
Sammanfattning  
Sverige har sedan 1983 haft lagstadgad revisionsplikt för alla aktiebolag. Med anledning av 
regeringens mål att reducera de administrativa kostnaderna för de svenska företagen tillsattes 
en utredning om hur revisionsplikten ska avskaffas för de svenska aktiebolagen. Enligt 
regeringens förslag som presenterades i mars 2008 föreslås en avskaffad revisionsplikt för  
96 % av de svenska aktiebolagen.  
 
Avskaffad revisionsplikt innebär en förändring som berör hela näringslivet. Konsekvenserna 
av avskaffandet är framförallt av intresse för revisionsbranschen och samhället.  
 
Efterfrågan av revision förklaras huvudsakligen genom agentteorin om att det sker en 
separation mellan ägande och företagsledning. Tidigare studier visar även att faktorer som 
exempelvis krav från kreditgivare, val av revisionsbyrå och förbättrad kvalité på 
redovisningen påverkar valet av revision. 
 
Vi har utifrån ett deduktivt angreppssätt genomfört en enkätstudie bland företag i Umeå med 
1-49 anställda. Tack vare ekonomiskt stöd från en revisionsbyrå postades enkäten ut till 300 
företag fördelade på tre olika urvalskategorier (1-3, 4-9 och 10-49 anställda) och vi erhöll svar 
från 118 st företag. Syftet med studien vara att få en uppfattning om företagens val av 
revisions utifrån antagandet om att revisionsplikten är avskaffad samt att förklara de faktorer 
som har betydelse för företagens val av revision. 
 
Resultaten av studien visar att 54,2 % av företagen i Umeå kommer att fortsätta med revision 
förutsatt att plikten är avskaffad. Fördelat på de tre olika urvalskategorierna ökar 
benägenheten att välja revision med storleken. Av företag med 1-3 anställda kommer 45,2 % 
välja revision, av företag med 4-9 anställda kommer 62,9 % välja revision och av företag med 
10-49 kommer 87,8 % att välja revision. 
 
De faktorer som förklarar Umeå-företagens val är företagets storlek, skuldsättningsgrad och 
upplevd förbättrad internkontroll som alla visat positiva signifikanta samband med valet av 
revision. Även uppfattad kvalité på redovisning och ökad tillförlitlighet gentemot 
intressenterna är faktorer som är viktiga i valet av revision.  
 
Vi anser att generaliserbarheten från studien är god eftersom vi erhållit en representativ 
fördelning av svar från alla kategorier samt att vi viktat svaren efter hur hela populationen ser 
ut. Detta för att få ett rättvisande resultat på i vilken utsträckning företagen kommer fortsätta 
med revision.  
 
Resultaten skall dock sättas i perspektivet av att de bygger på att hypotetiskt val och inte 
företagens faktiska val. Detta innebär vissa implikationer och det är rimligt att anta att det 
faktiska utfallet kan förändras eftersom vissa faktorer aktualiseras först när plikten är 
avskaffad, exempelvis krav från kreditgivare för att erhålla lån. 
 
 
 
 
 
 

    



                                         Förord 

Arbetet med att skriva denna C – Uppsats har varit utmanande och krävande, men trots detta 
har det också varit roligt och lärorikt. Nu när vi är klara med vår uppsats vill vi rikta ett tack 
till några som har hjälp oss under vägen. 
 
Först och främst vill vi tacka den revisionsbyrå som gjorde denna studie möjlig. Sen vill vi 
även tacka vår handledare Tobias Svanström som under arbetets gång hjälp oss in på rätt spår. 
 
Sist men inte minst vill vi också tacka de 118 Umeå-företag som tagit sig tid att svara på 
enkätfrågorna så att vi kunnat genomföra studien. 
 
 
Jonas Brorsson och Niklas Mattsson 
Umeå, 28 maj 2008 
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1. INLEDNING 

Vi börjar med att presentera vårt ämnesval, därefter beskrivs bakgrunden till revisionsplikten 
i Sverige och varför den kommer att avskaffas. Sedan följer ett avsnitt där vi går igenom 
problemdiskussionen med fokus på att motivera och förklara problemformuleringen. 

1.1 Ämnesval 

Intresset för redovisning och revision uppkom när vi läste kursen ”Extern redovisning” och 
har sedan dess fördjupats genom att vi båda valt att fortsätta våra studier med inriktning mot 
redovisning. Eftersom vi båda kan tänka oss att jobba med revision i framtiden ville vi gärna 
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fördjupa oss inom detta område. Under kursen ”Redovisning C” kom diskussionen om 
avskaffandet av revisionsplikten i Sverige upp och vi fann det som ett aktuellt och intressant 
ämne att fördjupa oss i. Motivet till detta är att slopad revisionsplikt innebär en förändring 
som berör revisionsbranschen och hela näringslivet. 
 
I samband med att vi påbörjat arbetet med uppsatsen presenterades regeringens utredning om 
hur revisionsplikten skall avskaffas i Sverige. Med utgångspunkt från detta förslag ansåg vi 
det intressant att undersöka hur företag skulle ställa sig till frivillig revision. 

1.2 Bakgrund 

1983 infördes revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige. Syfte var att förhindra ekonomisk 
brottslighet samt hjälpa ägarna att ha kontroll på sina räkenskaper.1 Revisionsplikten innebär 
att alla aktiebolag måste ha en kvalificerad revisor som granskar företagets årsredovisning, 
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning av bolaget.2 Syftet 
med revisionen är att kvalitetssäkra företagets ekonomiska information och förvaltning. 3 
 
Enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv är det obligatoriskt med revision av aktiebolag. Ett 
undantag i direktivet ger dock medlemsländerna möjlighet att befria företag från 
revisionsplikt under förutsättning att de maximalt överskrider ett av följande tre gränsvärden: 
50 anställda, 83 miljoner kr i omsättning eller en balansomslutning på 41,5 miljoner kr 
(gränsvärdena gäller från och med september 2008).4  
 
Idag är det endast Sverige och Malta i EU som har kvar revisionsplikt för alla storleksklasser 
av aktiebolag. Ett uttalat mål inom EU är att underlätta lagar och regler för de mindre 
företagen och som ett led i detta arbete har flera länder valt att avskaffa revisionsplikten. 
Gemensamt för flera utredningar som gjorts i dessa länder är att det har varit svårt att bevisa 
att nyttan av revisionsplikten motsvarar den kostnad som den medför.5 
 
1995 gav den svenska regeringen aktiebolagskommittén i uppdrag att se över reglerna kring 
revisionsplikten, dock genomfördes inga förändringar. Enligt kommittén var revisionsplikten 
viktig för ägarna i företagen och i bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Däremot gav 
kommittén en öppning för att förenkla revisionen för de minsta företagen i framtiden.6 
 
I mars 2005 presenterade Per Thorell och Claes Norberg en utredning om revisionsplikten på 
uppdrag av Svenskt Näringsliv. Thorell och Norberg blev förvånade över de svenska 
intressenternas positiva syn till revisionsplikten och att Sverige håller fast vid en reglering 
som markant avviker från övriga EU-länder. Resultatet i studien baseras till stor del på 
genomförandet av slopad revisionsplikt i England. Enligt Thorell och Norberg går inte 
revisionsplikten att försvara eftersom det inte går att bevisa att nyttan av plikten motsvarar 
den kostnaden som lagen medför. Även sett utifrån hur det ser ut i de övriga EU länder anser 
Thorell och Norberg att revisionsplikten bör slopas med hänsyn till de svenska företagens 
                                                

1 Thorell, P., Norberg, C., (2005), ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans nr 3 2005, s. 19 
2 FAR FÖRLAG., (2006), ”Revision - En praktisk beskrivning” Stockholm: FAR FÖRLAG AB, s. 23 
3 FAR FÖRLAG., (2006), s. 19 
4 Svensson, B., (2008), ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag”, SOU 2008:32, s. 17 
5 Aggestam-Pontoppidan, C., (2007), ”När revisionsplikten avskaffades i Danmark”, Balans nr 3 2007, s. 32 
6 Thorell, P., Norberg, C., (2005), ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, Svenskt Näringsliv, s. 19 
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konkurrenskraft. Detta eftersom en avskaffad revisionsplikt ger svenska bolag möjlighet till 
kostnadsbesparingar.7 
 
I december 2006 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för hur revisionsplikten ska 
avskaffas i Sverige. Med utgångspunkt från regeringens mål om att innan 2010 reducera 
företagens administrativa kostnader med 25 %8 presenterades i mars 2008 delbetänkandet 
”Avskaffande av revisionsplikten för små företag”.9  
 
Två viktiga direktiv som utredning hade var att minska kostnaderna för småföretagen samt 
anpassa lagstiftningen till övriga länder i Europa. Mot bakgrund av dessa direktiv föreslår 
utredningen att revisionsplikten skall avskaffas för de företag som maximalt överskrider ett av 
följande tre gränsvärden, 50 anställda, 83 miljoner i omsättning eller 41,5 miljoner kr i 
balansomslutning. Förslaget innebär att Sverige direkt kommer tillämpa EU:s maximala 
gränsvärden och totalt kommer 96 % av Sveriges aktiebolag undantas från revisionsplikten. 
De nya bestämmelserna föreslås börja gälla från och med juli 2010.10  
 
För Sveriges del innebär förslaget en mycket stor omställning vid direkt tillämpning av EU:s 
maximala gränsvärden. Detta i jämförelse med andra europeiska länder som tidigare slopat 
revisionsplikten i flera steg. 11 
 
”Det har under den svenska utredningen inte framkommit något förhållande som visar att Sverige har 
särskilda förutsättningar att kunna slopa revisionsplikten genom en ”Big Bang”. Det kan bli en 
kaotisk övergång som riskerar att skapa bekymmer och krångel för hela näringslivet, snarare än en 
förenkling, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR SRS.” 12 

1.3 Problemdiskussion 

Enligt regeringens utredningsförslag kommer mer än 300 000 aktiebolag i Sverige undantas 
från lagstadgad revision.13 
 
Att studera efterfrågan på revision är på intet sätt en ny företeelse, flertalet studier har gjorts 
internationellt där man undersökt vad som påverkar företags val av revision. Efterfrågan av 
revision beskrivs huvudsakligen av agentteorin genom att det är en separation mellan 
företagets ägare och företagets ledning. Teorin appliceras på företag där ägarna har ett behov 
av att kontrollera hur företaget sköts och därmed efterfrågar en tredje oberoende part som 

                                                

7 Thorell, P., Norberg, C., (2005), s. 4-7 
8 Regeringens proposition 2007/08:01 Budgetpropositionen för 2008. Utgiftsområde 24, s. 23 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/81/69/5a379e1c.pdf 
9 Svensson, B., (2008), s. 1 
10 Svensson, B., (2008), s. 22 
11 http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/NYHETSARKIV/NYHETSARKIV 
%202008/PM%20080403%20SLOPANDE%20AV%20REVISIONSPLIKT.PDF 2008-04-03 
12http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/PM%20080403%20SLOPANDE%20AV%20REVISIONSPL
IKT.PDF 2008-04-03 
13 Svensson, B., (2008), s. 22 



3 

 

granskar företagets ekonomiska information.14 Flertalet studier har funnit stöd för att 
efterfrågan av revision ökar ju större separationen är mellan ägande och kontroll.15  
 
Efterfrågan på revision kan inte enbart förklaras genom agentteorin utan ett företags 
organisation och omvärld är komplex med flera olika intressenter som påverkar företagens 
val. När revisionsplikten avskaffas ändras spelreglerna i näringslivet och genom 
intressentmodellen skapas förståelse för vilka intressenter som påverkas av företagens val.16 
 
Revisionen kan bidra med en förbättrad kontroll på räkenskaperna och ge en kvalitetsstämpel 
på företaget. Även valet av revisionsbyrå och anlitandet av revisorn för tilläggstjänster kan 
tänkas vara påverkande faktorer i valet.17 Företagen står således inför ett komplex val där det 
på förhand är svårt att veta vilka faktorer som spelar en avgörande roll vid deras val av 
revision. 
 
Det är svårt att på förhand förutspå konsekvenserna av en avskaffad revisionsplikt. Enligt 
utredningens beräkningar kommer företagen att spara 5,8 miljarder per år i 
revisionskostnader.18 Slutsatserna i en rapport beställd av FAR SRS som utredde de 
samhällsekonomiska effekterna av ett avskaffande av revisionsplikten kom fram till att ett 
avskaffande till stor del kommer innebära en omfördelning av kostnader från företagen till 
skattebetalarna. Detta genom ökade kontrollåtgärder för att exempelvis förebygga ekonomisk 
brottslighet.19 Sigurd Elofsson ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten menar att revisorerna har 
en nyckelroll i ekobrottsbekämpningen. Elofsson hävdar att rättsväsendet vinner på att ett 
antal oaktsamma brott förebyggs genom revision vilket ger mer tid för rättsväsendet att 
koncentrera sig på de uppsåtliga brotten.20 
 
 
Det faktum att rapporterna från FAR SRS och Svenskt Näringsliv helt skiljer sig åt ger stöd 
för att det är svårt att förutspå konsekvenser när revisionsplikten avskaffas.  
 
Mot bakgrund av att valet av revision påverkas av flera olika faktorer är det intressant att veta 
hur företagen skulle agera utifrån scenariot att det inte är lagstadgat med revision. Denna 
information är av betydelse för revisionsbranschen, lagstiftare och samhället för att få en 
uppfattning om vilka effekter ett avskaffande skulle ha. 

                                                

14 Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976), ”Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and 
Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, Issue 4, s. 308-310 
15 Carey, P., Simnett, R., Tanewski, G., (2000),”Voluntary demand for internal and external auditing by family 
businesses”, Auditing: a journal of Practice and Theory, Vol.19 Supplement, s. 38 
16 FAR FÖRLAG., (2006), s. 20 
17 Svanström, T., (2008), ”Revision och rådgivning – efterfrågan, kvalité och oberoende”, Umeå School of 
Business, s. 165-166 
18 Svensson, B., (2008), s. 23 
19 ECON., (2007), ”Den samhällsekonomiska nyttan av revision” Econ rapport nr 2007-092  
20 Halling, P., (2005), ”Revisionen fyller en viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”, Balans nr 5 2005, s. 
21-22 
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1.4 Problemformulering 

Utifrån antagandet om att revisionsplikten är avskaffad, i vilken utsträckning kommer 
aktiebolag i Umeå att välja revision och vilka faktorer påverkar deras val av revision? 

1.5 Syfte 

Syftet med vår studie är att få en uppfattning om hur aktiebolag i Umeå kommer välja när 
revisionsplikten avskaffas samt förklara de faktorer som påverkar företag att välja revision. 

1.6 Avgränsning 

I denna studie utgår vi från att revisionsplikten är avskaffad. Således bygger vår studie på ett 
hypotetiskt val. Eftersom vi bor och pluggar i Umeå har vi valt att begränsa oss till att 
undersöka hur företagen i Umeå kommer välja förutsatt att revisionsplikten är avskaffad. 
Motivet till detta är att det i vår vetskap inte finns någon större studie som är inriktad på 
företag i Umeå. Detta tilltalade oss med tanke på att området är välutforskat och vår möjlighet 
till att bidra med ny kunskap hade varit mer begränsad om vi gjort en studie på hela Sverige. I 
studien avgränsar vi oss till att undersöka företag med färre än 50 anställda eftersom det är det 
maximala antalet anställda som enligt EG-direktivet får undantas från revisionsplikt. 

1.7 Begreppsförklaringar 

I vår studie undersöker vi företag med färre än 50 anställda. Dessa har vi valt att dela in i 
följande tre kategorier. 
 
Små företag: företag med 10-49 anställda 
Mikroföretag: företag med 4-9 anställda 
Små mikroföretag: företag med 1-3 anställda 
 
Företagen med 10-49 anställda kallar vi små företag vilket också är den definition som 
rekommenderas av EU-kommissionen. Företag med färre än 10 anställda definieras enligt 
EU:s rekommendation som mikroföretag. I vår studie har vi valt att dela upp denna grupp av 
företag i två kategorier, små mikroföretag (företag med 1-3 anställda) och mikroföretag 
(företag 4-9 anställda).21 Orsaken till uppdelningen är utredningens förslag där det lägsta 
tänkbara gränsvärdet för att avskaffa revisionsplikten är företag med upp till 3 anställda.22 
Upp till 3 anställda är också det gränsvärdet som revisorernas intresseorganisation FAR SRS 
anser som lämpligt.23  

                                                

21 Thorell, P., Norberg, C., (2005), s. 9-10 
22 Svensson, B., (2008), s. 16 
23 Brännström, D., (2008),”Vem vinner på ett kaos á la big bang”, Balans nr 4, s. 7 
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2. UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras de vetenskapliga utgångspunkter vi som forskare har haft i 
genomförandet studien.  

2.1 Förförståelse 

Förförståelsen präglar en forskares sätt att uppleva verkligen.24 Förförståelsen utvecklas 
ständigt under livets gång och påverkas av ens praktiska erfarenheter, utbildning och sociala 
bakgrund. Därmed varierar förförståelsen mellan olika människor.25 Vi anser det vara av vikt 
att förklara våra livserfarenheter som kan tänkas ha påverkat utförandet av studien. 
 
Vi är två studenter som läser sjätte terminen på Civilekonomprogrammet, inriktning 
redovisning på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Genom utbildningen har vi förvärvat 
teoretiska kunskaper inom företagsekonomi, nationalekonomi, statistisk och juridik. De 
förkunskaper som vi har inom revision inhämtades under kursen ”Redovisning C” där vi 
under ledning av Ernst & Young fick lösa ett revisionscase.  
 
Ingen av oss har någon direkt praktisk erfarenhet av revision. Däremot är Jonas kassör i en 
ideell förening och har skapat sig en förståelse för hur redovisning går till praktiskt samt 
vilken nytta den medför. Niklas har erfarenhet från olika konsultuppdrag på företag där han 
varit delaktig i processen av den löpande bokföringen och förberedelser inför bokslut. Denna 
erfarenhet har skapat förståelse för vikten av att utföra redovisningen korrekt samt att ha 
räkenskaperna i ordning inför revisorernas besök. Sammantaget har vi genom vår teoretiska 
och praktiska förförståelse fått en positiv bild av revisionens nytta i ett företag. Dock anser vi 
inte att det påverkat utförandet av studien. 

