
 

Betydande faktorer vid valet av 
revision  

- En studie om vilken nytta mindre aktiebolag 
uppfattar att revisionen ger efter 
revisionspliktens avskaffande 

Författare: Markus Nilsson 
 Emil Wallin 

Handledare: Margareta Paulsson 
Student 
Handelshögskolan 

Vårterminen 2011 
Examensarbete, 30hp 



Förord 

Vi vill tacka de lärare som hjälpt oss under uppsatsarbetet samt de respondenter som 

genom sitt deltagande möjliggjort denna studie. Vi vill även rikta ett stort tack till vår 

handledare Margareta Paulsson som varit till stor hjälp under arbetets gång. 

Umeå 23/5 2011 

Markus Nilsson & Emil Wallin 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Med bakgrund av att revisionsplikten avskaffats för mindre aktiebolag är det aktuellt att 

undersöka vilken nytta mindre aktiebolag ser med revision och vilka faktorer som är 

betydelsefulla vid valet av revision. Tidigare studier har främst varit riktade mot större 

företag än de som nu undantagits ifrån revisionsplikt varför det saknas studier angående 

mindre aktiebolags inställning till revision.  

Vår problemformulering lyder: ”Vilka faktorer påverkar mindre aktiebolag att frivilligt 

välja revision?”  

En kvantitativ forskningsstrategi har valts i studien. Utifrån ett deduktivt angreppssätt 

har en enkätundersökning genomförts per telefon. Vår kunskapssyn är positivistisk där 

vi utgår ifrån att befintliga teorier skulle kunna förklara valet av revision. Urvalet består 

av mindre aktiebolag i Umeå, Västerås och Östersund som faller under gränsvärdena för 

revisionsplikt. 

Den teoretiska referensramen består främst av teorier som behandlar agentförhållanden, 

behovet av kontroll och informationsasymmetri. Exempelvis agent- och intressentteorin. 

De teorier vi valt behandlar både den interna och externa nytta revisionen kan ge. Även 

teorier inom etik har använts för att se om det påverkar valet.   

74,7 % av de företag som medverkade i studien angav att de frivilligt skulle fortsätta att 

bli reviderade i och med revisionspliktens avskaffande. Agentförhållanden kunde inte 

förklara valet av revision även om vissa samband fanns angående ägarnas 

kontrollbehov. Bättre kvalité på redovisningen och att underlätta skatteverkets kontroll 

var den främsta nyttan revisionen gav för de mindre aktiebolagen. Storleken på 

företagen hade ett starkt positivt samband med valet av revision. Anmärkningsvärt var 

att intressenterna inte verkar vara betydande i valet av revision. Respondenternas svar 

visar inte på att de efterfrågar revision för intressenters skull, exempelvis leverantörer 

och kreditgivare. 
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1. Inledning 
Följande kapitel syftar till att ge läsarna en introduktion till vår studie. Kapitlet börjar 

med vårt ämnesval där vi motiverar vårt valda ämne angående vilken nytta mindre 

aktiebolag ser med revision. Därefter beskriver vi bakgrunden till revision, avskaffandet 

av revisionsplikten, avskaffandet av revisionsplikten i andra länder och slutligen 

behandlar vi vad revisionen kan bidra med i företag. Bakgrunden leder läsaren till vår 

forskningsfråga och syftet med studien. Kapitlet avslutas med studiens bidrag samt 

avgränsningar och definitioner.  

 

1.1 Ämnesval 
 

I våra studier på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan på Umeå Universitet 

har vi båda valt en inriktning mot redovisning och revision. Genom de kurser vi läst 

inom redovisning och revision har vårt intresse för revision växt, vilket ligger till grund 

för valet att skriva vårt examensarbete inom ämnesområdet revision. 

Med bakgrund av att revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffats tycker vi det är 

aktuellt att fråga sig vilken nytta dessa mindre aktiebolag ser med revisionen. Detta är 

även något Svanström (2008, s. 277) rekommenderar som förslag till fortsatt forskning i 

sin doktorsavhandling. Han menar också att intressentrelationernas påverkan på valet av 

revision borde utredas mera. För att få en professionell inblick i hur relevant vårt 

ämnesområde är har vi varit i kontakt med två revisionsbyråer. Responsen var att ämnet 

är aktuellt eftersom de flesta förmodat att gränsvärdena för revisionsplikten skulle sättas 

högre. Eftersom gränsvärden förväntades bli högre har också tidigare studier till stor del 

riktats mot större aktiebolag som nu omfattas av revisionsplikten. Detta gör att det finns 

ett behov av att undersöka hur mindre aktiebolag ser på revision och dess nytta.  

 

1.2 Problembakgrund  
 

År 1895 bildades en ny aktiebolagslag i Sverige där kravet på att det skulle finnas minst 

en revisor i ett aktiebolag ställdes för första gången. Det var inget krav på att det skulle 

vara en kvalificerad revisor utan aktieägarna utsåg själva en lekmannarevisor vid 

bolagsstämman. Denna lekmannarevisor ansågs ofta vara en respekterad person av 

aktieägarna, exempelvis bankdirektörer eller andra högt uppsatta personer. (Wallerstedt, 

2001, s. 847)   

Med bakgrund av en utökad bokföringsskyldighet föreslogs i samband med den nya 

aktiebolagen 1975 att allmän revisionsplikt skulle införas. Vid den tidpunkten fanns det 

inte tillräckligt med kvalificerade revisorer för att alla aktiebolag skulle kunna bli 

reviderade varför kravet på allmän revisionsplikt inte kunde införas (Wallerstedt, 2001, 

s. 854). Först under 1980-talets början matchade utbudet av kvalificerade revisorer 

efterfrågan vilket gjorde att revisionsplikten infördes i Sverige 1983 för samtliga 

aktiebolag (Wallerstedt, 2001, s. 855). Motiven för införandet av revisionsplikt var att 
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revisionen var av stor nytta för ägarna och samhället genom att ekonomiska problem i 

bolagen kunde uppmärksammas samt att revisionen var viktig vid bekämpning av den 

ekonomiska brottsligheten (Thorell & Norberg, 2005, s. 16).  

Idag nästan 30 år senare har synen på revisionsplikten förändrats. För att minska de 

administrativa kostnaderna för mindre aktiebolag har EU valt att avskaffa 

revisionsplikten för mindre aktiebolag (Lennartsson, 2010, s. 18). Anledningen till att 

minska de administrativa kostnaderna var för att öka konkurrensmöjligheterna för 

mindre aktiebolag så att de skulle kunna konkurera på lika villkor som andra företag 

samt att det skulle vara lika mellan länderna i EU. Detta har gjort att de flesta 

medlemsländerna i EU infört undantag av revisionsplikt för mindre aktiebolag. Sett till 

övriga EU är det de nordiska länderna och Malta som behållit revisionsplikten fullt ut 

längst där Malta nu är enda land inom EU som har kvar revisionsplikten för alla 

aktiebolag (SOU, 2008, s. 153ff). I EU’s fjärde bolagsdirektiv, artikel 51, finns 

bestämmelser om hur höga gränsvärdena max får vara för att företag ska kunna befrias 

ifrån revisionsplikt (SOU, 2008, s. 85ff). De företag som kan undantas är de som ej 

överskrider 2 av de 3 gränsvärden som är uppställda enligt artikel 51;  

 50 anställda i medeltal under räkenskapsåret 

 7 300 000 euro i nettoomsättning 

 3 650 000 euro i balansomslutning 

England införde 1993 de första undantagen från revisionsplikt för mindre aktiebolag 

(Thorell, 2005, s. 25). Därefter har gränsvärdena höjts i flera omgångar tills värdena 

2004 låg på de maximalt tillåtna enligt EU (Collis, 2003, s. 10ff).  Collis studie visade 

att det var 58 % som utnyttjade undantaget från revision för företag med en omsättning 

under 1 miljon pund. Det vanligaste skälet till att företagen valde bort revisionsplikt var 

för att spara in kostnaden för revision som var ca 1000 pund i genomsnitt (Collis, 2003, 

s. 8).  

I Danmark avskaffades revisionsplikten i mars 2006. Orsaken var, liksom i EU, att de 

administrativa kostnaderna för mindre företag skulle minskas med upp till 25 % och 

därmed förbättra konkurrensmöjligheten inom EU. I början av 2007 hade ingen större 

effekt märkts i Danmark efter slopandet av revisionsplikten. En undersökning ett år 

efter avskaffandet av revisionsplikten visade att endast 2 % valt bort revision och att 83 

% kommer att fortsätta med revision. Övriga respondenter övervägde fortfarande 

möjligheten att välja bort revision eller kände inte att de hade tillräcklig kunskap för att 

fatta ett beslut. (Aggestam, 2007, s. 33ff)  

Hösten 2006 startade den svenska regeringen en utredning för att se över reglerna för 

revision av små företag. En av de tre delarna, som utredningen omfattade, var att ta 

ställning till hur revisionsplikten skulle avskaffas och vad det skulle få för konsekvenser 

(SOU, 2008, s. 69). Utredningens förslag var bl.a. att Sverige skulle ta bort allmän 

revisionsplikt så att endast 4 % av aktiebolagen var tvungna att anlita revisor. 

Aktiebolagen som föreslogs bli undantagen ifrån revisionsplikt skulle därmed reducera 

sina kostnader med sammanlagt 5,8 mdr kronor enligt utredningen (SOU, 2008, s. 13ff). 

De mindre aktiebolagen får därmed möjlighet att göra besparingar genom att själva 

avgöra vilka tjänster de behöver och kan därför välja bort revision för att undvika den 

kostnaden ifall de inte anser att revisionen behövs. Utredningen ansåg också att frivillig 

revisionsplikt skulle ge bättre förutsättningar för de berörda företagen att konkurrera 
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med företag som inte hade revisionsplikt, t.ex. utländska företag eller företag som inte 

är ett aktiebolag.  

1 juni 2010 klubbade riksdagen igenom förslaget att slopa revisionsplikten för de minsta 

aktiebolagen i Sverige. Revisionsplikten avskaffades delvis eftersom riksdagen ansåg 

att kostnaden för revisionen översteg nyttan för densamma i mindre aktiebolag. 

(Lennartsson, 2010, s. 18). Kostnaden för revision var ungefär 8-20 000kr för 

småföretag enligt en artikel i Driva Eget där skribenten ringt runt till sex olika 

revisionsbyråer (Brickman, 2008, s. 18ff). Revisionsbyråerna förtydligade att det kunde 

vara svårt att ange ett exakt pris då det berodde på hur mycket arbete som krävs för 

revisionen samt omständigheter i enskilda fall. Även om två företag har lika stor 

omsättning så kan revisionens omfattning variera, exempelvis beroende på vilka risker 

som finns i de olika företagen.  

Slopandet av revisionsplikten har lett till att mindre aktiebolag från och med den 1 

november 2010 har möjligheten att välja att inte ha någon revisor (Skatteverket, 2010). 

De aktiebolag som har möjlighet att välja bort revisorn är de bolag som understiger 

minst två av de tre följande gränsvärden under vart och ett av de senaste två åren (ABL 

9:1 3st);  

 3 anställda i medeltal 

 1,5 miljoner SEK i balansomslutning 

 3 miljoner SEK i omsättning 

Enligt Statens Offentliga Utredning 2008:32 är det 165 000 aktiva aktiebolag, av ca 

260 000, och 70 000 vilande aktiebolag som undantas från allmän revisionsplikt (SOU, 

2008, s. 16). Utredningen menade att aktiebolag som uppnår gränsvärdena för 

revisionsplikt har ett större behov av att organisera redovisning, skattedeklarationer och 

skatteinbetalningar på ett tillförlitligt sätt än mindre aktiebolag. Enligt utredningen 

minskar betänkligheterna mot att avskaffa revision desto större företaget är (SOU, 2008, 

s. 16ff). Exempelvis är revisionskostnaden sett till omsättning högre för mindre 

aktiebolag än för större aktiebolag.  

Skatteverket tror att slopandet av revisionsplikten kan få negativa följder. När 

aktiebolag får möjligheten att välja bort revision anser Skatteverket att det kan ge mer 

fel i redovisningen då det finns bristande kunskaper i att utföra en korrekt redovisning. 

Detta kan leda till att Skatteverket kommer att utföra fler kontroller hos företag som inte 

blir reviderade för att säkerställa att företagen gör rätt och därmed betalar in rätt 

skattesumma (Lennartson, 2010, s. 20). Skatteverkets roll i valet av revision kommer vi 

att förklara närmare med hjälp av intressentteorin och etiska synpunkter på valet av 

revision. Sett ur en etisk synvinkel kan man fråga sig om företag anlitar revision 

frivilligt för att de vill göra rätt för sig enligt pliktetiken eller vill företagen inte riskera 

att bli kontrollerade av till exempel Skatteverket som konsekvensetiken förespråkar? 

Denna eventuella sociala skyldighets inverkan på valet av revision vore intressant att 

undersöka.  

Små företag skiljer sig på många sätt från större företag. Det kan vara stora skillnader i 

organisationsstruktur, ägarförhållande och strategi. Stora företag kan använda sig av sin 

storlek för att skaffa sig skalfördelar och genom det erhålla lägre kostnader relativt 

omsättning och resultat än ett mindre företag. Medan större företag oftast redan har 

stora resurser att avsätta exempelvis för redovisning så är små företag ofta i behov av 

resurskomplettering, vilket de kan anskaffa externt. Större företag kan exempelvis ha en 
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egen redovisningsavdelning och interna revisorer vilket mindre företag inte har resurser 

till varför de får anlita dessa resurser externt. Det är ganska logiskt att företaget får 

komplettera sina begränsade resurser genom att anlita olika serviceleverantörer, 

exempelvis revisionsbyråer, när det saknas kompetens inom företaget. (Svanström, 

2008, s. 43) Ett annat alternativ kan vara att företagen försöker sig på att klara det själv 

även om kompetensen saknas vilket kan öka risken för fel och oegentligheter. 

Problemet med att mindre aktiebolag får chansen att välja bort revision är bland annat 

att det kan uppstå brister i den finansiella redovisningen. Enligt agentteorin vill både 

aktieägare och ledningen maximera sin nytta i bolaget. Ett problem som kan uppstå när 

man inte anlitar en revisor som granskar redovisningen är att det kan finnas en ökad risk 

för att bolagets resultat kan manipuleras så att det ser bättre eller sämre ut än vad det 

egentligen är. Det finns också ett informationsproblem då ledningen i ett företag oftast 

vet mer än ägarna om hur det går i företaget. Ägarna betalar ledningen för att de ska 

sköta företaget så bra som möjligt, för att säkerställa att ledningen agerar i linje med 

ägarnas intressen kan revisionen fungera som en kontroll av ledningen. I mindre företag 

är det vanligare att ägare och ledning i företaget är samma person eller att de tillhör 

samma familj. I detta fall borde agent- och informationsproblem vara mindre påtagligt 

varför efterfrågan på revision skulle kunna vara lägre i mindre aktiebolag. (Collis, Jarvis 

& Skerrat, 2004, s. 89) 

Enligt intressentteorin kan företags val av revision förklaras med att de vill 

tillfredsställa sina intressenter. Exempelvis kan kreditgivare ha som krav att företaget 

revideras för att kreditgivaren ska tillhandahålla lån. Detta är viktigt för kreditgivarna 

eftersom de baserar företagets framtida betalningsförmåga till stor del på 

årsredovisningen. För att erbjuda företaget lån vill kreditgivaren ha så bra information 

om företaget som möjligt. Intressenterna kan alltså ha en stor påverkan på valet av 

frivillig revision. Enligt Yamak och Suer (2005, s. 113) vill företaget maximera sin 

nytta men måste också se till intressenternas krav och behov. Revisionen kan alltså här 

vara till nytta för företaget eftersom den ger intressenterna en slags trygghet vilket kan 

vara fördelaktigt för att erhålla lån eller bättre avtal. 

Tidigare studier (Collis et al, 2004; Seow, 2001; Abdel-Khalik (1993); Carey, Simnett 

& Tanewski, 2000; Svanström, 2008) angående revisionens nytta för mindre och 

mellanstora företag har varit utförda med företag som är större än de som nu undantagits 

ifrån revisionsplikt i Sverige. Därför saknas det empiriskt bevis för om de teorier som 

förklarar valet av revision också kan förklara det mindre aktiebolagets val att bli 

reviderad. Detta leder oss in på vår problemformulering samt vårt syfte. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Vilka faktorer påverkar mindre aktiebolag att frivilligt välja revision?  
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1.4 Syfte 
 

I denna studie vill vi ta reda på vilken nytta mindre aktiebolag ser med revision och 

vilka faktorer som gör att mindre aktiebolag väljer att frivilligt bli reviderade nu när 

revisionsplikten avskaffats. Vår avsikt är även att jämföra vår undersökning med studier 

i andra länder där revisionsplikten avskaffats på ett liknande sätt. Ett delsyfte är att ta 

reda på om dessa mindre aktiebolag kommer att behålla revision eller inte.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till mindre aktiebolag som undantas ifrån 

revisionsplikt eftersom det är dessa som frivilligt får välja bort revision. Det är företag 

som överstiger max ett av följande gränsvärden i medeltal de senaste två åren;  

 3 anställda  

 3 miljoner SEK i nettoomsättning  

 1,5 miljoner SEK i balansomslutning.  

Vi har även valt att avgränsa oss till aktiva aktiebolag eftersom vi inte tror att de vilande 

aktiebolagen är intresserade av att svara på vår undersökning. Ett vilande aktiebolag är 

inte aktivt och därför anser vi inte att de skulle ha bidragit med värdefull information 

angående nyttan med revisionen eftersom de inte har ett behov av revision när 

aktiebolaget inte är aktivt. Ett aktivt bolag är således ett aktiebolag som är verksamt och 

inte har tagit en ”paus”. Vi anser att aktiebolaget bör vara verksamt för att de ska ha 

upplevt en eventuell nytta med revision och därmed kunna svara oss angående vilka 

faktorer som är betydelsefulla vid valet av revision. Vi har också valt bort de företag 

som har 0 SEK i omsättning eftersom vi inte anser att de är verksamma och därmed kan 

svara på vilken nytta revisionen eventuellt ger för dem. 

Vi har också valt att avgränsa oss till tre städer. Västerås, Umeå och Östersund. 

Motivering till denna avgränsning finns i kapitlet ”Praktisk Metod”. 

 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag    
 

Tidigare studier angående revisionens nytta för mindre och medelstora företag har 

genomförts för att ta reda på vad revisionen bidrar med till företaget. Exempelvis; Collis 

et al (2004) och Seow (2001)  angående avskaffandet av revisionsplikten i England, 

Abdel-Khalik (1993) gällande privata företags efterfrågan på revision, Carey et al 

(2000) beträffande frivillig efterfrågan på revision i familjeföretag samt Svanström 

(2008) bland annat angående vilka faktorer som påverkar efterfrågan av revision. I 

Sverige är gränsvärdena för att undantas ifrån revisionsplikt lägre än i andra EU-länder, 

exempelvis England, varför det saknas forskning angående vilken nytta mindre 

aktiebolag ser med revision och vad som påverkar valet. Tidigare studier i Sverige har 



INLEDNING 

6 

 

utförts med tanke på EU’s gränsvärden för revisionsplikt varför de undersökta företagen 

varit större än de som nu undantas ifrån revisionsplikt (Svanström, 2008, s. 101).  

Eftersom tidigare studier inte varit inriktade mot de mindre aktiebolag som nu undantas 

ifrån revisionsplikt anser vi att denna studie bidrar till att fylla en kunskapslucka i teorin 

angående mindre aktiebolags syn på nyttan med revision. Svanström (2008, s. 277) 

rekommenderar även detta som fortsatt forskning eftersom han anser att kunskapen om 

vilken nytta mindre aktiebolag ser med revision är bristfällig. Vi avser också att 

undersöka om olika teorier, exempelvis agentteorin, går att använda för att förklara 

mindre aktiebolags efterfrågan på revision och förklara mindre aktiebolags nytta med 

revision. Det är intressant att ta reda på eftersom många av teorierna vi använder är mer 

applicerbara på större organisationer. Vårt teoretiska bidrag är således att visa vilka 

teorier som är tillämpliga för mindre aktiebolag och vilken nytta mindre aktiebolag ser 

med revision. Vi tror att mindre aktiebolag kanske inte upplever samma nytta med 

revisionen som större aktiebolag bl.a. för att den är kostsam relativt sett till exempelvis 

omsättning. En annan faktor som talar för att göra en ny studie är att tidigare studier i 

Sverige utförts med bakgrunden - ”om revisionsplikten tas bort”. Vi tror att 

respondenter kan komma att svara annorlunda nu när revisionsplikten tagits bort på 

riktigt eftersom valet blir verkligt varför de måste tänka igenom beslutet mer noggrant 

än tidigare vilket kan ett annat empiriskt resultat.  

Efterfrågan förväntas minska i och med att revisionsplikten försvinner vilket kan 

påverka revisionsbyråerna negativt (SOU, 2008, s. 259). Att studera vilken nytta mindre 

aktiebolag ser med revision och vilka faktorer som påverkar valet bör även vara relevant 

för revisionsbyråerna för att veta hur de ska förbättra/erhålla framtida relationer med 

sina klienter. Genom att veta vilka faktorer som påverkar valet av att frivilligt välja 

revision revisionsbyråerna anpassa sina tjänster efter mindre aktiebolags syn på revision 

och därmed erhålla en större efterfrågan. Vår studie kan också vara av intresse för 

nystartade aktiebolag som står i valet att anlita revisor eller inte. Genom att se vilken 

nytta revisionen gör för ett mindre aktiebolag, exempelvis om det blir lättare att erhålla 

lån, kan denna studie hjälpa dessa mindre aktiebolag i valet. Studien borde också vara 

intressant för Regeringen ifall de vill utvärdera vilken inverkan revisionspliktens 

avskaffande fått och för att få reda på vad de mindre aktiebolagen ser för nytta med 

revision.  

 

1.7 Definitioner 
 

Mindre aktiebolag är de aktiebolag som faller under 2 av de 3 gränsvärden Riksdagen 

beslutat om för att bli undantagen ifrån revisionsplikt. (ABL 9:1 3st)   

Begreppet revision har i uppsatsen betydelsen extern revision, alltså den revision som 

anlitas externt. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I kapitlet har vi för avsikt att behandla de vetenskapliga utgångspunkterna som utgjort 

grunderna för uppsatsen. Här presenteras vår förförståelse som kan ha inverkan på 

studien genom vår arbetslivserfarenhet och tidigare studier. Vi motiverar även vårt val 

av den positivistiska kunskapssynen, det deduktiva angreppssättet och den kvantitativa 

undersökningsmetoden. Slutligen redogör vi för våra val av teorier, för en diskussion 

kring vår litteratursökning samt kritiserar de använda källorna. 

 

2.1 Förförståelse  
 

Förförståelse handlar om tidigare erfarenheter som påverkar vår syn på saker och ting. 

Enligt Lindblad (1998, s.26) bör läsaren få vetskap om författarnas tidigare 

ämneskunskaper för att veta vad som kan ha påverkan på studien. Det är viktigt att vara 

medveten om sin egen förförståelse för att förstå effekten av förförståelsen och därmed 

dess påverkan på studien. Det är svårt att bortse från tidigare livserfarenheter och 

utbildning i uppsatsskrivandet varför vi inte kan vara helt objektiva när vi skriver denna 

uppsats. Eftersom vi själva är medvetna om detta problem hoppas vi att dess påverkan 

kan minimeras. Genom att redogöra för vår förförståelse inom ämnesområdet och hur 

den kan påverka studien hoppas vi också att vi kan göra läsarna medvetna om detta.  

 

Det finns två typer av förförståelse; förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. 

Förstahandsförståelsen består av självupplevda erfarenheter, en så kallad praktisk 

förförståelse. Andrahandsförståelse kallas ibland för den teoretiska förförståelsen som 

kommer ifrån exempelvis litteratur och föreläsningar. (Johansson Lindfors, 1993, s. 76) 

 

Vår förstahandsförståelse består främst av tidigare arbetslivserfarenheter inom butik, 

bank och redovisningsbyrå vilket gett oss en inblick i revisionens betydelse för mindre 

företag. I rollen som sommarvikarie på bank har vi fått en viss förståelse för revisionens 

betydelse vid kreditgivning och i rollen som redovisningsassistent har vi fått en 

förståelse för hur lätt det kan vara för mindre företag att göra fel i redovisningen på 

grund av bristande kompetens. Arbetet inom butik har gett en förståelse för att det kan 

bli fel i redovisningen. Denna bakgrund gör det lättare att sätta sig in i vilken nytta 

revisionen kan ge. Vi har båda fått anställning inom revisionsbranschen varför det kan 

misstänkas att vi kan bli färgade av vårt yrkesval och därmed försöka framhäva det 

positiva med revision och inte visa de negativa sidorna.  

 

Vi studerar 8:e terminen på Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Umeå 

vilket gett oss en teoretisk förförståelse inom ämnesområdet. Större delen av vår 

studietid har vi läst kurser inom företagsekonomi, främst inriktat mot redovisning och 

revision. Detta har gett oss en förståelse för redovisningens betydelse för företag och 

dess intressenter. Revisionskurserna har gett oss en inblick i varför revisionen behövs 

och vilken nytta den kan ge.  Kanske har vi fått en subjektiv uppfattning om revisionens 

nytta och behov vilket kan påverka vår teoriinsamling och tolkning av denna. Vår 

utbildning har också gett oss erfarenhet av informationssökning och hur vi kritiskt ska 

granska de använda källorna. Vad gäller den metodologiska förförståelsen består den 

främst av kursen ”Vetenskaplig metod”. Kursens syfte var att öka kunskaperna kring 

vetenskaplig metodologi där vi skrev en kort uppsats med en kvantitativ studie. Alltså 
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finns en viss teoretisk förförståelse kring vetenskapliga studier vilket främst hjälpt oss i 

uppsatsens struktur. Tidigare studier i statistik har också varit till stor hjälp i de 

statistiska beräkningar som gjorts i empirikapitlet och för att sammanställa våra 

enkätsvar.  

