesetiskt regelverk som utformats av den internationella 
revisorsorganisationen IFAC3. EG-rekommendationen om oberoende och IFAC:s 
etiska regler har till följd av harmoniseringen av lagstiftningen inom Europa i hög 
grad kommit att ersätta de etiska regler som givits ut av revisorsorganisationen 
FAR (fr.o.m. september 2006 FARSRS). Gemensamt för revisorslagen, IFAC: s 
etiska regler (2005) och EU-rekommendationen är att regleringen bygger på en 
internationell analysmodell för prövning av revisorers oberoende. I den svenska 
revisorslagen 21 § uttrycks en skyldighet för revisorn att för varje uppdrag i 
revisionsverksamhet pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet 
för revisorns opartiskhet och självständighet. Denna prövning ska ske enligt den så 
kallade analysmodellen. Enligt punkten 1b utgör förhållandet att revisorn eller 
någon annan i revisionsgruppen vid rådgivning, som inte utgör 
revisionsverksamhet, har lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av 
granskningsuppdraget att revisorn måste avsäga sig uppdraget. Kravet på att avsäga 
sig uppdraget föreligger dock inte om revisorn vidtagit åtgärder som medför att det 
inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller 
självständighet.  
 
Kraftigt sammanfattat innebär reglering enligt analysmodellen inte något 
totalförbud mot tillhandahållande av rådgivningstjänster. Det finns emellertid krav 
på olika motåtgärder i förhållande till hotens omfattning. Kraven på motåtgärder 
anses öka om rådgivning omfattar poster som i) berörs av revisionen, ii) är 
subjektiva till sin karaktär samt iii) har en hög komplexitet (SRS 2002).  
Motåtgärder som kan bli aktuella beroende på karaktären på hotet mot oberoendet 
är enligt IFAC:s etiska regler bl.a. åtgärder inom kåren (exempelvis utbildning och 
kontroll av efterlevnad av rekommendationer), åtgärder hos revisionsklienten 
(interna rutiner för upphandling av tjänster) samt inom revisionsföretaget 
(konsultation av tredje man, dokumentering av riktlinjer, rotation av personal och 
disciplinåtgärder). Hotets karaktär är avgörande för vilka åtgärder som bör utföras 
och i vissa fall ställs kraven på oberoende högre när revisionen utförs i ett företag 
av allmänt intresse (IFAC:s etiska regler 2005). I både EU-kommissionens 

                                                 
3 Förkortningen IFAC står för International Federation of Accountants. 



rekommendation om oberoende och IFAC:s etiska regler diskuteras kring vissa 
enskilda rådgivningstjänster och dess inverkan på hotet mot revisorns oberoende. 
Skatterådgivning anses inte i allmänhet innebära några hot mot revisorns oberoende 
(IFAC:s etiska regler 2005). Utförande av bl.a. värderingstjänster, juridiska tjänster 
samt tjänster inom internrevision och finansiella informationssystem anses däremot 
kunna medföra olika typer av hot mot revisorns oberoende. I dessa fall får hotet 
mot oberoendet bedömas utifrån situationen i det enskilda fallet. Utförande av 
redovisningstjänster anses endast acceptabla i företag som inte är av allmänt 
intresse (IFAC:s etiska regler 2005).   
 
Inriktning på rådgivningen är tillsammans med dess omfattning avgörande för hur 
allvarligt lagstiftaren betraktar att hotet mot revisorns oberoende är. I 
lagstiftningsärenden hävdas att hotet mot revisorns oberoende ökar expotentiellt 
med storleken på konsultarvodet i förhållande till det totala arvodet som företaget 
betalar till revisionsbyrån (Sharma & Sidhu 2001). I EG-rekommendationen 
(2002/590/EC) påtalas att oberoendet särskilt kan äventyras om betydande arvoden 
genereras genom utförande av andra tjänster än revisionstjänster till en 
revisionsklient. Revisorn bör därför särskilt beakta den typ av andra tjänster som 
tillhandahålls och arvodets storlek för dessa vid bedömning av oberoendet enligt 
analysmodellen. Mot bakgrund av att intäkter från annat än revision föreslagits 
kunna medföra ett ökat hot mot revisorns oberoende ställs vissa krav på hur 
arvoden från revisionsbyrån ska redovisas i företagens årsredovisning. Enligt 
årsredovisningslagen, ÅRL 5 kap 21 §, är företag skyldiga att lämna upplysning om 
revisorns arvode. Det framkommer att upplysning skall lämnas om den 
sammanlagda ersättningen till bolagets revisorer och de revisionsföretag där 
revisorerna verkar. Det ska också lämnas särskild uppgift om hur stor del av 
ersättningen som avser andra uppdrag än revisionsuppdraget. I rekommendationer 
och uttalande från FARSRS (RedR1, p.Ö) bör upplysningen avseende 
revisionsuppdraget omfatta ersättning för granskningen av års- och 
koncernredovisning, bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. Vidare bör ingå ersättning för övriga arbetsuppgifter som det 
ankommer en revisor att utföra samt ersättning för rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana 
arbetsuppgifter. Verksamhet som går utöver ovan angivna uppgifter anses utgöra 
fristående rådgivning och redovisas särskilt under andra uppdrag. I 
årsredovisningar rubriceras ersättning för andra uppdrag ibland med rådgivning 
eller konsultering.   