Vi anser att det är på gränsen till omöjligt att vara helt objektiv till det som studeras, det finns 
således en möjlighet att forskaren genom sin förförståelse kan påverka utgången av en studie. 
Utifrån det faktum att vi genom enkäter undersöker hur företagen ställer sig till att välja 
revision förutsatt att plikten är avskaffad reduceras vår möjlighet att tolka och missförstå 
svaren. Därför anser vi att vår positiva bild av revisionen inte påverkat studiens utgång i en 
betydande utsträckning.  

2.2 Perspektiv 

Ett avskaffande av revisionsplikten innebär att det är företagen som kommer få möjligheten 
att välja om de vill ha revision. Därför är det av stort intresse att undersöka hur företagen ser 
på valet av revision. Valet att utgå från företagens perspektiv grundar sig även på att det är 
företagen som har bäst kunskap om vad revisionen ger samt att det är de som betalar för 
revisionen. Vår undersökning kommer att baseras på att förklara de faktorer som ligger 
bakom Umeå företagens val av revision.  

                                                

24 Thurén, T., (2007), ”Vetenskapsteori för nybörjare”, Stockholm: Liber, Andra upplagan, s. 62 
25 Johansson Lindfors, M-B., (1993), ”Att utveckla kunskap”, Lund: Studentlitteratur, Första upplagan, s. 25-26 
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2.3 Angreppsätt  

För att förklara vilka faktorer som påverkar Umeå företagens val av revision utgick vi från 
tidigare studier om företags efterfrågan av revision. Detta innebär att vi använder oss av en 
deduktiv forskningsansats som kännetecknas av att forskaren använder sig av tidigare 
befintliga teorier för att beskriva verkligheten.26 En sammanställning av faktorer från tidigare 
studier kring faktorer som påverkar företags val av revision utgjorde grunden till enkäten som 
postades ut till företagen. Alternativ till den deduktiva metoden är induktiv forskningsansats 
vilket kännetecknas av att forskaren utifrån observationer i verkligheten utvecklar nya 
teorier.27 Eftersom vi byggt vår studie på befintliga teorier och vårt syfte var att kunna 
förklara de faktorer som påverkar företagens val var den deduktiva metoden bäst lämpad i vår 
studie. Vi anser också att det hade varit svårt för oss att ställa rätt frågor om företagens 
inställning till revision utan stöd från teorier kring de faktorer som påverkar deras val.  

2.4 Val av källor och teorier 

För att få en bra inblick i ämnet och diskussionen om revisionsplikten började vi med att läsa 
de senaste årgångarna av revisorernas fackliga tidning Balans. Utifrån vår 
problemformulering där vi söker svar på vilka faktorer som påverkar företagens val av 
revision fann vi det viktigt att utgå från tidigare studier som undersökt varför företagen 
efterfrågar revision. Vår handledare Tobias Svanström som precis slutfört sin 
doktorsavhandling ”Revision och Rådgivning: Efterfrågan, Kvalitet och Oberoende” gav oss 
rekommendationer på studier som vi kunde utgå ifrån. Bland annat blev vi rekommenderade 
att läsa Collis och Seows studier av små företag i England, Senkows studie av större företag i 
Kanada och Careys studie om familjeföretag i Australien. Dessa studier gav oss en 
introduktion till ämnet och har fungerat som utgångspunkt för vår vidare litteratursökning. 
Genom deras källor har vi sökt oss vidare till andra studier om företagens val av revision: Vi 
anser att trovärdigheten för vår teoretiska referensram höjs genom att vi använder oss av 
studier som är publicerade och som flertalet forskare refererat till. 
 
Intressentmodellen ger en förståelse för vilka aktörer som påverkar ett företags verksamhet 
och är grunden till agentteorin som är den huvudsakliga teoretiska förklaringen till varför 
revision efterfrågas.28 Därför är dessa teorier viktiga för att tillsammans med resultat från 
tidigare studier få en förståelse för vad som påverkar företagens val av revision. Kunskap om 
dessa teorier erhöll vi genom att använda sökorden Agent Theory, Agency Costs och 
Stakeholder Theory i Umeå universitetsbibliotekets sökkatalog ALBUM samt databasen 
Business Source Premier.  

Den primära litteratur som använts för att beskriva agentteorin är en artikel skriven av Jensen 
och Meckling. Anledningen till att vi valt att använda denna artikel är att den enligt oss ses 
som en bibel för att beskriva den agentteoretiska förklaringen till revision. Denna artikel har 
fungerat som ram för flertalet liknande studier som behandlat företagens efterfrågan för 
revision vilket stödjer artikelns relevans. 

                                                

26 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.55 
27 Bryman, A., Bell, E., (2005), “Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Malmö: Liber Ekonomi, Första 
upplagan, s. 25 
28 Carey, P., Simnett, R., Tanewski, G., (2000), s. 38 
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Eftersom vår studie behandlar området revision anser vi det viktigt att förklara vad revision är 
och hur revisionsprocessen går till. I detta avsnitt har vi valt att utgå från FAR:s beskrivning 
av revision med tanke på att det är med i utvecklingen av revisionsstandarden i Sverige.29 Vi 
anser att denna bakgrundsinformation är viktig för att skapa en förståelse för vad revision är 
för att bättre kunna bedöma vilket val företagen ställs inför. 

2.5 Källkritik 

Vi är medvetna om att flertalet studier som ligger till grund för vår teori inte är gjorda i 
Sverige och är införstådda i det faktum att vissa av studierna är gjorda utifrån andra 
förutsättningar än de som gäller för svenska aktiebolag. Av de studier vi tagit del av har alla 
studier utom Svanström, Collis och Tabone och Baldacchino gjorts under förhållanden där 
företagen har varit undantagna från revisionsplikt vilket innebär att dessa studier grundar sig 
på företagens aktiva val. Detta till skillnad från vår studie som utgår från en hypotetisk fråga 
genom ett antagande om revisionsplikten är avskaffad.  
 
De flesta studier vi tagit del av visar på att motiven till revision är snarlika oavsett i vilket 
land studien gjorts. Därför har vi valt att utgå från studier från andra länder för att kartlägga 
de huvudsakliga faktorer som finns för att välja revision.  
 
Vi har valt att bedöma våra källor efter tre av Thuréns kriterier: Äkthet, Tidssamband och 
Tendensfrihet.30 
 
Äkthet innebär att man gör en bedömning om källan är äkta eller falsk.31 Vi har i största 
möjliga mån valt att utgå från vetenskapliga artiklar som blivit citerade. Trovärdigheten får 
ses som hög med tanke på att de studier vi använt oss erhållit liknande resultat. Studiernas 
trovärdighet stärks även genom att flera forskare citerar varandra. 
  
Från vilket årtal en källa kommer ifrån kan ha betydelse då en huvudregel är att ju mer 
samtida en källa är desto mer trovärdig är den.32 I vårt fall har vi prioriterat att använda oss av 
ursprungskällor för att öka trovärdigheten vilket har gjort att vi fått söka oss bakåt i tiden. 
Chows undersökning är gjord 1982 men har haft stor betydelse för de studier som kommit 
efter och citeras än idag. Vad det gäller teorierna så bygger agentteorin till stor del på Jensen 
och Mecklings artikel från 1976. Detta är givetvis något vi har beaktat när vi tagit del av 
källorna men vi anser inte att källorna ska uteslutas bara för att de är föråldrade med tanke på 
att de refereras än idag.  
 
Tendensfrihet innebär att man ska göra en bedömning om källan misstänks ge en falsk bild av 
verkligheten.33 I Thorell och Norbergs studie som gjordes på uppdrag av Svenskt Näringsliv 
kan det ha funnits incitament för att driva fram ett avskaffande av revisionsplikten. I 
utredningen beställd av FAR SRS som utreder den samhällsekonomiska effekten av 
avskaffandet kan det finnas motsatta incitament till att försöka behålla revisionsplikten. Detta 

                                                

29 FAR FÖRLAG, (2006), s. 24 
30 Thurén, T., (2005), “Källkritik” , Stockholm: Liber, Andra upplagan, s. 13 

31 Thurén, T., (2005), s. 19 

32 Thurén, T., (2005), s. 30 
33 Thurén, T., (2005), s. 13 
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har vi beaktat och inte valt att använda oss av studierna i den teoretiska referensramen utan 
begränsat oss till att använda de i inledningskapitlet. I vår teoretiska referensram beskriver vi 
faktorer som påverkar företagens val av revision. Samtliga faktorer som vi inkluderat i den 
teoretiska referensramen är bekräftade i flertalet studier och därför anser vi att våra källor 
uppnår en hög tendensfrihet.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel inleder vi med en introduktion till vad revision är och hur revisionen går till. 
Sedan presenteras intressentmodellen som ligger till grund för agentteorin som är den 
huvudsakliga teorin för att förklara behovet av revision. Vidare presenteras resonemang och 
resultat från tidigare forskning om faktorer som påverkar företagens val av revision. 

3.1 Vad är revision? 

Enligt lag måste alla aktiebolag i Sverige ha en auktoriserad eller godkänd revisor.34 För att få 
titulera sig auktoriserad revisor krävs 160 högskolepoäng med inriktning mot specifika ämnen 
samt fem års praktisk erfarenhet. För att bli godkänd revisor är kraven något lägre, 120 
högskolepoäng samt 3 års praktisk erfarenhet. För båda titlarna krävs ett avläggande av 
revisorsexamen som anordnas av revisorsnämnden.35 

Revisorn utses av ägarna genom företagets årliga bolagsstämma.36 Revision innebär att en 
revisor planerar, granskar, bedömer och i en revisionsberättelse uttalar sig om företagets 
bokföring och årsredovisning samt ledningens förvaltning av bolaget. Syftet med revisionen 
är att kvalitetssäkra företagets information om dess ekonomiska ställning och förvaltning. 37 
Det ska nämnas att granskningen av ledningens förvaltning, förvaltningsrevisionen är något 
som inte omfattas i EG-rättens definition av lagstadgad revision och är således något som inte 
är standard i de flesta andra europeiska länder.38 

Genom revisionen stärks trovärdigheten för företagens ekonomiska information så att 
företagens intressenter, exempelvis kreditgivare och ägare kan lita på att de ekonomiska 
rapporterna ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ekonomiska ställning.39  
 
Bestämmelserna kring revisionens innehåll och utförande regleras i första hand av 
Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen, Bokföringslagen, Revisorslagen och av EG:s 
bolagsrättsliga direktiv.40 Revisionen ska enligt Aktiebolagslagen utföras enligt god 
revisionssed. Kortfattat innebär god revisionssed på vilket sätt en revision ska utföras. I 
huvudsak handlar det om professionellt omdöme, kunskap och erfarenhet. God revisionssed 
utvecklas internationellt, inom revisorsorganisationen FAR SRS, revisorsnämnden och 
domstolars praxis.41  
 
 
 

                                                

34 Aktiebolagslagen SFS (2005:551) 9:1 
35 FAR FÖRLAG., (2006), s. 12 
36 Aktiebolagslagen SFS (2005:551) 9:8 
37 FAR FÖRLAG., (2006), s. 19 
38 Svensson, B., (2008), s. 19 
39  Moberg, K., (2006), ”Bolagsrevisorn”, Stockholm: Norstedts Juridik AB, Tredje upplagan, s. 34 
40 FAR FÖRLAG., (2006), s. 107-109 
41FAR FÖRLAG., (2006), s. 24  
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3.2 Revisionsprocessen 

Revisionsprocessen kan indelas i tre steg, planering, granskning och rapportering. Första 
steget är planering och syftar till att revisorn ska bestämma vad som ska granskas och hur 
granskningen ska ske i företaget. Planeringsfasen inleds med att revisorn samlar in 
information om företaget för att få underlag till granskningen. Revisorn kan inte granska all 
information från företaget och därför letar revisorn efter områden där risken för väsentliga fel 
är störst. Med väsentliga fel menas fel som kan påverka bedömningen av företagets 
årsredovisning och förvaltning. Vid riskbedömningen tar revisorn hänsyn till flera olika typer 
av risker, exempelvis risker i företagets verksamhet och i företagets säkerhets- och 
kontrollsystem. Efter analys av risker sammanställs en revisionsplan innehållande vad som 
ska granskas.42  
 
Andra steget i revisionsprocessen är granskning och utgår från ett granskningsprogram 
baserat på revisionsplanen. Granskningsprogrammet omfattar områden där risken för 
väsentliga fel är störst. Granskningen kan delas in i två delar, räkenskapsrevision och 
förvaltningsrevision.43 
 
Räkenskapsrevision innebär en granskning av företagets bokföring, resultat och balansposter 
samt en jämförelse av tidigare utfall, budgetar och nyckeltal för att bedöma om redovisningen 
ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning.44  
 
I förvaltningsrevisionen granskas företagsledningen för att kunna styrka deras ansvarsfrihet 
inför bolagsstämman. Förvaltningsrevisionen innebär en kontroll av att VD:ns och styrelsens 
beslut och handlingar följt gällande lagstiftning och bolagsordning.45 Vidare granskas de 
interna kontrollerna vilket innebär att revisorn säkerhetsställer att företagets 
kontrollfunktioner och rutiner fungerar. Exempelvis att ingen person inom ett större företag 
ska kunna hantera en transaktion genom alla led så att betalning, redovisning, attesteringar 
och kontroll sker av olika avdelningar eller personer.46 
 
Tredje steget i revisionsprocessen är rapportering. Huvudrapporteringen är en 
revisionsberättelse som lämnas till bolagsstämman. Revisionsberättelsen baseras på den 
information och dokumentation som revisorn samlat in under planeringen och granskningen. I 
revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen upprättats enligt lag, om 
ansvarsfrihet kan tillstyrkas företagsledningen, om resultat och balansräkning kan fastställas 
samt om företagsledningens förslag till vinstdisposition kan godkännas. Om revisorn saknar 
underlag för dessa uttalanden ska detta anmärkas i revisionsberättelsen. Finns anmärkningar 
på någon av ovanstående punkter ska revisionsberättelsen omedelbart sändas till 
Skatteverket.47 En revisionsberättelse utan anmärkningar fungerar som ett intyg på att 
företagets ekonomi och förvaltning håller en viss kvalité men det finns ingen garanti för att 
redovisningen är helt felfri.48Utöver anmärkningar i revisionsberättelsen kan revisorn lämna 

                                                

42 FAR FÖRLAG., (2006), s. 33-56 
43 FAR FÖRLAG., (2006), s. 79 
44 FAR FÖRLAG., (2006), s. 79-90 
45 FAR FÖRLAG., (2006), s. 85-87 
46 FAR FÖRLAG., (2006), s. 56-63 
47 Moberg, K., (2006), s. 131-138 
48 FAR FÖRLAG., (2006), s. 94-95, 105 
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erinringar och påpekanden till företagsledningen under revisionsprocessen. Erinringar lämnas 
skriftligen och innehåller påpekanden om fel och brister i företagets kontroll, redovisning 
eller förvaltning. Åtgärdar företaget inte felen eller bristerna kan dessa tas upp i 
revisionsberättelsen. Påpekanden är förslag och rekommendationer på hur företaget kan 
förbättra sin redovisning. Har revisorn misstankar om att brott begåtts inom företagets 
verksamhet ska detta anmälas till åklagare.49 

3.3 Intressentmodellen 

Genom intressentmodellen kan ett företag studeras utifrån olika intressenters perspektiv. En 
intressent är en person, grupp eller organisation som har någon form av utbyte med företagets 
verksamhet. Gemensamt för intressenterna är att de har ett intresse i företagets verksamhet. 
Däremot kan förväntningarna skilja sig mellan de olika intressenterna vilket uttrycks genom 
att intressenterna ställer olika krav på företaget.50 
 
Donaldson och Preston anser att alla intressenter påverkar företagets verksamhet och därför 
måste företaget anpassa sina beslut med hänsyn till intressenterna. Vidare menar de att alla 
intressenter har lika stor betydelse för företagets verksamhet. I figuren nedan illustreras deras 
intressentmodell där pilarna mellan intressenterna och företaget visar på att det sker ett utbyte. 
Cirklarnas storlek visar på intressenternas lika betydelse.51 Vi har valt att använda deras 
intressentmodell genom att applicera den på ett företag med reviderade räkenskaper för att 
visa de intressenter som har ett utbytesförhållande där revisionen kan vara till nytta i 
relationen mellan företaget och intressenten.  
 