 

2.2 Kunskapssyn  
 

Kunskapssynen är den verklighetsuppfattning forskaren har. Detta påverkar hur 

forskaren uppfattar den verklighet som studeras och även hur den ska studeras 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 10).  Det finns flera olika kunskapssyner, exempelvis 

positivism och hermeneutiken. Enligt Jacobsen (2002, s. 37ff) är positivismen en 

vetenskaplig kunskapssyn där författaren i regel utgår från en objektiv verklighet vilken 

kan studeras med objektiva metoder och mått. Forskaren utgår från en deduktiv ansats 

samt försöker anta ett neutralt och objektivt förhållningssätt (Jacobsen, 2002 s.37ff). 

Positivismen hanterar empirin på ett naturvetenskapligt sätt där forskaren med hjälp av 

svaren konfirmerar eller förkastar befintliga teorier.  

Detta förhållningssätt lämpar sig därför väl när man avser genomföra en kvantitativ 

studie. Med tanke på vår problemformulering anser vi att en positivistisk kunskapssyn 

är bäst lämpad. Detta eftersom vi vill identifiera mindre aktiebolags värderingar och 

åsikter kring valet av revision. Genom att utgå ifrån befintliga teorier och resultat ifrån 

tidigare forskning ställer vi upp påståenden som prövas emot empirin för att se om de 

kan förklara mindre aktiebolags val av revision vilket är typiskt för positivism. Genom 

att testa om dessa påståenden stämmer kan befintliga teorier bli mer allmänt accepterade 

eller nya teorier utformas. I vår studie har vi försökt hålla oss objektiva samt ha stöd 

ifrån teori och tidigare studier till våra antaganden. Vi anser att fenomen kan förklaras 

utifrån teorier och att forskarens känslor och åsikter inte ska påverka studien. Vidare 

anser vi att den positivistiska kunskapssynen passar oss bäst eftersom vi ämnar förklara 

en större mängd attityder och åsikter genom en kvantitativ metod. Om vi istället hade 

velat förstå varför de mindre företagens har sina attityder och åsikter hade till exempel 

den hermeneutiska kunskapssynen, vilken är en tolkande kunskapssyn, varit mer 

lämplig. (Bryman & Bell, 2005, s. 27ff; Jacobsen, 2002, s. 37ff) 

 

2.3 Angreppssätt 
 

Det finns flera olika angreppssätt en forskare kan välja att utgå ifrån. I det deduktiva 

angreppssättet utgår forskaren ifrån befintliga teorier och försöker med dem beskriva 

verkligheten (Jacobsen, 2002, s. 34). Forskaren utgår från tidigare litteraturstudier för 

att härleda modeller eller hypoteser för det aktuella problemet som sedan testas i en 

empirisk granskning (Bryman & Bell, 2005, s. 23). Beroende på vad forskaren kommer 

fram till revideras eventuellt teorin. Motsatsen till det deduktiva angreppssättet är den 

induktiva där forskaren vill skapa nya teorier och går ifrån empiri till teori (Jacobsen, 

2002, s. 35). I en induktiv ansats blir alltså resultatet av en forskningsansats att ny teori 

framkommer (Bryman & Bell, 2005, s. 25). Om vi inte funnit tillämpliga teorier för vårt 

valda problem hade den induktiva ansatsen varit mer intressant för oss. Att generera 

teorier kan dock vara tidskrävande. Utöver dessa två angreppssätt finns även det 
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abduktiva vilket är en kombination av den deduktiva och induktiva. Här utgår man både 

ifrån teori och empiri vilka utvecklas samt förädlas under uppsatsens gång (Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 55). Eftersom vi funnit applicerbara teorier ansåg vi inte att det 

fanns anledning att använda den abduktiva ansatsen. Det kan dock vara intressant att 

använda en annan ansats vid liknande studier framöver beroende på vad vi får fram för 

svar i vår studie. 

 

Figur 1. Den deduktiva ansatsen (Bryman & Bell 2005, s.23, vår bearbetning) 

Vi har valt att belysa vårt problem utifrån ett deduktivt angreppssätt. Vår frågeställning 

är av förklarande karaktär då vi ska ange faktorer som ligger till grund för att frivilligt 

välja revision varför det deduktiva angreppssättet är lämpligt. Vid insamling av 

vetenskapliga artiklar och tidigare studier hittades teorier som använts för att förklara 

nyttan med revision men för större företag än de vi valt att undersöka. Vi ämnar 

använda dessa teorier för att få reda på om de också kan förklara mindre aktiebolags 

nytta med revision varför det deduktiva angreppssättet passar väl. Vi utgår alltså ifrån 

teori för att ta reda på om den kan förklara mindre aktiebolags val av revision. Detta gör 

vi genom att sätta upp påståenden utifrån teorier för att sedan bekräfta eller förkasta 

dessa och därigenom komma fram till om de kan användas med mindre aktiebolag. 

 

2.4 Metodval 
 

Vårt problem och syfte innebär en kartläggning av mindre aktiebolags åsikter och 

värderingar kring valet av revision varför den metod som valdes måste ge möjlighet till 

detta. Därför valde vi en kvantitativ metod eftersom denna innebär kvantifiering, det vill 

säga att forskaren når ut till en större mängd respondenter. Den kvantitativa metoden 

innebär en betoning av att förklara framför att förstå och det är ett större fokus på siffror 

än ord (Bryman & Bell, 2003, s. 99). I denna studie vill vi snarare förklara än förstå 

vilka faktorer det mindre aktiebolaget anser är betydelsefulla vid valet av revision. Vi 

menar också på att siffror bättre möjliggör redovisning av ett stort antal svar t.ex. 

genom att presentera procentuella fördelningar mellan vilka faktorer som är 

betydelsefulla vid valet av revision. Jacobsen anser att den kvantitativa metoden lämpar 

sig bäst då forskaren vill generalisera och gå på bredden, likaså att undersöka relativt få 

Teori Påståenden Datainsamling Resultat
Analys, teorin 

revideras
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aspekter men många individer (Jacobsen, 2002, s. 57). Detta anser vi stämmer väl 

överens med vårt syfte då vi ämnar uttala oss om de mindre aktiebolagen som en grupp. 

Vi vill alltså utifrån vårt urval möjliggöra generaliseringar för den grupp som 

undersöks.  

Hade uppsatsens syfte varit att förstå de mindre aktiebolagens värderingar och åsikter 

angående valet av revision så hade en kvalitativ metod varit mer lämplig. Den 

kvalitativa metoden är den kvantitativa metodens motsats där fokuset är att ta reda på 

mycket om få istället för att få reda på vad en stor mängd tycker. Forskaren försöker 

förstå istället för att förklara bakomliggande faktorer och hur dessa påverkar den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell, 2003, s. 297ff). Om problemställningen är relativt oklar 

eller explorativ bör en kvalitativ ansats väljas. Detta eftersom en sådan problemställning 

ofta kräver att forskaren går på djupet och förhåller sig öppen inför det undersökta 

(Jacobsen, 2002, s. 56). Vi anser inte att vårt syfte handlar om förståelse av 

bakomliggande faktorer vid valet av revision och inte heller att problemställningen 

skulle vara oklar, varför den kvalitativa metoden inte är aktuell.  

 

2.5 Perspektivval 
 

Det är viktigt att förklara vilket perspektivval vi valt för att se på det aktuella 

problemområdet för att läsaren ska få en bättre beskrivning av hur vi tolkar och tänker 

kring ämnesområdet. Vi har valt att utgå ifrån företagsledningens perspektiv eftersom 

uppsatsens syfte är att identifiera vilka faktorer som påverkar det mindre aktiebolagets 

val av revision. De mindre aktiebolag som undersöks har vanligen mindre än 3 anställda 

varför företagsledningen torde ha bra inblick i vilken eventuell nytta revisionen ger för 

dem. Det skulle även vara möjligt att utgå ifrån intressenternas och revisionsbyråernas 

perspektiv för att på så sätt få fram vilka faktorer som påverkar valet av revision, men 

efter att ha studerat gamla uppsatser tycker vi att det perspektivet redan är väl utrett. 

Genom att välja perspektiv finns en risk att inte hela bilden fås fram men vi anser det 

vara motiverat att belysa detta problem ifrån företagsledningens synvinkel då det saknas 

tidigare studier från detta perspektiv gällande de mindre aktiebolag som nu undantas 

ifrån revisionsplikt i Sverige. Vi anser dessutom att det är företagsledningen själv som 

bäst kan ge svar på vår undersökning med tanke på vår problemställning eftersom det är 

de som bäst borde veta vilken nytta revisionen ger dem. Genom detta perspektiv hoppas 

vi tillföra ny kunskap inom ämnesområdet. 

 

2.6 Insamling av sekundärkällor 
 

Insamlingen av sekundärkällor är en viktig del av uppsatsen eftersom den leder till den 

teoretiska referensramen. En otillräcklig litteratursökning kan göra att forskaren hittar 

ett kunskapsgap som egentligen inte existerar. Sekundärkällor består av tidigare utgiven 

litteratur som är aktuell för vårt valda ämnesområde, exempelvis böcker, artiklar, 

rapporter och avhandlingar (Ejvegård, 2003, s. 45). De förkunskaper vi erhållit under 

tidigare kurser vid Umeå Universitet har utgjort grunden för denna insamling av 

litteratur. Dessa förkunskaper har hjälpt oss i att hitta metodböcker samt ett fåtal artiklar 
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och teoriböcker. Exempelvis böcker vi använt i tidigare kurser; Redovisning C, 

Accounting, Auditing & Control, FEK A. 

Vi började vår litteratursökning med att söka uppsatser, avhandlingar och 

licentiatuppsatser i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) för att få en snabb 

uppfattning vad som fanns skrivet inom området. Sökorden som användes var; revision, 

revisionsplikt, revision + mindre aktiebolag, revision + mikroföretag, frivillig revision. I 

DiVA hittade vi främst en avhandling och en licentiatuppsats av Tobias Svanström 

vilka vi haft stor nytta av i vår uppsats. Svanströms källförteckningar gav även oss ett 

flertal vetenskapliga artiklar och böcker vi kunde använda oss av. 

Genom denna sökning fann vi vår kunskapslucka angående nyttan med revision för 

mindre aktiebolag. Därefter började vi använda ett antal databaser för att söka 

vetenskapliga artiklar. Följande databaser användes; Business Source Premiere 

(EBESCO), Emerald och Google Scholar. Vi började med att söka i Business Source 

Premiere samt använde Emerald och Google Scholar för att komplettera vår sökning. 

Sökningar gjordes även i ESBRI och S-WOBA (Scandinavian Working Papers in 

Business Administration) för att försöka hitta studier ifrån Skandinavien inom vårt 

ämnesområde. Vi fann ingen användbar studie vilket troligen beror på att 

revisionsplikten nyligen avskaffats i de nordiska länderna varför det saknas forskning 

inom området. 

Följande sökord har använts enskilt eller i olika kombinationer; voluntary + audit, 

audit + small companies, audit demand, audit + family companies, audit + private 

companies, agency theory, stakeholder theory. Antalet sökord har byggts på 

allteftersom och genom att titta på vilka nyckelord som var relevanta i olika artiklar så 

fick vi mer tips på sökord. Vi har i sökningen även sökt på liknande sökord. Exempelvis 

har vi testat att söka på businesses och firms istället för companies samt auditing 

istället för audit.  

I sökandet försökte vi hitta så nya artiklar som möjligt samt artiklar som var ”peer 

reviewed”. I vissa fall fick vi göra undantag ifrån att artiklarna ”peer reviewed” då dessa 

var extra relevanta för vår studie. Då granskade vi författaren lite extra och försökte se 

om andra forskare hänvisat till denna studie och om författaren hade andra publicerade 

verk som var ”peer reviewed”. Vi granskade även källförteckningen i artiklar som vi 

ansåg var extra relevant för vår studie och var ”peer reviewed” för att hitta fler artiklar 

vi ansåg kunde lämna ett bidrag till vår uppsats. Genom att granska flera 

källförteckningar kunde vi hitta den litteratur som återkom och därmed var centrala för 

vårt ämne.  

Vi sökte även tidsskriftsartiklar på di.se samt på affärsdata.se, med sökorden revision 

och revisionsplikt, för att ta del av den aktuella debatten inom området. Genom att 

studera tidigare uppsatser upptäckte vi tidsskriften Balans utgiven av FAR. Balans 

behandlar utvecklingen inom revisions- och rådgivningsbranschen och dess nytta för 

näringsliv och samhälle och FAR är Branschorganisationen för revisorer och rådgivare. 

Denna tidsskrift fanns i UB, så vi tittade helt enkelt igenom innehållsförteckningen på 

tidningarna och granskade de artiklar som verkade intressant och gick att använda till 

vår uppsats. Här fann vi intressanta diskussioner angående avskaffandet av 

revisionsplikten. Genom att kolla i gamla uppsatser och artiklar kunde vi också 

tillgodogöra oss flera andra källor. Exempelvis SOU 2008:32 – statens utredning om 

avskaffande av revisionsplikten, en rapport från svenskt näringsliv angående 

revisionspliktens avskaffande samt en utredning från danska bolagsverket om Danmarks 
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avskaffande av revisionsplikten. Tidigare uppsatser har också varit till stor hjälp för att 

hitta metodlitteratur.  

 

Slutligen har vi sökt efter litteratur i Umeås Universitetsbiblioteket för att få en grund 

till den allmänna teorin och metoden. Genom att söka i biblioteket med sökorden; 

revision, revisionsplikt, etik, intressentteorin och agentteorin hittade vi relevanta 

böcker mot vårt ämnesområde. Med sökord som; metod, vetenskaplig metod, 

kvantitativ metod, enkät, uppsats och perspektivval hittade vi bra metodböcker. 

 

2.7 Källkritik mot sekundärkällor 
 

Syftet med källkritik är att kritiskt granska de källor som använts i uppsatsen för att på 

så sätt bestämma trovärdigheten på källorna. Aktualitet och ursprung är två förhållanden 

som är viktigt att ta ställning till angående dessa källor. Aktualitet behandlar hur pass ny 

källan är medan ursprunget handlar om förstahands- eller andrahandskällor. (Johansson 

Lindfors, 1993, s. 88ff) 

Vi har försökt ta hänsyn till aktualiteten i källorna för att ha så färska källor som 

möjligt. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 88ff) behöver dock inte senare verk vara 

bättre än klassiska äldre verk. Nyare verk kan dessutom vara baserade på äldre verk. 

Angående avskaffandet av revisionsplikten och vad som skett i andra länder har vi 

försökt få tag på så nya källor som möjligt. Vad gäller grundläggande teorier och kända 

begrepp som funnits en tid har vi använt oss av äldre vedertagna källor. Denna 

information är inte ny varför tidigare utgivna verk har kunnat ge oss en grundlig insikt i 

området. Exempel på dessa äldre verk är Eisenhardt (1989) och Jenssen & Meckling 

(1976) som behandlar agentteorin. Utöver dessa kända verk har vi sedan kompletterat 

med nyare vetenskapliga artiklar för att få lite mer djup och nyare kunskap om 

ämnesområdet.  

I första hand har vi har utgått ifrån förstahandskällor men har i ett fall varit tvungen att 

använda oss av en andrahandskälla då förstahandskällan inte fanns tillgänglig. Det 

gäller ”The Markets and Hiearchies and Visible Hand perspectives av Williamson & 

Ouchi (1981)”. Ett flertal andra artiklar och avhandlingar hänvisar till denna källa 

varför vi anser den vara en tillförlitlig källa trots att vi inte har tillgång till 

förstahandskällan. Williamson har även skrivit en annan artikel vi använt oss av som är 

välciterad.  

Litteraturen som använts är relevant för vårt ämnesområde och tillämplig för att visa 

vilka faktorer som påverkar valet av revision. De flesta källorna är välciterade vilket 

tyder på att de håller en hög nivå. Böcker som är utgivna på välkända förlag anser vi 

borde ha hög pålitlighet då dessa är granskade innan publikation. En del av dessa böcker 

har även ingått i den kurslitteratur vi haft i tidigare universitetskurser vilket vi anser 

tyder på att de har hög trovärdighet. Den valda litteraturens pålitlighet kan alltid 

ifrågasättas. Vi har i första hand sökt efter artiklar som är ”peer reviewed” men eftersom 

det inte finns så många verk som behandlar vårt ämnesområde har vi blivit tvungna att 

använda två artiklar publicerade i ”International Journal Of Auditing” som inte var 

”peer reviewed” (Collis, 2010; Knechel et al, 2008). Dessa artiklar har granskats mer 

ingående för att se hur tillförlitliga de är. Artiklarna har sökts från kända databaser, 
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såsom Business Source Premiere och Emerald, vilket kan ge en viss typ av trovärdighet 

då dessa främst publicerar vetenskapliga artiklar. Vi har sökt dessa vetenskapliga 

artiklar för att fördjupa vår kunskap och vi anser att källorna är pålitliga eftersom de är 

publicerade och genomgått kontroller innan publicering. Vad gäller Collis har han 

skrivit en annan artikel som blivit ”peer reviewed” vilket ökar hans trovärdighet. 

Artiklar, rapporter och utredningar är inte vetenskapliga artiklar och kan därför 

ifrågasättas. Dessa skrifter är inte granskade av en tidsskrift eller liknande och resultatet 

kan ha påverkats i någon riktning av till exempel lobbyister. Artiklarna från Balans har 

vi använt för att tillföra aktuella intressanta diskussioner inom ämnet samt lite 

undersökningar främst ifrån Danmark. Utredningen av Thorell och Norberg åt Svenskt 

Näringsliv är kanske inte den mest trovärdiga utifrån ett forskarperspektiv men eftersom 

det inte finns så mycket annan forskning i Sverige anser vi ändå att det var intressant att 

använda den. Den behandlar slopandet av revisionsplikten och båda författarna är 

professorer inom redovisning vilket ändå ger utredningen en viss trovärdighet. 

Rapporten Collis (2003) skrev åt DTI (UK Department of Trade and Industry) kan 

också ifrågasättas. Collis et al’s artikel ifrån 2004 är dock välciterad och vi anser att han 

är trovärdig inom ämnet. Statens offentliga utredning 2008:32 och rapporten från 

danska bolagsstyrelsen är gjorda på uppdrag av svenska respektive danska regeringen 

varför vi anser att de har god pålitlighet. De kan dock ha påverkats av till exempel 

lobbyister eller andra intressenter. 

För att kunna tillgodogöra oss informationen i artiklar på ett bra sätt har vi läst i 

Saunders, Lewis och Thornhill’s bok (2003, s.43ff) om att kritiskt granska litteratur. 

Därmed anser vi att vi har fått en kunskap i att kritiskt kunna granska den litteratur vi 

gått igenom och sålla bort icke relevant material. 

Vi har tyvärr inte hittat studier angående varför Malta valt att behålla revisionsplikten 

vilket hade varit intressant för att kunna redogöra för eventuella orsaker. Vi saknar 

också studier ifrån Finland. Här har vi även varit i kontakt med en professor vid Umeå 

Universitet som är verksam inom området för att få reda på om det fanns studier 

angående revisionspliktens avskaffande i Finland. Vi fick svaret att det inte fanns 

studier som var färdigställda men att det var på gång. Vi hade också gärna hittat fler 

studier i Danmark angående faktorer som styr valet av revision.  

 

2.8 Val av teorier 
 

Valet av teorier för en studie tar sin grund i problemformuleringen, då den ger en 

indikation kring vilka teoriområden som är relevanta. Enligt Johansson Lindfors är det 

viktigt att forskaren gör ett kritiskt teorival där ställning tas till teorins ursprung, 

aktualitet och empiriska grund (Johansson Lindfors, 1993, s. 87ff). 

 

Med bakgrund av vår problemformulering, vilka faktorer som styr mindre aktiebolags 

val av revision, har vi valt teorier från de områden vi anser är relevanta för vår studie. 

Exempelvis agentteorin och intressentteorin. Vi vill med vårt val av teori skapa en god 

täckning av viktiga områden i studien, främst vilken nytta mindre aktiebolag får av 

revision vilket i sig kan styra valet av revision. Intressentteorin förklarar den roll 

revisionen spelar mellan företaget och dess intressenter medan agentteorin förklarar den 
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roll revisionen kan spela mellan företagsledningen och aktieägarna. De teorier vi använt 

om etik har vi valt ut efter vad vi ansåg kunde appliceras på vårt problem, det finns fler 

som kan ses som teoretiskt relevanta men inte i vår problemställning.  

 

Vi har valt att fokusera på teorier angående nyttan med revision för det mindre 

aktiebolaget, men det kan finnas fler faktorer som kan påverka valet. Exempelvis; 

relationen med revisorn, anlitar företaget en Big-4 revisorsbyrå eller liten byrå. Vi har 

heller inte valt att använda oss av marknadsföringsteorier som skulle kunna påverka 

valet av revision då vi inte tror att dessa teorier är applicerbara på mindre företag i så 

stor grad att de är betydande faktorer vid valet av revision. Detta är vårt 

ställningstagande. Vi kommer inte att lägga fokus på teorier kring effekter för samhället 

av att revisionsplikten upphör eftersom vårt perspektiv är företagsledningen i det mindre 

aktiebolaget. De politiska aspekterna angående det nya lagförslaget kommer vi inte 

heller fokusera djupare på. Något vi tyckte hade varit intressant att undersöka är om det 

fanns skillnader i olika branscher angående valet av revision och vilka faktorer som är 

betydande vid valet. Vi har dock inte hittat teorier inom det området varför vi inte 

kommer att undersöka det närmare. Teorier om tjänstekvalite och förväntningsgap hade 

kunnat användas i studien. Vi kände dock att det skulle bli ett för stort omfång med 

teorier om vi inte begränsade oss.  

 

Vi anser ändå att de teorier vi tagit upp är de mest betydelsefulla. De hjälper oss att fylla 

vårt syfte samt gör det möjligt att jämföra vår empiri mot tidigare studier med större 

företag. Med hjälp av de valda teorierna och tidigare studier vill vi identifiera de 

faktorer som är betydelsefulla vid valet av revision för mindre aktiebolag vilket kommer 

att utmynna i en faktorsmodell. Utifrån dessa faktorer sätter vi upp hypoteser och 

konstruerar vår enkät. Våra valda teorier kommer att ge oss en bred teoretisk 

referensram som möjliggör en tydlig analys av det empiriska materialet.   
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3. Teoretisk referensram  
Detta kapitel kommer att presentera den teoretiska referensram vi satt upp för studien. 

Till en början presenteras behovet av revision innan vi riktar in oss mer emot teorier 

relevanta för vår problemställning. Utifrån teorier försöker vi att förklara vilka faktorer 

som gör att ett mindre aktiebolag väljer revision och vilken nytta den kan ge. Efter 

denna genomgång tar vi upp forskning ifrån länder som avskaffat revisionsplikten för 

att se vilka faktorer som varit avgörande vid valet av revision där. Slutligen 

sammanfattar vi teorikapitlet i en modell med de faktorer vi kommit fram till är 

betydande vid valet av revision, utifrån denna faktorsmodell formuleras påståenden 

vilka vi ämnar analysera i uppsatsen. 

 

3.1 Behovet av revision 
 

Enligt FAR (2002, s. 13) är definitionen av revision ”att kritiskt granska, bedöma och 

uttala sig om redovisning och förvaltning”. Revisionens syfte är alltså att oberoende 

granska och bedöma att den ekonomiska information som ett företag tillhandahåller 

intressenterna är trovärdig. I början var anledningen att ha revision främst att 

aktieägarna saknade kontroll över förvaltningen av företaget och därigenom ville få det 

säkerställt att bolagets sköttes på ett bra sätt av ledningen. (Moberg, 2006, s. 34) 

 

Sedermera uppstod också ett behov av kontroll hos andra intressenter såsom 

kreditgivare, samhället och anställda (Moberg, 2006, s. 34). Företagets redovisning 

bidrar till att reducera den informationsasymmetri som kan finnas mellan företaget och 

dess intressenter. Detta informationsproblem kan uppkomma antingen när ett avtal ingås 

eller vid ett befintligt avtal. Det förstnämna kallas för ”adverse selection” vilket är 

aktuellt när exempelvis kreditgivare ska låna ut pengar till ett företag vill de veta i vilket 

skick företaget är och dess möjligheter att betala tillbaka ett lån i framtiden. Revision 

kan här spela en roll för att minska informationsasymmetrin. Den andra aspekten, 

”moral hazard”, uppstår vid ett befintligt avtal när till exempel kreditgivaren lånat ut 

pengar till företaget och har en säkerhet mot lånet. I detta fall vill kreditgivaren veta att 

företaget sköter sina åtaganden enligt vad som är avtalat. Om företaget inte skött sina 

åtaganden kanske kreditgivaren vill använda sin säkerhet innan företaget eventuellt går i 

konkurs. Redovisningen hjälper intressenterna att få en bild av företagets finansiella 

hälsa och hur företagsledningen driver företaget. Med anledning av detta har revisionen 

en viktig roll genom att ge redovisningen trovärdighet för företagets intressenter och 

minska informationsasymmetrin (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007, s. 25ff).  

 

3.2 Agentteorin 
 

Agentteorin är en teori som används i många informationsekonomiska sammanhang 

vilket skulle kunna förklara varför företag väljer att låta sig bli reviderade. Den 

fokuserar på risk och en överenskommelse mellan två parter och tillämpas när det 
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uppstår konflikter mellan aktieägare och företagsledare där deras intressen skiljer sig åt 

(Eisenhardt, 1989, s. 69).  