Redovisningstjänster till revisionsklienter 
Enligt EG-rekommendationen om revisorns oberoende anses inte 
redovisningstjänster acceptabla i företag av allmänt intresse (2002/590/EC, p 
7.2.1). För uppdrag i företag som inte är av allmänt intresse uttalas däremot inte 
något förbud mot att utföra redovisningstjänster till en revisionsklient. Det påtalas 
dock att ett självgranskningshot föreligger som kan hota revisorns oberoende.  
 
I Sverige har frågeställningen kring redovisningsjäv varit föremål för en utredning 
som medfört ny lagstiftning. Från och med januari 2007 finns enligt ABL 9:17 ett 
absolut förbud för ett revisionsbolag att utföra både redovisningstjänster (inklusive 
upprättande av bokslut) och revision under förutsättning att företaget överstiger två 
av tre gränsvärden. De gränsvärden som gäller är enligt ABL 9:13:  
 
1. Medelantalet anställda i aktiebolaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50. 
2. Värdet av aktiebolagets tillgångar enligt balansräkningarna för vart och ett av de 
senaste två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 25 miljoner kronor. 
3. Nettoomsättningen i aktiebolag enligt resultaträkningarna för vart och ett av de 
två senaste räkenskapsåren har uppgått till mer än 50 miljoner kronor.  
 
Antalet aktiebolag som överstiger dessa gränsvärden är ungefär 10 000, vilket 
motsvarar ungefär 3 % av samtliga aktiebolag (prop 2005/06:97). Motivet till 
införandet av ett utvidgat redovisningsjäv är att revisorns direkta eller indirekta 
inblandning i det reviderade företagets redovisning antas innebära ett hot mot 
revisorns faktiska och synbara oberoende. Ur ett oberoendeperspektiv diskuteras 
utifrån att det är särskilt problematiskt när revisorn eller annan person på 
revisionsbyrån deltar vid upprättande av klientens årsbokslut/årsredovisning, 
eftersom det ofta medför ställningstaganden gällande värderingar, aktiveringar och 
reserveringar. Dessa argument motiverar enligt propositionen att jävet bör utformas 
så att det gäller oavsett om revisionsbyrån hjälper till med grundbokföring, 
huvudbokföring eller upprättande av årsredovisning.  
 
I propositionen framgår dock att det också bör beaktas om kombiuppdragen leder 
till sämre eller bättre redovisning och revision. I propositionen tas upp att det från 
revisorshåll hävdas att kombiuppdragen, d.v.s. att revisionsbyrån utför både 
redovisningstjänster och revision, leder till högre kvalitet på revisionen än vad som 
annars är fallet. Förutsättningarna att upptäcka brister i bokföringen blir bättre om 
det är kollegor som medverkar vid utformningen av klientens redovisning (prop 
2005:06/97). En löpande kontroll av att skatter och avgifter betalas kan också ske 
om revisionsbyrån utför redovisningstjänster. Enligt den bedömning som görs i 



proportionen är det svårt att dra några slutsatser gällande huruvida kombiuppdragen 
generellt sett leder till bättre eller sämre redovisningskvalitet.  Uppdragen anses 
emellertid innebära en risk för att revisorn i alltför hög utsträckning förlitar sig på 
den redovisning som hans eller hennes kollegor medverkat till att upprätta.  
 
Förslaget om utvidgat redovisningsjäv presenterades ursprungligen i en 
promemoria, ”Några frågor om revision”, från Justitiedepartementet och där fanns 
inte mindre företag undantagna från förbudet för samma byrå att utföra revision 
och redovisningstjänster (Justitiedepartementet 2003). En bidragande orsak till att 
lagstiftaren sedan valt att undanta små företag från förbudet för revisionsbyråerna 
att utföra kombiuppdrag var sannolikt den kritik som följde av föreslaget. I 
propositionen argumenteras sedan för att det finns anledning att i detta fall göra 
åtskillnad på större och mindre bolag. Det huvudsakliga skälet som anges för att 
jävsreglerna inte skärps för revision i mindre bolag är att är att det anses viktigt att 
revisorn i viss utsträckning kan biträda klienten med annat än revision. Med ett 
generellt förbud för kombiuppdrag skulle vidare ett ökat antal personer och företag 
behöva anlitas för bokförings- och revisionstjänster av de små företag som idag 
anlitar revisionsbyråns redovisningstjänster. Det nämns även att ett totalförbud 
skulle kunna medföra problem på mindre orter, där det finns få företag som 
tillhandahåller tjänster inom redovisning och revision. I propositionen anges att en 
lagändring som innebär redovisningsjäv för uppdrag i samtliga företag kan få 
konsekvenser som inte är tillräckligt belysta (prop. 2005/06:97). En utredning har 
tillsatts för att analysera konsekvenserna av en skärpt jävsregel för de små och 
medelstora företag som inte redan omfattas av reglerna kring redovisningsjäv (SOU 
2008:32, s. 325). Denna utredning ska presentera sina resultat senast 10/9 2008.  
 