                  
 
 

                                                

49 FAR FÖRLAG., (2006), s. 102-104 
50 Mitchell, R.K., Agle, B,R., Wood D.J., (1997) “Toward a theory of stakeholder identification and salience: 
defining the principle of who and what really counts”, Academy of Management Review, 1997, Vol. 22, Issue 4, 
s. 854-855 
51 Donaldson, T., Preston, L.E., (1995), ”The stakeholder  theory of the corporation: Concepts, Evidence, and 
Implications”, Academy of Management Review, Vol. 20 Issue 1, s. 68-69 
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Ägarna satsar pengar i företaget och för att kunna försäkra sig om informationen från 
företagsledningen är korrekt och deras satsade kapital förvaltas rätt har de ett intresse av att en 
revisor granskar företagets räkenskaper och förvaltning. I ägarledda företag där ägaren och 
företagsledningen är samma person kan revisionen ha mindre betydelse eftersom den 
personen är insatt i verksamhetens alla delar.52 
 
Kreditgivare tillhandahåller företaget kapital för att bedriva verksamheten. En förutsättning 
för att låna ut pengar är en garanti för att lånet betalas tillbaka samt att företaget betalar räntan 
på lånet. Vid kreditgivares bedömning för att låna ut pengar fungerar revisionsberättelsen som 
ett av beslutsunderlagen.53 
 
Leverantörer förser företaget med varor och tjänster och för dem fungerar revisionen som en 
trygghet för att leverera till kunden och säkerhet för att erhålla betalning. 54  
 
För företaget är kunderna viktiga eftersom det är de som betalar för företagets produkter. För 
att kunden ska handla hos företaget är en ordnad ekonomi av betydelse för att kunden ska lita 
på att företaget levererar vad som avtalats. 55 
 
För de anställda är företagets fortlevnad viktig eftersom de får sin lön därifrån och korrekta 
räkenskaper är då viktigt. Genom revisionen kan de anställda försäkra sig om att företagets 
räkenskaper kontrolleras. 56 
 
För staten och kommunen är företaget en viktig inkomstkälla eftersom företaget genererar 
skatteintäkter och därför är en korrekt redovisning viktig för att förlita sig på att företaget 
betalar in rätt skatter och avgifter. Revisionsberättelsen fyller en viktig funktion för 
Skatteverket för att upptäcka skattefel. En oren revisionsberättelse är ofta ett tecken på att 
företaget behöver granskas.57 För samhället är revisionen också viktig för att upptäcka och 
förhindra brottslighet eftersom revisorn är skyldig att anmäla brottsmisstankar.58  
 
Inom företaget fungerar revisionen som ett sätt för styrelsen och ledningen att hålla ordning 
på den ekonomiska redovisningen samt upptäcka fel samt hitta brister som behöver 
åtgärdas.59 
 
En kritik mot intressentmodellen är att den ger en missvisande bild eftersom de olika 
intressenternas inflytande i verkligheten varierar beroende på vilken utbytesrelation företaget 
och intressenten har.60 Vi anser att Donaldson och Prestons intressentmodell är användbar 
eftersom den ger en inblick i vilka intressenter som ett företag kan behöva beakta när de ska ta 

                                                

52 FAR FÖRLAG., (2006), s.20 
53 Svensson, B., (2003), ”Redovisningsinformation för bedömning av små och medelstora företags 
kreditvärdighet”, Uppsala, s.160-161  
54 FAR FÖRLAG., (2006), s. 21 
55 FAR FÖRLAG., (2006), s. 21 
56 FAR FÖRLAG., (2006), s. 21 
57 Precht, E., (2005), ”Skatteverket samarbetar gärna med landets revisorer”,  Balans nr 5 2005, s. 23-24  
58 Precht, E., (2007), ”Revisorer anmäler oftare misstanke om brott” Balans nr 4 2007, s. 20-21 
59 FAR FÖRLAG., (2006), s. 21 
60 Ljung, J., Nilsson, P., Olsson, U.E., (2007), ”Företag och Marknad: samarbete och konkurrens”, Lund: 
Studentlitteratur, Tredje upplagan, s. 349-350 
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beslut om de vill fortsätta med revision. I valet av revision finner vi det troligt att företag inte 
anser att alla intressenter spelar lika stor roll. 

3.4 Agentteorin 

Intressentmodellen förklarar översiktligt vilka som kan tänkas ha nytta av revision. Genom 
agentteorin ges fördjupad förståelse kring motiven för intressenternas efterfrågan av revision.  
Jensen och Meckling definierar agentteorin som ett eller flera kontrakt där en eller flera 
personer (principaler) kontrakterar någon (agenten) att utföra ett arbete åt principalens vägnar. 
I denna relation antas båda parter vara vinstmaximerande.61 Ett förenklat exempel är när man 
stiger på en buss och betalar chauffören för att köra en från punkt a till b. I detta fall är 
resenären principalen och chauffören agenten.  
 
Anledningen till att anlita en agent är vanligtvis på grund av informationsasymmetri, vilket 
innebär att agenten har bättre kunskap om hur ägarens vinst skall maximeras och därför 
kontrakteras agenten för att skapa avkastning åt ägaren. För att uppfylla principalens intresse 
erhåller agenten betalning från principalen.62 Genom att ägarna utser en agent för att driva 
företagets verksamhet uppstår en separation mellan ägandet och kontrollen av företagets 
verksamhet. 

Den som har bäst kunskap om företaget är agenten eftersom det är han som leder och styr den 
dagliga verksamheten. Då agenten har ansvaret för rapporteringen till ägarna får principalen 
förlita sig på den information agenten rapporterar. Eftersom båda parter antas vara 
vinstmaximerande kan det finnas incitament för agenten att handla i sitt eget intresse och inte 
rapportera hela sanningen till ägarna.63 När företagets ägare inte är verksamma i företagets 
dagliga verksamhet uppstår det ett behov av att en oberoende tredje part granskar företagets 
räkenskaper. Detta för att ägarna och övriga intressenter ska kunna lita på att den information 
som företaget lämnar ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.64 Enligt 
Collis kan den agentteoretiska förklaringen till revision bygga på antagandet att människan 
ses som svag, opålitlig och i behov av någon som kontrollerar en.65 

Vi anser att det är med bakgrund av detta behov som efterfrågan av revision kan förklaras 
med hjälp av agentteorin. För att exemplifiera; ett företag har 10 olika ägare och istället för att 
varje enskild ägare ska kontrollera hur deras pengar förvaltas anlitar de tillsammans en tredje 
part, revisorn som oberoende granskar företagets räkenskaper och förvaltning.  

3.4.1 Agentteorin i mindre företag 

I första hand utgår agentteorin från större företag där det finns en tydlig separation mellan 
ägande och kontroll. Eftersom vår studie utgår ifrån små företag kan agentteorin ifrågasättas 
då separationen mellan ägande och kontroll inte antas vara lika framträdande. I de mindre 

                                                

61 Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976), s. 308-309 
62 Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976), s. 330-336 
63 Chow, C.W., (1982), “The demand for external auditing; size, debt and ownership influences”, The accounting 
review, Vol. LVII Issue 2, s. 273-274 
64 Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976), s. 330-336 
65 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004), “The demand for the audit in small companies in the UK”, Accounting 
and Business research, Vol. 34 Issue 2, s. 89 
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företagen kan agentteorin appliceras när en principal är distanserad från ledningen och inte 
har möjlighet att kontrollera hur företagets verksamhet sköts. Exempelvis en ägare med 
bristande kunskap om hur finansiella rapporter ska tolkas eller en långivare som vill 
kontrollera att företagets sköts korrekt.66 

3.5 Faktorer som påverkar företagets val av revision 

Vi anser att resultat från tidigare studier ger en bra bild av vilka faktorer som kan påverka ett 
företags val av revision. Det är viktigt att vara medveten om att faktorerna som förklarar 
efterfrågan av revision inte kan ses oberoende från varandra. Vissa av faktorerna överlappar 
varandra. Exempelvis är företagets storlek och behovet av intern kontroll nära 
sammankopplat. Samtidigt som kvalitén är en avgörande faktor för de övriga faktorernas 
betydelse. För att exemplifiera, tillför inte revisionen bättre kvalité på redovisningen är det 
tveksamt om revisionen kommer efterfrågas av kreditgivarna. Nedan presenterar vi de 
huvudsakliga faktorerna som framkommit genom studierna. 

3.5.1 Ägarnas kontrollbehov 

Flera studier visar på att företagets relation till ägarna påverkar valet av revision. Chow menar 
att agentteorin är användbar eftersom de flesta moderna företag idag har en separation mellan 
ägande och kontroll. Slutsatserna i hans studie är att den främsta anledningen till att välja 
revision är konflikten mellan ett företags ägare och företagsledning. I huvudsak grundar sig 
denna konflikt i risken att företagsledarna handlar i sitt eget intresse istället för ägarnas. 
Således uppstår ett kontrollbehov hos företagets ägare. Enligt Chow är detta kontrollbehov 
orsaken till att företag anlitar en tredje part (revisor) för att granska företagets räkenskaper 
och förvaltning.67Särskilt framträdande är detta i stora företag där det finns ägare som inte är 
aktiva i företagets dagliga verksamhet.68  

Liknande kontrollbehov från ägarna har också framkommit vid studier av familjeföretag. 
Resultatet av Careys studie visar att viljan av att ha revision ökar ju större andelen icke 
familjemedlemmar som finns i företagsledningen. Enligt Carey sker en förlust av kontroll när 
uppgifter delegeras till icke familjemedlemmar.69 

I Collis studie av små företag i England var efterfrågan på revision högre bland familjeföretag 
med utomstående ägare. Detta förklaras med att tilliten inom företaget minskar när fler 
utomstående är aktiva i företagets verksamhet.70 

Revisionen kan även efterfrågas i företag där det inte finns någon separation mellan ägande 
och kontroll. Detta gäller exempelvis i ägarledda företag. Här kan kontrollbehovet grunda sig 
på bristande kunskaper om hur finansiella rapporter ska tolkas och en efterfrågan på att en 
utomstående part granskar att företagets redovisning är korrekt utförd.71 
 
                                                

66 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004), s 89 
67 Chow, C.W., (1982), s. 273, 286-287 
68 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004), s. 89 
69 Carey, P., Simnett, R., Tanewski, G., (2000), s. 39, 49 
70 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004) s.96 
71 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004) s.89 
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Resultaten från studierna ger stöd för agentteorins förklaring till varför revision fyller en 
viktig funktion som kontrollåtgärd för de ägare som inte har full insikt i företaget. Agentteorin 
är även användbar på de mindre företagen då Collis och Carey studier visar på att så länge det 
finns utomstående ägare eller utomstående med i den inre delen av företaget (ledning, 
styrelse) ökar incitamenten till att välja revision.  
 
Tabone och Baldacchino menar att reviderade räkenskaper i ägarledda företag kan ses som 
överflödigt utifrån ett strikt kontrollbehovs perspektiv. Detta eftersom ägaren och 
företagsledaren i ett ägarlett bolag är samma person och en revidering av räkenskaperna 
endast bekräftar det som ägaren redan vet.72  
 
Svanström har i sin studie visat på ett negativt samband mellan företag med utomstående 
ägare och benägenheten att väja revision. Detta innebär att ägarledda företag i större 
utsträckning kommer att välja revision än de företag som har utomstående ägare. Den 
föreslagna anledningen är att separationen mellan ägande och kontroll inte kan ses som den 
enda förklaringen till att ett företag efterfrågar revision.73 

3.5.2 Krav från kreditgivare 

Jensen och Meckling visar i sin studie att agentteorin går att använda för att beskriva 
relationen mellan företag och kreditgivare. Författarna använder ett exempel där ett företag 
med hög skuldsättningsgrad har större incitament till att ta risker. Om det riskfyllda projektet 
går bra ökar företagets värde, men om projektet misslyckas är det kreditgivarna som står för 
riskerna och förlusten vid en eventuell konkurs. Med detta exempel vill Jensen och Meckling 
förklara bakgrunden till att kreditgivarna vill minska denna risk genom att kräva reviderade 
räkenskaper för att bevilja lån. Detta är ett sätt för kreditgivarna precis som för ägarna att 
skapa kontroll genom att låta en revisor granska räkenskaperna.74  

Tauringana och Clarke har funnit stöd för att ju högre andel skulder företaget har desto högre 
är sannolikheten att företagen väljer revision. Deras förklaring till detta är att företag med en 
hög skuldsättningsgrad75 har större incitament att välja revision eftersom kreditgivare 
använder reviderade räkenskaper som beslutsunderlag vid kreditgivning. Konsekvenserna för 
ett företag utan reviderade räkenskaper kan annars bli förlorade möjligheter till lån. Resultaten 
visar att företag med hög skuldsättningsgrad väljer revision på grund av krav från 
kreditgivarna.76 

Detta är även något som Collis poängterar när hon beskriver att reviderade räkenskaper är av 
stor betydelse för kreditgivares bedömning om krediter kan ges till små företag. Collis menar 
att kreditgivarnas krav kommer spela en avgörande roll för i vilken utsträckning företagen 
kommer att fortsätta med reviderade räkenskaper.77 Seow som också gjort studier i England 

                                                

72 Tabone, N., Baldacchino, P.J., (2003), “The statutory audit of owner-managed companies in Malta”, 
Managerial Auditing Journal, Issue. 18/5 s. 395 
73 Svanström, T., (2008), s.151-152 
74 Jensen, M.C., Meckling, W.H (1976), s. 329-333 
75 Soliditen= Eget kapital/(Eget kapital + skulder) låg soliditet innebär hög skuldsättningsgrad 
76 Tauringana, V., Clarke, S., (2000), ”The demand for external auditing: managerial share ownership, size, 
gearing and liquidity influences”,  Managerial Auditing Journal, 15/4, s. 162,165 
77 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004), s. 96-97 
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menar att behovet av reviderade räkenskaper har sin bakgrund i att företagen har ett behov av 
att visa sig legitima mot både sina nuvarande och framtida kreditgivare. Detta kan således 
tolkas som att behovet av revision kan komma att bli marknadsstyrt och företagen tvingas 
välja revision för att få låna pengar.78  

Precis som både Collis och Seow visar även Senkows studie att företagen väljer revision för 
att upprätthålla relationen med långivaren. För att tidigare tecknade låneavtal ska fortsätta 
gälla krävde långivare fortsatt revision. Vidare framkom att långivare efterfrågar revision av 
företag som är ägarledda i större utsträckning än företag som har en separation mellan ägande 
och kontroll. Motivet till detta är att det i ägarledda företag ofta är samma person som är 
involverade i företagets verksamhet och därför ser kreditgivarna ett behov av ökad kontroll.79 

Ytterligare ett motiv för att välja revision är enligt Blackwell att bankerna ger en förmånligare 
ränta till de företag som har reviderade räkenskaper eftersom kreditgivarna då har bättre 
underlag för att bedöma risken att låna ut pengar.80 

3.5.3 Big 4 revisor 

Hay och Davis menar att om företaget aktivt väljer en Big 4 revisor, vilket är en benämning 
för de fyra största internationella revisionsorganisationerna (Deloitte, Ernst & Young, 
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och KPMG) istället för en lekmanna är det ett sätt för 
företaget att signalera att företaget är ärligt, pålitligt och vill visa upp sig gentemot 
intressenter. Valet av vilken revisor företaget väljer kan ses som ett val kvalité. Kvalité 
definieras i studien som att revisorerna faktiskt upptäcker och rapporterar de potentiella fel 
som kan uppkomma för att säkerhetsställa att de finansiella rapporterna är korrekta och ger en 
rättvisande bild. Bedömning av kvalitén på revisorn kan även grunda sig på om revisorn är 
medlem i en professionell organisation (exempelvis FAR SRS) samt vilket rykte revisorn har 
och hur stor revisionsbyrån är. Detta kan tolkas som att företags val av revisor handlar om vad 
företaget vill signalera till omvärlden. Resultatet i studien visar på statistiska samband ju 
större företaget är desto större incitament har man att frivilligt välja revision samt att företaget 
föredrar att välja en större revisionsbyrå.81  
 
Beattie och Fearnleys studie visar att viktiga faktorer vid val av en Big 4 revisor är att det ger 
företaget ett mervärde som signalerar status mot företagets intressenter.82 
 
Svanström visar i sin studie på starkt signifikant stöd för att de företag som anlitar en Big 4 
revisor i högre utsträckning kommer att välja att fortsätta med revision. Den förslagna 
anledningen till resultaten är att det uppbyggda förtroendet som skapats hos intressenterna kan 
                                                

78 Seow J-L., (2001), “The demand for the UK small company audit -  an agency perspective”, 
International small business journal, Vol. 19, s. 65 
79 Senkow, D.W., Rennie, M.D., och Wong, J.W., (2001), “The audit retention decision in the face de regulation: 
evidence from large Canadians corporations”, Auditing: A journal of Practice and Theory, Vol. 20 Issue 2, s. 
108-111 
80 Blackwell, D. W., T. R. Noland., Winters D.B., (1998), “The value of auditor assurance: Evidence from loan 
pricing”, Journal of accounting  research, Vol. 36 Issue1, s. 68-69 
81 Hay, D., Davis, D., (2004), “The Voluntary Choice of an Auditor of any level of quality”, Auditing: A journal 
of practice & Theory, Vol 23, Issue 2, s. 42 
82 Beattie, V., Fearnley, S., (1998), “What companies want (and don’t want) from their auditors”, The institute of 
Chartered Accountants in England and Wales, s. 9  
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gå förlorad om företaget inte väljer revision i framtiden eller väljer en mindre ansedd byrå än 
Big 4.83  

3.5.4 Tilläggstjänster  

En stor andel företag köper utöver revision ofta tilläggstjänster som exempelvis bokslut och 
redovisningshjälp av sin revisionsbyrå. Senkow menar att företag kan ha fördelar av att ha en 
revisionsbyrå som både reviderar och utför andra tjänster. Genom att revisionsbyrån redan har 
kunskapen och är insatt i företagets räkenskaper kan byrån utföra tilläggstjänsterna med bättre 
kvalité och effektivitet och genom detta skapa en kunskapsöverföring som ger ett mervärde 
för företaget.84  
 
I små företag uppstår ofta en nära kontakt mellan revisorn och företaget. Delvis kan detta 
grunda sig på att ledarna i det mindre företaget har begränsade kunskaper om ekonomi och 
därför är beroende av både revisorn och tilläggstjänster. Vidare menar Seow att beroende 
även kan uppstå om företag i stor utsträckning efterfrågar tilläggstjänster. 
Sammanfattningsvis menar Seow att om företaget hamnar i en beroendeställning kommer 
företaget i större utsträckning välja revision för att inte förlora synergieffekterna.85  
 
Svanström har funnit stöd för att om företagen även anlitar revisionsbyrån för tilläggstjänster 
ökar benägenheten att efterfråga revision. Sambanden i studien var som tydligast när 
tilläggstjänster mättes efter vilken omfattning som de efterfrågades. Av de specifika 
tilläggstjänsterna, var sambandet som starkast för tilläggstjänsterna juridik och 
redovisningsfrågor. En tänkbar förklaring enligt Svanström är att dessa resultat kan kopplas 
till att de företag som anlitar tilläggstjänster i stor omfattning får en kunskapsöverföring från 
revisionsbyrån.86  

3.5.5 Företagets storlek 

När storleken på företaget ökar så ökar även antalet transaktioner i företaget. Detta innebär att 
det blir svårare att ha kontroll över företagets verksamhet. Fler antal anställda innebär flera 
grader av ledningsnivåer i företaget och risken för att tappa kontrollen ökar, vilket i sin tur 
leder till ökat kontrollbehov.87 Viljan att behålla revision är enligt Chow högre desto större 
företaget är eftersom den marginella revisionskostnaden sjunker ju större företaget är.88 Både 
Chow och Collis har i sina studier visat på att det finns statistiskt samband på att större 
företag väljer revision i högre utsträckning än mindre företag. Tydligast sambandet i Collis 
studie var när storleken på företaget mättes efter dess omsättning.89 
 

 
 

                                                