Teorin har under de senaste åren varit en av de mest använda teorierna inom 

redovisning och revision där kontrakt skapas mellan företagsledning (agenten) och 

aktieägare (principalen). Meningen med kontraktet är att agenten ska agera istället för 

principalen och maximera deras nytta i företaget. Eftersom principalen inte är delaktig i 

företaget så kan det finnas incitament för agenten att agera utifrån egna intressen. Att 

utomstående ägare och företagsledare kan ha olika intressen är ingenting nytt vilket 

Svanström (2008) konstaterar i sin avhandling. Ett exempel som diskuteras är att 

företagsledaren mest ser till att maximera sin egen nytta och inte alltid tänker på 

företagets bästa. Företagsledaren kan även vara mer riskbenägen och tänka kortsiktigt 

och inte i första hand på framtida avkastning. En anledning till det kan enligt Svanström 

vara att företagsledaren inte förväntar sig att arbete inom företaget i framtiden. Därmed 

vill företagsledaren maximera sin nytta kortsiktigt. (Svanström, 2008, s. 17)  

 

 

Figur 2. Principal – agentförhållandet (Eilifsen, Messier & Glover, 2010, s. 6, egen 

bearbetning)  

Det skilda intresset mellan parterna kan leda till problem för ägarna på grund av 

bristfällig information från företagsledaren. Detta är grunden i agentteorin att agenten 

har ett stort övertag mot principalen exempelvis eftersom agenten sitter inne med bättre 

information om hur den finansiella situationen ser ut i företaget (Svanström, 2008, s. 

23).  

Principalen kan försöka att förhindra detta genom att sätta upp mål för att agenten ska 

agera i ägarnas intresse och kompensera agenten med till exempel bonusprogram. 

Denna kompensation kan dock ge incitament till att manipulera rapporter om företaget 

underpresterar jämfört med eventuella målsättningar. Detta för att ägare ska uppfatta att 

företaget uppnår specifika mål under året och därmed dela ut bonusar till ledningen. Det 

är nästan omöjligt för principalen att försäkra sig om att agenten alltid agerar och fattar 

beslut som ligger inom principalens intressen. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308) 
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Det förhållande och problem som kan uppstå i agentteorin motiverar principalen att 

anlita en revisor som granskar räkenskaperna som en oberoende tredje part. Detta ger en 

möjlighet att förhindra att en sådan komplicerad relation som nämnts ovan uppstår 

mellan agenten och principalen och istället stärker relationen. Det görs för att 

säkerhetsställa att företagsledaren inte ska kunna ge en missvisande bild av företagets 

finansiella situation. Genom att anlita en revisor som reviderar räkenskaperna stärks 

agentens trovärdighet att den ekonomiska information som lämnas om företaget är 

korrekt och eventuella osäkerheter mellan båda parter minskar (Collis, 2010, s. 219). 

Detta eftersom det blir lättare för principalen att förlita sig på den information som 

agenten delger i de finansiella rapporterna (Svanström, 2008, s. 25). 

Agentteorin borde styrka att de flesta företag kommer att vilja använda sig av revision 

eftersom den leder till ökad kontroll och bidrar till att ägarna får mer och trovärdigare 

information. Eftersom vi undersöker mindre aktiebolag kan ledningen och ägaren vara 

samma person eller tillhöra samma familj. Med bakgrund av det borde inte agentteorin 

ha så stor påverkan på valet av revision eftersom det kanske inte borde finnas samma 

behov för kontroll och informationsasymmetri. Eftersom det saknas tidigare studier 

riktade mot mindre aktiebolag är det ändå intressant att undersöka om det finns ett 

kontrollbehov och om informationsasymmetri är ett problem. 

 

3.3 Intressentteorin  
 

Det finns flera olika teorier om intressenter kring företag, två av dessa teorier kallas för 

”Shareholder theory” och ”Stakeholder theory”. Teorierna liknar varandra men de har 

lite olika infallsvinklar. Vi väljer att redogöra för båda teorierna för att läsaren ska få en 

förståelse till valet av teori att utgå ifrån.  

 

Shareholder theory är en teori som fokuserar mer på förhållandet mellan 

företagsledningen och aktieägaren som blir väldigt likt ett agentförhållande. Detta när 

företagsledningen agerar för aktieägarnas bästa vilket de gör genom optimala 

investeringar av de resurser som finns tillgängliga. Shareholder theory bygger på att 

maximera sin nytta på kort sikt och satsa mycket kapital på kortsiktiga investeringar 

som ger en hög avkastning för att på så sätt öka aktiepriset vilket är fördelaktigt för 

aktieägarna. Detta görs enbart för att tillgodose sina aktieägares intressen och visa 

resultat utan att ta hänsyn till sina andra intressenter. Vad som kan hända när ledningen 

agerar impulsivt för aktieägarnas räkning utan att tänka på andra intressenter är att de 

kan förlora dem i längden. Det i sin tur kan leda till att företaget så småningom går i 

konkurs eftersom det inte finns några intressenter kvar som vill investera i företaget 

eftersom de tar för stora risker. En strategi som kan tillfredsställa alla intressenterna på 

ett bättre sätt kan vara att investera på lång sikt exempelvis i projekt som skulle kunna 

ge dem högre avkastning på längre sikt med en låg risk. (Yamak & Süer, 2005, s. 112) 

 

En annan teori om intressenterna är stakeholder theory som även kallas för 

intressentmodellen. Stakeholder theory säger enligt teorin att en intressent kan vara en 

grupp eller individ som kan påverka eller påverkas av företagets prestationer eller 

handlingar. Stakeholder theory är även en teori som sträcker sig betydligt längre och 



TEORETISK REFERENSRAM 

18 

 

bredare än shareholder theory eftersom den visar att företagsledningen har förpliktelser 

att tillgodose alla intressenter och aktieägare. Vi har valt att använda oss av stakeholder 

theory eftersom den tar hänsyn till alla intressenterna jämfört med shareholder theory 

som bara tar hänsyn till relationen mellan ägare och företaget. (Yamak & Süer, 2005, s. 

113)  

Stakeholder theory är också inriktad på att ge företaget bättre förutsättningar att kunna 

hantera företagsproblem och ser företaget ur företagsledningens perspektiv. För att 

kunna ge företaget en bättre förutsättning och hälsosammare arbetsmiljö så ligger det 

huvudsakliga fokuset på att vinstmaximera verksamheten på lång sikt. Detta görs 

genom att investera försiktigt på lång sikt och inte ta för stora risker. (Yamak & Süer, 

2005, s. 113) 

Intressentmodellen betonar även företagsledningens inre roll och fokuserar på hur 

företaget ska agera tillsammans med omvärlden. Utifrån intressentmodellen ska alltså 

företagsledningen inte bara värna om ägarens om hur företaget ska ledas utan också ta 

hänsyn till alla intressenter runt företaget. Exempelvis anställda, ägare, leverantörer, 

kunder och kreditgivare eftersom alla intressenter, mer eller mindre, spelar en viktig roll 

och bidrar med nytta till företaget. (Freeman, Harrison, Wicks, 2010, s. 24ff)  

 

 

Figur 3. Intressentmodellen (Freeman et al, 2010, s. 24, egen bearbetning)  

Företagsledningen måste försöka se till intressenternas krav och önskemål och försöka 

ge något tillbaka i form av belöning så att intressenterna inte drar sig undan från 

företaget. Samtidigt är det en omöjlighet för företaget att tillgodose alla intressenters 

behov och krav vilka kan vara motstridiga även om varje intressent i sig tillför företaget 

något och gör det möjligt för företaget att bevara och öka sina resurser (Freeman et al, 

2010, s. 22ff). Företaget kommer då i första hand att försöka tillgodose de intressenters 

krav som företaget är direkt beroende av för att kunna bedriva verksamheten (Yamak & 
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Süer, 2005, s. 113). Intressenterna har sina egna personliga mål och är mån om att sina 

investeringar ger avkastning. Hur lojala intressenterna är gentemot företaget kan bero på 

hur länge de varit verksamma och hur intensivt de har deltagit i verksamheten. 

Intressentens vilja att lämna företaget kan öka om den mottagna belöningen minskar 

eller uteblir med tiden, vilket kan leda till att intressenten ser möjligheter att öppna upp 

sig för andra företag (Freeman et al, 2010, s. 111ff). En konsekvens av att tappa 

intressenter skulle vara att företaget tappar slagkraft och inte blir lika 

konkurrenskraftiga på marknaden, vilket kan resultera i att företaget försvinner ifrån 

marknaden.      

Ett sätt att förhindra konflikter mellan företag och intressenter är att ständigt förse 

intressenter med tillförlitlig ekonomisk information. Det kan uppstå problem mellan 

företaget och intressenterna då företagsledningen har bättre information än 

intressenterna om den verkliga ekonomiska ställningen och det resultat som företaget 

presterar. Om intressenterna får tillgång till tillförlitlig information blir det lättare för 

dem att ställa rimliga krav på företaget angående kreditgivning som företaget kan uppnå 

eftersom intressenterna är mer trygga i investeringen (Svanström, 2008, s. 16ff). 

Tillförlitlig information reducerar risken för intressenterna varför företaget kan anlita en 

revisor som oberoende granskar företagets räkenskaper. I den mån intressenterna är 

”riskaverse” kommer det att vara hög efterfrågan på redovisningsinformation, eftersom 

mer information skulle kunna minska riskerna genom att den kan öka precisionen i de 

framtida prognoserna för investeringarna. Därmed kan intressenterna tvinga fram mer 

information av företaget genom att företaget är i behov av kapital vilket gör att de kan 

tvingas möta efterfrågan på information av intressenterna (Artsberg, 2003, s. 77). Ifall 

det råder risk för konkurs eller om det finns finansiella risker med företaget är såklart 

behovet av tillförlitlig information högre.  

Intressenterna är som sagt beroende av den information företaget tillhandahåller och en 

stor del av den informationen kommer från årsredovisningen, främst ifrån balans- och 

resultaträkningen (Artsberg, 2003, s. 78). Intressenterna kräver att den information som 

lämnas till dem är tillförlitlig och trovärdig. Eftersom företagsledningen har incitament 

till att manipulera rapporter om företaget underpresterar efterfrågar intressenterna någon 

sorts kontroll av den information som ges. Att anlita en revisor som utför revision av 

företaget är något som är viktigt för både mindre- och stora aktiebolag när det gäller att 

lämna ut trovärdig information till sina intressenter. Detta kan hjälpa företagsledningen 

att bygga upp förtroendet gentemot intressenter om att den ekonomiska information 

företaget tillhandahåller är korrekt. En studie från Kina om frivillig revision visade att 

företag som använder sig av frivillig revision jämfört dem som är tvungna att ha 

revision hade bättre delårsrapportering och bättre kvalité på information. Detta kan 

bidra till att intressenter värderar företag som frivilligt blir reviderade högre dels 

eftersom företaget frivilligt har valt revisionen vilket kan tyda på att de inte har något att 

dölja. Detta kan leda till att intressenter är villig att satsa mer i företaget (Haw, 2008, 

s.65ff) vilket vi tror kan vara en faktor som påverkar mindre aktiebolag i valet att 

frivilligt underkasta sig revision.  
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3.3.1 Samhället  
 

I vårt fall består samhället främst av kommun och stat som vill att företagen ska betala 

in rätt summa skatt. Samhället är genom Skatteverket en intressent som kommer att 

påverkas i stor grad vid slopandet av revisionsplikten. Skatteverket anser att 

avskaffandet kan ge mer fel i redovisningen om fler och fler väljer att plocka bort 

revision. I gengäld får Skatteverket 40 miljoner SEK extra av regeringen för att 

kontrollera bokföringen i företagen. Regeringen har beräknat att slopandet av 

revisionsplikten kommer leda till att skatteintäkterna kommer minska med 1,3 miljarder 

SEK när det inte finns en revisor som kontrollerar att det inte blir fel i redovisningen. 

Denna siffra är uppskattad och det är inte säkert att skattebortfallet hamnar på den 

nivån. (Lennartson, 2010, s. 20ff) Slopandet av revisionsplikten kommer förmodligen 

kosta samhället i form av ett bortfall av skatteintäkter och ökade kostnader för 

Skatteverket när de får ökade befogenheter att göra kontroller hos företagen. I gengäld 

gör slopandet av revisionsplikten att företagen får mer pengar att röra sig med vilket kan 

ha en positiv inverkan på dem så att de går bättre och genererar högre skatteintäkter.  

I en utredning av SOU (2008) framgår att det betalades in 133 mkr för lite i skatt under 

2007, varav en tredjedel kunde hänföras till ”mikroföretag”. Mikroföretag är, enligt 

SOU (2008), företag med en lönesumma under 1mkr på ett år vilket kan jämställas med 

att företaget har max 3 anställda (vår beräkning). Denna utredning visar att det är stor 

del av de mindre företagen som gör fel med skatteinbetalningarna varför vi anser att 

undantaget av revisionsplikten kan få stora följder på andelen uppkomna skattefel. Ett 

skattefel är skillnaden mellan den betalda skatten och den summa skatt som skulle ha 

betalats om alla redovisade korrekt. Att det blir ett skattefel kan bero på misstag eller 

uppsåtliga bedrägerier. T.ex. svarta löner eller fel rapportering av moms. (SOU, 2008, s. 

141ff) Det är dock oklart i vilken utsträckning som revisionen förhindrar ekonomisk 

brottslighet och ger ett mer tillförlitligt skatteunderlag. Vad som däremot har kunnat 

bevisas är att revisionen och revisorns närvaro inom företaget kan avskräcka ledningen 

från att begå medvetna brott (Svanström, 2008, s. 38).  

Revisionen har här en nytta eftersom den kan säkerställa att bokföringen är tillförlitlig. 

Revisorn kontrollerar dock inte skattedeklarationerna som företaget skickar in löpande 

under året till Skatteverket. Men eftersom revisorn har en skyldighet att rapportera till 

Skatteverket ifall företaget brustit i sina skyldigheter att betala skatter och avgifter så 

har ändå revisorn en sorts kontroll gentemot skatteverket och att de siffror som kommer 

Skatteverket tillhanda är korrekta (ABL 9:34,37). Om det finns väsentliga anmärkningar 

i redovisningen hos företaget lämnar revisorn en oren revisionsberättelse som revisorn 

därefter är skyldig att skicka till Skatteverket. En oren revisionsberättelse borde ge 

Skatteverket incitament till att granska företaget. Ifall Skatteverket bestämmer sig för att 

granska ett företag blir denna lättare när företaget anlitat en revisor eftersom det då 

borde vara ordning och reda i bokföringen. Detta på grund av att revisorn kontrollerat 

bokföringen en gång, hittat eventuella felaktigheter och att det inte saknas underlag till 

redovisningen. Revisorns anmälningsskyldighet vid upptäckta fel i redovisningen samt 

revisorns ansvar för t.ex. bokföringsbrott och skattebrott främjar indirekt att uppgifterna 

i bokföringen och skattedeklarationerna är tillförlitliga eftersom revisorn inte vill råka 

illa ut. (SOU, 2008, s. 144ff) 

Oavsett företagets val att ha revision eller inte så kommer det fortfarande att ligga i 

Skatteverkets intresse att skatteunderlaget är korrekt. Skatteverket anser att kvalitén på 
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boksluten skulle påverkas på ett negativt sätt och att riskerna för skattefel skulle öka 

ifall företagen väljer bort revision (Skatteverket, 2011, s. 20). Eftersom det kan uppstå 

mer fel i redovisningen bland företag som inte blir reviderad ger det Skatteverket en 

större anledning till att utföra skattegranskning hos dessa företag (Svanström, 2008, s. 

39). För att minska skattefelet bland företagen så kommer Skatteverket även att vidta 

andra åtgärder. Skatteverket har lämnat in ett lagförslag för att tillverka enklare 

blanketter och broschyrer för att underlätta för företagen att göra rätt men även försvåra 

att göra fel. Kontrollverksamheten inom Skatteverket har också en målsättning att tidigt 

sätta in kontroller för att kunna påverka beteendet hos företag och agera förebyggande 

för att stoppa nya skattefuskare. Målet med kontrollverksamheten är även att rikta sig 

mot mer avancerat skattefusk i syfte att skydda det företag som sköter skattebetalningen 

och förhindra att företag konkurrerar på olika villkor (Skatteverket, 2011, s. 20). 

 

3.4 Nyttan av revision för företaget 
 

Nyttan med revision är inte helt enkel att beskriva och mäta där kostnaden för revision 

jämförs med den upplevda nyttan som revisionen kan bidra med. Knechel, Niemi och 

Sundgren (2008) skriver att det både finns intern nytta och extern nytta av revision. 

Intern nytta av revision är knuten till kontroll inom företaget och organisationens 

komplexitet. Extern nytta är mer bunden till den finansiella informationen som används 

av tredje part för att bedöma företaget, t.ex. kreditgivare. (Knechel et al, 2008, s. 70ff) 

När ett litet företag blir reviderat så kan revisionskostnaden ibland kännas 

oproportionerlig jämfört med företagets omsättning och storlek. Därför kan det vara 

svårt att motivera varför det är nödvändigt att utföra en revision av deras ”enkla” 

bokföring när kostnaden är så hög relativt sett utifrån ett mindre företags perspektiv 

(Fisher, 2005, s. 31).  Här nedan följer en genomgång av nyttan för revision enligt 

litteratur och tidigare studier. Detta kommer att ge en bakgrund till de faktorer som är 

betydelsefulla vid valet av revision. 

 

3.4.1 Intern nytta 
 

Revision kan innebära flera fördelar för ett företag. Internt kan revisionen reducera 

informationsasymmetri genom reviderad redovisningsinformation, vilket leder till bättre 

beslutsunderlag för ledningen och därigenom bättre beslut (Collis et al, 2004, s. 96ff). 
Enligt Knechel et al (2008, s. 65ff) förbättrar revision också effektiviteten i interna 

processer. Detta innebär att revisionen har en intern funktion för företagen, även om 

företaget inte är finansierat med skulder eller inte har utomstående ägare. Forskning har 

också visat att revision kan fylla en intern funktion hos företag (Svanström, 2004, s. 

117ff).  

En studie av Wallace visar att speciellt mindre företag anser att revisionen största bidrag 

snarare är förbättrad effektivitet än förbättrad extern redovisning (Wallace, 1981, s. 

267). Revisorn kan hjälpa till genom att ge förslag på hur företaget ska förbättra 

effektiviteten till exempel i produktion genom att hitta processer som inte är effektiva 

eller genom andra nya lösningar (Knechel et al, 2008, s. 70). Eftersom det finns en stor 
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kompetens i en revisionsbyrå kan de hjälpa företag genom att i revisionen ge råd och 

tips vad som kan göras för att förbättra verksamheten och lönsamheten (Svanström, 

2004, s. 117).  

Revision kan också vara en kompensation för förlust av kontroll (Abdel-Khalik, 1993, s. 

31). Detta kan förklaras med agentteorin men kan också beröra företag där ägaren och 

ledningen är samma person/-er. I mindre företag kan det vara vanligt att ägaren också 

styr företaget varför denne har en övergripande kontroll över verksamheten. När dessa 

företag växer och blir mer komplexa blir det också svårare att ha kontroll på att allt går 

rätt till så att verksamheten är effektiv samt följer lagar och förordningar. Denna 

efterfrågan på revision kommer inte ifrån agentteorin utan beror mer på att ledningen 

och kontroll är separerat vilket betyder att efterfrågan för revision kan finnas även när 

ägarna också leder företaget (Carey et al, 2000, s. 39; Sundgren, 2007, s. 25ff). När ett 

företag växer kan ledningen tappa kontroll när informationsasymmetri uppkommer 

mellan ledning och anställda (Fama & Jensen, 1983, s. 301ff) och övervakningen 

försämras vilket kan öka behovet av revision som kompensation för förlust av kontroll 

(Abdel Khalik, 1993, s. 36ff). Minskad möjlighet till övervakning ökar också risken för 

att anställda inte agerar i linje med företagets bästa; de kanske inte anstränger sig till det 

yttersta, konsumerar företagets resurser privat eller begår bedrägerier (Williamson, 

1975, 127ff). Revision kan kompensera för denna förlust av kontroll och minska risken 

för stöld av företagets tillgångar enligt Williamson & Ouchi (1981, refererad i Van de 

Ven & W. E. Joyce 1981, s. 351). Revisorns granskning kan också leda till att rutiner 

förbättras så att det är svårare för anställda att agera emot ledningens och ägarnas 

intressen. Enligt Anderson, Francis och Stokes (1993, s. 371ff) kan också revisionen 

fungera som en kostnadseffektiv kontroll av agenten. En studie ifrån Danmark 

ifrågasätter dock om ökad kontroll tillför så mycket i mindre företag med få anställda 

(Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, 2005, s. 66ff). Eftersom studierna är motsägelsefulla 

vore det intressant att få reda på hur mindre aktiebolag i Sverige ser på revisionen som 

en sorts kontroll av verksamheten.  

 

3.4.2 Utomstående ägare 
 

En del av nyttan med revision kan förklaras av agentteorin och informationsproblemet 

förklarat i tidigare avsnitt. Revisionen anses vara en förhållandevis billig övervakning 

av ledningens agerande i ett företag och kontroll att den ekonomiska informationen är 

korrekt (Watts & Zimmerman 1986, s. 312ff). Genom revision reduceras 

agentkostnaden för utomstående ägare (Svanström, 2008, s. 26). Nyttan av revision 

anses vara högre när agentproblemet är mer påtagligt, alltså när ägandet och ledningen 

är separerat (Svanström, 2008, s. 27). Enligt tidigare studier är utomstående ägare 

villiga att betala en kostnad för att övervaka företagets ledning arbete (Jensen & 

Meckling, 1976, s. 308ff). En annan studie i Malta har visat att majoriteten av de 

ägarledda företagen inte anser att förtjänsten med revisionen överstiger kostnaderna 

vilket också skulle kunna stödja att det är en skillnad i efterfrågan mellan ägarledda 

företag respektive företag med utomstående ägare (Tabone & Baldacchino, 2003, s. 

389). Genom att anlita revisor reduceras informationsasymmetrin mellan ledning och 

ägare vilket också kan reducera risken för att ledningen agerar i sitt eget intresse. Enligt 

en studie av Berry & Robertsson (2006, s. 188ff) använder utomstående ägare i 

huvudsak två typer av information vid investeringsbeslut. Företagets redovisning var 
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viktig men även information erhållen från företagsledningen genom personliga 

kontaktar. 

Genom att vi studerar mindre företag så är det förmodligen ett nära förhållande mellan 

ledning och ägare vilket gör att agentproblemet torde vara mindre påtagligt. Flera 

studier visar också att efterfrågan på revision är mindre när det inte finns utomstående 

ägare (Seow, 2001, s. 74; Collis et al, 2004, s. 97).  En studie i Kanada visar dock att 

företagsledningens ägarandel inte påverkar efterfrågan på revision (Senkow, Rennie och 

Wong, 2001, s. 111). Tidigare studier har alltså inte gett samma resultat och eftersom de 

företag som undantas ifrån revisionsplikt är mindre än de som undersökts i tidigare 

forskning vill vi ställa upp påståenden för att se om det finns en koppling mellan 

ägarförhållandet och efterfrågan på revision. 

 

3.4.3 Kreditgivare och andra intressenter  
 

Förutom aktieägarna (principalen) är revisionen viktig för de tidigare beskrivna 

intressenterna; kreditgivare, Skatteverket, kunder och leverantörer. Ett företag kommer 

förmodligen vid någon tidpunkt vara tvunget att ta ett lån för att finansiera 

verksamheten. Genom att räkenskaperna är reviderade minskar risken för kreditgivare, 

kunder och leverantörer vilket kan förbättra företagets villkor gentemot dessa parter. 

Risken reduceras hos intressenterna eftersom de kan lita på att den finansiella 

informationen är tillförlitlig. Detta leder till en säkrare bedömning av företaget och kan 

därmed erhålla lägre räntor från exempelvis kreditgivare eftersom de kan göra en 

säkrare bedömning av företagets betalningsförmåga i framtiden. (Svanström, 2008, s. 

26). I en artikel i Balans uttalar sig chefer från tre av Sveriges storbanker. De framhåller 

vikten av att bokföringen är trovärdig för att de ska kunna bedöma företagets framtida 

betalningsförmåga (Danielsson, 2010, s. 19). Forskning har också visat på att 

företagsledningen är intresserad av att bära agentkostnader såsom revision på grund av 

relationer till kreditgivare (Jensen & Meckling, 1976, s. 310). Ur leverantörers 

synvinkel så kan tillförlitlig finansiell information om företaget göra att företaget får 

längre tid på sig att betala. För kunderna är det positivt med reviderade räkenskaper i ett 

företag eftersom de då kan känna sig säker på att om de till exempel beställt. en bil, 

kommer företaget troligtvis inte att gå i konkurs innan bilen levererats och garantier 

kommer gälla.  

Allt detta är till nytta för företaget och det har undersökts ifall företag anlitar en 

kvalificerad revisor för att öka trovärdigheten på den finansiella informationen. En 

studie visade att bland de minsta företagen kunde inget stöd hittas för att 

skuldsättningen påverkade valet av revisor. Bland de medelstora och stora företagen 

fanns det stöd för att skuldsättningen påverkade valet av att välja en kvalificerad revisor. 