För företag som inte överstiger aktuella gränsvärden föreligger precis som tidigare 
inte förbud för kombiuppdrag, detta gäller under förutsättning att det inte är samma 
person på revisionsbyrån som utför både redovisningstjänsterna och revisionen. 
Konsekvensen blir att tills vidare ska de oberoendehot som uppkommer från 
kombiuppdrag i små aktiebolag hanteras enligt analysmodellen. Skillnaden är att 
vid jäv förlorar revisorn sin behörighet att vara revisor, medan analysmodellen inte 
innehåller absoluta förbud utan istället anger riktlinjer för den självprövning som 
revisorn ska göra innan ett uppdrag accepteras.   

Krav på rotation av revisorer  
I EG-rekommendationen om revisorers oberoende (2002/590/EC) samt i IFAC:s 
etiska regler (2005) finns vissa krav på revisorsrotation. Bakgrunden är ett 
antagande om att när vald revisor har arbetat regelbundet och under en längre tid 



för samma klient uppstår hot mot revisorns oberoende till följd av en vänskaps- 
eller förtroenderelation.   
 
EG-rekommendationen innebär att revisorer med nyckelställning inom 
uppdragsteamet på revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse (publika företag) 
skall bytas ut inom sju år (2002/590/EC, sektion 10). Rotationskravet gäller för 
individer, vilket innebär att efterträdaren kan tillhöra samma revisionsbolag. För 
privata företag anses att samma tillämpning som för publika företag är att föredra, 
men i dessa företag kan även andra åtgärder än rotation vidtas för att minska 
oberoendehotet till en acceptabel nivå. Dessa åtgärder kan omfatta att inkalla 
utlåtanden från utomstående revisorer eller åtminstone att söka vägledning hos ett 
normbildande organ. I IFAC:s etiska regler (sektion 8.150-8.154) diskuterar 
omständigheter som medför krav på rotation av vald revisor. Det påtalas dock att 
rotation inte är möjligt i alla situationer, t.ex. till följd av storleken på företaget. 
Även i IFAC:s etiska regler föreslås rotation av revisor efter sju år. För företag som 
inte är publika föreslår IFAC rotation som en av flera tänkbara skyddsåtgärder.  
 
Det reviderade åttonde bolagsdirektivet från EU (2006/43/EC) kräver att 
medlemsstater säkerställer att revisorer med nyckelställning i revisionsuppdrag i 
bolag av allmänt intresse roterar inom sju år från tillträdet. Det är här enbart krav 
på revisorsrotation och inte på byrårotation, eftersom det framgår att det är tillåtet 
att samma revisionsbyrå behåller uppdraget efter rotationen. Det uttrycks dock att 
medlemsländer som anser det lämpligt kan ställa upp krav på rotation av 
revisionsbyrå. För företag som inte är av allmänt intresse ställs i det reviderade 
åttonde bolagsdirektivet inga krav på rotation av revisorer eller revisionsbyrå. I 
Italien enligt finns för noterade bolag krav på rotation av revisionsbyrå efter nio år 
(Draghi reform 1998, Art. 149). Rotationskrav för revisionsbyrå har också 
introducerats (och sedan dragits tillbaka) i Kanada, Spanien, Österrike och 
Grekland (Raiborn et al. 2006). Tilläggas kan att amerikansk lagstiftning, Sarbanes 
Oxley Act (SOX), inte kräver obligatorisk rotation av revisorer. Varken den 
svenska aktiebolagslagen eller revisorslagen uttalar något krav på revisorsrotation. 
En utredning har dock tillsatts som ska föreslå de lagändringar som föreanleds av 
EU-direktivets bestämmelser om revisorsrotation (SOU 2008:32, s. 317).  
 
Sammanfattningsvis gäller att för revision i bolag av allmänt intresse (noterade 
bolag) finns utifrån det reviderade åttonde bolagsdirektivet (2006/43/EC) krav på 
rotation av revisor inom sju år, men däremot inte av revisionsbyrå. För onoterade 
företag finns inga absoluta krav på rotation, men om inte rotation sker finns en 
rekommendation om att åtgärder bör vidtas för att säkerställa oberoendet 
(2002/590/EC; IFAC:s etiska regler 2005).   