83 Svanström, T., (2008) s. 160-161 
84 Senkow, D.W., Rennie, M.D., och Wong, J.W., (2001), s. 109 
85 Seow J-L., (2001), s. 64 
86 T, Svanström., (2008), s. 149, 161-164 
87 Hay, D., Davis, D., (2004), s. 42 
88 Chow, C.W., (1982), s. 276, 287 
89 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004), s .96-97 
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3.5.6 Intern kontroll 

Ett motiv till att efterfråga revision är enligt Abdel - Khalik att företaget vill kompensera 
förlusten av kontroll som uppstår på grund av den organisatoriska strukturen. När ett företag 
växer ökar antalet hierarkier i företaget och företagets organisatoriska struktur kan börja 
liknas vid en pyramid vilket gör det svårare för företagsledaren att kontrollera allt som sker i 
företaget. Problematiken som Abdel – Khalik menar uppstå när företagsledningen delegerar 
uppgifter är att företagsledaren förlorar förstahands informationen om vad som sker i 
företaget. För att reducera förlusten av kontroll i organisationen väljer företagen revision.90 
 
Tabone och Baldacchino menar att revisionen även har en positiv psykologisk effekt på 
företagsledningen och de anställda. Vetskapen att de kommer en tredje part för att granska 
räkenskaper ökar disciplinen bland medarbetarna och fungerar som en internkontroll. Vidare 
kan revisorn fungera som ett bollplank och en möjlighet för företagsledningen att diskutera 
idéer om hur de interna kontrollsystemen kan bli effektivare. Tabone och Baldacchino menar 
att en revisors företags- och branschkunskap kan hjälpa företaget med utveckling av den 
interna kontrollen.91 
 
Resultatet av Svanströms studie visar att de företag som i hög grad instämmer i att revisionen 
ger företaget bättre internkontroll och styrning också i större utsträckning efterfrågar 
revision.92 

3.5.7 Ökad kvalité och tillförlitlighet på redovisningen  

Kinney och Martin har undersökt finansiella rapporter före och efter revisionen för att se 
vilken betydelse revisionen har för kvalitén på redovisningen. Resultaten visar tydligt att det 
genom revisionen sker en justering av felaktigheter i företagens redovisning. Detta kan ses 
som att revision innebär en kvalitetsförbättring av företagets redovisning. Kinney och Martin 
menar avslutningsvis att om inte revision skett i de undersökta företagen hade det funnit risk 
till för högt värderade vinster och tillgångar.93 
 
I Collis studie framkom att revisionen fungerar som ett oberoende test av räkenskaperna och 
därmed ökar kvalitén på de finansiella rapporterna vilket medför bättre underlag för att ta 
beslut för företagsledningen.94 Även i en studie av Seow visade resultaten att företagsledares 
huvudsakliga anledning till att välja revision var att reviderade räkenskaper var användbara i 
företagets verksamhet.95 I en tid där globalisering och harmonisering sker inom redovisningen 
och komplexiteten ökar inom redovisningsfrågor menar Tabone och Baldacchino att revisorn 
fyller en funktion genom att bistå med expertkunskap till företagen om hur de ska leva upp till 

                                                

90 Abdel- Khalik, A.R., (1993), “Why do Private Companies Demand Auditing? A case for organizational loss of 
control”, Journal of Accounting, Auditing and Finance, Vol. 8, s. 31-38 
91 Tabone, N., Baldacchino, P.J., (2003), s. 395-396  
92 Svanström, T., (2008), s. 154-155 
93 Kinney, W.R., Martin, R.D., (1994), Does Auditing Reduce Bias in Financial Reporting? A Review of Audit-
Related Adjustment Studies. Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 13, Issue. 1, s. 149, 151 
94 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004), s. 96 
95 Seow J-L., (2001), s. 71 
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de internationella standarderna. Vidare visar Tabones och Baldacchinos studie att företagen 
ville ha reviderade räkenskaper för att öka tillförlitligheten mot företagets intressenter.96 

3.6 Vad vi tar med oss från den teoretiska referensramen 

Utifrån de vetenskapliga undersökningar som gjorts råder samstämmighet om att revision i 
huvudsak förklaras genom agentteoretiska utgångspunkter.97 När en separation sker mellan 
ägande och kontroll uppstår ett kontrollbehov. Att välja revision är ett komplext val, det är 
svårt att peka på någon enskild faktor som förklarar varför företag efterfrågar revision 
eftersom företag har olika karaktärer och deras behov skiljer sig åt. De finns som tidigare 
beskrivits många intressenter, exempelvis kreditgivare, stat och kommun, kunder och 
leverantörer som alla har en relation med företaget och kan påverka företaget.98 Vissa faktorer 
har gemensamt att de tenderar att överlappa varandra vilket medför att det i studier är svårt att 
visa på vilken faktiskt betydelse dessa faktorer har på valet av revision. 
 
Från resonemang och resultat från tidigare studier sammanfattas de huvudsakliga faktorerna 
som kan påverka ett företags val av revision i figur 2 nedan.  
 

Figur 2: Faktorer som påverkar valet av revision 
 

 
 

                                                

96 Tabone, N., Baldacchino, P.J., (2003), s. 395 
97 Carey, P., Simnett, R., Tanewski, G., (2000), s. 38  
98 Donaldson, T., Preston, L.E., (1995), s. 68-69 
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Ägarnas kontrollbehov, företagen väljer revision för att ge ägarna möjlighet till kontroll av 
verksamheten (Chow, Collis och Carey). 
 
Krav från kreditgivare, företagen väljer revision för att kunna få låna pengar, främst gäller 
detta för företag med hög skuldsättningsgrad och revisionen fungerar som en kontroll för 
kreditgivarna (Tauringana och Clarke, Collis, Seow och Senkow).  
 
Big 4 revisor, företagens val av revisionsbyrå kan ses som vilka signaler företagen vill sända 
till omvärlden. Har företaget en erkänd revisionsbyrå antas företagets ha ökad benägenhet att 
fortsätta med revision för att inte förlora förtroendet hos företagets intressenter (Hay och 
Davis, Beattie och Fearnley och Svanström). 
 
Tilläggstjänster, kombinationen mellan att en revisionsbyrå utför både revision och 
tilläggstjänster kan förbättra kvalitén och effektiviteten på båda tjänsterna. Har företag även 
tilläggstjänster från sin revisor ökar efterfrågan på att fortsätta med revision (Svanström). 
 
Företagets storlek, genom att företagets storlek ökar blir det svårare att kontrollera alla delar 
av verksamheten och resultaten visar på att större företag har en ökad vilja att ha revision 
(Chow och Collis). 
 
Intern kontroll, för att förbättra företagets interna kontroll i verksamheten väljer företaget 
revisor som granskar företagens interna kontroll (Abdel-Khalik, Svanström, Tabone och 
Baldacchino).  
 
Ökad kvalité och tillförlitlighet på redovisningen, genom revisionen upptäcks och justeras fel 
i företagets redovisning vilket innebär en kvalitetsförbättring av de ekonomiska rapporterna. 
En bättre kvalité ökar tillförlitligheten gentemot intressenterna. (Kinney och Martin, Collis, 
Seow, Tabone och Baldacchino) 
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4. PRAKTISK METOD 

I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt i undersökningen. Här presenteras 
enkätens utformning, hur vi gjorde urvalet av företag, samt hur vi arbetat med att 
sammanställa det insamlade empiriska materialet. 

4.1 Val av metod 

Inom forskningen finns två huvudsakliga metoder för insamling av information, kvalitativ och 
kvantitativ metod.99 Valet av metod påverkas av vilken typ av undersökning som ska göras.100 
Den kvalitativa insamlingsmetoden kännetecknas av att forskaren samlar in data i samverkan 
med respondenterna och fokus ligger på att öka förståelsen och karaktärisera för ett begränsat 
antal enheter. Kvantitativ metod är inriktad på att få en generaliserad bild av det studerade 
fenomenet genom att många enheter undersöks.101 Eftersom vår studie syftar till att förklara 
hur företag i Umeå kommer att agera vid frivillig revision ansåg vi att det var bäst att tillämpa 
en kvantitativ metod där vi gavs möjlighet att få en uppfattning från så många företag som 
möjligt.102 För att nå ut till så många som möjligt ansåg vi att en enkätundersökning skulle 
vara det lämpligaste tillvägagångssättet. Den kvantitativa metoden passar bra in på vårt 
deduktiva angreppsätt där vi som forskare på ett objektivt sätt utifrån tidigare studier har som 
mål att förklara faktorerna som påverkar företagens val av revision.  

4.2 Enkätens utformning och innehåll 

Enkäten utformades med utgångspunkt från vår frågeställning och teoretiska referensram. 
Totalt omfattade enkäten 14 frågor som delades in i tre delar. I bilaga 1 finns enkäten bifogad 
i sin helhet.  
 
Första delen inkluderade enkätens åtta första frågor och syftade till att få 
bakgrundsinformation om företagen som ingick i studien. Vi anser att de är viktigt för 
studiens trovärdighet att den personen som besvarar enkäten är väl insatt i företaget och har 
kunskap om revisionens betydelse för företaget och därför riktades enkäten till företagets VD 
eller Ekonomichef/ansvarig. Detta kunde kontrolleras genom den första frågan där 
respondenten fick ange sin position på företaget. Genom andra frågan fick företaget ange 
antal anställda för att vi skulle få möjlighet att se om valet av revision påverkas av antalet 
anställda. För att få en övergipande bild av vilka typer av företag som ingick i studien valde vi 
att fråga efter företagets huvudsakliga inriktning på verksamheten.  
 
Frågorna om antal aktieägare och om företaget har ägare som inte ingår i företagsledningen är 
intressant utifrån agentteorin om separationen mellan ägare och företagsledning. Syftet med 
dessa frågor var att urskilja de företag där de finns en separation mellan ägande och kontroll 
samt skapa oss en bild av ägarstrukturen bland de deltagande företagen.  

                                                

99 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.40 
100 Bell, J., (2007), ”Introduktion till forskningsmetodik”, Studentlitteratur, Fjärde upplagan, s.137 
101 Olsson, H., Sörensen, S., (2007), ”Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv” Stockholm: 
Liber AB, Andra upplagan, s. 79, 90 
102 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s.91 
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Frågan om revisionsbyrå är intressant med utgångspunkt från Svanströms studie som visade 
på samband mellan anlitande av Big 4 revisor och ökad benägenhet att välja revision. 
Följdfrågorna om företaget köper tjänster utöver revision anser vi vara motiverade eftersom 
det ger oss möjlighet att undersöka om valet av tilläggstjänster påverkar valet av revision och 
om de det finns skillnader mellan de olika typerna av tilläggstjänster. 
 
I enkätens andra del frågar vi efter hur företagen upplever revisionen idag. Genom olika 
påståenden (1-7, 1=instämmer inte alls och 7=instämmer helt) får respondenterna ta ställning 
till vilken nytta de anser att revisionen har för företaget och dess intressenter. Påståendena är 
skapade utifrån några av de huvudsakliga faktorer som förklarar företagens val av revision 
och de intressenter som kan tänka sig ha nytta av revisionen. Vi fann det svårt att göra 
gränsdragningar mellan vad som tillhörde intressentmodellen och vad som endast skulle ses 
som motiv, därav kan vissa påståenden kännas snarlika, för att exemplifiera ”anser ni att 
revisionen underlättar företagets interna kontroll” och ”revisionen är viktig för 
företagsledning (VD och styrelsen) för intern styrning och kontroll”.  
 
Tredje delen i enkäten handlar om företagens hypotetiska val av revision. Utifrån antagandet 
om att revisionsplikten är avskaffad får företagen ta ställning till om de kommer välja 
revision. I följdfrågan får de ange de motiv som har betydelse för deras val. Motiven som 
företagen får välja mellan är de huvudsakliga motiv som framkommit i tidigare studier om 
valet av revision. Avslutningsvis får företagen ta ställning till vilket gränsvärde (antal 
anställda) som de anser det vara lämpligt att avskaffa revisionsplikten för. Syftet med denna 
fråga är att bidra med ett inlägg i debatten om vilket gränsvärde som revisionsplikten ska 
avskaffas för.  

4.3 Urvalsprocessen 

Studiepopulation är den grupp av individer som forskaren avser att undersöka och dra 
slutsatser från.103 I vår undersökning är studiepopulationen aktiebolag i Umeå med färre än 50 
anställda eftersom det är dessa företag som enligt regeringens förslag kommer att undantas 
från revisionsplikt, förutsatt att de inte överskrider mer än ett av de två andra gränsvärdena. 
För att göra urvalet använde vi oss av databasen Affärsdata som finns tillgänglig via Umeå 
universitetsbiblioteket. Motiveringen till att välja Affärsdata var att det är en databas som vi 
hade gratis access. I sökningen använde vi följande sökord. 
 
Bolagsform: Aktiebolag 
Län: Västerbottens län 
Ort: Umeå 
Antal anställda 1-49  
 
Totalt resulterade vår sökning i 2117 träffar och för att öka chansen att få svar från företagen 
valde vi att bara välja de aktiva aktiebolagen vilket totalt var 1628 st. Orsaken till att vi i 
sökningen valde bort företag med 0 anställda var för att minska risken att enkätutskicket 
skulle gå till företag med begränsad verksamhet där ingen skulle finnas tillgänglig för att 
svara på enkäten. 
 

                                                

103 Olsson, H., Sörensen, S., (2007), s. 69 



23 

 

På grund av begränsad tid och ekonomiska resurser hade det blivit alltför tidskrävande och 
dyrt att göra en totalundersökning, därför gjorde vi ett urval från den utvalda populationen. 
Urvalets storlek brukar baseras på bland annat precision, tid och de ekonomiska resurser som 
forskaren tillgång till.104 I vårt fall fick vi genom en revisionsbyrå hjälp med finansiering av 
ett enkätutskick motsvarande 300 st enkäter. Revisionsbyrån önskade att vara anonym och har 
låtit oss göra studien utan att deras inflytande. Vi bedömde att ett utskick på 300 enkäter 
skulle vara tillräckligt för att kunna genomföra studien och dra slutsatser. Vi är medvetna om 
att precisionen det vill säga att möjligheten att bättre och närmare kunna beskriva faktorerna 
till företagens val av revision hade ökat vid ett större urval.  
 
Vi använde oss av ett stratifierat urval där vi delade upp företagen i tre kategorier, små 
mikroföretag med 1-3 anställda, mikroföretag med 4-9 anställda och småföretag med 10-49 
anställda. Uppdelning i de olika kategorierna är baserade på regeringens förslag om minsta 
respektive högsta gränsvärdet för att undantas från revisionsplikt samt att vi vill ville kunna 
göra jämförelser på hur företagets storlek påverkar inställning och valet av revision. 

Därefter valdes systematiskt 100 företag från varje kategori. Beroende på hur många företag 
som ingick i varje kategori valde vi att ta varannan, var fjärde eller var tionde företag när vi 
genomförde det systematiska urvalet efter alfabetisk ordning. Hade vi gjort ett urval utan 
uppdelning i olika strata hade andelen av de minsta företagen (kategorin 1-3 anställda) 
troligen blivit överrepresenterade eftersom de utgjorde 64 % (1044 st) av det totala antalet 
företag i populationen. 4-9 anställda utgjorde 24 % (383 st) och 10-49 anställda (201 st) 
utgjorde 12 % av den totala populationen. Utan uppdelning i olika strata hade det troligen 
blivit svårt att jämföra och dra slutsatser för mer än just den minsta kategorin av företag.  
 
Urvalet inom respektive strata kan göras på två sätt, antingen proportionellt efter gruppens 
andel av totala populationen eller icke proportionellt, vilket innebär antalet utvalda enheter är 
lika stor inom varje grupp.105 Vi valde den senare eftersom ville försäkra oss om att företag 
från varje kategori skulle komma med i undersökningen.  

4.4 Enkätdistribution 

Tack vare att vi fått hjälp med finansieringen från en revisionsbyrå postades samtliga enkäter 
ut till de företagen som ingick i vårt urval. Adressetiketter hämtades från Affärsdata där vi 
gjorde urvalet. Alternativ till att posta enkäterna hade varit vi själva delat ut enkäten på plats 
till företagen men det arbetet hade blivit mycket tidskrävande och kan även ha upplevts som 
ett störande moment för företaget. Den främsta fördelen med att posta enkäterna är spara tid 
och att respondenterna kan fylla i enkäten i lugn och ro när det passar. Nackdelen med 
postenkäter är risken att respondenterna inte svarar enkäten i lika stor utsträckning som om vi 
hade besökt företaget på plats och dessutom ges inte respondenten möjlighet att få hjälp om 
den inte uppfattar frågan.  
 
För att minska bortfall vilket innebär att respondenterna inte besvarar enkäten följde vi flera 
av Bryman och Bells rekommendationer. Exempelvis bifogade vi ett adresserat och frankerat 
svarskuvert för att respondenterna på ett enkelt sätt kunde skicka tillbaka enkäten till oss. 

                                                

104 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 121-122 
105 Johansson Lindfors, M-B., (1993), s. 93 
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Vidare kompletterades enkäten med ett introduktionsbrev där vi kort förklarade studiens syfte, 
hur respondenterna valts ut samt att svaren behandlades konfidentiellt. För att enkäten skulle 
kännas lätt att fylla i tryckte vi den på dubbelsidig papper så att den inte skulle kännas så 
omfattande. Vi var också noga med att ha tydliga svarsinstruktioner och få öppna frågor 
eftersom de kan upplevas besvärliga för respondenten. Påminnelseenkäter och belöningar i 
form av till exempel pengar eller lotter är också åtgärder för att minska bortfallet men på 
grund av begränsad tid och ekonomi kunde vi inte tillämpa dess åtgärder.106  
 
Hur många dagar respondenten har på sig att svara och returnera enkäten är också betydande 
för svarsfrekvensen. Det är viktigt att tydligt ange senaste svarsdatum och inte låta 
respondenten få för lång tid på sig att svara.107 Vi gav respondenterna en veckas svars tid. 
Längre tid än så än det ansåg vi inte vara lämpligt eftersom det finns risk att respondenten 
lägger undan enkäten och sedan inte kommer ihåg att fylla i den. En kort svarstid bedömer vi 
motivera respondenten att svara direkt. Slutligen valde vi att ge varje företag ett nummer och 
koda varje svarskuvert för att kunna komplettera enkäten med data från företagens 
årsredovisningar. 