Slutsatsen i studien var att när företagen blev större litade bankerna mer på den 

finansiella redovisningen varför det var viktigt att ha en kvalificerad revisor. I mindre 

företag var det mer viktigt med personlig garanti för lånet. (Knechel et al, 2008, s. 70ff) 

En undersökning av FAR visar att en stor del av de mindre företagen själva anser att det 

är större risk att göra affärer med företag som inte blir reviderade. I Umeå var det 64 % 

som ansåg att ej reviderade företag var mer riskfyllda jämfört med snittet i Sverige på 

69 % (FAR, 2010, s. 23). 



TEORETISK REFERENSRAM 

24 

 

 

3.4.4 Skatteverket och samhället  
 

Skatteverket anser att kvalitén på boksluten skulle påverkas på ett negativt sätt och att 

riskerna för skattefel skulle öka ifall företagen väljer bort revisionen (Skatteverket, 

2011, s. 20). Revisionen tillför här en nytta för det mindre aktiebolaget eftersom den 

kan säkerställa att bokföringen är tillförlitlig. Ifall Skatteverket bestämmer sig för att 

granska ett företag blir granskningen lättare när företaget anlitat en revisor eftersom det 

då borde vara ordning och reda i bokföringen. Revisorns anmälningsskyldighet vid 

upptäckta fel i redovisningen samt revisorns ansvar för t.ex. bokföringsbrott och 

skattebrott främjar indirekt uppgifterna i bokföringen och skattedeklarationerna är 

tillförlitliga eftersom revisorn inte vill råka illa ut. (SOU, 2008, s. 144ff) 

Det är dock oklart i vilken utsträckning som revisionen förhindrar ekonomisk 

brottslighet och ger ett mer tillförlitligt skatteunderlag. Vad man däremot har kunnat 

bevisa är att revisionen och revisorns närvaro inom företaget kan avskräcka ledningen 

från att begå medvetna brott (Wallace, 1981, s. 269ff; Tabone & Baldacchino, 2003, s. 

389ff). Eftersom det kan uppstå mer fel i redovisningen bland företag som inte använder 

sig av revision ger det Skatteverket en större anledning till att utföra skattegranskning 

hos dessa företag (Svanström, 2008, s. 39). Med en aggressivare kontrollstrategi från 

Skatteverket är tanken att företag ska känna att upptäcktsrisken är hög för företag som 

försöker fuska (Skatteverket, 2011, s, 20). Ett sådant agerande från Skatteverkets sida 

kan leda till att många företag väljer att ha kvar revision trots att den är frivillig 

(Svanström, 2008, s.39). Genom att bli reviderad kan de mindre aktiebolagen minska 

risken att bli granskad och att de gör fel vilket kan leda till straffavgifter. Därmed kan 

revisionen ge en nytta för de mindre aktiebolagen då det kan leda till en minskad risk att 

bli ålagda straffavgifter och att bli granskade. 

 

3.5 Företagsledningens etik 
 

Valet av revision kan också kopplas till etik. Vill företagen redovisa rätt siffror även 

utan revisionsplikt?  Det är framförallt två teorier från etiken vi val att behandla, 

pliktetik och konsekvensetik. Pliktetik handlar till exempel om att företagen vill 

tillhandahålla en korrekt redovisning eftersom företagen vill göra rätt för sig och inte 

bryta mot lagar, regler och principer. Eftersom det kan vara svårt att ha normer och 
regler som passar till alla situationer finns också konsekvensetiken. Konsekvensetiken 

handlar om att ett företag vill ha en korrekt redovisning för att inte riskera att få 

negativa konsekvenser, såsom skattekontroll, och att den korrekta redovisningen kan 

medföra positiva konsekvenser. Med dessa två teorier vill vi undersöka om etiken 

påverkar beslutet att frivilligt låta sig bli reviderad då vi saknar studier i detta 

ämnesområde. (Koskinen, 1999, s. 38ff; Roos, 2007, s. 34ff; Tännsjö, 2000, s. 24ff) 
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3.5.1 Pliktetik 
 

I pliktetiken ses handlingar utifrån ett principperspektiv (Brytting, 2005, s. 44ff). 

Pliktetiken bygger på att det finns lagar, regler och principer som avgör hur vi ska 

handla eftersom det är fel att bryta mot dessa (Koskinen, 1999, s. 38; Roos, 2007, s. 

36ff). Konsekvensen av en handling spelar ingen roll (Tännsjö, 2000, s. 60). En 

företagsledare manipulerar därmed inte siffror eftersom han/hon då bryter mot lagar, det 

spelar ingen roll om handlingen skulle ge positiva konsekvenser. Pliktetiken kan också 

kopplas till valet av revision. Även om det kan vara dyrt för företaget att anlita revision 

och det kan vara tveksamt hur stor nytta revisionen ger så väljer företagen ändå att bli 

reviderad för att säkerställa att den ekonomiska informationen som tillhandahålls är 

korrekt.  

 

3.5.2 Konsekvensetik 
 

I denna teori är fokuset på de konsekvenser en handling medför. En reviderad 

redovisning kanske medför positiva konsekvenser för företaget genom att det blir lättare 

erhålla lån, medans en oreviderad redovisning kan medföra större risk att Skatteverket 

gör en granskning vilket kan vara en negativ konsekvens. En form av konsekvensetik är 

Utilitarism där en person vill nyttomaximera genom sina handlingar (Brytting, 2005, s. 

39ff; Tännsjö, 2000, s. 26). Tanken är att när fördelarna av en handling är större än 

nackdelarna ska handlingen genomföras (Roos, 2007, s. 34ff). Konsekvenserna av en 

handling bedöms för att avgöra om handlingens effekt är positiv eller negativ 

(Koskinen, 1999, s. 41). Ingen hänsyn tas till lagar och regler vilket kan främja att 

revisionen väljs bort för att underlätta fusk. Ett exempel kan vara valet av revision. 

Revisionen är en sorts kontroll på att företaget inte fuskar och förbättrar därmed 

relationer med intressenter vilket kan leda till minskade kreditkostnader och minskad 

risk att bli granskad av Skatteverket. Om dessa positiva konsekvenser överstiger 

kostnaden för revisionen ska företaget bli reviderad enligt Utilitarism. Det kan också 

vara så att ledningen i företaget väljer att manipulera redovisningen för att gynna sig 

själv och sina anställda och då är konsekvensen positiv så länge ingen annan får 

kännedom om vad som pågår. Konsekvensetiken kan göra att företagsledaren blir alltför 

kortsiktig i bedömandet av konsekvenserna av en handling för att han/hon vill 

maximera vinsten så fort som möjligt (Koskinen, 1999, s. 42).  

 

3.6 Tidigare studier angående frivillig revision 
 

Här nedan följer en genomgång av tidigare utförda studier på företag som liknar de 

mindre aktiebolag som kommer att undantas revisionsplikten i Sverige. Matrisen visar 

de faktorer som är betydande till varför mindre företag i Australien, Danmark och 

England väljer revision. 
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Tabell 1. Sammanställning av tidigare studiers resultat 

 Australien Danmark England 

Företagets storlek X  X 
Kontroll för utomstående ägare X  X 

Trovärdighet gentemot intressenter  X X 

Högre kvalité på redovisning   X 

 

3.6.1 Efterfrågan på frivillig revision hos familjeägda företag från 

Australien 
 

I en studie av Carey et al (2000) undersöks vilka faktorer som styr efterfrågan på intern 

och extern revision hos familjeägda företag i Australien. Studien fokuserar på faktorer 

såsom storlek på företaget och skuldsättning vilka enligt forskarna borde ha ett positivt 

samband med efterfrågan på revision. Forskarna undersökte också agentteorins samband 

då familjeägda företag skiljer sig ifrån vanliga då det kan tänkas att agent problemen är 

mindre. Teorin är som tidigare förklarat agentkostnaden ökar i och med större 

separation mellan ägare och ledning vilket leder till att revisionen ger mer nytta. Enligt 

Carey et al är tidigare studier inom området begränsat när det gäller familjeföretag 

eftersom det inte anses vara en hög grad av separation mellan ledning och ägare. 

Forskarna anser ändå att agentproblemen kan finnas i familjeföretag beroende på hur 

stor del av ledningen eller styrelsen som inte bestod av familjemedlemmar. Om det 

familjeägda företaget hade en mindre del utomstående ägare kunde det skapa en 

agentkonflikt mellan de utomstående ägarna och ägarna som tillhörde samma familj. 

Detta eftersom det familjestyrda företaget har incitament att agera för sin familjs 

intressen som kanske inte är i linje med de utomstående ägarnas. En slutsats i studien 

var att fler utomstående ägare ledde till en större efterfrågan på revision vilket även 

Benston (1985) kom fram till. (Carey et al, 2000, s.38ff) 

 

3.6.2 Avregleringen i England 
 

England införde revisionsplikt år 1967 för alla aktiebolag. 1993 infördes de första 

undantagen från revisionsplikt för mindre aktiebolag (Thorell, 2005, s. 25). Därefter har 

gränsvärdena höjts flera gånger tills värdena låg på de maximalt tillåtna enligt EU 

(Collis, 2003, s. 10ff). Undantaget från revisionsplikt bygger på att om kostnaden för en 

tvingande regel inte understiger nyttan ska regeln tas bort (Collis, 2003, s. 13). Detta 

tankesätt bygger på att regleringar ska vara baserade på empiriska genomgångar av det 

aktuella området för regleringen (Thorell, 2005, s. 25).  

I studier av Collis (2003) och Collis et al (2004) undersöktes bland annat i vilken 

utsträckning undantaget från revisionsplikten utnyttjades av de aktuella företagen, vilka 

kostnadsbesparingar borttagandet av revision gav och vilka faktorer som hade väsentlig 

påverkan vid företagsledningens frivilliga val av revision (Collis, 2003, s. 17; Collis et 

al, 2004, s. 90). De medverkande företagen i Collis (2003) studie var sådana som föll 

under EU’s maximala gränsvärden för att undantas ifrån revisionsplikt och deras 

företagsledare fick besvara en enkät. Svarsfrekvensen var 30 % av 2633 tillfrågade 
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bolag vilket ansågs representativt av forskaren (Collis, 2003, s. 40). Vi anser också att 

empirin är representativ då stickprovet var så pass stort att det ändå var 790 aktiebolag 

som svarade. Eftersom denna studie undersökt företag som är större än de gränsvärden 

för revisionsplikt i Sverige så kan en jämförelse med svenska företags val av 

revisionsplikt ifrågasättas. Huvuddelen av respondenterna var dock företag som enligt 

de svenska gränsvärdena ligger nära till för att undantas från revisionsplikt (Collis, 

2003, s. 22). Detta gör studien är aktuell att jämföra med Sverige då de svarande till stor 

del är sådana företag som skulle ha undantagits från revisionsplikt i Sverige.  

Företagen i stickprovet bestod av (Collis, 2003, s. 7ff);  

 68 % familjeägda företag 

 90 % av företagen som hade med 1-4 aktieägare 

 44 % som använde externa kreditgivare för att finansiera verksamheten 

 38 % som lånade ifrån familj och vänner.  

 1 % som hade för avsikt att notera företaget på börsen i framtiden varför det inte 
borde ha någon påverkan på beslut ang. rapporteringen 

 85 % som hade en extern kvalificerad redovisningsansvarig som förbereder 
räkenskaperna.  

Vid studiens genomförande var det 58 % som utnyttjade undantaget från revision när 

gränsvärdet för omsättningen var satt till 1 milj. pund. Det vanligaste skälet var att spara 

in kostnaden för revision som var cirka 1000 pund generellt och eftersom företagen inte 

ansåg att de erhöll fördelar eller sparade kostnader med revisionen. Företagsledningen i 

70 % av de undersökta företagen underkastade sig frivilligt revision främst för att 

revisionen tillhandahöll en kontroll för intressenter i företaget såsom banker. 

Företagsledarna ansåg också att revisionen gav en; högre kvalitet på redovisningen, en 

positiv effekt på kreditbetyg samt en kontroll på redovisning och ekonomisystem när 

företaget hade externa ägare som inte hade insyn i företaget. Detta var även 

betydelsefulla faktorer vid valet av frivillig revision. Företagsledarna svarade också att 

de brukade ge bankerna en kopia av den reviderade årsredovisningen till kreditgivarna 

varför den hade stor betydelse vid kreditgivning. Storleken på företaget var också en 

betydande faktor där ett större företag med hög omsättning ger en lägre kostnad för 

revisionen relativt sett till omsättningen. Att storleken har betydelse kan också förklaras 

med att informationsproblemen och agentförhållanden då blir större och mer 

komplicerade. Detta kan göra att ledningen är mer benägen att låta företaget revideras 

trots kostnaden eftersom det kan förbättra agentrelationer genom minskad 

informationsasymmetri samt ge en bättre relation till kreditgivare vilket kan leda till 

lägre kapitalkostnader för finansiering. Storleken på företaget kunde inte ensamt 

förklara valet av revision och därigenom kostnaderna/fördelarna, utan både 

omsättningen och kreditgivarnas uppfattning hade stor betydelse vid valet. Vid en 

höjning av gränsvärdena till EU’s maximalt tillåtna kunde 79 % tänka sig att fortfarande 

bli reviderad för att de ansåg att fördelarna var högre än kostnaden för revision. Denna 

andel var högre än för de mindre företagen varför det tänkas att fördelarna med revision 

är större för större företag. (Collis, 2003, s. 41ff ) 

 

Collis et al (2004) bygger på en enkätundersökning ifrån 1999 med 2288 företag som 

föll under EU’s dåvarande maximivärden för att undantas ifrån revisionsplikt (Collis et 

al, 2004, s. 91). Svarsfrekvensen på 17 % var låg men ändå tillräcklig enligt Krejcie & 

Morgan (1970:608) eftersom 385 svarande översteg minimikravet för ett stickprov vid 

en population på 1 million. Företagen i urvalet var lite större än de som undantas ifrån 
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revisionsplikt i Sverige varför resultatet av undersökningen inte kan jämföras fullt ut 

med vår studie.  62 % av företagen en omsättning mellan 0,5 och 1 million pund (Collis 

et al, 2004, s. 91). 63 % av respondenterna ansåg att revisionen gav sådana fördelar att 

de skulle fortsätta att bli reviderad även om de inte var tvungna (Collis et al, 2004, s. 

94). Av dessa;  

 

 ansåg 86 % att revisionen gav en kontroll på att bokföringen var korrekt 

 gav 73 % den reviderade redovisningen till kreditgivare 

 var 60 % familjeägda 

 ansåg 48 % att revisionen ökade kvalitén på informationen i redovisningen 

 medelomsättning var 0,8 miljoner pund      
  

3.6.3 Avregleringen i Danmark 
 

I Danmark avskaffades revisionsplikten i mars 2006. Orsaken var, liksom i EU, att de 

administrativa kostnaderna för mindre företag skulle reduceras med upp till 25 % och 

därmed förbättra konkurrensmöjligheten inom EU.  De gränsvärden som gäller är 1,5 

miljoner danska kronor i balansomslutning, 3 miljoner danska kronor i omsättning samt 

12 heltidsanställda i genomsnitt senaste året. Erhervs- og selskabsstyrelsen(Danska 

Bolagsverket) i Danmark hävdade i en rapport 2005 att slopandet av revisionsplikten 

skulle innebära en besparing på 677 miljoner danska kronor för de 75 000 bolag som 

påverkades. Denna summa blev dock starkt ifrågasatt då regeringen själv räknat med en 

besparing på 290 miljoner danska kronor beräknat på att 45 000 företag skulle välja bort 

revisionen. Det danska bolagsverket uppskattade också att 60 % av de berörda företagen 

(75 000) skulle välja bort revision. I Danmark är företag som vill välja bort revisionen 

tvungen att ta detta beslut på ordinarie bolagsstämman och de måste klargöra detta i 

årsredovisningen varje år att företaget valt att avstå ifrån revision. Företagen måste 

också uppge att de befinner sig inom de gränsvärden som gäller för att kunna undantas 

ifrån revision. Det är också värt att påpeka att ledningen i företaget fortfarande är 

skyldig att ha en bokföring som är försvarbar och följer uppsatta lagar och regler. 

(Aggestam, 2007, s. 31ff) 

I början av 2007 hade Danmark inte märkt av någon större effekt efter slopandet av 

revisionsplikten. I en artikel av Aggestam (2007) visar en undersökning att endast 2 % 

valt bort revision och att 83 % kommer att fortsätta med revision. Resten av de 

undersökta företagen övervägde fortfarande möjligheten att välja bort revision eller 

kände inte att de hade tillräckligt med kunskap för att fatta ett beslut. I studien framkom 

att det bara var 11 % som tyckte sig kunna göra en besparing genom att välja bort 

revision varav hälften ansåg att de inte kunde uppskatta en besparing vid ett så tidigt 

skede. Företagen underkastade sig revisionen till stor del med hänsyn till offentliga 

myndigheter, kreditgivare och banker. (Aggestam, 2007, s. 33ff) 

En annan undersökning av Halling (2007) visade att endast 6,5 % valt bort revision. De 

bidragande orsakerna till att fortsätta ha revision var till största del att besparingen var 

för låg (66 %) jämfört med de fördelar revisionen bidrog med. En annan orsak var att 

företagen ville ha kvar revision med hänsyn till banker, ägare och andra intressenter (28 

%). Revisorn Boye G Rynord från Danmark var inte förvånad över resultatet utan 

menade på att revisionen ger en stor nytta för företagen genom att kvalitén på 

redovisningen säkerställs och att den kostnaden som revisionen innebär inte överstiger 
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de fördelar revisionen medför, till exempel när de mindre aktiebolagen ska låna pengar. 

(Halling, 2007, s. 26ff) 

En ny studie av Collis (2010) visade att årsredovisningen är väldigt viktig för mindre 

aktiebolag i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. De största användarna av den 

information som utges där är Skatteverk och banker. Den finansiella informationen som 

utges ligger till grund för bankernas bedömande av kreditgivning och i Tyskland är 

bankerna tvingade av lagen att kolla på aktiebolags årsredovisning innan de beslutar om 

att bevilja lån och krediter. I Danmark så finansieras cirka 48 % av de mindre 

aktiebolagen med lån ifrån banker. Vikten av den kunskap som bankerna får om 

aktiebolagen samt deras betalningsförmåga och framtida värden på tillgångar är även 

kopplat till att räkenskaperna utarbetas av en ansedd revisor. (Collis, 2010, s.219ff)   

Fram till och med 2010 hade 22,8 % av företagen som fick välja bort revision gjort det. 

En tredjedel låter dock revisorn granska företaget genom en ”review” enligt ett 

stickprov. ”Review” är en lättare form av revision där det inte är lika höga krav på att 

samla in och värdera information. Av de företag som valt bort revision har ca 86 % en 

omsättning under 0,5 miljoner danska kronor. (Aggestam, 2010, s. 34) 

 

3.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
 

I detta avsnitt vill vi sammanfatta de faktorer vi kommit fram till är av störst betydelse 

vid valet att frivilligt välja revision. I vår modell nedan har vi försökt skapa en 

översiktlig bild av tidigare forskning vilket utmynnar i de faktorer som påverkar valet 

av revision. Utifrån modellen ställer vi sedan upp påståenden vilka vi sedan kommer att 

använda i empiri- och analys-kapitlet för att se om den teori vi tagit upp kan förklara 

vad som styr valet av revision. Dessa påståenden hjälper oss att operationalisera teorin.   
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Figur 4. Valet av revision(Egen modell av Markus Nilsson & Emil Wallin) 

Revisionen är ett sätt för ägare att kontrollera att ledningen och anställda agerar i 

ägarnas intresse. Agentteorin visar främst att detta är fallet när ägandet är separerat ifrån 

ledningen. Då ägarna inte är involverade i verksamheten så har de svårt att kontrollera 

att företaget styrs i deras intresse. Agenten (ledningen) vill maximera sin nytta vilket 

inte alltid är i linje med ägarnas intressen. I vårt fall kan aktieägare och ledning vara 

samma personer samt tillhöra samma familj. Studier har ändå visat att behovet av 

kontroll finns i dessa aktiebolag eftersom ledningen då kan vilja kontrollera att de 

agerar i linje i vad som är bäst för företaget och redovisningen är tillförlitlig.   

Påstående 1: Efterfrågan på revision är högre när ägande och ledning är separerat 

Påstående 2: Antalet aktieägare har en positiv inverkan på valet av revision 

Påstående 3: Företag med utomstående ägare anser i högre grad att revisionen 

förbättrar den interna kontrollen än företag med ägare som är aktiv i företaget. 

Påstående 4: Revision efterfrågas inte för att öka aktieägarnas kontroll av 

företagsledningen i mindre aktiebolag 
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Studier visar att företag som växer riskerar att förlora kontroll över verksamheten när 

den blir större och därmed mer komplex. Detta kan leda till att ledning och ägare får 

svårare att kontrollera hur verksamheten sköts. Därmed kan det finnas ett behov av 

kompensation för förlust av kontroll. Vi tror också att företag som ämnar växa kan anse 

att det är viktigt att bli reviderad för att tillfredsställa framtida intressenter. Det kan då 

uppkomma ett större behov av till exempel finansiering vilket kan leda till att 

kreditgivare kräver att företagets räkenskaper revideras. Mindre företag kan vara mer 

benägna att välja bort revision sett till omsättning, antal anställda och balansomslutning 

eftersom de kanske inte har samma behov av kontroll som större företag. Enligt SOU 

2008:32 är betänkligheterna emot revision mindre ju större företaget är. Detta framhålls 

också i teorikapitlet, exempelvis i agentteorin. Ett större företag har också mest troligt 

större separation mellan ägare och ledning eftersom det kan finnas fler ägare och ägarna 

i detta fall oftast inte leder företaget. För större företaget är kostnaden för revision 

mindre relativt sett till omsättning eller antal anställda. För mindre företag är kostnaden 

för revisionen, i förhållande till t.ex. omsättningen högre, samtidigt som det kan vara 

svårare att framhäva nyttan med revisionen. 

Påstående 5: Det finns en större efterfrågan av revision hos tillväxtinriktade företag  

Påstående 6: Det finns positivt samband mellan företagets storlek och valet av revision  

Påstående 7: Mindre aktiebolag väljer bort revision eftersom kostnaden anses vara 

större än den nytta som revisionen tillför 

Påstående 8: Det finns ett negativt samband mellan efterfrågan på revision och 

kostnaden för revisionen 

Revision kan reducera informationsasymmetri inom företaget vilket kan leda till bättre 

redovisning som därmed speglar verksamheten och företagets finansiella situation på ett 

tillförlitligare sätt. Tillförlitlig information är viktig vid beslut eftersom det är den 

information företagets ledning grundar sina beslut på, felaktig informationen kan leda 

till att risken för felaktiga beslut ökar. Bättre beslutsunderlag för ledningen leder till 

bättre beslut (Collis et al, 2004, s. 96ff). I ett företag där ägare och anställda inte är 

samma person så kan det vara svårt för ägaren att veta lika mycket som de anställda om 

hur företaget går. Detsamma gäller när det är flera anställda. Eftersom ledningen vet 

mer om hur företaget presterar än ägarna uppstår en informationsasymmetri. Revisionen 

kan då hjälpa till att minska denna informationsasymmetri genom att kontrollera att 

redovisningen är korrekt. 

Påstående 9: Företag som väljer revision anser att den ger ett bättre beslutsunderlag 

för ledningen i företaget i större grad än företag som väljer bort revision  

Flera studier har visat att revisionen snarare hjälper företaget att bli effektivare än att 

själva redovisningen förbättras. Revisionsbyrån kan ge råd till hur verksamheten ska 

förbättras eftersom revisionsbyrån har en stor kompetens. Revisionen kan alltså hjälpa 

till att ge en förbättrad effektivitet i verksamheten. Som vi nämnt tidigare har studier 

visa att revisionens största bidrag till mindre företag anses vara en förbättrad effektivitet 

i verksamheten snarare än en förbättrad redovisning (Wallace, 1981, s267).  Collis et al 

(2004, s. 94) visade att bara 48 % av de respondenter som medverkade i deras studie 

tyckte att revisionen förbättrade kvalitén på företagens redovisning. Detta gör att vi vill 

se om det verkligen är så. 
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Påstående 10: Företag som väljer revision anser att den ger en förbättrad operativ 

effektivitet i större grad än de som väljer bort revision 

Påstående 11: Företag som väljer revision anser inte att den förbättrar kvalitén på 

redovisningen i större grad än de som väljer bort revision 

Enligt intressentteorin kan revisionen vara en sorts kontroll av företaget för att 

kreditgivare och intressenter ska kunna lita på att informationen som det mindre 

aktiebolaget tillhandahåller är trovärdig och tillförlitlig. Genom att kreditgivare och 

intressenterna blir tillfredsställda kan företaget få bättre avtal med avseende på de krav 

som intressenterna ställer. Till exempel kan det bli lättare att erhålla lån, lägre ränta vid 

kreditgivning eller längre återbetalningstid vid krediter eftersom intressenterna kan lita 

på företagets återbetalningsförmåga eftersom den finansiella information de fått är 

tillförlitlig.  

Påstående 12: Företag med lån har en högre efterfrågan på revision 

Påstående 13: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att öka chanserna att få 

krediter från leverantörer jämfört med de som väljer bort revision 

Påstående 14: Företag som väljer revision eftersom de anser att den gör det möjligt att 

få bättre avtal vid kreditgivning i större grad än företag som väljer bort revision 

Påstående 15: Revision efterfrågas delvis för att öka företagets trovärdighet gentemot 

intressenter 

Påstående 16: Revision efterfrågas för att kunder/leverantörer ska känna trygghet i att 

göra affärer med företaget 

Skatteverket är en intressent som påverkas av att revisionsplikten försvinner. De företag 

som väljer bort revision får en ökad chans att bli granskad av Skatteverket eftersom 

Skatteverket inte har den slags försäkran att företaget gör rätt för sig vilket revisionen 

kan ge. Om företaget väljer att bli reviderad minskar därmed chansen att bli granskad. 

Detta val skulle kunna analyseras utifrån ett etiskt perspektiv. Väljer revision för att 

slippa bli granskad av skatteverket eller vill företagen helt enkelt bara göra rätt för sig 

och underlätta skatteverkets kontroll? 

Påstående 17: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att underlätta Skatteverkets 

kontroll 

Påstående 18: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att undvika att bli granskad 

av skatteverket 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel behandlar vi tillvägagångssättet för vår undersökning. Kapitlet inleds 

med undersökningsmetod, urval, operationalisering och avslutas med datainsamling, 

bortfall och databearbetning. Genom detta kapitel kommer våra praktiska metodval att 

presenteras för att möjliggöra en högre tillförlitlighet i studien samtidigt som det 

styrker den empiriska studiens möjlighet till replikation. 

 

4.1 Undersökningsmetod 
 

Syftet med vår empiriska undersökning är att studera vilka faktorer som påverkar 

mindre aktiebolag i valet av revision, nu när den nya lagen om revisionsplikt har slagit i 

kraft. Detta kan enligt våra teorier bero på olika faktorer som påverkar företaget både 

internt och externt.  

Eftersom den data vår studie kräver inte finns tillgänglig för att kunna analysera och dra 

slutsatser utifrån vår problemformulering valde vi att konstruera enkäter för att samla in 

primärdata. Enkäter har sina största fördelar i att det är möjligt att nå ut till många 

respondenter samt att det är möjligt att ställa ett stort antal frågor av olika slag 

(Dahmström, 2005, s. 80). Vår första tanke var att använda oss av en webbenkät 

eftersom det skulle vara kostnadseffektivt då distributionen av enkäterna i princip är 

gratis jämfört med att skicka ut postenkäter (Trost, 2007, s.127). Något vi sedan 

upptäckte var att flera av de företag som klassas som mindre aktiebolag inte innehar 

någon offentlig hemsida eller emailadress. För att skicka ut en webbenkät skulle vi 

alltså vara tvungen att ringa upp företagen och be om emailadressen. Eftersom vi nu var 

tvungen att ringa upp respondenten bestämde vi oss för att be dem svara på enkäten via 

telefon istället. 

Fördelarna med att göra en telefonintervju där respondenten får svara på enkäten och vi 

kryssar i svaren är att det går förhållandevis snabbt att genomföra undersökningen. 

Orsaken är att vi får ta del av svaren direkt istället för att invänta enkäter som skickats 

med post, dessutom ger ofta telefonintervjuer en högre svarsfrekvens. En annan fördel 

är att vi i början på intervjun har möjlighet att ställa filterfrågor, som innebär att vi kan 

utesluta de respondenter som inte kan eller bör besvara hela enkäten. Exempelvis om 

respondenten ifråga överskrider gränsvärdena för att undantas från revisionsplikten. En 

annan fördel med att utföra en telefonintervju är att intervjuaren vet vem som besvarar 

enkäten och kan förklara frågor som respondenten tycker är oklara. Det kan också bli 

lättare att få svar på öppna frågor vid en telefonintervju jämfört med postenkäter. 

Nackdelarna med telefonintervjuer är att respondenten kan påverkas av den som 

intervjuar vilket kan ske genom ordval eller tonfall som kan vara omedvetet från 

intervjuarens sida Dahmström (2005, s. 79).  Detta är något vi försökt undvika genom 

att hålla en neutral ton vid intervjun. Vi har även försökt att hålla intervjuerna 

kortfattade och ställa frågor som är lätta att besvara. Faarup & Hansen (2011, s. 47) 
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4.2 Urvalsprocessen 
 

I denna studie består populationen av mindre aktiebolag (Dahmström 2005, s.55). De 

bolag som vi avser att undersöka är företag som undantas från revisionsplikt enligt den 

nya lagstiftningen. Förutsättningen för att dessa företag ska vara relevanta för vår studie 

är att det inte överskrider mer än ett av följande gränsvärden; 3 anställda, 1,5 mkr i 

balansomslutning och 3 mkr i omsättning. Det är ungefär 165 000 aktiva aktiebolag som 

har möjlighet att undantas ifrån revisionsplikt i Sverige. Eftersom vi inte har möjlighet 

att undersöka alla dessa företag har vi valt att begränsa oss till tre städer. När vi studerat  

litteratur och tidigare undersökningar har vi inte funnit någon anledning att tro att 

åsikten om revision skulle skilja sig beroende på den geografiska placeringen i landet. 

Däremot tror vi att åsikten om att behålla revisorn inom företaget skulle kunna påverkas 

om företaget har ambitioner att växa eller inte.  Med bakgrund av detta har vi valt att 

begränsa vårt urval till mindre aktiebolag verksamma inom Umeå, Östersund och 

Västerås.  

Detta urval motiveras genom att en tidigare undersökning utförd av SCB, som vi tagit 

del av på Ekonomifaktas hemsida, visat att Västerås är den stad som har högst andel 

småföretagare av totala andelen företag i staden (figur 5). Denna undersökning som 

utfördes av SCB kan dock ses som missvisande med tanke på vår population. Den 

utfördes på företag som hade mellan 1 och 49 anställda och innehöll företag som inte 

skulle kunna undantas från revisionsplikten. Detta är något vi är medvetna om, men vi 

anser fortfarande att Västerås är en bra stad att ha med i vår studie pågrund av dess höga 

andel mindre aktiebolag. Umeå och Östersund är två städer som inte var bland städer 

med högst andel nystartade mindre aktiebolag. Vi tror dock att av den totala andelen 

mindre aktiebolag som startas i Sverige, är det vanligare att starta ett sådant som kan 

undantas från revisionsplikten i norra Sverige. Detta är dock bara ett antagande från vår 

sida. Dessutom innehåller inte undersökningen företag med 0 anställda vilket torde vara 

vanligt bland mindre aktiebolag varför den kan vara missvisande. Varför Östersund 

kändes intressant att undersöka bland städer i norr är att kommunen på sin hemsida 

hävdar att Östersunds näringsliv domineras av mindre aktiebolag. Umeå valdes dels för 

att vi studerar här, men framför allt för att vi tror att det finns många företagare som 

startar mindre aktiebolag i staden och att det skulle kunna underlätta svarsfrekvensen för 

studien. Detta är motsägelsefullt jämfört med SCB’s undersökning men den är inte helt 

tillförlitlig då företag med 0 anställda inte ingår.  
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I denna undersökning har vår avsikt varit att göra ett bundet slumpmässigt urval genom 

att konstruera en urvalsram av mindre aktiebolag som undantas från revisionsplikten. 

Det innebär att vi kommer att ha alla företag i en löpande förteckning och när vi kommit 

fram till hur stor vårt urval är så lottar vi fram ett startnummer för att sedan exempelvis 

dra vart femte företag i registret. Detta kommer att ge oss ett slumpmässigt urval som är 

statistiskt representativt enligt Trost (2007, s. 35). För att kunna göra urvalet har vi 

använt oss av databasen Affärsdata som finns tillgänglig via Umeå universitetsbibliotek. 

Sökningen av aktiebolag baserades på 2009 års bokslut eftersom 2010 års bokslut bara 

fanns tillgängliga för ett fåtal företag. Vi sökte företag som drevs i aktiebolagsform, 

hade mellan 0 till 5 anställda och en omsättning på minst 100 tkr upptill 10 mkr. Detta 

gjordes för att få bort de aktiebolag som inte är aktiva och erhålla de som fortfarande 

omfattas av revisionsplikten. Antalet aktiva bolag som fanns kvar på respektive ort var: 

 Umeå – 1382st 

 Östersund – 633st 

 Västerås – 1821st  

Nästa steg var att sortera ur aktiebolag som inte understeg 2 av det 3 gränsvärdena för 

revisionsplikt. Därmed återstod företag som endast omfattas av frivillig revisionsplikt. 

Vårt urval består därför av totalt 1888 stycken aktiva bolag som är fördelat mellan dessa 

städer. Fördelningen ser ut enligt följande: 

 Umeå – 679st  

 Östersund – 305st 

 Västerås – 904st  

Eftersom vi nu visste urvalets storlek blev nästa steg att försöka ta reda på hur stort 

stickprov vi behövde för att kunna se ett resultat. Detta gjordes genom att vi tittade på 

tidigare utförda undersökningar och deras svarsfrekvens. En studie utförd av Svanström 

(2008, s. 105) hade den högsta svarsfrekvensen på 41 % följt av Seow (2001, s. 70) som 

hade en svarsfrekvens på 34 %. Av alla studier som vi tittat närmare på hade Collis 

(2004, s. 91) den lägsta svarsfrekvensen på 17 %. Eftersom dessa undersökningar 
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genomförts via post- eller webbenkäter och vårt tillvägagångssätt var att ringa upp 

respondenterna för att få enkäten besvarad förväntade vi oss att vår svarsfrekvens skulle 

vara högre. Vi ansåg att en svarsfrekvens mellan 50 - 60 % skulle kunna vara rimlig att 

uppnå. En statistiker vid Umeå universitet kontaktades för att få lite vägledning om hur 

många svarande vi skulle behöva för att kunna utläsa samband i den statistiska 

analysen. Där vi fick svaret att vi skulle behöva minst 50 stycken svarande för att kunna 

börja se samband i den statistiska analysen men att vi skulle sträva efter att ha över 80 

stycken svarande för att lättare kunna se samband och säkerhetsställa att vi inte missar 

existerande samband. Med den förväntade svarsfrekvensen och rådet om antal svarande 

som skulle behövas valde vi att slumpmässigt välja ut 202 respondenter genom vårt 

urval. Eftersom antalet företag som är relevanta för att ingå i vår undersökning är olika i 

de tre valda städerna tog vi 202 genom 1888 stycken företag för att få en jämn 

fördelning på stickprovet procentuellt i städerna. Efter avrundning kom vi fram till att vi 

skulle välja vart tionde företag i varje stad. Telefonnummer till respondenterna framgick 

från de listor som vi fått fram från Affärsdata vilket gjorde det lätt att välja vart tionde 

företag.   

 

4.3 Operationalisering 
 

För att kunna mäta de faktorer vi funnit påverkar valet av revision måste dessa 

operationaliseras till frågor som respondenten kan svara på. Denna operationalisering 

innebär att begrepp görs empiriskt mätbara genom text eller siffror. Utifrån vårt 

deduktiva angreppsätt har vi valt att konstruera en strukturerad enkät där samtliga frågor 

är konstruerade i förväg i en förutbestämd ordning (Dahmström, 2005, s. 123).  

 

4.3.1 Utformning av enkät 
 

För att kunna skapa en bra enkät har vi tagit hjälp av metodböcker (Trost, 1994, 67-124; 

Dahmström, 2005, s. 123-143; Faarup & Hansen, 2011, 33-89). 

Första delen av enkäten utgörs av bakgrundsfrågor om bland annat ägande och 

företagsstruktur. Vårt urval är baserat på 2009 års bokslut varför vi också hade med 

filterfrågor angående omsättning och antal anställda för att kunna sortera ut 

respondenter som inte tillhör populationen. I de två frågorna har vi formulerat frågan så 

att respondenten svarar ungefär hur stor omsättningen är eller antalet anställda. Det 
speglar då på ett bra sätt gränsvärdena då dessa baseras på de två senaste årens 

årsredovisningar. (Trost, 2007, s. 76ff) 

Sedan följer ett antal påståenden som respondenten får instämma i på en skala 1-7. 

Avslutningsvis ställs frågor om företagets finansiering och ytterligare frågor knutna till 

revision. Enligt metodböckerna kan man ha bakgrundsfrågor i både början och slutet. 

Bakgrundsfrågor kan upplevas som tråkiga vilket kan göra att det är bättre att avsluta 

med dessa. Samtidigt är dessa lätta att besvara vilket gör att det kan vara bra att inleda 

med sådana frågor vilket vi valt att göra.  
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Vid utformningen av frågorna är det viktigt att de är neutrala och inte ledande vilket 

annars kan styra respondenten att svara på ett visst sätt (Dahmström, 2005, s. 126). För 

att få en hög svarsfrekvens har vi försökt ställa frågor som är lätta att besvara (Trost, 

2007, s. 71). Istället för att fråga ”Hur mycket kostar revisionen?” frågar vi ”Ungefär 

hur mycket kostar revisionen i genomsnitt per år?”. Första frågeställningen kan göra att 

respondenten inte vet vad den ska svara på. Till exempel; Kostnad per vilken 

tidsperiod?, kan vara svårt att svara exakt . Vi har även valt att använda oss av 

sammanställningar av påståenden som respondenten besvarar genom olika grad av 

instämmande. Trost (2007, s. 72) rekommenderar detta, men anser att det inte ska 

användas i alltför hög grad då det kan trötta ut respondenten, göra att denne ledsnar och 

därmed glömmer bort vad den skulle svara på. Med hjälp av sjugradiga skalor på dessa 

frågor har vi försökt underlätta för respondenten så att denne inte behöver ta ställning 

helt emot eller för påståendena. 1 står för instämmer inte alls, 4 står för en neutral 

inställning och 7 står för instämmer helt. 

För att underlätta datasammanställningen har vi försökt ha fasta svarsalternativ i så stor 

grad som möjligt. Dessutom är det lättare för den svarande att svara på en fråga om det 

finns fasta alternativ. Vi har även försökt ha heltäckande svarsalternativ men har ibland 

undvikit att ha med svarsalternativ såsom ”vet ej”, eller ”kan inte ta ställning” för att 

inte respondenterna ska välja dessa alternativ bara för att slippa ta ställning till frågan. 

Vi har också undvikit att använda dessa svarsalternativ på frågor där vi förutsätter att 

respondenten borde ha tillräcklig kunskap för att kunna svara antingen ja eller nej. 

Exempelvis på frågan om företaget har externa styrelseledamöter borde respondenten 

känna till detta eftersom mindre aktiebolag är så små att de borde ha koll på företaget. 

Enligt Trost (2007, s. 82ff) är det också viktigt att inte ha mer än en fråga i varje fråga 

samt att inte ha allför långa frågeformuleringar vilket vi har försökt ta hänsyn till.   

Slutligen har vi fått stor hjälp av tidigare studiers enkäter för att få tips på frågor, 

formuleringar på frågor, enkätstruktur. Exempelvis Svanström (2008), Collis et al 2004) 

samt Collis (2003). Vi har inte lagt ner mycket tid på enkätens utseende eftersom det 

helt saknar betydelse då vi valt att genomföra den per telefon. 
 

4.3.2 Operationalisering av påståenden 
 

Utifrån vår faktorsmodell om valet av revision formulerade vi påståenden som vi i detta 

avsnitt kopplar till de frågor vi ställer i enkäten. Dessa frågor testas sedan i dataanalysen 

presenterad i empirikapitlet.  

Påstående 1: Efterfrågan på revision är högre när ägande och ledning är separerat 

 Har företaget ägare som inte ingår i företagsledningen/styrelsen? 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

Påstående 2: antalet aktieägare har en positiv inverkan på valet av revision 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 

kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Antal aktieägare i företaget? 
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Påstående 3: Företag med utomstående ägare anser i högre grad att revisionen 

förbättrar den interna kontrollen än företag med ägare som är aktiv i företaget. 

 Har företaget ägare som inte ingår i företagsledningen/styrelsen 

 Anlitar ni revisor för att förbättra den interna kontrollen? 

Påstående 4: Revision efterfrågas inte för att öka aktieägarnas kontroll av 

företagsledningen i mindre aktiebolag 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anlitar ni revisor för att öka aktieägarnas kontroll av företagsledningen? 

Påstående 5: Det finns en större efterfrågan på revision för tillväxtinriktade företag  

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Har företaget för avsikt att växa inom de närmsta åren? 

Påstående 6: Det finns positivt samband mellan företagets storlek och valet av revision  

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 

kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Ungefär hur många heltids anställda har företaget i genomsnitt under ett år? 

 Ungefär hur stor är företagets omsättning under ett år? 

Påstående 7: Mindre aktiebolag väljer bort revision eftersom kostnaden anses vara 

större än den nytta som revisionen tillför  

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anser ni att fördelarna med revisionen överstiger kostnaden för densamma? 

Påstående 8: Det finns ett negativt samband mellan efterfrågan på revision och 

kostnaden för revisionen 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Ungefär hur mycket brukar revisionen kosta under ett år? 

Påstående 9: Företag som väljer revision anser att den ger ett bättre beslutsunderlag 

för ledningen i företaget i högre grad än företag som väljer bort revision 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 

kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anser ni att revisionen ger ett bättre underlag för beslutsfattande? 
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Påstående 10: Företag som väljer revision anser att den ger en förbättrad operativ 

effektivitet i större grad än de som väljer bort revision 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 

kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anser ni att revisionen ger förslag på hur processer i verksamheten kan bli 
effektivare/förbättras? 

Påstående 11: Företag som väljer revision anser inte att den förbättrar kvalitén på 

redovisningen i högre grad än de som väljer bort revision 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anser ni att revisionen förbättrar kvalitén på er redovisning? 

Påstående 12: Företag med lån har en högre efterfrågan på revision 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Har företaget idag några lån? 

Påstående 13: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att öka chanserna att få 

krediter från leverantörer jämfört med de som väljer bort revision 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 

kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anlitar ni revisor för att lättare erhålla krediter ifrån leverantörer? 

Påstående 14: Företag som väljer revision eftersom de anser att den gör det möjligt att 

få bättre avtal vid kreditgivning i större grad än företag som väljer bort revision 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anlitar ni revisor för att företaget ska erhålla bättre villkor vid kreditgivning? 

Påstående 15: Revision efterfrågas för att öka företagets trovärdighet gentemot 

intressenter 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 

kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anser ni att revisionen ökar trovärdigheten till företagets intressenter 

Påstående 16: Revision efterfrågas för att kunder/leverantörer ska känna trygghet i att 

göra affärer med företaget 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anlitar ni revisor för att kunder/leverantörer ska känna trygghet i att göra affärer 

med er 
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Påstående 17: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att underlätta Skatteverkets 

kontroll 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 

kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anlitar ni revisor för att underlätta skatteverkets kontroll 

Påstående 18: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att undvika att bli granskad 

av skatteverket 

 Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 
kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Anlitar ni revisor för att undvika att bli granskad av Skatteverket 

 

4.3.3 Pilotstudie 
 

Efter enkätens färdigställande har den diskuterats med en statistiker vid Umeå 

Universitet samt med klasskamrater. De var till stor hjälp för att formulera frågorna lite 

bättre samt för att justera svarsalternativen något för att underlätta 

datasammanställningen. Enligt Dahmström (2005, s. 143) är det också viktigt att testa 

enkäten på de som ingår i den population studien vänder sig till. Därför ringde vi även 

upp ett fåtal företag ur vår population för att testa vårt frågeformulär. För att underlätta 

ringde vi bara upp företag i Umeå eftersom vi inte fann någon anledning att tro att det 

skulle skilja sig städerna emellan hur frågorna uppfattades. De företag som ingick i 

pilotstudien ingick inte i det slutliga urvalet för vår undersökning eftersom det då hade 

funnits en chans att de skulle bli intervjuade två gånger. Av 10 företag i Umeå valde 5 

stycken att besvara enkäten och kommentera eventuella oklarheter. Dessa ”testpersoner” 

påtalade inga större problem med enkäten men tyckte att det var lite väl många frågor 

varför vi kortade ner enkäten något. Vi upplevde dock att de missuppfattade frågan om 

kostnaden för revision och även tog med kostnaden för redovisning. Pågrund av detta 

valde vi att vid telefonintervjun särskilt påpeka att det bara gällde kostnaden för revision 

och inte redovisningskostnaden. Vi ansåg att det var viktigt eftersom många anlitar en 

utomstående som sköter redovisningen vilket kan göra att det är lätt hänt att blanda ihop 

kostnaderna. Vi gjorde även vissa mindre justeringar för att bättre klargöra vad vi var 

ute efter i frågorna och på vissa frågeställningar förenklades svarsalternativen.  

 

4.4 Datainsamling 
 

För att underlätta datainsamlingen kodade vi alla svarsalternativen i enkäten innan vi 

tog kontakt med respondenterna. Om en fråga hade två svarsalternativ, kodades dessa i 

den turordningen de ingick i enkäten med nummer 1 och 2 (Dahmström, 2005, s. 148ff). 

Detta gjorde att det blev enklare och gick snabbare att ta del av vad respondenterna 

svarade när vi direkt efter respondenterna svarat kunde koda in svaren i ett Excel-

dokument. Detta motiverades av att vi ville spara tid och slippa utföra dubbelarbete vid 

undersökningen. Annars hade vi varit tvungna att skriva ut ett antal enkäter som 
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motsvarade stickprovets storlek, fylla i dessa enkäter för sedan koda in enkäterna i 

Excel. 

Vid utförandet av datainsamlingen ringdes respondenter upp som slumpmässigt blivit 

utvalda i de tre städer vi valde skulle ingå i vår undersökning. Vid telefonsvar från 

respondenterna presenterade vi oss närmare med namn och att vi ringde från 

Handelshögskolan vid Umeå universitet. Vi förklarade sedan att vi gjorde en studie om 

vilka faktorer som påverkar mindre aktiebolags val att frivilligt bli reviderade och att 

deras företag slumpmässigt blivit utvalda att ingå i undersökningen. Presentationen 

avslutades med att vi förklarade att enkätsvaren skulle behandlas konfidentiellt och att 

vi skulle vara tacksamma om de hade möjlighet att avvara 5 minuter för att medverka i 

undersökningen. Om respondenten accepterade att medverka i undersökningen så 

inleddes sedan intervjun annars tackade vi för att de tog sig tid att svara och avslutade 

därefter samtalet. Några av respondenterna som medverkade i undersökningen frågade 

även om de kunde få ta del av denna när resultatet sammanställts. Vi erhöll dessa 

respondenters mailadress för att sedan skicka dem en kopia av den färdigställda studien. 

Datainsamlingen genomfördes under en 4 dagars period, vi började ringa de 

respondenter som slumpats fram under fredagen under vecka 15. Under helgen ringdes 

dock ingen respondent utan datainsamlingen återupptogs måndag och avslutades onsdag 

eftermiddag under vecka 16. 

 

4.5 Bortfall och svarsfrekvens 
 

Av stickprovets storlek på 202 företag var det endast 68 stycken som besvarade enkäten 

vid första uppringningen. 29 företag valde att inte medverka i vår enkät, 5 företag hade 

vi inte rätt nummer till och resterande företag svarade inte. Av de företag som tackade 

nej till att medverka ansåg majoriteten att orsaken var tidsbrist. För att öka 

svarsfrekvensen ringde vi upp de 98 företag vi inte fått svar ifrån två gånger till. Genom 

detta besvarade ytterligare 15 personer enkäten och 4 företag svarade i telefonen men 

valde att inte medverka. Totalt var det alltså 83 som besvarade vår enkät, 33 som inte 

ville medverka och 5 företag som vi hade fel telefonnummer till. Eftersom vi 

genomförde enkäten per telefon lyckades vi få svar på alla frågor varför vi inte fått 

något partiellt bortfall på enskilda frågor. Alla 83 företag som besvarade enkäten gjorde 

det alltså fullständigt. Genom att genomföra enkäten per telefon kunde vi också förklara 

frågorna bättre ifall respondenten inte förstod frågan vilket hjälpte oss att få svar på alla 

frågor. För att räkna ut svarsfrekvensen har vi tagit hjälp av en formel från Bryman & 

Bell, (2005, s. 123): 

100 𝑥 
Antalet användbara enkäter

Totala urvalet − olämpliga respondenter och respondenterna som inte gick att få tag på
 

 

100 𝑥 
83

202 − 5
= 42,13 % 

Denna formel gav oss en svarsfrekvens på 42,13 % vilket är något lägre än vi förväntat 

oss på förhand.  Liknande studier som gjorts tidigare (Svanström, 2008; Collis et al, 

2004; Seow, 2001) har haft en svarsfrekvens på 17-47,3 %. Svanström hade dock en 
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lägre svarsfrekvens på 41 % för företag med 1-9 anställda än genomsnittet på 47,3 % för 

hela studien vilket tyder på mindre företag är mindre benägen att svara på enkäter.  

Eftersom vi genomfört enkäten per telefon förväntade vi oss att svarsfrekvensen skulle 

bli markant högre än med postenkät i tidigare gjorda studier. En anledning till att 

svarsfrekvensen blev lägre än förväntat är att vi ringde merparten av företagen under 

påskveckan. Det kan tänkas att många då är på semester vilken kan vara en orsak till att 

inte fler svarade i telefonen. Av de företag som svarade i telefonen men inte valde att 

medverka i studien angav ett flertal att de inte hade tid eftersom de var i fjällen på 

semester. En svarsfrekvens på 42,13 % får i förhållande till andra studier, inom företags 

val av revision, anses vara god varför vi ändå är nöjda med den.  

 

4.6 Databearbetning 
 

Vid datasammanställningen använde vi oss av statistikprogrammet SPSS för att 

möjliggöra analys i senare delen av uppsatsen. SPSS var bekant för oss eftersom vi 

använt det tidigare under våra studier. Eftersom vi kodat enkäten i förväg och vid 

uppringningen fyllt i ett Excel-ark var det enkelt att öppna dokumentet i SPSS och 

därmed registrera all data. Till att börja med angav vi vilken skala varje fråga hade; 

ordinal-, nominal- eller kvotskala (Dahmström, 2005, s. 30; Aronsson, 1999, s. 103ff). 

Därefter kodades de olika svarsalternativen och variablerna definierades. Vi 

kontrollerade även materialet så att vi hade svar på alla frågor och det inte var något 

felstansat.  