4.5 Svarsfrekvens 

123 respondenter skickade tillbaka enkäten vilket innebär en total svarsfrekvens på 41 %. Av 
dessa 123 var 118 enkäter användbara i vår undersökning. Således exkluderade vi 5 enkäter, 
två av dessa överskred 49 st anställda och tre hade ett mycket stort internt bortfall. Detta 
medförde en slutlig användbar svarsfrekvens på 39,3 %. Efter sista svarsdatum inkom en 
handfull enkäter som vi valt att bortse ifrån i vår databearbetning. Svarsfrekvensen på 39,3 % 
får i förhållande till liknande studier inom företagens val av revision anses som god. I 
jämförelse med studier gjorda på små företag hamnar svarsfrekvenserna mellan 15 % - 50 %. 
För att exemplifiera; Collis hade en svarsfrekvens på 17 %,108 Seow uppnådde en 
svarsfrekvens på 34 %109 och Svanström 47,3 %.110 I och med att dessa studier är publicerade 
och citerade anser vi att vår svarsfrekvens är godtagbar. Sett till respektive urvalskategori var 
svarsfrekvensen likvärdig, 42 % för de små mikroföretagen, 35 % för mikroföretagen och 41 
% för små företagen. 

4.6 Internt Bortfall  

Utöver de tre enkäter som exkluderades på grund av ett mycket stort internt bortfall är övriga 
enkäter i en mycket hög utsträckning korrekt ifyllda. Det interna bortfall som bör nämnas är 
på fråga 14 ”För vilken gräns (antal anställda) anser ni det vara lämpligt att avskaffa 
revisionsplikten?” med ett internt bortfall på 14,3 %. Flera respondenter hade på denna fråga 
angett att de inte kan ta ställning till frågan och flera hade angett att de tycker revisionsplikten 
skall vara kvar. På fråga 9 och 10 hade vi ett mindre internt bortfall vilket berodde på att ett 
par respondenter missat att fylla i något av påstående vilket enligt oss troligtvis beror på den 
mänskliga faktorn. 

                                                

106 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.165-166 
107 Bell, J., (2007), s.151 
108 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004) s.17 
109 Seow J-L., (2001), s. 70 
110 Svanström, T., (2008), s.104 
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4.7 Bortfallsanalys 

För att kunna göra en bedömning av hur resultatet av vår studie kan generaliseras gjorde vi en 
bortfallsanalys. Vi jämförde de företag som svarat på enkäten med de företag som ingick i 
urvalet och den populationen vi valt att undersöka.111 Syftet med bortfallsanalysen var att 
kontrollera hur väl företagen i vår studie speglar den totala populationen. Eftersom vi gjorde 
urvalet efter antal anställda valde vi att basera analysen på antalet anställda efter 
genomsnittligt antal och median. 

Tabell 1: Bortfallsanalys baserat på antal anställda 

 Population  (N=1628)  Urvalsram (N=300) Svarande företag (N=118) 
 Anställda medel / median Anställda medel / median Anställda medel / median 
Totalt 4,8 / 2 8,5 / 5 9,8 / 5 
Urvalskategorier    
Små mikroföretag 1,6 / 1 1,7 / 2 1,6 / 2 
Mikroföretag 5,7 / 6 5,4 / 5 5,3 / 5 
Små företag 20 / 16 18,4 / 15 21 / 19 
 
Totalt sett har företagen i vår studie genomsnittligt fler anställda än den totala populationen 
vilket beror på att den till 64 % utgörs av små mikroföretag som därför bidrar till lägre 
medelvärde och median. Sett utifrån de olika urvalskategorierna är skillnaderna små både när 
det gäller hela populationen och urvalsramen jämfört med de företag som ingår i studien. 
Därför anser vi att vårt urval är representativt utifrån varje respektive urvalskategori, mätt 
efter antal anställda.  

4.8 Databearbetning 

För att sammanställa resultatet från enkätundersökningen använde vi oss av 
statistikprogrammet SPSS. Varje enkätfråga kodades med siffror för varje svarsalternativ. 
Exempelvis kodades fråga 1 Vilken är din position på företaget? med 
1=VD/Ekonomichef/ansvarig och 0=Annan. Eftersom flera respondenter hade kryssat i både 
svarsalternativet VD och Ekonomichef valde vi att koda dessa som ett sammanslaget 
alternativ. Vi anser att sammanslagningen av svarsalternativen inte påverkar syftet med frågan 
eftersom vi bedömer att både VD och Ekonomichef är insatta i företagets verksamhet och 
därför lämpliga att bevara frågorna kring revision. Fråga 2 och 4 kodades efter det antal 
heltidsanställda respektive antal aktieägare som företaget angett. De frågor där det bara fanns 
två alternativ Ja och Nej kodades med dummyvariabler 1 och 0. Fråga 9 och 10 kodades efter 
den siffra på den sjugradiga skalan som respondenten angett i respektive påstående.  
 
 

                                                

111 Johannessen, A., Tufte, P.A., (2003), ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod” Malmö: Liber, Första 
upplagan, s. 136-138  
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4.9 Utökning av information om företagen 

Utöver det datamaterial vi erhållit från enkäterna har vi använt oss av Affärsdata för att samla 
in ytterligare data från respektive företags årsredovisning. De uppgifter vi har hämtat är 
omsättning, balansomslutning, soliditet (Eget Kapital/(Skulder + Eget Kapital)*100) samt 
företagens revisionskostnad. På grund av att det fattades årsredovisningar från flera företag 
för året 2007 valde vi att istället enbart hämta data från 2006 års bokslut. Värt att nämnas är 
att vissa företag har brutet räkenskapsår vilket innebär att det finns vissa skillnader för vilken 
exakt period som uppgifterna kommer ifrån.  
 
Uppgifterna om balansomslutning och omsättning hämtades för att kunna se vilket mått på 
storlek som bäst förklarar storlekens betydelse för valet av revision. Syftet med soliditeten var 
att skapa ett mått för att mäta vilken betydelse kreditgivare kan tänkas ha för valet av 
revision.112 För att få en uppfattning om vad företagen betalar för sin revision valde vi att 
hämta in information om företagens revisionskostnader. 

                                                

112 Tauringana, V., Clarke, S., (2000), s. 162 
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5. EMPIRI 

Empirikapitlet inleds med en beskrivande del av bakgrundsinformation från de företag som 
svarat på enkäten. Därefter presenteras en sammanställning av företagens syn på revision. 
Slutligen redovisas hur företagen svarat på frågan om valet av revision med antagandet om 
att revisionsplikten är avskaffad. 

5.1 Bakgrundsinformation  

Respondenternas position på företaget 
Av de 118 respondenter som besvarade enkäten var 113 VD och/eller Ekonomichef/ansvarig 
medan 5 st hade annan position i företaget. Den höga andelen svar från VD och 
Ekonomichef/ansvarig stärker trovärdigheten för vårt insamlade empiriska material eftersom 
dessa är personer med god kunskap och insikt i företagets verksamhet.  
 
Företagens branschtillhörighet 
Majoriteten av företagen 60,2 % som ingick i studien är huvudsakligen verksamma som 
tjänsteföretag. 20,4 % är verksamma inom handel och en mindre del 5,3 % är verksamma  
som tillverkningsföretag. 14,2 % av företagen hade angett annan bransch. 
 
Antal anställda 
Av de 118 företag som besvarade enkäten hade 42 företag 1-3 anställda, 35 företag 4-9 
anställda och 41 företag hade 10-49 anställda. Enkäten besvarades av en relativt jämn 
fördelning mellan de olika urvalskategorierna, 35,6 % små mikroföretag, 29,7 % mikroföretag 
och 34,7 % små företag. Fördelningen mellan de olika kategorierna speglar till stor del urvalet 
som gjordes genom att en tredjedel av enkäterna skickades till företag inom respektive 
urvalskategori. Medel antal anställda per företag är 9,8 och medianen är 5 anställda. 

Tabell 2: Antal och andel företag från respektive urvalskategori 

Urvalskategori Antal  Andel 
Små mikroföretag 42 35,6 % 
Mikroföretag 35 29,7 % 
Små företag 41 34,7 % 
Totalt 118 100 % 
 
Omsättning, balansomslutning och soliditet 
Enligt uppgifter från företagens årsredovisningar från 2006 var företagens genomsnittliga 
omsättning 14 953 tkr och medianen 7 030 tkr. Medelvärdet för företagens balansomslutning 
var 11 568 tkr och medianen 4 608 tkr. Genomsnittlig soliditet för företagen i studien var 36,3 
% och medianen 32,8 %.  

Tabell 3: Omsättning, balansomslutning, och soliditet för urvalskategorierna 

Urvalskategori Omsättning (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet %  
 Medel / Median Medel / Median Medel / Median 
Små mikroföretag 3 942 / 1 399 3 974 / 1 027 42 % / 40 % 
Mikroföretag 7 536 / 5 384 15 138 / 3 873 38 % / 33 % 
Små företag 32 360 / 25 823  16 319 / 11 962 28 % / 28 % 
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Revisionsbyrå 
47,5 % av företagen anlitar en Big 4 revisor medan 14,4 % anlitar Grand Thornton och 38,1 
% av företagen anlitar en annan byrå. 

Tabell 4: Företagens revisionsbyrå 

Byrå Antal Andel 
Deloitte 7 6 % 
KPMG 3 2,5 % 
Öhrlings PWC 20 17 % 
Ernst & Young 26 22 % 
Grand Thornton 17 14,4 % 
Annan 45 38,1 % 
Totalt 118 100 % 

 
Kostnad för revision 
Genomsnittlig revisionskostnad för företagen i studien är 16 498 kr och medianen 10 000 kr. 

Tabell 5: Revisionskostnad för urvalskategorierna 

Urvalskategori Revisionskostnad (kr) 
 Medel / Median 
Små mikroföretag 8 380 / 6 800 
Mikroföretag 15 400 / 9 500 
Små företag 25 725 / 22 159  
 
Tilläggstjänster 
Majoriteten 70,3 % av företagen anlitar sin revisionsbyrå för andra tjänster än revision. Inom 
respektive urvalskategori är fördelningen: 59,5 % för små mikroföretag, 82,9 för 
mikroföretagen och 70, 7 av små företagen.  
 
Tjänster som företagen köper utöver revision från sin revisionsbyrå 
Av de 83 företag som köper tilläggstjänster från sin revisionsbyrå är hjälp med 
bokslutsupprättande, skatterådgivning och rådgivning inom redovisningsfrågor mest 
förekommande. I genomsnitt köper företagen 1-2 tilläggstjänster av sin byrå. Det skall 
nämnas att företagen hade ett begränsat antal tilläggstjänster att välja bland.  

Tabell 6: Tilläggstjänster som företagen köper utöver revision 

Tilläggstjänst Totalt   Små mikroföretag Mikroföret ag Små företag 

Löpande redovisning 32,5 % 68 % 44,8 % 20,7 % 
Bokslutsupprättande 65,1 % 76 % 79,3 % 41,4 % 
Skatterådgivning 45,2 % 52 % 55,2 % 55,2 % 
Rådgivning inom red.frågor 45,8 % 48 % 48,3 % 41,4 % 
Juridisk rådgivning 18,1 % 16 % 20,7 % 17,2 % 
Andra tjänster 19,3 % 16 % 17,2 % 24,1 % 
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Antal aktieägare 
89,7 % av företagen har fyra eller färre aktieägare. Denna andel fördelar sig enligt följande 
38,8 % har en aktieägare, 35,3 % har två aktieägare 9,5 % har tre aktieägare och 6 % har fyra 
aktieägare. Resterande 10,3 % av företagen har mellan 5 st och 6000 st aktieägare. Medianen 
är 2 st aktieägare. 
 
Ägarförhållande  
Större delen av företagen 82,2 % (97 st) har ägare som även ingår i företagets 
ledning/styrelse. Således är majoriteten av företagen i studien ägarledda. 17,8 % (21 st) av 
företagen har utomstående ägare i företaget och 71,4 % (15 st) av dessa är små företag. 

5.2 Företagens inställning till revision 

Tabell 7 och 8 visar medelvärdet av påståendena kring företagens nytta av revision och vilka 
intressenter som företagen anser ha nytta av revisionen. Påståendena är rangordnande efter 
högsta medelvärdet inom respektive fråga. Medelvärde anges även separat för de som 
kommer välja revision (Ja) och för de som inte kommer välja revision (Nej). Från tabellerna 
framgår även T-test113 av påståendena som prövar om skillnaderna mellan de som fortsätter 
med revision och de företag som inte fortsätter med revision är signifikanta.114 Resultaten 
visar signifikanta skillnader (0,00 nivå) på alla påståenden och därmed är det bevisad att 
uppfattningen inom varje påstående skiljer sig mellan grupperna. 
 
Av tabellerna framgår det även att företagen anser att revisionen är viktig för att minska 
risken för ekonomiska brott och att den ökar tillförlitligheten mot företagens intressenter. 
Däremot ser företagen inte revisionen som en onödig tidsåtgång. Företagen anser att 
revisionen är viktig för främst Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och kreditgivare.  
 
Tabell 7: Revisionens nytta för företaget                                          Signifikansnivåer: ***=  p<0,01 
Företagen anser att… Medelvärde Ja Nej T-värde  
Revisionen minskar risken för bedrägeri och ekonomiska brott 5,37 6.08 3,75 5,196*** 
Revisionen ökar redovisningens tillförlitlighet mot företagets 
intressenter 

5,00 5,84 3,00 
7,023*** 

Revisionen förbättrar kvalitén på er redovisning 4,39 5,21 2,24 8,797*** 
Revisionen ger företaget viktiga kunskaper 4,15 4,87 2,34 8,949*** 
Revisionen innebär en ekonomisk börda för företaget 4,07 3,48 5,38 -4,565*** 
Revisionen är bra för konkurrens på lika villkor 3,93 4,71 2,24 6,909*** 
Revisionen ger en hög nytta i förhållande till kostanden 3,52 4,31 1,69 9,796*** 
Revisionen underlättar företagets interna kontroll (tex, 
fakturering och betalning) 

3,36 4,13 1,68 
7,485*** 

Revisionen innebär onödig tidsåtgång för företaget 2,79 2,30 4,03 -4,436*** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

113 Svanström, T., (2008), s.146 
114 Johannessen, A., och Tufte, P, A., (2003), s. 267 
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Tabell 8: Revisionens nytta för företagets intressenter                                    Signifikansnivåer: ***=  p<0,01, 
 
Företagen anser att revisionen är viktig för… Medelvärde Ja Nej T-värde 
Skatteverket för att underlätta skattekontroll 5,29 5,87 3,86 4,836*** 
Ekobrottsmyndigheten för bekämpning av ekonomisk 
brottslighet 

5,02 5,55 3,71 
4,389*** 

Kreditgivare som underlag vid kreditgivning  4,95 5,75 3,34 6,437*** 
Leverantörer som trygghet för att göra affärer  4,32 5,07 2,56 6,714*** 
Företagsledning (VD och styrelsen) för intern styrning och 
kontroll  

4,32 5,18 2,51 
6,973*** 

Aktieägarnas kontroll av företagsledning 4,25 5,13 2,55 6,271*** 
Kunder som trygghet för att göra affärer 4,13 4,75 2,71 5,682*** 
Övriga anställda för att försäkra sig om företaget sköts på rätt 
sätt/fortlevnad 

3,64 4,28 2,07 
6,250*** 

 5.2 Företagens val av revision 

På frågan om företagen kommer att välja revision med antagandet att revisionsplikten är 
avskaffad kommer 77 företag (65,3 %) att välja revision, 29 företag (24,6 %) kommer inte 
väja revision och 12 företag (10,2 %) vet inte om de kommer att välja revision.  
 
Andelen som kommer att välja revision är högre desto fler anställda företaget har. Inom 
kategorin små mikroföretag kommer 45,2 % fortsätta med revision, 62,9 % av mikroföretagen 
kommer att fortsätta med revision och 87,8 % av de små företagen kommer att fortsätta med 
revision. När det gäller företag som kommer välja bort revisionen minskar andelen ju större 
företaget är. Av de små mikroföretagen kommer 45,2 % att välja bort revisionen, av 
mikroföretagen 22,9 % och bland de små företagen kommer 4,9 % välja bort revisionen. 

Tabell 9: Företagens val av revision  

Val av revision Ja Nej Vet Ej Totalt 
Urvalskategori Antal / Andel Antal / Andel Antal / Andel Antal / Andel 
Små mikroföretag 19 / 45,2 % 19 / 45,2 % 4 / 9,5 % 42 / 100 % 
Mikroföretag 22 / 62,9 % 8/ 22,9 % 5 / 14,3 % 35 / 100 % 
Små företag 36 / 87,8 % 2 / 4,9 % 3 / 7,3 % 41 / 100 % 
Totalt 77 / 65,3 % 29 / 24,6 % 12 / 10,2 % 118 / 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 

 

Nedan presenteras 3 korstabeller med valet av revision kombinerat med 
bakgrundsinformationen utomstående ägare, Big 4 revisor och om företaget har 
tilläggstjänster utöver revision. 
 
Utomstående ägare 
Om företaget har ägare som inte ingår i företagets ledning eller styrelse finns tecken på att 
företagen forstätter att välja revision. Tabell 10 visar att 85,7 % av företagen som har 
utomstående ägare kommer välja revision medan 60,8 % av företagen som inte har 
utomstående ägare kommer att välja revision. 

Tabell 10: Val av revision om företaget har utomstående ägare  

Välja revision 

 Ja Nej Vet Ej Total 

Ja 85,7 % 9,5 % 4,8 % 100,0 % Utomståen
de ägare Nej 60,8 % 27,8 % 11,3 % 100,0 % 
Total 65,3 % 24,6 % 10,2 % 100,0 % 

 
Big 4 revisor 
Tabell 11 visar att vilken revisionsbyrå företaget har inte påverkar valet av revision i särskilt 
stor utsträckning. Genom en sammanslagning av Big 4 byråerna jämfört med övriga byråer är 
skillnaden endast marginell. Av de som har Big 4 revisor kommer 67,9 % att välja revision 
medan andelen är 62,9 % för de som har annan byrå. 
 