Vid analysen började vi med att ta fram frekvenser och medelvärden för olika variabler 

samt tog fram korstabeller där vi kombinerade frågan om företaget skulle välja revision 

i framtiden med andra variabler. Förutom denna beskrivande statistik och korstabeller 

gjorde vi även olika tester i SPSS för att hitta samband som kan förklara valet av 

revision. Vi testade främst om det fanns en skillnad mellan företag som väljer bort 

revision och de som väljer att ha kvar den samt testade om ett antal kvantitativa 

variabler och dummyvariabler hade samband med valet av revision.  

Mann-Whitney är ett icke-parametriskt test där inga antaganden om bakomliggande 

fördelning görs (Aronsson, 1999, s. 259). Testet används på ordinalskala vilket 

exempelvis kan vara frågor eller påståenden med attitydskalor som svarsalternativ. I 

vårt fall har vi ett antal påståenden där respondenten får instämma på en skala 1-7 där 1 

motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer helt. Till dessa frågor har vi 

använt Mann-Whitneys test för att se om det finns stöd för våra påståenden. Fördelen 

med testet är att populationerna inte behöver vara normalfördelade och att det kan 

användas på ordinalskala. I testet framgår det om det finns en signifikant skillnad 

mellan två populationer angående en viss frågeställning istället för att jämföra 

medelvärdet av två populationer (Andersson et al, 2007, s.732ff). 

För att testa frågorna på nominalskala har vi använt oss av ett Chi2 test. Chi2 testet visar 

inte hur starkt eventuella samband är men prövar om det finns ett beroende mellan 

variabler. Nollhypotesen antar att variablerna är oberoende. Testet visar om en eventuell 

iakttagen skillnad beror på slumpen eller om det föreligger ett beroende mellan 

variablerna. När variablerna är av nominalskala används Pearson Chi-square för att 

utläsa p-värdet. (Aronsson, 1999, s. 158ff) 
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Frågorna med kvotskala har vi testat med hjälp av Independent-Samples T-test. I detta 

test jämförs exempelvis omsättningens medelvärde för de som väljer att ha kvar 

revision respektive väljer bort denna för att testa om det finns en signifikant skillnad 

mellan grupperna. Nollhypotesen anger att det inte finns någon skillnad mellan 

grupperna. Detta test är väl lämpat för variabler som är kvantitativa och vid ett 

slumpmässigt urval. (Aronsson, 1999, s. 205ff) 

Vi har valt att använda oss av en signifikansnivå på 5 %. Praxis i vetenskapliga 

sammanhang är att signifikansnivån sätts till 1-5 %. Detta innebär att det resultat som 

fås fram i de statistiska testerna är sanna till 95-99 %. Det handlar alltså om hur noga vi 

vill vara som forskare men också om hur lätt vi ska kunna se samband. Med 5 % 

signifikansnivå är det 5 % chans att vi förkastar en sann hypotes, med 1% 

signifikansnivå är det 1 % chans att en sann hypotes förkastas. Signifikansnivån 

används således för att förkasta eller bekräfta eventuella skillnader eller samband som 

kan föreligga. Med en signifikansnivå på 1 % kan det vara svårt att se eventuella 

samband om inte stickprovet är tillräckligt stort. Eftersom vi endast har 83 respondenter 

tänker vi oss att det skulle vara svårt att se samband med en signifikansnivå på 1 % 

varför vi valde att lägga oss på 5 %. 

Ett försök gjordes även för att skapa regressionsmodeller där vi tänkte lägga in de olika 

variabler vi trodde skulle förklara valet av revision. Vi fick dock inte till det eftersom 

det blev en alltför hög korrelation mellan variablerna och en del andra fel. Till exempel  

hade vi alltför många variabler vilket gjorde att stickprovet skulle ha behövt vara 

mycket större än det vi hade, cirka 40 respondenter per variabel vilket skapat ett behov 

av 500 besvarade enkäter.  
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5. Empiri 
I avsnittet presenteras resultatet ifrån vår enkätundersökning. Presentationen är till stor 

del utformad utifrån enkätens uppbyggnad varför påståendena inte kommer i rätt 

ordning. Vi presenterar frekvenser och medelvärden för olika variabler samt 

korstabeller där vi kombinerat frågan om företaget skulle välja revision i framtiden med 

andra variabler. Vi testar också de påståenden som har sin grund i den modell som 

presenterades i den teoretiska sammanfattningen. Mann-Whitney testet har används på 

ordinalskala, Chi2 test på nominalskala samt Independent-Samples T-test på kvotskala. 

Vi har valt att använda oss av en signifikansnivå på 5 % för att kunna upptäcka 

eventuella samband.  

 

5.1 Bakgrundsinformation  

5.1.1 Valet av revision 

 

Tabell 2. Valet av revision 

Kommer ni att välja revision  Ja Nej Vet ej Totalt 

 62 16 5 83 

 74,7% 19,3% 6% 100% 

 

Som vi kan se ovan anger nästan 75 % att de fortsatt kommer att fortsätta välja revision. 

Ungefär 19 % väljer bort revisionen och 6 % har ännu inte bestämt sig. (dagens industri 

ta med i analys kanske om ref är bra) 

 

5.1.2 Ledning och ägarstruktur 

 

Av de 83 personer som besvarade vår enkät var 78 ägare/VD i företaget vilket 

motsvarar 94 % av respondenterna. Fyra av de svarande var bara ägare och en var 

ekonomiansvarig.  

63,2 % av företagen hade endast en aktieägare. 33,8 % hade 2 aktieägare och 3 % hade 

3 aktieägare.  77 av de tillfrågade företagens styrelser bestod bara av ägare och 

resterande 6 företag hade utomstående ägare. Av ägarna som inte arbetar aktivt inom 

företaget har respondenterna angett att 36,8 % har tillgång till ekonomisk information 

utöver årsredovisning medans resterande ägare inte har tillgång till denna information.  

Tabell 3. Utomstående ägare 

Utomstående ägare Kommer företaget att välja revision? 

 Ja Nej Vet ej Totalt 

Ja 100%   6st 

Nej 63,8% 27,7% 8,5% 77st 
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Tabell 4. Externa styrelseledamöter 

Externa styrelseledamöter Kommer företaget att välja revision? 

 Ja Nej Vet ej Totalt 

Ja 100%   6st 

Nej 63,8% 27,7% 8,5% 77st 

 

Påstående 1: Efterfrågan på revision är högre i företag där ägande och ledning är 

separerat 

 H0: Efterfrågan på revision är inte högre när ägande och ledning är separerat. 

 H1: Efterfrågan på revision är högre när ägande och ledning är separerat 

För att testa detta påstående kombinerar vi frågorna nedan och gör ett Pearson Chi2-test. 

Grupperande variabeln är: Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets 

räkenskaper kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats? Denna variabel 

testar vi sedan mot följande testvariabler;  

 Har företaget ägare som inte ingår i företagsledningen/styrelsen? 

 Har företaget externa styrelseledamöter? 

På frågorna ovan har de företag som besvarat vår enkät svarat likadant på båda frågorna 

varför vi bara behöver testa ena variabeln då de skulle ge samma svar. Pearson Chi2-

testet med ”ägare som inte ingår i företagsledningen/styrelsen” visar att p-värdet är 40,7 

% vilket överstiger vår signifikansnivå på 5 %. Vi kan alltså inte förkasta H0 eftersom 

p-värdet är högre än signifikansnivån. Det verkar alltså som att utomstående ägare inte 

har ett samband med valet av revision eftersom det inte finns en signifikant skillnad 

mellan i valet av revision mellan de som har respektive inte har utomstående ägare.  

Vi har även använt testvariablerna ovan som grupperande variabel och testat mot 

påståendet ”anlitar ni revisor för att öka aktieägarnas kontroll av företagsledningen”. 

Detta för att se om det går att upptäcka en skillnad mellan de som väljer att bli reviderad 

i framtiden och de som inte gör det. I detta Mann-Whitney test fann vi att de företag 

med ägare som inte ingick i företagsledningen/styrelsen instämde i större grad i 

påståendet än de som inte hade ägare som inte ingick i företagsledningen/styrelsen. 

Skillnaden var signifikant då p-värdet på 0,9 % understeg vår signifikansnivå på 5 %.   

Tabell 5. Antal aktieägare 

Antal aktieägare Kommer företaget att välja revision? 

 Ja Nej Vet ej Totalt 

1 64 % 26 % 10 % 53 st 

2 93 % 7 %  28 st 

3 100 %   2 st 

 

Påstående 2: Antalet aktieägare har en positiv inverkan på valet av revision 

 H0: Det finns inget positivt samband mellan antalet aktieägare och efterfrågan på 

revision 

 H1: Det finns ett positivt samband mellan antalet aktieägare och att företag väljer 
revision 
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Ett Independent-Samples T-test visar att det inte finns ett signifikant samband mellan 

antalet aktieägare och att valet av revision som är positivt. P-värdet är 5,2 % vilket är 

högre signifikansnivån på 5 % och nollhypotesen kan därför inte förkastas. Det kan 

således finnas ett samband men det är isåfall inte signifikant.  

 

5.1.3 Företagsstruktur 

 

Antal anställda 

På frågan om hur många heltidsanställda företaget har i genomsnitt under ett år svarade 

45 av företagen som medverkade i enkäten att det hade en heltidsanställd under året, 

vilket motsvarar 54,2 % av respondenterna. 18 företag svarade att det hade två anställda 

och fem företag svarade att de hade 3 anställda. Det var sedan 15 stycken respondenter 

som svarade att det inte hade någon heltidsanställd alls under året. Detta resulterade i att 

medelvärdet för antal anställda för de mindre aktiebolag som medverkade i 

enkätundersökningen hade en anställd. 

Tabell 6. Antal heltidsanställda under ett år 

 

Påstående 6: Det finns positivt samband mellan företagets storlek och valet av revision  

 H0: Det finns inget positivt samband mellan antalet anställda i ett företag och 
valet att bli reviderad 

 H1: Det finns ett positivt samband mellan antalet anställda i ett företag och valet 
att bli reviderad 

För att testa detta använder vi oss utav ett Independent-Sample T-test för att ta se om 

det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. Den grupperande variabeln är 

”Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper kommande 

räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?” vilken vi testar mot följande testvariabel: 

”Ungefär hur många heltidsanställda har ni under ett år?”. Independent-Samples T-testet 

visar att företag som i framtiden väljer revision har fler anställda i snitt än de företag 
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som kommer att avsäga sig revision. Skillnaden är signifikant då p-värdet är 0 %. Vi 

kan därför förkasta H0, det verkar alltså finnas ett positivt samband mellan antalet 

anställda i företaget och valet av revision. De företag som kommer att välja revision i 

framtiden har i genomsnitt 1,37 anställda jämfört med 0,54 anställda för företag som 

väljer bort revision. Fler anställda borde alltså öka chansen att företaget väljer att bli 

reviderad. 

 

Omsättning 
Vi frågade respondenterna om hur stor deras omsättning är under ett år. Medel 

omsättning för alla tre städer som vi gjort vår studie i var 1,9 mkr. 57 av respondenterna 

svarade att de hade en omsättning mellan 1 till 3 mkr, varav 17 respondenter omsatte 

mindre än 1 mkr per år och 9 respondenter omsatte mer än 3 mkr per år. 

Tabell 7: Omsättning 

 

Påstående 6: Det finns positivt samband mellan företagets storlek och valet av revision 

 H0: Det finns inget positivt samband mellan ett företags omsättning och valet att 
bli reviderad 

 H1: Det finns ett positivt samband ett företags omsättning och valet att bli 
reviderad 

För att testa detta använder vi oss utav Independent-Samples T-testet. Den grupperande 

variabeln är ”Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 

kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?” vilken vi testar mot följande 

testvariabel: ”Ungefär hur många heltidsanställda har ni under ett år?”. Testet visar att 

ju högre omsättningen är, desto större verkar chansen vara att företag väljer att bli 

reviderar. Företag som kommer att välja revision har i genomsnitt en omsättning på 2,36 

mkr medans företag som väljer bort revision har en omsättning på 0,72 mkr i snitt. P-

värdet är 0 % vilket gör att vi kan förkasta H0 eftersom p-värdet understiger 
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signifikansnivån på 5 %. Det finns alltså ett positivt samband mellan omsättningen och 

valet att bli reviderad. 

Efter att vi frågat om omsättningen så frågade vi även om företaget hade för avsikt att 

växa inom de närmaste åren. Av alla respondenter som svarade på enkäten hade 32,4 % 

en avsikt att få verksamheten att växa i framtiden. 64,7 % av de resterande 

respondenterna angav att de inte hade för avsikt att växa och 2,9 % inte var säkra på om 

de ville att verksamheten skulle växa. Flera av respondenterna angav att de startat 

företaget för att få lite pension eller för att ha ett extraknäck vid sidan varför de inte 

tänkte i banorna om att växa. 

Påstående 5: Det finns en större efterfrågan på revision för tillväxtinriktade företag  

 H0: Tillväxtinriktade företag har inte en högre efterfrågan på revision än andra 

företag 

 H1: Tillväxtinriktade företag efterfrågar revision i högre grad än andra företag 

Med hjälp av Pearson Chi2-testet vill vi ta reda på om efterfrågan på revision är högre 

hos tillväxtinriktade företag. Frågorna som använts; ”Kommer företaget att anlita 

revisor som granskar företagets räkenskaper kommande räkenskapsår när 

revisionsplikten avskaffats? ” och ”Har företaget för avsikt att växa inom de närmsta 

åren?”. Testet visar inte på någon markant skillnad för tillväxtinriktade företag. P-värdet 

är hela 79 % vilket är väldigt högt och över signifikansnivån 5 %.  Vi kan därmed inte 

förkasta H0 varför det saknas statistiskt stöd för att efterfrågan på revision är högre i 

tillväxtinriktade företag. Det höga p-värdet tyder på att det inte finns ett samband 

överhuvudtaget. 

 

5.1.4 Kostnaden för revision 

 

På frågan om vem som sköter redovisningen i företaget svarade 97,1 % av 

respondenterna att de anlitar en extern redovisningskonsult eller byrå. Resterande 2,9 % 

av de svarande skötte om redovisningen själva. Nästa fråga var hur stor 

revisionskostnaden var i genomsnitt under ett år för företaget. Alla respondenter svarade 

olika på denna fråga, resultatet tyder på att den genomsnittliga revisionskostnaden i de 

tre olika städerna var 21 324 kr per år. Där alla tre städer låg nära varandra i vad 

kostnaden för revision är per år. Men av dessa tre städer var det Umeå som stack ut mest 
i resultatet och hade i genomsnitt den högsta revisionskostnaden per år på 24 292 kr. 

Östersund och Västerås låg i förhållande väldigt nära varandra i kostnad på respektive 

19 344 kr för Västerås och 20 667 kr för Östersund.  

Tabell 8: Den genomsnittliga revisionskostnaden under ett år 

Ort Revisionskostnad (kr) 

 
Umeå 

Medel 
24 292 

Median 
20 000 

Västerås 19 344 16 000 
Östersund 20 667 20 000 
Totalt 21 324 20 000 
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Påstående 8: Det finns ett negativt samband mellan efterfrågan på revision och 

kostnaden för revisionen 

 H0: Det finns inget negativt samband mellan valet av revision och kostnaden för 

den 

 H1: Det finns ett negativt samband mellan valet av revision och kostnaden 
 

För att testa om det finns ett samband använder vi oss av Independent-Samples T-test. 

Grupperande variabeln är ” Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets 

räkenskaper kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?” och test 

variabeln ”Ungefär hur mycket brukar revisionen kosta under ett år?”. Testet visar att 

sambandet istället är positivt, de företag som väljer bort revision har en lägre kostnad än 

de som fortsatt kommer att bli reviderad. Skillnaden är signifikant eftersom p-värdet är 

0 % och vi kan därför inte förkasta H0. Medelvärdet för revisionskostnaden är 24275 kr 

för företag som kommer att fortsätta välja revision och 11077 kr för företag som väljer 

bort revision.  

Alla företag anlitade en extern redovisningsbyrå för att sköta redovisningen varför vi 

inte analyserat detta eventuella samband med valet av revision närmare. 

 

5.2 Revisionens nytta för företaget 
 

Tabellerna 9-10 nedan visar medelvärden på påståenden om revisionen och 

intressenternas nytta för företaget som de fick ta ställning till i enkäten. Vid påståendena 

fick respondenten ange en siffra mellan 1 och 7 vilket visar vilken grad den svarande 

instämmer med påståendet. Detta är en ordinal skala där man egentligen inte kan 

sammanställa ett medelvärde av svaren på påståendena eftersom det inte är säkerställt 

att skillnaden mellan exempelvis 1 och 2 är densamma som skillnaden mellan 6 och 7.  

När vi konstruerade enkäten utgick vi ifrån att en 4 på skalan 1-7 motsvarade en neutral 

inställning. Vi antog också att det är lika stor skillnad mellan varje siffra varför vi kan 

sammanställa medelvärdet för hur respondenterna svarat att de instämmer på 

påståendena. Vi har rangordnat påståendena efter det högsta medelvärdet.  Medelvärden 

visas också utifrån om företagen svarat ja eller nej på frågan om de kommer att fortsätta 

anlita revision eller inte.  

Vi har även gjort Mann-Whitneys test för att se om det är en signifikant skillnad mellan 

svaren från de som kommer att välja revision i framtiden eller inte. I båda testen av 

olika påståenden använde vi oss av en signifikansnivå på 5 %. Respondenterna delades 

upp i två grupper som svarat ja eller nej på frågan om de kommer att fortsätta med 

revision. Tabell 9 nedan visar signifikanta skillnader i 8 av 10 påståenden. Detta visar 

att företag som valt att fortsätta med revision upplever en högre nytta med revisionen 

eftersom de instämmer till en högre grad i påståendena jämfört med de som angett att 

det kommer välja bort revision.   

Resultatet på vilken nytta företagen ansåg att revisionen har inom verksamheten, tyder 

på att företagen anser att revisionen största nytta är att den förbättrar kvalitén på 
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företagets redovisning. Men även att den minskar risken för bedrägerier och 

ekonomiska brott. På detta påstående var det både företag som svarat ja eller nej på 

frågan om de fortfarande kommer att anlita revision kommande räkenskapsår tyckte att 

revisionen gjorde störst nytta inom företaget. Om vi antar att 4 är en neutral inställning 

till påståendet anser merparten att revisionen; förbättrar kvalitén på redovisningen, 

minskar risken för bedrägeri och ekonomiska brott, är en ekonomisk börda för företaget 

och att den förbättrar den interna kontrollen. 

Tabell 9: Revisionens nytta inom företaget 

Företagen anser att revisionen…. Medelvärde Ja Nej Sign. 

förbättrar kvalitén på redovisningen 6,04 6,47 4,85 0,001 
Minskar risken för bedrägeri och ekonomiska brott 5,04 5,25 4,46 0,053 
Ger en hög nytta i förhållande till kostnaden 4,38 4,94 2,69 0,00 
Är en ekonomisk börda för företaget 4,16 3,82 4,92 0,014 
Förbättrar den interna kontrollen 4,12 4,76 2,46 0,00 
Ökar trovärdigheten mot intressenterna 3,82 4,41 2,08 0,00 
Ger ett bättre underlag för beslutsfattande 3,59 4,1 2,23 0,001 
Upptäcker ekonomiska problem som då kan åtgärdas 3,59 3,92 3 0,082 
Inte gör någon nytta 2,68 2,14 4,23 0,00 
Ger förslag på hur processer kan effektiviseras/förbättras 2,66 3,14 1,15 0,00 

 

Påstående 3: Företag med utomstående ägare anser i högre grad att revisionen 

förbättrar den interna kontrollen än företag med ägare som är aktiv i företaget. 

 H0: Det finns ingen skillnad i inställningen till om revisionen förbättrar den 
interna kontrollen oavsett om företaget har utomstående ägare eller inte 

 H1: Företag med utomstående ägare anser att revisionen förbättrar den interna 

kontrollen i högre grad än företag utan utomstående ägare 

I ett Mann-Whitneytest använder vi ”utomstående ägare” som grupperande variabel och 

”anser ni att revisionen förbättrar företagets interna kontroll” som testvariabel. Testet 

visar ett p-värde på 11,4 % vilket överstiger signifikansnivån på 5 %. Vi kan alltså inte 

förkasta nollhypotesen och vi kan således inte säga att det signifikant ett positivt 

samband mellan utomstående ägare och att revision efterfrågas för att förbättra den 

interna kontrollen.  

Påstående 9: Företag som väljer revision anser att den ger ett bättre beslutsunderlag 

för ledningen i företaget i högre grad än företag som väljer bort revision 

 H0: Det finns ingen skillnad i inställningen till att revisionen ger ett bättre 
underlag för ledningen i företag 

 H1: Företag som väljer revision anser till en högre grad att revisionen ger ett 
bättre beslutsunderlag för ledningen 

För att ta reda på om påståendet stämmer använder vi oss av Mann-Whitney-testet. 

”Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper kommande 

räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?” är den grupperande variabeln som testas 

mot ”Anser ni att revisionen ger ett bättre underlag för beslutsfattande?”. Mann-

Whitneys visar att företag som väljer revision har angett en högre siffra i instämmandet 

av påståendet jämfört med företag som inte väljer revision. Skillnaden är signifikant då 
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p-värdet på 0,1 % understiger signifikansnivån på 5 %. Det verkar alltså som att företag 

som väljer revision anser att den bidrar till ett bättre beslutsunderlag för ledningen 

jämfört med företag som inte kommer att välja revision. Nollhypotesen kan därmed 

förkastas. 

Påstående 10: Företag som väljer revision anser att den ger en förbättrad operativ 

effektivitet större grad än de som väljer bort revision 

 H0: Det finns ingen skillnad i inställningen till att revisionen ger ett bättre 

underlag för ledningen i företag 

 H1: Företag som väljer revision anser till en högre grad att revisionen ger ett 
bättre beslutsunderlag för ledningen 

”Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper kommande 

räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?” är den grupperande variabeln som testas 

mot ”Anser ni att revisionen ger förslag på hur processer i verksamheten kan bli 

effektivare förbättras?”. Mann-Whitney testet visar ett p-värde på 0 % varför 

nollhypotesen kan förkastas. Företag som väljer revision har angett högre värden 

påståendet att revisionen ger förslag på hur processer kan effektiviseras/förbättras.  

Påstående 11: Företag som väljer revision anser inte att den förbättrar kvalitén på 

redovisningen i större grad än de som väljer bort revision 

 H0: Det finns en skillnad i inställningen till att revisionen ger ett bättre underlag 
för ledningen i företag  

 H1: Företag som väljer revision anser inte till en högre grad att revisionen ger ett 

bättre beslutsunderlag för ledningen 

För att testa påståendet har vi använt ”Kommer företaget att anlita revisor som granskar 

företagets räkenskaper kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?” som 

den grupperande variabeln och ”Anser ni att revisionen förbättrar kvalitén på er 

redovisning?” är testvariabeln. Mann-Whitney testet visar att de företag som väljer 

revision instämmer till en högre grad i påståendet att revision förbättrar kvalitén på 

redovisningen än de som valt bort denna. P-värdet är över signifikansnivån varför vi 

inte kan förkasta H0. 

Påstående 15: Revision efterfrågas för att öka företagets trovärdighet gentemot 

intressenter 

 H0: Det föreligger ingen skillnad i instämmandet på påståendet mellan företag 
som väljer revision och väljer bort densamma 

 H1: Företag som väljer revision instämmer till en högre grad i revisionen ökar 
trovärdigheten till företagets intressenter 

Mann-Whitneys visar att det föreligger en markant skillnad mellan de företag som väljer 

revision och väljer bort revision. P-värdet på 0 % visar att skillnaden är signifikant. 

”Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper kommande 

räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?” har använts som grupperande variabel 

och ”anser ni att revisionen ökar trovärdigheten till företagets intressenter” är 

testvariabeln. Det verkar alltså som att påståendet stämmer. 

I tabell 10 framgår vad företagen anser är de viktigaste anledningarna för att anlita en 

revisor. Resultatet tyder på att det två huvudsakliga anledningarna till att företag anlitar 
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en revisor är främst för att underlätta skatteverkets kontroll av företagets ekonomiska 

information. Detta var något som företagen ansåg oavsett vad det svarat på om de 

kommer att fortsätta anlita revision kommande räkenskapsår. Den andra anledningen 

som företag ansåg vara av betydelse för att de anlitar en revision var att revisionen 

förbättrar företagsledningens interna styrning och kontroll av verksamheten. Detta var 

något företag som svarat ja på frågan om de fortfarande skulle anlita revision ansåg vara 

viktigast efter att underlätta kontrollen från skatteverket. Företag som svarat nej på 

frågan om att fortsätta med revision ansåg inte att detta var en viktig anledning till att 

anlita revision. 

I tabellen framgår också medelvärdena för de som kommer att välja revision och de som 

kommer att välja bort revisionen. För att se om skillnaden var signifikant gjorde vi ett 

Mann-Whitney test. Tabell 10 nedan visar att 8 av 9 påståenden hade en signifikant 

skillnad i instämmandegraden. Det tyder på att de företag som fortsatt kommer att bli 

reviderade anser att revisionen ger dem en större nytta än för de som väljer bort 

revision.  

Tabell 10: Revisionens nytta för intressenter 

Företagen anlitar revisor för att… Medelvärde Ja Nej Sign.nivå 

Underlätta skatteverkets kontroll 5,57 5,84 4,85 0,001 
Förbättra företagsledningens interna styrning och kontroll 3,88 4,41 2,23 0,000 
Kunder/leverantörer ska känna trygghet vid affärer 3,46 3,94 2 0,000 
Det blir lättare att erhållla krediter ifrån leverantörer 2,79 3,27 1,31 0,000 
Undvika att bli granskade av Skatteverket 2,78 2,9 2,62 0,503 
Underlätta att erhålla lån ifrån kreditgivare 2,59 2,96 1,38 0,002 
Ge företaget bättre villkor vid kreditgivning 2,13 2,49 1,08 0,000 
Öka aktieägarnas kontroll av företagsledningen 2,09 2,45 1 0,003 
anställda ska kunna försäkra sig om företagets fortlevnad 1,65 1,86 1 0,002 

 

Påstående 4: Revision efterfrågas inte för att öka aktieägarnas kontroll av 

företagsledningen i mindre aktiebolag 

 H0: Företag som efterfrågar revision har samma inställning till om revisionen 

ökar aktieägarnas kontroll som företag som väljer bort revision 

 H1: Företag som väljer revision instämmer inte till en högre grad i att revision 
ökar aktieägarnas kontroll.  

För att ta reda på om nollhypotesen använder vi oss av Mann-Whitney-testet. Företagets 

val av revision är grupperande variabel och påståendet att revision ökar aktieägarnas 

kontroll av företagsledningen är testvariabel. Nollhypotesen kan inte förkastas eftersom 

det föreligger en signifikant skillnad mellan grupperna. Sambandet är dock positivt och 

de företag som väljer revision instämmer till en högre grad att revision ökar 

aktieägarnas kontroll av företagsledningen. Påståendet verkar alltså inte stämma. 
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Påstående 13: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att öka chanserna att få 

krediter från leverantörer jämfört med de som väljer bort revision 

 H0: Det finns ingen skillnad i inställningen att revision ökar chanserna att få 

krediter från leverantörer ifall man väljer revision eller inte 

 H1: Företag som väljer revision instämmer till en högre grad att revisor anlitas 
för att lättare erhålla krediter ifrån leverantörer 

Vi använder oss av Mann-Whitney-testet där företagets val av revision är grupperande 

variabel och påståendet ”anlitar ni revision för att öka chanserna att få krediter från 

leverantörer” är testvariabel. Skillnaden mellan grupperna är markant varför det verkar 

som att företag som väljer revision i högre grad anser att revisionen ökar chanserna att 

erhålla krediter ifrån leverantörer. P-värdet är 0 % vilket är under signifikansnivån och 

vi kan förkasta nollhypotesen. Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. 

Påstående 14: Företag som väljer revision eftersom de anser att den gör det möjligt att 

få bättre avtal vid kreditgivning i större grad än företag som väljer bort revision 

 H0: Det finns ingen skillnad i inställningen att revision gör det möjligt att få 
bättre avtal mellan de som väljer revision respektive väljer bort revision 

 H1: Företag som väljer revision anlitar i högre grad revisor eftersom de då får 

bättre avtal vid kreditgivning 

Mann-Whitney används för att testa om en skillnad föreligger där ”Kommer företaget 

att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper kommande räkenskapsår när 

revisionsplikten avskaffats?” är grupperande variabel och ”Anlitar ni revisor för att 

företaget ska erhålla bättre villkor vid kreditgivning?” är testvariabel. Testet visar att det 

föreligger en signifikant skillnad då p-värdet är 0 %. Nollhypotesen kan förkastas och 

företag som väljer revision anser i högre grad att det är för att erhålla bättre villkor vid 

kreditgivning.  

Påstående 16: Revision efterfrågas för att kunder/leverantörer ska känna trygghet i att 

göra affärer med företaget 

 H0: Det föreligger ingen skillnad i företags instämmande i att revisor anlitas för 
att kunder/leverantörer ska känna trygghet. 

 H1: Företag som väljer revision instämmer till en högre grad i att revision ger 
kunder/leverantörer trygghet 

Mann-Whitneys visar att det föreligger en markant skillnad i företags inställning till 

påståendet. Företagen som väljer revision instämmer till en högre grad i påståendet. 

Skillnaden är signifikant då p-värdet är 0 %. ”Kommer företaget att anlita revisor som 

granskar företagets räkenskaper kommande räkenskapsår när revisionsplikten 

avskaffats?” har använts som grupperande variabel och ”anlitar ni revisor för att 

kunder/leverantörer ska känna trygghet i att göra affärer med er” är testvariabel. 

Påstående 17: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att underlätta Skatteverkets 

kontroll 

 H0: Det finns ingen skillnad i inställningen till att revision underlättar kontrollen 
från Skatteverket. 

 H1: Företag som väljer revision gör det för att underlätta kontrollen från 

Skatteverket. 
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Mann-Whitney-testet visar där företagets val av revision är grupperande variabeln och 

påståendet ”anlitar ni revision för att underlätta Skatteverkets kontroll” är testvariabeln. 

Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad när P-värdet är 0,1 %. Nollhypotesen 

kan förkastas när företag som anlitar revision anser i högre grad att det är för att 

underlätta kontrollen från Skatteverket. 

Påstående 18: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att undvika att bli granskad 

av skatteverket 

 H0: Det finns ingen skillnad i inställning till att företag anlitar revision för att 

undvika att bli granskade av Skatteverket. 

 H1: Företag som väljer revision gör det för att undvika att bli kontrollerade av 
Skatteverket. 

Resultatet från Mann-Whitney-testet där företagets val av revision använts som den 

grupperande variabeln och påståendet ”anlitar ni revision för att undvika att bli 

granskade av Skatteverket” är testvariabel. Visar ett P-värde på 50,3 % vilket innebär att 

det inte finns någon signifikant skillnad mellan företagen. Detta innebär att vi inte kan 

förkasta nollhypotesen. 

 

5.2.1 Påverkar lån valet av revision och anser företagen att 

fördelarna med revision överstiger kostnaden 

 

På frågan om företagen ansåg att fördelarna med revisionen översteg kostnaden för 

densamma svarade 62,7 % av respondenterna ja på den frågan vilket kan utläsas i tabell 

11. 37,3 % ansåg dock att kostnaden översteg den nytta som erhölls ifrån revisionen. En 

följd fråga till denna var om företagen kommer att anlita revisor som granskar företagets 

räkenskaper kommande år.  

Tabell 11. Andel företag med lån samt överstiger fördelarna kostnaden med revision 

Svar i antal/andel Ja Nej Vet ej Totalt 

Överstiger fördelarna med revision kostnaden? 62,7% 37,3% 0 83st 
Har företaget idag några lån? 31,3% 68,7%  83st 

 

Påstående 7: Mindre aktiebolag väljer bort revision eftersom kostnaden anses vara 

större än den nytta som revisionen tillför  

 H0: Det finns ingen skillnad i frågan om revisionens fördelar överstiger 
kostnaden för oavsett om företaget väljer revision eller väljer bort den 

 H1: Mindre aktiebolag som väljer bort revision anser i större grad att kostnaden 
överstiger fördelarna med densamma 

Mann-Whitneys visar ett samband föreligger mellan företag som inte väljer revision 

som är negativt. Dessa företag anser i större grad att kostnaden överstiger fördelarna 

med revisionen. P-värdet är 0 % vilket gör att skillnaden är signifikant och 

nollhypotesen kan förkastas. ”Kommer företaget att anlita revisor som granskar 
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företagets räkenskaper kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?” har 

använts som grupperande variabel och testvariabeln är ”Anser ni att fördelarna med 

revisionen överstiger kostnaden för den samma?” 

På frågan om företagen hade några lån så svarade 31,3 % av respondenterna 

finansierade verksamheten via lån. Av dessa hade alla valt att erhålla lån ifrån banker. 

Samtliga respondenter som svarat ja på om de finansierat verksamheten med lån har 

även svarat att det kommer fortsätta bli reviderade. Av resterande 68,7 % som svarat att 

det inte har tagit några lån så var det 63,8 % av dessa som fortfarande kommer att bli 

reviderade och enbart 27,7 % som väljer att inte fortsätta med revision medans 8,5 % 

inte vet hur de kommer att göra i framtiden. Resultaten kan ses i tabellerna nedan. 

Tabell 12. Påverkas valet av revision om företaget har lån  

Har företaget lån Kommer företaget att välja revision? 

 Ja Nej Vet ej Totalt 

Ja 100%   26 st 

Nej 63,8% 27,7% 8,5% 57st 

 

Påstående 12: Företag med lån har en högre efterfrågan på revision 

 H0: Företag med lån har inte en högre efterfrågan på revision än andra företag 

 H1: Företag med lån efterfrågar revision i högre grad än andra företag 

Med Pearson Chi2-test kan vi ta reda på om efterfrågan på revision är högre hos företag 

med lån. Frågorna som använts är; ”Kommer företaget att anlita revisor som granskar 

företagets räkenskaper kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats? ” och 

”Har företaget idag några lån?”. Testet visar att det finns ett klart samband mellan lån 

och valet av revision. P-värdet är 0,6 % vilket är under signifikansnivån 5 %.  Vi kan 

därmed förkasta H0 och efterfrågan på revision är alltså högre i företag med lån. 
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6. Analys 
I följande avsnitt kommer vi att analysera vår datainsamling som presenterades i 

empirikapitlet. Analysen kommer att ha sin utgångspunkt i de påståenden vi presenterat 

i den teoretiska sammanfattningen. Påståendena är grundade utifrån den teori och 

tidigare forskning vi använt oss av och kopplingen däremellan kommer också att 

analyseras. Syftet med detta avsnitt är att försöka ge en grund till att besvara vår 

problemformulering som kommer att bli besvarad mer konkret i slutsatsen. 

 

6.1 Inledning 
 

Nedan syns den modell vi skapat utifrån den litteratur och tidigare studier som 

behandlats i den teoretiska referensramen. Denna modell sammanfattar de faktorer vi 

kommit fram till är av störst betydelse vid valet att frivilligt välja revision utifrån den 

teori och tidigare studier som behandlats i den teoretiska referensramen. Påståenden 

som analyseras i denna del av uppsatsen är skapade utifrån denna modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

Figur 4. Valet av revision (Egen modell av Markus Nilsson & Emil Wallin) 
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6.1.1 Valet att frivilligt välja revision 
 

Tabell 13. Valet av revision jämfört med tidigare studier 

Valet av revision  Ja Nej Vet ej Totalt 

Vår studie 62 16 5 83 

 74,7% 19,3% 6 % 100 % 

Svanström (2008) Sverige 1-5 anställda 54,2 % 30,4 % 15,4 % 100 % 

Collis (2003) Storbritannien < 1 miljon pund 42 % 58 %  100 % 

Collis et al (2004) Storbritannien EU’s max  63 % 37 %  100 % 

Aggestam (2007) Danmark = svenska regler 83 % 2 % 15 % 100 % 

 

Tidigare studier (Svanström, 2008, s. 124; Collis, 2003, s. 8; Collis et al, 2004, s. 87; 

Aggestam, 2007, s. 31ff) har visat att det är 42-83 % av de undersökta företagen 

frivilligt skulle låta sig bli reviderade. Företagen i studierna har dock inte varit i samma 

storlek som de vi undersökt förutom i studien från Danmark. Enligt den teori vi 

behandlat så borde det vara en högre andel som väljer revision bland större företag 

eftersom teorierna lättare kan förklara nyttan företagen kan erhålla ifrån revisionen när 

dessa är större. I Storbritannien verkar så vara fallet men annars verkar det inte föreligga 

ett sådant samband om vi jämför andelen som frivilligt väljer att bli reviderade i 

undersökningarna. 

Vårt resultat visar att 74,7 % av företagen i vår undersökning kommer fortsätta att välja 

revision vilket är en rätt hög andel jämfört med de övriga studierna. Intressantast är att 

jämföra med Danmark eftersom de avskaffade revisionsplikten med samma gränsvärden 

som i Sverige. Danmark avskaffade revisionsplikten 2006 och ett år senare var det 

endast 2 %. I vår studie var det 19,3 % som angav att de kommer välja bort revisionen 

vilket är ganska högt jämfört med Danmarks siffror vid deras avskaffande. En senare 

undersökning i Danmark visade att 22,8 % valde bort revisionen 4 år efter avskaffandet 

(Aggestam, 2010, s. 11). Detta kan bero på att vi i Sverige nästan är sist ut i EU med att 

avskaffa revisionsplikten. På grund av det har intressenter sett att det fungerat väl i 

andra länder vilket kan vara förklaringen till att revisionen inte efterfrågas i lika stor 

grad i Sverige som när Danmark avskaffade revisionsplikten. Intressenter som 

exempelvis banker kräver kanske inte att företagens årsredovisning är reviderad längre 

om de inte gör det i andra länder eftersom de vet att det fungerar ändå. Dessutom finns 

det bokslutsrapporter som kan fungera som en ”light version” av revisionen som 

intressenter kan efterfråga istället då denna kan göra att de ändå får en sorts kontroll på 

att redovisningen är korrekt i företagen. Skillnaden kan också bero på att vi har ett litet 

stickprov eller att vi inte haft med några företag från en ”storstad” i undersökningen 

som till exempel Stockholm, Göteborg eller Malmö.  

 

6.1.2 Kostnaden för revision 

 

En rapport av Thorell och Norberg (2005) antog att revisionskostnaden var cirka  

10 000 kr för ett företag med omsättning upp till 3 mkr. Det är ungefär samma som 

Collis (2003) angett i sin studie (1000 pund). Svanström (2008) har dock kommit fram 

till att kostnaden för revision är högre. Medianen för företag med en omsättning upp till 
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3 mkr är 13200 kr medans företag med 1-9 anställda oftast betalar 17 000 kr. Det är 

därför lite förvånande att vi i vår studie får en median på 20 000 kr eftersom våra 

företag är mindre än de som undersökts av både Collis et al (2004) i Storbritannien och 

Svanström (2008) i Sverige. I snitt betalade företagen i vår studie 21 324 kr. 

Anledningen kan vara att respondenterna haft svårt att hålla isär kostnaden för revision 

och den för redovisning. Vi tror dock inte att så är fallet eftersom vi varit noga med att 

påpeka att det är just kostnaden för revision och inte för redovisning vi ville få reda på.  

 

6.2 Agentrelationer – kan dessa förklara valet av 

revision? 
 

Revisionen är ett sätt för ägare att kontrollera att ledningen och anställda agerar i 

ägarnas intresse. Agentteorin visar främst på att detta är fallet när ägandet är separerat 

ifrån ledningen. Då ägarna inte är involverade i verksamheten har de svårt att 

kontrollera att företaget styrs i deras intresse. Agenten (ledningen) vill maximera sin 

nytta vilket kanske inte alltid är i linje med ägarnas intressen. I vårt fall kan aktieägare 

och ledning vara samma personer samt tillhöra samma familj. Studier har ändå visat att 

behovet av kontroll finns i dessa aktiebolag eftersom ledningen då kan vilja kontrollera 

att de agerar i linje i vad som är bäst för företaget och att de gör rätt i redovisningen.  

Påstående 1: Efterfrågan på revision är högre när ägande och ledning är separerat 

I vår studie fann vi inget signifikant stöd för att efterfrågan på revision är högre i de 

aktiebolag där ägandet är separerat från ledningen. En förklaring till detta resultat är att 

endast 7,2 % av företagen i studien hade utomstående ägare. Detta anser vi kan bidra till 

att resultatet kan vara missvisande. Trots att vi inte fann ett signifikant samband mellan 

valet av revision och utomstående ägare, kan vi ändå konstatera att alla aktiebolag med 

utomstående ägare ställde sig positiva till valet av revision. Det i sin tur stämmer väl in 

på den teori vi tidigare presenterat om att utomstående ägare kräver en viss kontroll av 

företaget eftersom de själva inte är aktiva i företag. Osäkerheten för att informationen är 

korrekt och att ledningen agerar i ägarnas intresse kan minska genom en revisor anlitas 

som en oberoende part för att granska räkenskaperna i bolaget. Ledningens trovärdighet 

stärks även när en revisor granskar räkenskaperna eftersom den information som delges 

utomstående ägare är korrekt. Detta gör att konflikter mellan agenten och principalen 

kan undvikas.  

Tidigare studier (Carey et al, 2000; Collis et al, 2004; Svanström, 2008) har kommit 

fram till olika resultat angående förhållandet mellan utomstående ägare och efterfrågan 

på revision. I Svanströms studie hittades inget signifikant samband att utomstående 

ägare i högre utsträckning skulle välja revision framför de företag som var ägarledda. 

Svanström förklarar vidare att resultatet i studien visade att ägarledda företag och 

företag med utomstående ägare i samma grad var positivt inställd till revision. Detta var 

ett förvånande resultat jämfört med det förväntade resultat SOU (2008:32, s. 260) 

kommit fram till där högst 30 % av de ägarledda företagen skulle välja frivillig revision 

(SOU, 2008:32, s. 260). Collis et al visade i sin studie att företag med utomstående 

ägare i högre grad var positivt inställda till frivillig revision än ägarledda vilket 

överensstämmer med agentteorin. Studien utfördes dock på större företag vilket kan ses 

som missvisande till vår studie eftersom ett agentförhållande kan vara mer påtagligt i 
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större aktiebolag. Carey et al (2000, s. 38ff) kom fram till samma resultat som Collis et 

al (2004), företag med utomstående ägare hade en större efterfrågan på revision. Enligt 

Carey et al beror detta på att utomstående ägare leder till en agentkonflikt när ägande 

och ledning är separerat vilket leder till en ökad nytta av revisionen. Ett annat resultat i 

studien var att ju fler utomstående ägare det fanns desto större var efterfrågan på 

revision. Denna studie är utförd på familjeföretag vilket till stor del kan jämföras med 

mindre aktiebolag eftersom de inte är så stora och de flesta inom företaget har 

kännedom om vad som händer i företaget.  

Att både vår studie och Svanström (2008) inte kunnat visa något signifikant samband 

när ägande och ledning är separerat innebär att vi inte tror att det är en betydande faktor 

vid valet av revision. Eftersom det var få respondenter som hade utomstående ägare så 

tror vi att ett större stickprov kunnat öka chansen att upptäcka ett signifikant samband. 

Vidare ska inte revisionens betydelse för utomstående ägare övertolkas då de inte har 

besvarat enkäten. Det resultat vi fått fram speglar endast hur VD/Ägare har besvarat 

frågorna.  

Innan vi utförde undersökningen trodde vi inte att det skulle finnas ett samband mellan 

valet av revision och utomstående ägare därav formuleringen av påståendet. Vi trodde 

helt enkelt inte att behovet av kontroll skulle existera i så stor grad ifrån aktieägarna. 

Eftersom det är mindre aktiebolag som medverkar i studien borde det i dessa företag 

vara lätt att ha kolla på vad som händer, särskilt då det ofta kan vara familjeägda 

företag.   

Påstående 2: Antalet aktieägare har en positiv inverkan på valet av revision 

Vi fann inget statistiskt stöd för att ett signifikant samband förelåg mellan antalet 

aktieägare i ett företag och valet av revision då P-värdet var 5,2 %. Eftersom P-värdet 

var nära den acceptabla signifikansnivån tror vi att det skulle kunna vara möjligt att se 

ett samband vid ett större stickprov. Vad vi ändå kan se i resultatet var att av de 

respondenter som angav att de endast hade 1 aktieägare valde 64 % fortsätta bli 

reviderade. En jämförelse med de respondenter som svarade att de hade två eller tre 

aktieägare visade att de hade en positivare inställning till att fortsätta bli reviderade. Av 

de respondenter som angav att de hade två aktieägare valde 93 % av dessa att fortsätta 

med revision, medans de alla företag som hade tre aktieägare valde att fortsätta bli 

reviderad. Det verkar ändå finnas ett samband eftersom det är en högre andel som väljer 

revision när företaget har fler anställda.  

Påstående 3: Företag med utomstående ägare anser i högre grad att revisionen 

förbättrar den interna kontrollen än företag med ägare som är aktiv i företaget. 

Påstående 4: Revision efterfrågas inte för att öka aktieägarnas kontroll av 

företagsledningen i mindre aktiebolag 

Mann-Whitneys utfördes för att testa dessa påståenden. Testet visade inte på något 

signifikant samband i påståendena. Vi kunde däremot se ett positivt samband mellan 

företag som väljer revision i högre grad instämmer i att den ökar aktieägarnas kontroll 

av företagsledningen. Dock så har de som väljer revision i genomsnitt angett 2,45 av en 

skala på 1-7 vilket innebär att de inte instämmer i påståendet i så stor grad. Vi tror 

därför inte att påstående 4 har stor betydelse för valet av revision.  
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Även i intressentteorin är revisionen en viktig faktor, dels för att förhindra att konflikter 

uppstår mellan företaget och aktieägarna eftersom den fungerar som en kontroll. En 

annan viktig faktor är att kunna öka sin egen trovärdighet och kunna förse sina 

intressenter med tillförlitlig ekonomisk information. Av den information som lämnas 

från företagen till aktieägare och andra intressenter kommer en stor del ifrån 

årsredovisningen. Företag kan ha incitament till att manipulera rapporter och undanhålla 

information om företaget underpresterar. Detta gör att intressenter efterfrågar någon 

slags kontroll av den information som ges vilket ger företaget incitament till att fortsätta 

blir reviderade för att öka sin egen trovärdighet. En studie av Collis (2003, s. 42) visade 

att de företagsledare som ingick i undersökningen ansåg att revisionen fungerade som 

en kontroll på redovisning och ekonomisystem.  

 

6.3 Finns ett samband mellan efterfrågan på revision och 

företagets storlek eller för tillväxtinriktade företag? 
 

Studier visar att företag som växer riskerar att förlora kontroll över verksamheten när 

den blir större och därmed mer komplex. Detta kan leda till att ledning och ägare får 

svårare att kontrollera hur verksamheten sköts. Därmed kan det finnas ett behov av 

kompensation för förlust av kontroll. Vi tror också att företag som ämnar växa kan anse 

att det är viktigt att bli reviderade för att tillfredsställa framtida intressenter. Det kan då 

uppkomma ett större behov av till exempel finansiering vilket kan leda till att 

kreditgivare kräver att företagets räkenskaper revideras. Mindre företag kan vara mer 

benägna att välja bort revision sett till omsättning, antal anställda och balansomslutning 

eftersom de inte har samma behov av kontroll som större företag. Enligt SOU 2008:32 

är betänkligheterna emot revision mindre ju större företaget är. Detta framhålls också i 

teorikapitlet, exempelvis i agentteorin. Ett större företag har också mest troligt större 

separation mellan ägare och ledning eftersom det kan finnas fler ägare och där dessa 

ägare inte leder företaget. För större företaget är kostnaden för revision mindre relativt 

sett till omsättning eller antal anställda. För mindre företag är kostnaden för revisionen, 

i förhållande till exempelvis omsättningen högre, samtidigt som det kan vara svårare att 

framhäva nyttan med revisionen. 

Påstående 5: Det finns en större efterfrågan på revision hos tillväxtinriktade företag  

I vår studie pekar resultatet på att det inte finns ett signifikant samband att företag som 

vill växa (32,4%) tenderar att välja revision i högre grad än företag som inte vill växa 

(64,7%).  82 % av de tillväxtinriktade företagen väljer att bli reviderade jämfört med 70 

% för de företag som inte vill växa. Det finns alltså ett litet stöd för teorin att företag 

som vill växa efterfrågar revision i en högre grad men vi har inte ett statistiskt. Om vi 

haft ett större stickprov hade det kanske varit möjligt att utläsa ett signifikant samband 

att tillväxtinriktade företag har en större efterfrågan på revision.  

Påstående 6: Det finns positivt samband mellan företagets storlek och valet av revision  

Enligt de Independent-Samples t-test vi gjort med omsättning och anställda finns det ett 

signifikant positivt samband mellan omsättning/anställda och valet av revision. 

Företagen som väljer revision har i genomsnitt 1,37 anställda och 2,36 mkr i 

omsättning. De företag som väljer bort revision har 0,54 anställda och 0,72 mkr i 



Nilsson & Wallin (2011) 

61 

 

omsättning. Enligt en studie av Collis (2003, s. 42) var storleken en betydande faktor för 

att förklara valet av revision där företag med större omsättning valde revision i högre 

grad. Storleken kunde dock inte ensamt förklara valet av revision. En annan studie av 

Collis et al (2004, s. 87) visade att storlek verkade vara av mindre betydelse vid valet av 

revision. Studien menade också att omsättning räckte för att avgöra företagets storlek. 

Vi trodde inte att storleken skulle vara så betydande för mindre företags val av revision 

utan att det mer skulle bero på vad företaget hade för verksamhet. Vi tänkte oss att 

efterfrågan mer styrdes av komplexiteten i verksamheten varför inte storleken skulle ha 

sådan stor betydelse. Ett företag som köper in produkter från utlandet och säljer i 

Sverige kanske har mer svårigheter i redovisningen än exempelvis ett företag som håller 

föredrag. Detta var dock inte något vi undersökte då vi inte hittat teorier som stödde den 

tanken.  

 

6.4 Har kostnaden betydelse vid valet av revision? 
 

Påstående 7: Mindre aktiebolag väljer bort revision eftersom kostnaden anses vara 

större än den nytta som revisionen tillför 

Mann-Whitneys visade att detta påstående stämmer. Ett negativt samband föreligger 

och företag som inte väljer revision anser i större grad att kostnaden överstiger 

fördelarna med revisionen. Skillnaden är signifikant mellan de som väljer revision och 

de som väljer bort revision. Detta är ganska logiskt att man väljer bort revision om man 

anser att kostnaden överstiger nyttan. Vi tänkte oss dock att det kunde vara så att företag 

kunde känna sig tvingade att välja revision och att det därför inte behövde existera ett 

samband mellan valet av revision och att nyttan översteg kostnaden. Därmed behövde 

det inte finnas en skillnad i inställning mellan de som väljer revision respektive väljer 

bort revision. Tidigare studier har visat att de undersökta företagen gör olika 

ställningstaganden bland både mindre och större företag angående kostnaden och den 

upplevda nyttan för revisionen. Enligt Collis (2003, s. 41) är kostnaden det största skälet 

till att välja bort revisionen vilket till viss del ger stöd till vårt påstående. En annan 

studie visade att 66 % av de som valde att fortsätta med revision gjorde det eftersom 

besparingen var för låg jämfört med fördelarna revisionen bidrog med i företaget, 

exempelvis att de ansåg att revisionen bidrog till bättre villkor vid kreditgivning 

(Halling, 2007, s. 26ff). 