Tabell 11: Valet av revisionsbyrå om företaget har en Big 4 revisor 

Välja revision 

 Ja Nej Vet Ej Total 

Big 4 67,9 % 25,0 % 7,1 % 100,0 % Big 4 

Annan byrå 62,9 % 24,2 % 12,9 % 100,0 % 
Total 65,3 % 24,6 % 10,2 % 100,0 % 

 
Tilläggstjänster 
Av tabell 12 framgår det att andelen som kommer att välja revision är högre om företaget 
även köper tilläggstjänster från sin byrå. Av de som anlitar sin revisionsbyrå för 
tilläggstjänster kommer 72,3 % att fortsätta med revision. Motsvarande siffra för de företag 
som inte anlitar sin revisionsbyrå för tilläggstjänster är 48,6 % 
 
Tabell 12: Val av revision och om företaget har tilläggstjänster 

Välja revision 

  Ja Nej Vet Ej Total 

Ja 72,3 % 20,5 % 7,2 % 100,0 % Andra 
tjänster än 
revision 

Nej 48,6 % 34,3 % 17,1 % 100,0 % 

Total 65,3 % 24,6 % 10,2 % 100,0 % 
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Motiv som påverkar företaget att välja revision 
77 företag (65,3 %) svarade att de kommer att välja revision. Tabell 13 visar vilka faktorer 
dessa företag beaktar vid sitt val. Mer än hälften av företagen har angett att de väljer revision 
för att den förbättrar kvalitén på redovisningen och ökar tillförlitligheten mot intressenterna. I 
genomsnitt har företagen angett 2-3 faktorer som påverkar deras val. Det skall dock nämnas 
att företagen fick välja mellan ett begränsat antal motiv. 

Tabell 13: Faktorer som har betydelse för företagets val av revision 

Motiv Antal Procent 
Revisionen förbättrar kvalitén på redovisningen 54 st 70,1 % 

Revisionen ökar tillförlitligheten mot intressenterna 45 st 58,4 % 

Revisionen tillför intern nytta 35 st 45,5 % 

Revisionen efterfrågas av ägarna 25 st 32,5 % 

Revision behövs för att få lån 18 st 23,1 % 

Har en bra relation med revisorn 18 st 23,1 % 

 
Motiv som påverkar företaget att inte välja revision 
29 företag (24,6 %) svarade de inte kommer att välja revision. Tabell 14 visar vilka faktorer 
dessa företag beaktar vid sitt val. Företagen väljer bort revisionen på grund av att de vill spara 
pengar och att revisionen inte ger företaget någon nytta.  

Tabell 14: Motiv som påverkar företaget att inte välja revision 

Motiv  Antal Procent 
För att spara pengar  23 st 79,3 % 

Revisionen tillför ingen nytta för företaget  23 st 79,3 % 

Revisionen tillför ingen nytta för företagets intressenter  11st 37,9 % 

Revisionen är tidskrävande 9 st 31,0 % 

5.3 Viktning av datamaterialet 

Det stratifierade urvalet innebär minskad möjlighet att generalisera för alla företag med 1-49 
anställda i Umeå eftersom urvalskategorierna inte motsvarar den totala populationen. Därför 
valde vi att vikta svaren på frågan om företagen kommer fortsätta med revision. 
 
Viktningen innebär att svaren från varje urvalskategori vägs efter den andel som 
urvalskategorin har i den totala populationen.115  
 
Första steget i viktningen är att dividera antal svar från varje kategori med totala andelen svar. 
För att exemplifiera, totala antalet svar från de små mikroföretagen var 42 dividerat med 
totala antalet svar i enkätundersökningen 118. Genom detta får vi fram den oviktade andelen 
för varje urvalskategori. Nästa steg är att räkna ut den viktade andel som varje kategori ska ha 
(I Umeå finns 1044 små mikroföretag dividerat med den totala populationen företag med färre 
än 50 anställda i Umeå 1628).  
 

                                                

115 Svanström, T., (2008), s. 108-109 
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Steg 3 är att räkna ut vilken vikt svaren från varje urvalskategori ska ha i vår undersökning. 
Detta sker genom att dividera den viktade andelen med den oviktade andelen. För att få ut 
antal svar från varje urvalskategori multipliceras den erhållna vikten för varje svar med antalet 
svar (vikten för de små mikroföretagen är ca 1,8 multiplicerat med 42, som är den andelen 
svar vi erhållit från urvalskategorin små mikroföretag).  
 
För att sedan få våra resultat helt viktade efter hur hela populationen i Umeå ser ut så 
multiplicerar vi det nya antalet observationer för varje kategori med hur många procent som 
svarade att de kommer fortsätta med revision för varje kategori. För att exemplifiera, nya 
antalet observationer i de små mikroföretagen är 76 multiplicerat med hur många av små 
mikroföretagen som kommer fortsätta med revision, 45,2 %. Slutligen summeras de viktade 
antalet som kommer fortsätta med revision från varje urvalskategori för att sedan divideras 
med den totala antalet observationerna 118.116 I tabell 15 redogörs för tillvägagångssättet för 
viktningen (viss avrundning görs.) 

Tabell 15: Viktning av antalet företag som kommer fortsätta med revision 

Urvalskategori 

 

 

Antal 
svar 

Oviktad 
andel för 
varje 
kategori 

Totala 
antal 
företag i 
varje 
kategori 

Viktad 
andel 

Vikt för 
varje svar 

Antal 
svar efter 
viktning 

Viktat antal i 
varje 
kategori som 
väljer 
revision 

Små 
mikroföretag 

42 0,355932 1044 0,641277 1,801684 76 34 

Mikroföretag 35 0,296610 383 0,235257 0,793152 28 17 
Små företag 41 0,347457 201 0,123464 0,355533 14 13 
Totalt 118 1 1628 1  118 64 
 
Efter viktning efter hur den totala populationen ser ut blir antal företag som kommer fortsätta 
med revision (64/118) 54,2 %. Att andelen 54,2 % är lägre än den oviktade (77/118) 65,3 % 
beror på att de små mikroföretagen väger tyngre och att det faktum att dessa företag i mindre 
utsträckning kommer välja revision. Vi anser att de viktade resultat blir mer rättvisande 
eftersom vårt syfte bygger på att studera i vilken utsträckning företag i Umeå kommer välja 
revision. Därför kommer vid utvärderingen av studiens generaliserbarhet hänvisa till det 
viktade resultatet. 

5.4 Lämpligt gränsvärde för att avskaffa revisionsplikten 

På frågan om vilket gränsvärde företagen anser vara lämpligt för att undantas från revision 
tycker en klar majoritet att gränsvärdet upp till 3 anställda är för lågt satt. 39,8 % anser att 
revisionsplikten ska avskaffas för företag med färre än 50 anställda och 38,8 % anser att 
revisionsplikten ska avskaffas för företag med upp till 9 anställda. I Svanströms studie som 
genomfördes 2006 när det inte var bestämt att revisionsplikten skulle avskaffas ansåg 57 % att 
revisionsplikten skall vara kvar, 33 % ansåg att företag med färre än 10 anställda skulle 
undantas och 1 % ansåg att aktiebolag med färre än 50 skulle undantas.117

                                                

116 Svanström, T., (2008), s. 109-110 
117 Svanström, T., (2008), s. 128 
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6. REGRESSIONSMODELLER 

I detta kapitel beskriver vi den analysmetod som vi tillämpat för att förklara vilka faktorer 
som påverkar företagens val av revision. Vi börjar med att beskriva hur analysmodellerna är 
byggda och avslutningsvis presenteras resultaten från varje modell. I nästkommande kapitel 7 
analyseras empirin och resultaten från regressionsmodellerna mot de teoretiska faktorer som 
förklarar företagens val av revision. 

6.1 Binär logistisk regressionsanalys 

För att se vilka faktorer som påverkar företagens val av revision gjorde vi precis som tidigare 
studier av exempelvis Seow118, Svanström119 och Collis120 regressionsanalyser av vårt 
insamlade datamaterial. Som beroende variabel i regressionsanalysen använde vi fråga 11 i 
enkäten.  
 
”Antag att revisionsplikten är avskaffad och revisionen är frivillig för Ert företag.  
Kommer Ni att välja revision?” 
 
Endast de respondenter som svarade ”ja” respektive ”nej” på frågan togs med i analysen. 
Eftersom beroende variabeln är kvalitativ och endast kan anta två värden, 1 = företaget väljer 
revision och 0 = företaget väljer inte revision tillämpade vi binär logistisk regression.121 Syftet 
med den logistiska regressionen är att genom oberoende variabler (förklaringsvariabler) 
undersöka hur väl dessa förklarar beroende variabeln. I vårt fall utgörs förklaringsvariablerna 
av de olika faktorer som kan tänkas påverka företags val av revision. Det är av vikt att åter 
nämna att denna regressionsanalys bygger på ett hypotetiskt val och inte företagens faktiska 
val, samt att svaren på frågorna till största del svaras av företagets VD/ekonomiansvarig som 
får antas ha god kunskap om huruvida företagen kommer välja revision förutsatt att plikten är 
avskaffad. 

6.2 Operationalisering av teorin 

Mot bakgrund av den teoretiska referensramen har vi operationaliserat de faktorer som kan 
tänkas påverka företagens val av revision. Figur 3 nedan visar hur vi operationaliserade de 
teoretiska faktorerna till mätbara oberoende variabler. För att kontrollera funna samband har 
vi även valt att testa vissa oberoende variabler med alternativa mått för att säkerhetsställa att 
det funna sambandet är rättvisande. Syftet med de alternativa variablerna är att stärka och 
pröva trovärdigheten för resultaten i våra regressionsmodeller.  
 
 
 
 
 

                                                

118 Seow J-L., (2001), s. 72  
119 Svanström, T., (2008), s. 141-149  
120 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004), s. 92 
121 Studenmund, H.A., (2006), ”Using Econometrics- A practical guide”, Pearson International Edition, Fifth 
edition, s. 454-461 
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Kommer Ni att välja revision? 
   
        Teoretisk referensram                                                             Oberoende variabler 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3: Operationalisering av teori 

Av de faktorer som beskrivits i teoretiska referensramen har vi valt att operationalisera alla 
utom Ökad kvalité och tillförlitlighet på redovisningen. Anledningen till detta är att vi anser 
att kvalité är svår att se oberoende ifrån de andra faktorerna då kvalitén egentligen påverkar 
alla de andra faktorerna indirekt.  

6.3 Förklaring av variabler i regressionsmodellen 

I tabell 16 nedanför beskriver vi de variabler som ingår i regressionsmodellerna. Vidare ges 
en förklaring till variabeln, hur variabeln är kodad samt variabelns förväntade påverkan på 
valet av revision.  

Tabell 16: Förklaring av variabler i regressionsmodellen 

Variabler Förklaring Kodning Förväntning 
Beroende    
Välja revision Kommer företaget att välja 

revision vid antagandet om att 
revisionsplikten är avskaffad för 
företaget 

1 = Företaget väljer revision 

0 = Företaget väljer inte 
revision 

 

Oberoende    

Utomstående 
ägare 

Har företaget ägare som inte 
ingår i företagsledningen. 

 

1 = Företaget har ägare inte 
som ingår i företagsledningen 

0 = Företaget har ägare som 
ingår i företagsledningen 

Om företag har ägare 
som inte ingår i 
företagsledningen 
förväntats ett positivt 
samband med att välja 
revision.  

Utomstående ägare 
Soliditeten, påståendet underlag vid 
kreditgivning 
Big 4  
Tilläggstjänster 
Omsättning/balansomslutning/antal 
anställda/ anställa per urvalskategori 

Påståendet revisionen underlättar 
företagets interna kontroll 

Ägarnas kontrollbehov 
Krav från kreditgivare 

Big 4 revisor 
Tilläggstjänster 
Företagets storlek 

 
Intern kontroll 
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Soliditet Företagets soliditet,  
= Eget kapital/ (Eget kapital + 
skulder) 

Företaget soliditet i % Om företag har en hög 
soliditet förväntas ett 
negativt samband med 
att välja revision.  

Underlag vid 
kreditgivning 

Anser företagen att revisionen är 
viktig som underlag vid 
kreditgivning  

Den siffra som 
respondenterna angett på den 
sjugradiga skalan, 
1=instämmer inte alls          
7= instämmer helt 

Ett positivt samband 
förväntas. 

Big 4 

 

Anlitar företaget en Big 4 
revisor 

1 = Företaget har en Big 4 
revisor 

0 = Företaget anlitar  inte en 
Big 4 revisor 

Ett positivt samband 
förväntas om företaget 
har en Big 4 revisor  

Tilläggstjänster Köper företaget andra tjänster 
utöver revision av sin 
revisionsbyrå 

1 = Företaget köper andra 
tjänster 

0 = Företaget köper inte andra 
tjänster 

Ett positivt samband 
förväntas om företaget 
har tilläggstjänster 

Intern kontroll Anser företaget att revisionen 
underlättar företagets interna 
kontroll 

Den siffra som 
respondenterna angett på den 
sjugradiga skalan 

Ett positivt samband 
förväntas 

Omsättning Företagets omsättning i tkr 2006  Företagets omsättning i tkr 
omgjord till log 

Positivt samband 

Balansomslutning Företaget totala tillgångar i tkr 
2006 

Företagets tillgångar i tkr 
omgjord till log 

Positivt samband 

Anställda Antal anställda i företaget  Antalet anställda Positivt samband 
Mikroföretag  

 

Företag med 4-9 anställda 1 = 4-9 anställda  
0 = ej 4-9 anställda 

(företag med 0-3 anställda är 
referenskategori) 

Efterfrågar revision i 
högre utsträckning än 
företag med 0-3 
anställda 

Små företag  

 

Företag med 10-49 anställda 1 = 10-49 anställda  
0 = ej 10-49 anställda 

(företag med 1-3 anställda är 
referenskategori) 

Efterfrågar revision i 
högre utsträckning än 
företag med 0-3 
anställda 

6.4 Tolkning av regressionsmodellerna  

Ett vanligt sätt att tolka koefficienterna (betavärdena) i en logistisk regressionsmodell är 
genom oddskvoter. Oddskvoten visar vad oddset är att den oberoende förklaringsvariabeln 
påverkar beroende variabeln. Har oddskvoten värdet 1 har förklarings variabel ingen inverkan 
på beroende variabeln. Ett odds över 1 ökar sannolikheten för en positiv påverkan på 
beroende variabeln. Ett odds lägre än 1 minskar sannolikheten för en positiv påverkan på 
beroende variabeln. För kontinuerliga variabler, exempelvis omsättning innebär ett odds över 
1 att sannolikheten för att välja revision ökar för varje ytterligare krona ökad omsättning hos 
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företaget.122 För dummyvariabler fungerar oddskvoten som en jämförelse mellan en 
inkluderad grupp och en referensgrupp. För att exemplifiera, om grupperna mikroföretag och 
små företag är med i regressionsmodellen och oddset för dessa två är högre än 1 innebär det 
att sannolikheten är högre för att mikroföretag och småföretag väljer revision än små 
mikroföretag. Sammanfattningsvis gäller att ju längre bort från 1 värde på oddset befinner sig 
desto större påverkan har den oberoende variabeln på valet av revision.123 
 
Genom regressionsanalysen anges även koefficientens signifikansnivå. Signifikansnivån 
anger med vilken säkerhet förklaringsvariablerna påverkar beroende variabeln. En 
signifikansnivå på 5 % innebär att förklaringsvariabeln i 95 av 100 fall kan förklara företagets 
val av revision. Sannolikheten att en felaktig slutats dras är 5 %. I vår studie har vi valt att 
tillämpa tre olika signifikansnivåer 1 %, 5 % och 10 %.124 

6.5 Prediktionsförmåga och förklaringsgrad 

Prediktionsförmåga anger hur väl modellen kan förutse om företagen kommer välja revision 
utifrån de oberoende variabler som finns i modellen.125 Från tabell 17 på nästa sida kan 
avläsas att våra regressionsmodeller uppnådde en total prediktionsförmåga på 84 %-91 %. I 
förhållande till Svanströms studie där prediktionsförmågan uppgick till 94 %-97 % kan vår 
förmåga att prediktera valet av revision ses som acceptabel. Detta eftersom Svanströms studie 
omfattar fler observationer samt fler oberoende variabler.126  
 
Förklaringsgraden visar hur väl våra modeller förklarar valet av revision. I vanlig linjär 
regression kallas detta mått för för R2 Men i våra binära logistiska regressionsmodeller 
används det jämförbara måttet Pseudo R2.127 Våra modellers förmåga att förklara företagens 
val av revision varierar från 45-55 % vilket får ses som ett godtagbart resultat mot bakgrund 
att våra modeller inkluderade 99-103 respondenter. Vår förklaringsgrand ligger i linje med 
jämförbara studier där exempelvis Svanström redovisar en varierande förklaringsgrad mellan 
38 %-69 %128 och Collis har en förklaringsgrad på 35 %.129 

6.6 Korrelationer 

Multikollinearitet är när det uppkommer ett samband mellan två eller flera oberoende 
variabler. Problemet som uppstår är att det blir svårt att särskilja dessa och förklara deras 
enskilda samband med beroende variabeln. Är mulitkollineariteten hög mellan två olika 
oberoende variabler förklarar variablerna den beroende variabeln på samma sätt och det 
skapar problem i modellen.130  Precis som både Svanström och Senkow131 utförde vi 

                                                

122 Dahmström, K., (2000), ”Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning”, Lund: 
Studentlitteratur, Tredje upplagan, s. 180-186 
123 Dahmström, K., (2000), s. 180-186 
124 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 270 
125 Dahmström, K., (2000), s. 180-181 
126 Svanström, Tobias., (2008), s. 150 
127 Hair jr, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E & Tatham, R.L., (2006), Multivariate data analysis. 
Sixth edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall, s. 362. 
128 Svanström, Tobias., (2008), s. 150 
129 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004), s.96 
130 Hair jr, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E & Tatham, R.L., (2006), s. 170 
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korrelationstest mellan de oberoende variablerna i varje modell och fann att ingen av 
variablerna hade anmärkningsvärd hög korrelation. Den genomsnittliga korrelationen låg 
kring 0,15 till 0,20 vilket är helt i linje med Svanströms studie.132 

6.7 Resultat från regressionsmodellerna 

Med utgångspunkt från de olika förklaringsvariablerna skapade vi fem olika 
regressionsmodeller enligt tabell 17. I samtliga modeller ingick ägarförhållande, soliditet, Big 
4, tilläggstjänster och intern kontroll. Modell 1, 2 och 3 skapades för att testa vilket mått på 
företagets storlek som bäst förklarar valet av revision. I modell 4 valde vi att jämföra valet av 
revision mellan de tre olika urvalskategorierna små mikroföretag, mikroföretag och små 
företag. Vilket också kan ses som ett alternativt mått på hur företagets storlek påverkar 
företagets val av revision. I modell 5 testades krav från kreditgivare som ett alternativt mått 
till soliditeten. Tabellen anger koefficienternas oddskvoter och signifikansnivåer samt 
modellernas förklaringsgrad, prediktionsförmåga och signifikansnivå. N anger hur många 
observationer som ingått i respektive regressionsmodell. 
 
Tabell 17: Resultat av oviktade regressionsanalyser Signifikansnivåer:*** = p<0,01, **=p<0,05 ,* = p<0,10 
Förklaringsvariabler Modell 1*** Modell 2*** Modell  3*** Modell 4*** Modell 5*** 
 Betavärden/ 

Oddskvot 
Betavärden/ 
Oddskvot  

Betavärden/ 
Oddskvot  

Betavärden/ 
Oddskvot  

Betavärden/ 
Oddskvot 

Ägarförhållande 0,458/ 
1,581 

0,816/ 
2,262 

1,011/ 
2,748 

0,827/ 
2,286 

0,669/ 
1,952 

Soliditet -0,033**/ 
0,967 

-0,033*** 
0,967 

-0,027**/ 
0,973 

-0,028**/ 
0,972 

 

Krav från kreditgivare     0,680***/ 
1,974 

Big 4 -0,951/ 
0,386 

-0,852/ 
0,427 

-0,907/ 
0,404 

-0,796/ 
0,451 

-1,404/ 
0,246 

Tilläggstjänster 0,549/ 
1,732 

0,592/ 
1,807 

0,597*/ 
1,816 

0,733/ 
2,081 

0,103/ 
0,902 

Intern kontroll 1,106***/ 
3,021 

0,906***/ 
2,473 

0,919***/ 
2,506 

0,952***/ 
2,592 

0,841***/ 
2,319 

Omsättningslog 0,767***/ 
2,153 

   0,682***/ 
1,977 

Balansomslutning  0.627***/ 
1,872 

   

Anställda   0,140**/ 
1,150 

  

Anställda49    0,236/ 
1,266 

 

Anställda1049    2,351***/ 
10,494 

 

Förklaringsgrad  49,2 % 44,1 % 45,0 % 44,4 % 55,3 % 
Prediktionsförmåga      
Ja 93,2 % 92 % 90,7 % 89,3 % 94,4 % 
Nej 74,1 % 78,6 71,4 % 71,4 % 81,5 % 
Totalt 88,1 % 88,3 85,4 % 84,5 % 90,9 % 
N 101 103 103 103 99 
 

                                                                                                                                                   

131 Senkow, D.W., Rennie, M.D., och Wong, J.W., (2001), s. 106 
132 Svanström, Tobias., (2008), s. 148 
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Utöver de redovisade modellerna provade vi även att ersätta förklaringsvariabeln utomstående 
ägare med variabeln antal aktieägare utan att finna någon signifikant skillnad. Slutligen 
prövade vi att ersätta tilläggstjänster med en dummyvariabel för val av de olika typerna av 
tilläggstjänsterna (löpande redovisning, bokslutsupprättande, skatterådgivning, juridisk 
rådgivning och rådgivning inom redovisningsfrågor). Ingen av dessa förklaringsvariabler 
visade något signifikant samband. Det skall dock nämnas att av de prövade alternativmåtten 
till tilläggstjänst var rådgivning inom redovisningsfrågor den tilläggstjänst som bäst förklara 
valet av revision 15 %ig signifikans nivå och en oddskvot på 4,078. 

6.7.1 Viktade regressionsmodeller 

Vi prövade även att göra våra regressioner viktade efter hur stor del urvalskategorierna utgör 
av den totala populationen. Syftet med detta var för att kunna generalisera faktorerna som 
påverkar företagens val av revision för den totala populationen Umeå företag med 1-49 
anställda. Skillnaden mot de oviktade regressionsanalyserna som redogjorts för ovan är att de 
syftar till att beskriva de faktorer som påverkar företag med 1-49 anställda. Totalt sätt är 
skillnaderna marginella mellan de oviktade och de viktade modellerna. Den skillnad som bör 
nämnas är att förklaringsvariabeln Big 4 i modell 2 och 5 har ett negativt signifikant samband 
på benägenheten att välja revision. I bilaga 2 redovisas de signifikanta skillnaderna. 
 
Anledningen till att vi väljer att redovisa de oviktade regressionsmodellerna är att det inte var 
något nämnvärd skillnad samt att vi ansåg det bra att ha en jämn fördelning mellan 
urvalskategorierna.  
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7. ANALYS 

I detta kapitel analyseras de huvudsakliga faktorer som påverkar företagens val av revision 
med de resultat som framkommit i empiriavsnittet och från regressionsmodellerna.  

7.1 Ägarnas kontrollbehov 

Enligt den agentteoretiska förklaringen till efterfrågan på revision uppstår det ett ökat 
kontrollbehov från ägarna i takt med att separationen mellan ägandet och kontrollen ökar i 
företaget. Denna separation innebär att det uppkommer en informationsasymmetri mellan 
ägaren och företagsledaren eftersom kontrollen av företaget skjuts från ägaren till 
företagsledaren.133 Tidigare studier visar på att det finns samband mellan ökad separation och 
efterfrågan på revision. 
 
I vår studie finner vi inget signifikant stöd för att separationen mellan ägande och kontroll 
påverkar valet av revision. Detta oavsett om vi tillämpade förklaringsvariabeln utomstående 
ägare eller antalet aktieägare. En förklaring till att vi inte funnit något signifikant samband 
mellan ägarnas kontrollbehov och val av revision är att bara 17,8 % av företagen hade 
utomstående ägare och att majoriteten av företagen 74,1 % hade färre än tre aktieägare. 
Ytterligare förklaring till att vi inte funnit signifikant samband är att både majoriteten av de 
ägarledda företagen (60,8 %) och företagen med utomstående ägare (85,7 %) kommer 
fortsätta med revision.  
 
Anledningen till att vi inte hittat tydliga samband på att separation mellan ägare och 
företagsledning ökar efterfrågan på revision kan kopplas till Svanströms resonemang om att 
revisionen fyller fler funktioner än enbart kontrollbehovet i ägarledda företag.134  
 
Utifrån de faktum att agentteorin fungerar som den huvudsakliga förklaringen till efterfrågan 
av revision förväntades ett positivt samband mellan utomstående ägare och en ökad 
efterfrågan på revision. Som tidigare beskrivits fann vi inget signifikant stöd för detta vilket 
först och främst bör kunna förklaras av att vår studie är fokuserad på små företag där en klar 
majoritet är ägarledda. Trots detta finner vi det förvånande att en hög andel, 60 % av de 
ägarledda företagen angett att de kommer att fortsätta med revision även utan ett lagkrav. Vi 
anser att detta resultat tyder på att företagen anser att revision trots avsaknad av separation 
mellan ägande och kontroll fyller en viktig funktion i företaget. En utvärdering av resultaten 
från medelvärdena pekar på att företagen värdesätter revisorns roll. Signifikanta höga 
medelvärden på ”underlättar för intern kontroll” och att ”revisorn ökar kvalitén” på 
räkenskaper stödjer argumentationen. Det skall dock påminnas om att vi i vår undersökning 
frågat VD/ekonomichef och inte de faktiska ägarna av företagen vilket gör att resultaten inte 
är helt tillförlitliga utifrån ett ägarperspektiv. 

                                                

133 Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976), s. 330-336 
134 Svanström, T., (2008), s. 151-152 
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7.2 Krav från kreditgivare 

Sett utifrån intressentmodellen har kreditgivare och företag en utbytesrelation genom att de 
lånar ut pengar till företagen. Den teoretiska förklaringen till att kreditgivare har inflytande på 
företagens val av revision är deras behov av kontroll vid kreditgivning.135 Resultaten från våra 
regressioner ger signifikant stöd för det förväntade negativa sambandet att företag med högre 
soliditet har en lägre benägenhet att välja revision. I regressionsmodellerna 1-4 hade 
förklaringsvariabeln soliditet minst en 5 %ig signifikant påverkan på valet av revision. 
Oddskvoterna (0,96-0,97) visar på att om soliditeten ökar minskar sannolikheten för att 
företaget kommer välja revision. Förklaringen är att en hög soliditet innebär att företaget har 
en lägre skuldandel och resultaten kan tolkas som att dessa företag kommer efterfråga 
revision i mindre utsträckning än de företag med låg soliditet (dvs hög skuldsättningsgrad). 
Resultaten är de förväntade och överensstämmer med Tauringana och Clarke som kommit 
fram till att högre andel skulder i företaget ökar sannolikheten att företagen väljer revision.136  
 
Som alternativmått till soliditeten använde vi påståendet om att revisionen är viktigt som 
underlag vid kreditgivning och även den förklaringsvariabeln visade ett starkt signifikant 
samband (1 %ig signifikansnivå). Detta innebär att resultaten i vår studie visar på att valet av 
revision påverkas av skuldsättningsgraden i företagen och alternativmåttet indikerar att krav 
från kreditgivare är en faktor som har betydelse för valet av revision.  
 
Av de företag som svarade att de kommer att fortsätta med revision angav endast 23,1 % att 
revisionen är av betydelse för att låna. Utifrån de signifikanta samband som beskrivits ovan 
kan denna andel ses som lägre än förväntat. Orsaken till detta bedömer vi bero på att frågan 
om val av revision var ett hypotetiskt val för företagen. Idag är revisionen en lagstadgad del i 
företagets verksamhet och kopplingen till att revision behövs för att få låna pengar är inte lika 
tydlig eftersom kreditgivare idag har tillgång till revisionsberättelserna. Det är sannolikt att 
fler hade angett att revisionen har betydelse för att få låna pengar om situationen hade varit 
verklig för företagen. Både Collis och Seow diskuterar i sina studier att revisionen vid en 
avskaffad plikt kommer att blir marknadsstyrd.137 Och vid marknadsstyrd efterfrågan på 
revision antas det att kreditgivarna kommer ställa krav på reviderade räkenskaper för att 
bevilja lån.138 

7.3 Big 4 revisor 

Två av våra viktade regressionsmodeller visar att det finns ett negativt samband mellan 
företag som anlitar en Big 4 revisor och ökad benägenhet att väja revision. Utifrån teorin 
finner vi resultaten anmärkningsvärda. Från tidigare studier har det framkommit att företag 
väljer en Big 4 byrå för att signalera till intressenterna att företaget är trovärdigt och seriöst 
och därför bör incitamenten vara större till att fortsätta efterfråga revision.139 Förklaringen till 
att vi inte funnit några positiva samband kan vara att behovet av att signalera status och risken 

                                                

135Jensen, M.C., Meckling, W.H., (1976), s. 329-333 
136 Tauringana, V., Clarke, S., (2000), s. 162,165 
137 Collis, J., Jarvis, R., Skeratt, L., (2004), s. 96-97 
138 Seow, J-L., (2001), s. 65 
139 Hay, D., Davis, D., (2004), s. 42 
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att förlora anseende inte har en hög prioritet när företag i Umeå skall avgöra om de ska 
fortsätta med revision.  
 
Våra resultat skiljer sig från Svanström studie som visar på ett starkt signifikant samband med 
att företag som anlitar en Big 4 revisor i större utsträckning kommer välja revision förutsatt 
att plikten är avskaffad.140 
 
En anledning till att våra resultat skiljer föreslås vara att vår studie omfattar mindre företag än 
Svanströms studie som omfattade företag med upp till 250 anställda. Större företag kan tänkas 
vara mer medvetna om vad valet av revisor skickar för signaler till intressenterna än de 
mindre företagen.  

7.4 Tilläggstjänster 

Utifrån den teoretiska referensramen förväntades att företag som anlitar sin revisionsbyrå för 
tilläggstjänster i högre utsträckning skulle efterfråga revision än de företag som inte anlitar sin 
revisionsbyrå för tilläggstjänster. Detta mot bakgrund av att det vid kombinering kan uppstå 
en kunskapsöverföring från revisionsbyrån till företaget.141 
 
Resultaten från våra regressionsmodeller ger inget signifikant stöd för detta samband, 
undantag är modell 3 som gav en signifikansnivå på 10 %. Resultaten får ses som starka då vi 
valde att ersätta variabeln tilläggstjänster med variabler för de specifika tilläggstjänsterna utan 
att finna några signifikanta samband. De uppkomna resultaten bekräftar Senkow142 och 
Seows143 resultat att det är svårt att finna signifikant stöd för vilken betydelse tilläggstjänster 
har i valet av revision. En förklaring till resultaten är att variabeln tilläggstjänster eller ej inte 
är ett optimalt mått för utvärdera vilken betydelse tilläggstjänster har för det fortsatta valet av 
revision 
 
Det skall dock nämnas att vi funnit tendenser till att tilläggstjänster har en positiv inverkan på 
att välja revision. Av de företag som angett att de köper tilläggstjänster kommer 72,3 % att 
fortsätta med revision. För de som inte har tilläggstjänster är siffran 48,6 %. Även resultaten 
från våra oddskvoter i modell 1-4 pekar på att sannolikheten är 1,7 - 2,0 gånger högre att välja 
revision om företaget även anlitar revisionsbyrån för tilläggstjänster. En förklaring till detta är 
att de som väljer revision upplever kombinationen av att anlita revisionsbyrån för både 
revision och tilläggstjänster som positiv. Det kan argumenteras för att detta ger stöd åt teorin 
att det sker en kunskapsöverföring och att revisionsbyrån kan utföra sitt jobb med bättre 
kvalité.144  
 
Svanström har i sin studie med inriktning mot tilläggstjänster fått statistiska samband mellan 
tilläggstjänster och en ökad efterfråga på att välja revision. Tydligaste sambanden uppkom när 
företagen anlitade revisionsbyrån i stor omfattning, för råd i skattefrågor och 
redovisningsfrågor.145 För att applicera detta på våra resultat är ett tänkbart scenario att de 
                                                

140 Svanström, T., (2008), s. 160-161  
141 Senkow, D.W., Rennie, M.D., och Wong, J.W., (2001), s. 109 
142 Senkow, D.W., Rennie, M.D., och Wong, J.W., (2001), s. 109 
143 Seow, J-L., (2001), s. 64 
144 Senkow, D.W., Rennie, M.D., och Wong, J.W., (2001), s. 109 
145 Svanström, T., (2008), s. 160 
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tendenser vi funnit till att tilläggstjänster har en positiv inverkan utgörs av de som anlitar 
tilläggstjänster i stor utsträckning. Och genom detta hamnat i en beroendeställning till sin 
revisor, precis som Seow påpekar146. Detta kan betyda att en större datainsamling med mer 
inriktning mot tilläggstjänster och omfattning hade givit ett starkare resultat.  

7.5 Företagets storlek 

Resultaten från regressionsmodell 1, 2 och 3 visar att storleken har ett signifikant positivt 
samband till att välja revision. Omsättning och balansomslutning är signifikanta på en 1 %ig 
nivå och anställda är signifikant på en 5 %ig nivå. Sambanden mellan företagens storlek och 
efterfrågan på revision grundar sig på när ett företag växer ökar transaktionerna i företaget 
och behovet av en tredje part som ska granska redovisningen aktualiseras.147  

I regressionsmodell 4 har de små mikroföretagen fungerat som referens och resultaten visar 
att mikroföretagen med 4-9 anställda (2,4 gånger högre odds) och småföretag med 10-49 
anställda (12,2 gånger högre odds) kommer välja revision i högre utsträckning än de små 
mikroföretagen. Dessa resultat bekräftar att storleken är den bäst förklarande variabel till 
företagens behov och efterfrågan av revision. En förklaring till att större företag väljer 
revision är att den marginella revisionskostnaden sjunker ju större företaget är och revisionen 
blir därmed inte lika ekonomiskt betungande.148  

7.6 Intern kontroll   

I samtliga 5 regressionsmodeller hade förklaringsvariabeln intern kontroll starka signifikanta 
samband (1 % iga signifikansnivåer) vilket bekräftar att företagen väljer revision för att 
förbättra den interna kontrollen. Vi bedömer att den förbättring som företagen värdesätter är 
den kunskap som revisorn enligt Tabone och Baldacchino kan tillföra företaget.149 Vi anser att 
de starka signifikanta resultaten vi erhållit kan kopplas till det faktum att de flesta företagen är 
ägarledda men ändå i stor utsträckning vill fortsätta med revision. Förklaringen grundar vi på 
att företagen anser att revisionen förbättrar företagets interna kontroll. Ytterligare en 
förklaring till våra starka signifikanta samband är det faktum att revision i Sverige även 
omfattar förvaltningsrevision. Genom förvaltningsrevisionen förelås företagsledarna få 
kunskapsöverföring som värdesätts i det dagliga arbetet. 

7.7 Ökad kvalité och tillförlitlighet på redovisningen  

Av de 77 företag som valde att fortsätta med revision förutsatt ett avskaffat lagkrav hade de 
flesta företag, 70,1 %, angett förbättrad kvalité på redovisningen som motiv för att välja 
revision. Att de företag som väljer revision värdesätter ökad kvalité stärks även av 
medelvärdet 5,21.150 En orsak till att företagen värdesätter ökad kvalité kan kopplas till 
Kinney och Martins studie om att revisionen bidrar till att upptäcka och justera felaktigheter i 

                                                

146 Seow, J-L., (2001), s. 64 
147 Hay, D., Davis, D., (2004), s. 42 
148 Chow, C.W., (1982), s. 276, 287 
149 Tabone, N., Baldacchino, P.J., (2003), s. 395-396  
150 Fråga 9b: Revisionen förbättrar kvalitén på redovisningen, medelvärde 5,21 
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företagens redovisning.151 Viljan av att ha korrekta räkenskaper och inte riskera att begå brott 
stärks även av medelvärdet 6,08 i påståendet om att revisionen minskar risken för ekonomiska 
brott och bedrägeri.  
 
Precis som ökad kvalité på redovisningen stärks även vikten av att revisionen ökar 
tillförlitligheten mot företagets intressenter av medelvärdet 5,84.152 Sambandet om att 
företagen väljer revision för att öka trovärdigheten mot sina intressenter stämmer väl med 
Tabone och Baldacchinos studie bland företag på Malta.153  
 
Vi tolkar resultaten som att företagen anser att revisorns arbete ökar kvalitén på företagets 
ekonomiska rapporter och minskar risken för att företagen begår ouppsåtliga brott. Tjänsten 
revision är något som företagen utifrån våra resultat är nöjda med. Resultaten indikerar att 
precis som Kinney och Martin menar att de företag som inte kommer välja revision kan ha för 
högt värderade tillgångar och vinster.154 Utifrån resultaten tror vi att företagen har en stark 
vilja av att redovisa korrekt.  

                                                

151 Kinney, W.R., Martin, R.D.,  (1994), s. 149-156 
152 Fråga 9c: Revisionen ökar tillförlitligheten mot företagets intressenter, medelvärde: 5,18 
153 Tabone, N., Baldacchino, P.J., (2003), s.395 
154 Kinney, W.R., Martin, R.D., (1994), s.149-156 
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel börjar vi med att besvara vår problemformulering. Utifrån antagandet om att 
revisionsplikten är avskaffad, i vilken utsträckning kommer aktiebolag i Umeå att välja 
revision och vilka faktorer påverkar deras val av revision? Därefter diskuterar vi tänkbara 
konsekvenser utifrån detta resultat. 

8.1 Slutsats 

Resultatet av vår studie visar på att 54,2 % av företagen i Umeå kommer att välja revision 
utifrån antagandet om att revisionsplikten är avskaffad. 
 
Fördelat på de tre olika urvalskategorierna ökar benägenheten att välja revision med storleken. 
Av de små mikroföretagen (1-3 anställda) kommer 45,2 % att välja revision, av 
mikroföretagen (4-9 anställda) kommer 62,9 % att välja revision och av de små företagen (10-
49) kommer 87,8 % att välja revision. 
 
Genom regressionsanalyser har vi funnit starka signifikanta samband för att faktorerna 
företagets storlek (mätt efter omsättning, balansomslutning och antal anställda), intern nytta 
och skuldsättningsgrad har positiv inverkan på företagens val av revision. 
 
Andra viktiga faktorer som framkommit är att företagen väljer revision för att de anser att den 
förbättrar kvalitén på företagets redovisning och ökar tillförlitligheten mot företagets 
intressenter. 

8.2 Diskussion 

Resultaten av vår studie är intressant för att ge lagstiftare, revisionsbyråer och samhället en 
uppfattning för att kunna bedöma tänkbara konsekvenserna av ett avskaffande. 
 
En klar majoritet av företagen anser att ett avskaffande av revisionsplikten för företag med 3 
eller färre anställda är för lågt. Våra resultat pekar mot att Umeå företagen tycker att 
gränsvärdena ska sättas antingen vid 10 anställda eller som utredningen föreslår vid 50 
anställda. Detta indikerar att FAR SRS förslag om att avskaffa plikten för företag med färre 
än 3 anställda är för lågt.  
 
Resultaten finner vi intressanta mot bakgrund av Svanströms studie som genomfördes för två 
år sedan där 57 % ansåg att plikten skulle vara kvar.155 Denna klara svängning i frågan tycker 
vi är anmärkningsvärt och kan till viss del bero på att debatten angående revisionsplikten har 
fått mer utrymme i medierna sedan regeringen givit direktivet att plikten ska avskaffas. Vår 
slutsats av denna utveckling i kombination med en vilja av att tillåta höga gränsvärden är att 
företagen efterfrågar förenklade regler och förutsättningar för att driva företag. 
 

                                                

155 Svanström, T., (2008), s. 128 
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Utifrån våra förväntningar trodde vi att ett avskaffande av revisionsplikten skulle slå hårdast 
mot de mindre revisionsbyråerna. Men resultaten visar inte på några skillnader mellan att de 
mindre revisionsbyråerna i större utsträckning skulle förlora klienter än de större Big 4 
byråerna. 

Resultaten visar att det är de minsta företagen som i störst utsträckning kommer välja bort 
revisionen. En konsekvens för samhället är att majoriteten av de små företagen inte kommer 
ha en revisor som granskar och kvalitetssäkrar redovisningen. Innebörden av detta är att 
samhället bör planera och förbereda sig för denna situation. Enligt oss bör Skatteverket och 
Ekobrottsmyndighet få utökade resurser för att kontrollera och säkerhetsställa att den 
ekonomiska brottsligheten och skattefelen inte ökar bland de mindre företagen.  

 

 

 

 

 

 



47 

 

9. AVSLUTNING 

I detta kapitel kommer vi att utvärdera studiens vetenskaplighet utifrån de sanningskriterier 
som är kopplade till kvantitativ forskning. Därefter ges förslag på vidare forskning inom 
området. 

9.1 Reliabilitet 

Begreppet reliabilitet handlar om hur pålitlig en forskarens studie är.156 För att uppnå hög 
reliabilitet i vår studie var vi noggranna i utformningen av enkäten. Genom tydliga 
instruktioner om syftet med undersökningen och hur respondenterna skulle svara på 
enkätfrågorna minskade vi risken för missuppfattningar. Vidare stärks pålitligheten av att 
enkäten till 96 % besvarades av företagens VD och/eller Ekonomichef/ansvarig. Vi anser att 
dessa personer väl insatta i företagets verksamhet och därför de som bästa kan utvärdera 
företagens val av revision. Ett litet internt bortfall i enkäten bekräftar att frågorna varit 
tydliga. T-testerna av påståendena visar att skillnaderna i svaren är signifikanta mellan de 
företag som kommer välja revision och de som kommer välja bort revision. Detta är bevis för 
att vår studie kunnat särskilja inställningen till de företag som kommer välja revision.  
 
Tillförlitligheten av våra resultat stärks av regressionsmodellernas signifikans, förklaringsgrad 
och prediktionsförmåga. För att säkerhetskälla resultatens trovärdighet har vi även använt 
alternativa mått för att se hur starka sambanden är. En analys av de oberoende 
förklaringsvariablernas korrelation visar inte på några problem med multikollinearitet i våra 
modeller vilket stärker resultaten ytterligare.  

9.2 Validitet 

Validitet är ett begrepp som syftar till hur väl en forskare lyckas mäta det som forskaren avser 
att mäta.157 Vår studies validitet bedöms efter hur väl vi har lyckats mäta de faktorer som 
påverkar ett företags val av revision.  
 
Vi är medvetna om att vår hypotetiska frågeställning kan ha inneburit att respondenterna haft 
svårt att ta ställning till frågan eftersom studien inte bygger på respondenternas faktiska val. 
En risk finns att respondenterna inte varit helt insatta i frågan om vad ett avskaffande av 
revisionsplikten innebär. De mätbara förklaringsvariablerna är inte enbart beroende av 
respondentens kunskap utan studien har även utgått ifrån fakta inhämtat från årsredovisningar 
angående företagets omsättning, balansomslutning och soliditet. Vi anser att dessa data inte är 
beroende av respondenternas kunskap eller värderingar om vad revisionen innebär och 
därmed reduceras risken för att vi inte lyckats mäta vilka faktorer som påverkar företagens val 
av revision. I de frågorna som vi är beroende av respondentens kunskap visar som vi beskrivit 
i avsnittet reliabilitet att pålitligheten är förhållandevis hög. Slutligen har de 
förklaringsvariabler vi använt även tillämpats i flertalet andra studier som undersökt 
företagens val av revision och därför anser vi att våra mått är stabila.158  

                                                

156 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 94 
157 Bryman, A., Bell, E., (2005), s. 95-99 
158 Svanström och Collis 
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9.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om i vilken omfattning resultaten från en studie kan överföras till 
andra enheter än de som ingick i undersökningen.159 En viktig förutsättning för att kunna göra 
generaliseringar är att urvalet är representativt för den population som studerats.160 
 
Vi anser att generaliserbarheten för våra resultat är god. Vår studie omfattade en jämn 
fördelning av svar från de tre olika urvalskategorierna. Vidare visade bortfallsanalysen mätt 
efter antal anställda att de företag som ingick i studien är representativa med populationen 
utifrån respektive urvalskategori. 
 
Problemet med begränsade generaliseringsmöjligheter på grund av det stratifierade urvalet 
kunde vi åtgärda genom att vikta datamaterialet efter den vikt som varje urvalskategori har i 
den totala populationen. (små mikroföretagen 64 %, mikroföretagen 24 % och små företagen 
12 %). Genom att viktningen inte medförde några större förändringar av 
regressionsmodellerna anser vi att de signifikanta förklaringsvariablerna till att välja revision 
även kan gälla för den totala populationen. Slutligen anser vi också att den andelen som 
kommer fortsätta med revision 54,2 % även kan ses som representativ för aktiebolag i Umeå 
med 1-49 anställda. 

9.4 Förslag till vidare forskning 

Utifrån det faktum att vår studie utgår från regeringens förslag angående hur revisionsplikten 
skall avskaffas, är det intressant följa utvecklingen fram till det faktiska avskaffandet. Därför 
föreslås forskning som kan utvärdera de faktorer som framkommit i vår studie. Vår studie 
visar att ungefär hälften av företagen kommer fortsätta med revision förutsatt att plikten är 
avskaffad. Intressant blir givetvis att se om de faktorer som framkommit i vår studie baserat 
på ett hypotetiskt val även kommer vara framträdande då företagen gör sitt aktiva val. Det är 
även intressant med vidare forskning kring vad konsekvenserna blir i samhället utan 
revisionsplikt. Från vår studie framkommer att företag kommer beakta kreditgivares krav vid 
val av revision. Collis menar att bankerna kommer att kräva reviderade räkenskaper och 
Blackwell menar att det kan bli dyrare att låna pengar för ett företag utan reviderade 
räkenskaper. Utifrån resonemanget blir frågan hur bankerna kommer agera när företag utan 
reviderade räkenskaper ansöker om lån. Utifrån resultaten om företagens inställning till 
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten är det intressant att titta på vad samhällets kostnader 
blir vid avskaffandet av revisionen. Frågeställningen kan handla om hur Skatteverket ska 
säkerhetsställa att inte skattefelet blir större och hur ekonomisk brottslighet ska förebyggas 
vid avskaffad revisionsplikt. 
 
 
 
 
 

                                                

159 Runa, P., Davidsson, B., (1994), ”Forskningsmetodikens grunder - Att planera genomföra och rapportera en 
undersökning”, Lund: Studentlitteratur, Andra upplagan, s.43 
160 Bryman, A., Bell, E., (2005), s.100 
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Bilaga 1 
 
Umeå 2008-04-24 
 
Har ni någon nytta av revisionen? 
 
Hej,  
 
Vi är två studenter på Handelshögskolan vid Umeå universitet som just nu skriver vår 
kandidatuppsats med inriktning på företagens nytta av revision. 
 
Mot bakgrund av regeringens förslag om avskaffad revisionsplikt för 96 % av Sveriges 
aktiebolag syftar denna enkät till att få en uppfattning om hur företag i Umeå kommer att 
agera när revisionen blir frivillig.  
 
Ert företag är slumpmässigt utvalt och vi hoppas att vi får ta del av Er inställning till revision. 
Enkäten bör besvaras av företagets VD eller ekonomichef/ansvarig. Enkätsvaren kommer att 
behandlas konfidentiellt och inga enskilda svar kommer att presenteras i resultaten. 
 
Vår uppsats ska vara klar i början av juni och därför önskar vi att ni tar er tid (ca 5 
minuter) att besvara enkäten och skicka tillbaka den till oss i det bifogade portofria 
svarskuvertet senast fredag 2 maj 2008. 
 
TACK PÅ FÖRHAND FÖR ERT DELTAGANDE! 
 
BÄSTA HÄLSNINGAR 
 
Jonas Brorsson och Niklas Mattsson, studenter på Handelshögskolan vid Umeå universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ENKÄTEN BÖRJAR PÅ NÄSTA SIDA! 
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Bakgrundsinformation 
 

1. Vilken är din position på företaget?  
� VD  � Ekonomichef/ansvarig  � Annan 
 

2. Antal heltidsanställda i företaget är___________st 
 

3. Vilken typ av bransch/inriktning har företagets huvudsakliga verksamhet?  
� Handel � Tjänst � Tillverkning � Annan 
 

4. Hur många aktieägare har företaget?___________st 
 
5. Har företaget ägare som inte ingår i företagsledningen/styrelsen?  
� JA  � NEJ  
 

6. Vilken revisionsbyrå anlitar Ert företag för revision? 
� Deloitte   � Ernst & Young 
� KPMG   � Grant Thornton 
� Öhrlings PriceWaterhouseCoopers  � Annan byrå 

 
7. Anlitar ni Er revisionsbyrå för andra tjänster än revision?  
�JA (går vidare till fråga 8) � NEJ (gå vidare till fråga 9) 
 

8. Om JA, på fråga 7 vilka tjänster köper Ni? 
� Löpande redovisning  � Rådgivning inom redovisningsfrågor 
� Bokslutsupprättande  � Juridisk rådgivning 
� Skatterådgivning  � Annan 
 

Revisionens nytta för företaget 
9. Ta ställning till följande påståenden om vad revisionen innebär för Ert företag.  
Kryssa i vilken omfattning ni instämmer (1=instämmer inte alls, 7 =instämmer helt) 

 

                                                            1=Instämmer inte alls                                7=instämmer helt 
Anser ni att…              1 2 3 4 5 6 7 
a) Revisionen underlättar företagets 
interna kontroll  (tex, fakturering och 
betalning) 

       

b) Revisionen förbättrar kvalitén på er 
redovisning 

       

c) Revisionen ökar redovisningens 
tillförlitlighet mot företagets 
intressenter 

       

d) Revisionen innebär en ekonomisk 
börda för företaget 

       

 



54 

 

 
Revisionens nytta för företagets intressenter 
 

10. Ta ställning till följande påståenden om vad revisionen innebär för Ert företag.  
Kryssa i vilken omfattning ni instämmer (1=instämmer inte alls 7 =instämmer helt) 

 

 

 
   ENKÄTEN FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA! 

 
 

 

                                                              1=instämmer inte alls                               7=instämmer helt 
Anser ni att …                                         1 2 3 4 5 6 7 

e) Revisionen innebär onödig 
tidsåtgång för företaget 

       

f) Revisionen ger företaget viktiga 
kunskaper 

       

g) Revisionen ger en hög nytta i 
förhållande till kostanden 

       

h) Revisionen är bra för konkurrens 
på lika villkor  

       

i) Revisionen minskar risken för 
bedrägeri och ekonomiska brott 

       

                                                            1=Instämmer inte alls                                 7=instämmer helt 
Revisionen är viktig för…              1 2 3 4 5 6 7 
a) Aktieägarnas kontroll av 
företagsledning 

       

b) Kreditgivare  som underlag vid 
kreditgivning 

       

c) Kunder som trygghet för att göra 
affärer 

       

d) Leverantörer som trygghet för att 
göra affärer 

       

e) Skatteverket för att underlätta 
skattekontroll 

       

f) Ekobrottsmyndigheten för 
bekämpning av ekonomisk brottslighet 

       

g) Företagsledning (VD och styrelsen) 
för intern styrning och kontroll 

       

h) Övriga  anställda för att försäkra 
sig om företaget sköts på rätt 
sätt/fortlevnad 
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Revision i framtiden  
 
Antag att revisionsplikten är avskaffad och revisionen är frivillig för Ert företag. 
 

11. Kommer Ni att välja revision? 
� JA  (gå vidare till fråga 12) 
� NEJ  (gå vidare till fråga 13) 
� VET EJ 

 
12.  Om JA, kryssa i de motiv som har betydelse för Ert val.  

Ange ett eller flera alternativ. 
 
� Revisionen efterfrågas av ägarna 
� Revisionen ökar tillförlitligheten mot intressenterna 
� Revisionen tillför intern nytta (ekonomisk styrning och kontroll) 
� Revision behövs för att få lån 
� Har en bra relation med revisorn  
� Revisionen förbättrar kvalitén på redovisningen  

 
13. Om NEJ,  kryssa i de motiv som har betydelse för Ert val. 

Ange ett eller flera alternativ. 
 
� För att spara pengar 
� För att revisionen är tidskrävande 
� Revisionen tillför ingen nytta för företaget 
� Revisionen tillför ingen nytta för företagets intressenter 
 

Enligt regeringens förslag kommer revisionsplikten att avskaffas för företag med upp 
till 49 anställda. 
 

14. För vilken gräns (antal anställda) anser ni det vara lämpligt att avskaffa 
revisionsplikten?  
� Företag med upp till 3 anställda 
� Företag med upp till 9 anställda 
� Företag med upp till 49 anställda  

 
 
 
TACK FÖR ER MEDVERKAN! 
 
 Önskar ni att ta del av resultaten från studien ange er e-post adress nedan: 
 
_____________________________________________________________  
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Bilaga 2  
Här redovisas skillnader i signifikansnivåer mellan förklaringsvariablerna i de oviktade 
respektive viktade regressionsmodellerna. 
 
 
Modell 1 Oviktad Viktad 

Soliditet Signifikant på 5 %ig nivå Signifikant på1 %ig nivå 
   
Modell 2   
Big 4 Ej signifikant Negativt signifikant 10 %ig 

nivå 
   
Modell 3   
Soliditet Signifikant på 10 %ig nivå Ej signifikant 
Tilläggstjänster Signifikant på 10 %ig nivå  Ej signifikant 
Anställda Signifikant på 5 %ig nivå Signifikant på 10 %ig nivå 
   
Modell 4   
Soliditet Signifikant på 5 %ig nivå Signifikant på1 %ig nivå 
   
Modell 5   
Big 4 Ej signifikant Negativt signifikant 5 %ig nivå 
Omsättning Signifikant på 1 %ig nivå Signifikant på 10 %ig nivå 
 
 
 
Skillnader: Viktade modeller jämfört med oviktade modeller 
 
Soliditet > bättre signifikans i två modeller, sämre i modell 3 
 
Big 4 > blev signifikant i två modeller, tidigare ej signifikant i någon modell 
 
Tilläggstjänster > ingen signifikans i någon viktad modell 
 
Anställda > sämre signifikans i modell 4 
 
Omsättning > sämre signifikans i modell 5 
 