Enligt en studie av Svanström (2008, s. 125) var det endast ungefär en fjärdedel som 

ansåg att nyttan med revisionen översteg kostnaden. Hälften ansåg att kostnaden 

översteg nyttan. En studie ifrån Malta visar att inte ens hälften av de ägarledda 

företagen som ingick i studien ansåg att nyttan med revisionen översteg kostnaden för 

densamma (Tabone & Baldacchino, 2003, s. 389). Sammantaget tyder detta på att 

kostnaden för revisionen överstiger fördelarna med densamma vilket också har ett starkt 

samband med valet av revision.  

Påstående 8: Det finns ett negativt samband mellan efterfrågan på revision och 

kostnaden för revisionen 

För att testa om det finns ett samband använder vi oss av Independent-Samples T-test. 

Grupperande variabeln är ” Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets 
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räkenskaper kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?” och test 

variabeln ”Ungefär hur mycket brukar revisionen kosta under ett år?”. Testet visar att 

sambandet istället är positivt, de företag som valt bort revision har en lägre kostnad än 

de som fortsatt kommer att bli reviderad. Skillnaden är signifikant eftersom p-värdet är 

0 % och vi kan därför inte förkasta H0. Medelvärdet för revisionskostnaden är 24 275 kr 

för företag som kommer att fortsätta välja revision och 11 077 kr för företag som väljer 

bort revision.  

Dessa resultat på påstående 7 och 8 gör att vi inte tror att kostnaden har så stor påverkan 

på valet av revision. De som väljer att ha kvar revision betalar mer än dubbelt så mycket 

för den varför kostnaden inte verkar vara en betydande faktor. Detta kan bero på att 

företag som betalar mycket för revisionen anser att de erhåller en högre nytta ifrån 

densamma eller att de har intressenter som efterfrågar att årsredovisningen är reviderad. 

 

6.5 Ger revisionen ett bättre beslutsunderlag, ökad 

operativ effektivitet och förbättrad kvalité i 

redovisningen? 
 

Revision kan reducera informationsasymmetri inom företaget vilket kan leda till bättre 

redovisning som därmed speglar verksamheten och företagets finansiella situation på ett 

tillförlitligare sätt. Tillförlitlig information är viktig vid beslut eftersom det är den 

information företagets ledning grundar sina beslut på, felaktig informationen kan leda 

till att risken för felaktiga beslut ökar. Bättre beslutsunderlag för ledningen leder till 

bättre beslut (Collis et al, 2004, s. 96ff). I ett företag där ägare och anställda inte är 

samma person kan det vara svårt för ägaren att veta lika mycket som de anställda om 

företaget. Detsamma gäller när det är flera anställda. Eftersom ledningen vet mer om 

hur företaget presterar än ägarna uppstår en informationsasymmetri. Revisionen kan då 

hjälpa till att minska denna informationsasymmetri genom att kontrollera att 

redovisningen är korrekt. 

Påstående 9: Företag som väljer revision anser att den ger ett bättre beslutsunderlag 

för ledningen i företaget i större grad än företag som väljer bort revision  

I ställningstagandet till vad företagen anser huruvida revisionen förbättrar underlag vid 

beslutsfattande kan vi se att de respondenter som fortsätter med revision ställer sig 

neutrala i påståendet om att underlagen förbättras. I resultatet kan vi se att 

respondenterna som är positiva till revision i genomsnitt svarar högre att de anser att 

revisionen förbättrar underlaget för beslutsfattande. Vi hade förväntat oss resultat skulle 

varit högre från respondenter som ställt sig positiva till revision. Detta för att undvika 

att agentkonflikter uppstår och förhindra företagsledningen från att fatta beslut att enbart 

maximerar sin egen nytta. Genom att anlita en revisor kan agentens trovärdighet stärkas 

genom att den ekonomiska information är tillförlitlig vilket gör att beslut fattas på rätt 

grunder. Denna situation kan vara mer påtaglig i större företag när redovisningen är mer 

komplicerad och fler personer är inblandade. Mann-Whitney visade att en signifikant 

skillnad förelåg i instämmandegraden mellan de som valde revision respektive valde 

bort revision.  
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Påstående 10: Företag som väljer revision anser att den ger en förbättrad operativ 

effektivitet i större grad än de som väljer bort revision 

Även i detta påstående kunde vi se en signifikant skillnad med Mann-Whitney. 

Resultatet visade att de respondenter som varit positivt inställda till att fortsätta bli 

reviderade, svarat att revisionen i högre grad ger förslag hur processer i verksamheten 

kan effektiviseras/förbättras. Ett medelvärde på 3,14 på en sjugradig skala visar 

emellertid att respondenterna inte tycker att detta är den största nyttan revisionen bidrar 

med. Detta tror vi beror på att många av respondenterna som medverkat inte har haft för 

avsikt att växa, därför har de inte heller haft ett högt behov av rådgivning och 

kompetens som revisionen kunnat bidra med för att effektivisera verksamheten. 

Företagen som anlitar rådgivning av revisionsbyråns tjänster medför även en större 

sannolikhet att företaget också väljer revision enligt Svanström (2008, s. 163). Kanske 

är företagens verksamhet så pass komplicerad att revisionen hittar processer som kan 

förbättras. Vi tror att om fler företag med avsikt att växa medverkat i studien hade vi 

erhållit ett resultat som i högre grad instämt i att revisionen kan effektivisera processer i 

företaget. Detta eftersom företag med ambitioner att växa kan se revisionen som en 

möjlighet att få tips och råd hur de ska förbättra verksamheten. Detta är givetvis 

spekulationer från vår sida, men det kan styrkas av teorier om intern nytta. Flera studier 

har visat att revisionen snarare hjälper företaget att bli effektivare i verksamheten än att 

kvalitén på redovisningen förbättras (Wallace, 1981, s. 267).     

Påstående 11: Företag som väljer revision anser inte att den förbättrar kvalitén på 

redovisningen i större grad än de som väljer bort revision 

Mann-Whitney-testet visade att det finns en signifikant skillnad mellan respondenter 

som väljer revision och dem som väljer bort den. Resultatet visade även att de 

respondenter som väljer att fortsätta bli reviderade instämmer i högre grad att revisionen 

förbättrar kvalitén på deras redovisning. Anmärkningsvärt är att respondenterna som 

angett att de kommer välja bort revisionen också svarat att de tycker revisionen 

förbättrar redovisningen i företaget. Med tanke på de resultat tidigare studier visat, 

tycker vi att det var ett förvånande resultat. Av de påståenden som var med i enkäten 

angående vilken nytta revisionen gav till företaget ansåg respondenterna att den största 

nyttan revisionen bidrog med var förbättrad kvalité på redovisningen. En tidigare studie 

visade att företagsledare ansåg att revisionen förbättrade kvalitén på redovisningen, 

studien visade även att revisionen kunde ge positiv effekt på kreditbetyg, kontroll och 

ekonomisystem vilket kan vara betydelsefulla faktorer vid valet av att frivilligt bli 

reviderade (Collis, 2003, s. 42). Collis et al (2004, s. 94) visade i sin studie att bara 48 

% av de respondenter som medverkade i deras studie tyckte att revisionen förbättrade 

kvalitén på företagens redovisning.  En tidigare studie visade dock att revisionens 

största bidrag till mindre företag snarare var en förbättrad effektivitet i verksamheten än 

att förbättra redovisning (Wallace, 1981, s267).   

Även de respondenter som kommer välja bort revisionen anser att denna förbättrar 

kvalitén på deras redovisning. Vi kan därför fastställa att mindre aktiebolag anser att 

revisionen förbättra kvalitén på deras redovisning utifrån vår studie och tidigare studier. 

Vi tror dock inte att det behöver vara en avgörande faktor vid valet av att frivilligt bli 

reviderad eftersom företag som väljer bort revision också angett till en hög grad att de 

anser att revisionen bidrar till en förbättrad kvalité. 
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6.6 Intressenternas betydelse för valet av revision 
 

Enligt intressentteorin kan revisionen vara en sorts kontroll av företaget för att 

kreditgivare och intressenter ska kunna lita på att informationen som det mindre 

aktiebolaget tillhandahåller är trovärdig och tillförlitlig. Genom att kreditgivare och 

intressenterna blir tillfredsställda kan företaget få bättre avtal med avseende på de krav 

som intressenterna ställer. T.ex. kan det bli lättare, lägre ränta vid kreditgivning eller 

längre återbetalningstid vid krediter eftersom intressenterna kan lita på företagets 

återbetalningsförmåga eftersom den finansiella information de fått är tillförlitlig.  

Påstående 12: Företag med lån har en högre efterfrågan på revision 

Pearson Chi2-testet visar att det finns ett signifikant positivt samband mellan lån och 

valet av revision vilket är i linje med vad vi förväntade oss. Svarsfrekvensen visar att 

alla företag som har lån (26st) kommer välja revision medans samma siffra för företag 

utan lån (57st) är 63,8 %. Efterfrågan är således högre för företag med lån vilket ger 

visst stöd till intressentteorin som säger att revisionen kan fungera som en sorts kontroll 

av företaget för intressenterna. Detta gör att intressenterna kan lita på den information 

som erhålls och därmed kunna göra en mer tillförlitlig kreditbedömning.  

Enligt Collis (2010, 219ff) är det viktigt för kreditgivare att granska årsredovisningen 

vid kreditbedömning varför revision spelar en viktig roll för att säkerställa att 

informationen är korrekt. I Danmark finansierar 48 % av de mindre aktiebolagen sin 

verksamhet med lån jämfört med 31,3% i vår undersökning. Där är det 22,8 % som 

väljer bort revision jämfört med 19,3 % enligt vår undersökning. Alltså är efterfrågan på 

revision lite högre i Danmark än i vår studie där andelen företag med lån var lägre. En 

tidigare studie i Storbritannien visar att 73 % av de som valde revision gav 

årsredovisningen till långivare vilket tyder på att revisionen är viktigare för dessa 

intressenter (Collis et al, 2004, s. 94ff). Vidare ansågs agentrelationen till kreditgivare 

vara viktig vilket ytterligare stärker vårt påstående.  Utifrån detta anser vi oss kunna 

fastställa att företag med lån har en högre efterfrågan på revision än företag utan lån.  

Påstående 13: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att öka chanserna att få 

krediter från leverantörer jämfört med de som väljer bort revision 

Mann-Whitneys visar att det föreligger en signifikant skillnad mellan gruppen där ett p-

värde på 0 % föreligger. Företagen som väljer revision instämmer alltså i en högre grad 

att de anlitar revisor för att öka chanserna att erhålla krediter ifrån leverantörer. Tittar vi 

istället på i hur stor grad företagen som väljer revision instämt ser vi att medelvärdet är 

3,27. Detta är mindre än 4 som motsvarar en neutral inställning på skalan 1-7. Detta 

påstående verkar alltså inte vara avgörande vid valet av revision. De företag som inte 

väljer revision har i snitt svarat 1,31 på påståendet. Utifrån detta tror vi att mindre 

aktiebolag till viss del efterfrågar revision för att öka chanserna att erhålla krediter men 

att det inte är en alltför betydande faktor eftersom deras svar mer tyder på att de inte 

instämmer i påståendet än att de instämmer. Anledningen till detta kan vara att 

företagen inte är så beroende av leverantörer att de måste ta hänsyn till dem genom att 

anlita revisor. Exempelvis kanske de inte behöver köpa in så stora volymer av 

material/tjänster att det görs en kreditbedömning alternativt att de betalar kontant vid 

inköp. Det skulle mycket väl kunna vara fallet eftersom mindre företag kanske inte vill 

ta stora risker genom att ta krediter. En reviderad årsredovisning skulle kunna bidra till 
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att leverantören kan göra en tillförlitligare bedömning av företagets betalningsförmåga 

och därmed ge bättre villkor. Kanske är det inte lika viktigt längre, kanske efterfrågas 

bokslutsrapporter istället.  

Påstående 14: Företag som väljer revision eftersom de anser att den gör det möjligt att 

få bättre avtal vid kreditgivning i större grad än företag som väljer bort revision 

Enligt Mann-Whitney finns det en signifikant skillnad i inställning till detta påstående 

om företag som väljer revision respektive väljer bort revision jämförs. Företagen som 

väljer bort revision instämmer inte alls i påståendet då de i snitt angav 1,08 på en skala 

1-7. Företagen som väljer revision har i genomsnitt angett 2,49 vilket är mittemellan en 

neutral ståndpunkt och att de inte instämmer alls i påståendet. Alltså anlitar inte 

företagen revisor för att erhålla bättre avtal vid kreditgivning. En anledning till detta kan 

vara att mindre företag ändå inte kan påverka avtal i så stor utsträckning som ett större 

företag kan göra eftersom de köper stora volymer av produkter/tjänster och därmed kan 

tillgodogöra sig bättre avtal. Enligt Collis (2003, s. 42) ger revision ett bättre 

kreditbetyg vilket i sin tur kan ge bättre avtal i och med lägre kapitalkostnader för 

finansiering. Detta verkar inte vara viktigt för de mindre aktiebolag som vi undersökt.  

Påstående 15: Revision efterfrågas delvis för att öka företagets trovärdighet gentemot 

intressenter 

På detta påstående föreligger det också en signifikant skillnad i inställning mellan 

företag som väljer revision respektive väljer bort enligt Mann-Whitneys. Företag som 

väljer revision angav i genomsnitt 4,41 på en skala 1-7 vilket innebär att instämmer mer 

i påståendet än de inte instämmer eftersom 4 står för en neutral hållning. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom respondenterna i andra påståenden om intressenter inte 

instämt i hög grad på påståendena. Kanske är orsaken att det är svårt för respondenterna 

att ange att revisionen är viktig för enskilda respondenter men att den ändå är 

betydelsefull rent allmänt för intressenter. En studie av Collis (2003, s. 42) visar att 70 

% av de tillfrågade underkastade sig revision främst för att öka sin trovärdighet 

gentemot sina intressenter, där revisionen fungerade som en sorts kontroll. Enligt 

Aggestam (2007, s. 33ff) valde företagen i studien att fortsätta bli reviderade till stor del 

med hänsyn till intressenter såsom offentliga myndigheter och kreditgivare. Halling 

(2007, s. 26ff) visade att 28 % av de som valde revision gjorde det med hänsyn till 

banker.  Detta stöder vårt resultat att revisionen är viktig för att öka trovärdigheten till 

intressenter och därmed tillfredsställa dem. 

Påstående 16: Revision efterfrågas för att kunder/leverantörer ska känna trygghet i att 

göra affärer med företaget 

Det föreligger en signifikant skillnad i inställning till påståendet beroende på om 

företaget väljer revision eller inte. Företagen som väljer revision har angett en neutral 

inställning till detta påstående medan företag som väljer bort revision angett en 2 på 

skalan 1-7. Utifrån detta tror vi att mindre aktiebolag till viss del efterfrågar revision för 

att kunder och leverantörer ska känna trygghet men att det inte är en alltför betydande 

faktor eftersom deras svar tyder mer på en neutral inställning. Resultatet hänger också 

ihop med påstående 15 att revision efterfrågas för att öka trovärdigheten för intressenter 

vilket. Alltså verkar det som att relationen till kunder och leverantörer är viktig men att 

revisionen kanske inte påverkar kreditmöjligheterna och avtal för mindre aktiebolag.  
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6.6.1 Skatteverket/etik 
 

Skatteverket är en intressent som påverkas av att revisionsplikten försvinner. De företag 

som väljer bort revision får en ökad chans att bli granskad av Skatteverket eftersom 

Skatteverket inte har den slags försäkran att företaget gör rätt för sig vilket revisionen 

kan ge. Om företaget väljer att bli reviderad minskar därmed chansen att bli granskad. 

Detta val skulle kunna analyseras utifrån ett etiskt perspektiv. Väljer revision för att 

slippa bli granskad av skatteverket eller vill man helt enkelt bara göra rätt för sig och 

underlätta skatteverkets kontroll?  

Påstående 17: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att underlätta Skatteverkets 

kontroll 

Vi kan se en signifikant skillnad mellan vilket ställningstagande respondenterna har till 

revision. Det verkar alltså som att mindre aktiebolag väljer revision delvis för att 

underlätta Skatteverkets kontroll av verksamheten. Vidare visar resultatet att även om 

det föreligger en signifikantskillnad så anser respondenterna som väljer bort revision att 

den skulle underlätta Skatteverkets kontroll även om de instämmer i lägre grad än de 

som vill fortsätta att bli reviderade. Resultatet visade dock att detta var det viktigaste 

påståendet i den nytta mindre aktiebolag anser att revisionen medför till dess 

intressenter. Vi kan därför fastställa att mindre aktiebolag anser att revisionen 

underlättar om det skulle bli kontrollerade av Skatteverket och att det kan vara en 

bidragande faktor till frivillig revision, men det behöver inte vara en avgörande faktor.  

Respondenternas ståndpunkt och val kan kopplas till pliktetik som vi nämnt i kapitel 

3.5.1. Trots att revisionen kan ses som förhållandevis kostsam för ett mindre aktiebolag, 

väljer de fortfarande att bli reviderad för att stärka sin egen trovärdighet och göra rätt 

för sig, exempelvis för att underlätta för Skatteverkets kontroller.   

Påstående 18: Mindre aktiebolag efterfrågar revision för att undvika att bli granskad 

av skatteverket      

Under detta påstående kunde vi inte se någon signifikantskillnad mellan företag som 

svarat att det kommer fortsätta eller välja bort revision. P-värdet visade 50,3 % vilket är 

alldeles för högt på en 5 % -nivå. Något som var intressant med resultatet var att även 

om respondenterna kommer att fortsätta eller välja bort revision. Angav båda parter att 

det var viktigare att anlita en revisor för att undvika att bli granskade av Skatteverket än, 

ge företaget bättre villkor vid kreditgivning, öka aktieägarnas kontroll av 

företagsledningen. Revisionen kan fungera som en kontroll för att företaget sköter 

verksamheten och inte manipulerar redovisningen för att maximera sin egen nytta. En 

form av konsekvensetik är Utilitarism där ledningen vill nyttomaximera sin nytta genom 

olika handlingar (Brytting, 2005, s. 39ff; Tännsjö, 2000, s. 26). Vidare är tanken när 

fördelarna är större än nackdelarna ska handlingen genomföras (Roos, 2007, s. 34ff). 

Om respondenterna upplever att det är mer positivt än negativt att minimera kostnader 

genom att välja bort revision, men samtidigt löpa en större risk för att bli granskad av 

Skatteverket. Då bör respondenterna genomföra detta. Konsekvensetiken kan göra att 

företaget agerar allt för kortsiktigt i bedömandet eftersom de vill minimera kostnader. 

(Koskinen, 1999, s.41ff) De mindre aktiebolagen som medverkat i studien och i enlighet 

med vad respondenterna svarat, anlitar det inte revisor för att undvika att bli granskade 

av Skatteverket. De anlitar snarare en revisor för att det ska underlätta Skatteverkets 

kontroll med att ha en ordnad redovisning.  
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7. Sanningskriterier  
I detta avsnitt beskrivs huruvida vår studie uppfyller de krav forskning ställer i form av 

sanningskriterier för att underlätta läsarens värdering av studien. Nedan har vi 

beskrivit vår forskning utifrån de fyra sanningskriterierna; reliabilitet, replikerbarhet, 

validitet och generaliserbarhet. För att en studie ska ge en rättvisande och sann bild av 

verkligheten är det viktigt att studien har en hög validitet och reliabilitet.  

 

7.1 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten avser den genomförda studiens pålitlighet och anger hur hög grad 

resultatet inte påverkas av tillfälligheter (Winter, 1989, s. 57). Vad forskare måste reda 

ut är om det uppmätta fenomenet verkligen speglar verkligheten eller om en ytterligare 

undersökning skulle generera ett avvikande resultat (Trost, 2007, s. 64). Skulle en ny 

liknande studie genomföras vid ett annat tillfälle och erhålla ett liknande resultat får 

reliabiliteten i studien anses vara hög (Ejvegård, 2003, s. 70ff). I vår studie har vi haft 

ett företagsledningsperspektiv. För att studien då ska vara trovärdig är det viktigt att de 

som besvarar undersökningen också ingår i företagsledningen. Så var fallet i vår 

undersökning där 95 % var ägare och vd.  

Reliabiliteten kan bero på hur frågorna är utformade och hur de ställts. Om frågorna är 

otydliga eller dåligt ställda kan det ge rum för respondenterna att tolka dem olika vilket 

leder till att reliabiliteten i studien kan ifrågasättas. Även tidsaspekten kan påverka 

samtidigt som intervjuaren kan påverka respondenterna på olika sätt. Exempelvis kan 

intervjuaren ställa en fråga på olika sätt eller använda olika tonfall som kan påverka 

respondenten. I vår studie har vi försökt att undvika detta genom att bearbeta enkäten 

noggrant samt låta vår handledare och en statistiker lämna kommentarer på frågor de 

ansåg att vi borde förbättra. Vi genomförde även en pilotstudie där ett fåtal 

slumpmässigt utvalda individer fick ta del av enkäten och fylla i den. Anledning till att 

vi lät andra ta del av vår enkät var att förbättra dess kvalité innan vi började samla in 

data från respondenterna. Detta för att undvika att frågor uppfattades fel eller var svåra 

att svara på.  

Vi valde att genomföra telefonintervjuer där respondenterna fick svara på enkäten via 

telefon varför det var extra viktigt att vi försökte ställa frågorna så rakt och neutralt som 

möjligt för att undvika att respondenterna skulle tolka frågorna olika. Det uppkom få 

frågor från respondenterna angående de frågor som vi ställde, de oklarheter som dock 

uppkom försökte vi att besvara så bra som möjligt. Detta är något som kan ha påverkat 

och snedvridit vissa respondenters svar. Vi fick dock svar på alla frågor och vi upplevde 

inte att respondenterna inte förstod frågorna. Eftersom vår studies syfte var att 

undersöka olika respondenters värderingar och faktorer som påverkar dem kring ett 

specifikt ämne föreligger alltid en risk att dessa värderingar och faktorer kan förändras 

med tiden. På grund av detta skulle en kommande studie som behandlar samma område 

kunna generera ett avvikande resultat då revisionspliktens nyligen avskaffats. Detta 

betyder att vår studie kan ha en sviktande stabilitet (Bryman & Bell, 2005, s. 94).  
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För att bedöma hur reliabiliteten är för får studie så har vi använt oss av ett Cronbach 

alpha test. Detta är ett test som används för att bedöma hur den inre reliabiliteten ser ut i 

en studie. I detta test delas variablerna upp i två slumpmässiga grupper som sedan 

jämförs med varandra. En tumregel för vilken nivå som anses vara acceptabel är ett 

värde mellan 0,7 och 0,8 men det finns forskare som anser att även en något lägre nivå 

kan vara acceptabel (Bryman & Bell, 2005, s. 95). Vi testade detta i SPSS och erhöll ett 

Cronbach alpha värde på 0,68 för vår studie vilket vi anser är ett gränsfall av vad som 

kan accepteras. Vi har även testat att ta bort vissa frågor för att se om vi kunnat erhålla 

ett högre värde men skillnaden blev bara marginellt högre varför vi valde att behålla 

frågorna vi använt i studien. För att ge studien ytterligare reliabilitet hade vi kunnat 

använda oss av test-rest metoden. Denna metod går ut på att utföra studien vid två helt 

olika tillfällen för att sedan jämföra resultaten med varandra (Ejlertsson, 2005, s. 103). 

Detta är dock något som vi inte haft möjlighet till att utföra på grund av den begränsade 

tidsramen. 

 

7.2 Replikation 
 

Replikation utgör en annan forskares möjlighet att upprepa samma studie. För att en 

studie ska kunna vara replikerbar måste den ursprungliga forskaren beskriva i detalj hur 

de har gått tillväga när de utförde studien i samtliga stadier (Bryman & Bell, 2005, s. 

48). Vi har vid utförandet av vår studie strävat efter att vara tydliga med vad vi gjort, 

motivera våra val samt utförligt beskriva hur vi gått tillväga. Vi anser således att en 

replikation borde vara möjlig att genomföra. Dock anser vi att det kan finnas hinder för 

att uppnå samma resultat på grund av att vår studie handlar om värderingar och vilka 

faktorer som påverkar valet av revision. Som vi tidigare har nämnt tror vi att 

respondenternas värderingar kan förändras med tiden eftersom revisionsplikten nyligen 

avskaffats. Vi tror att det kan bli en snöbollseffekt om fler och fler skulle välja bort 

revisionen, vilket kan leda till att inställningen och värderingarna förändras så att flera 

av de respondenter som svarat att de kommer fortsätta med revision till slut väljer bort 

den. Detta gör att vi tror det blir svårt att erhålla ett identiskt resultat. 

 

7.3 Validitet 
 

Validitet syftar till att forskaren mäter det denne avser att mäta (Ejlertsson, 2005, 

s.100ff). Detta utgår från hur väl forskaren valt att operationalisera begreppet eller 

frågeställningen (Bryman & Bell, 2005, s. 96). Vid utförandet av studien har vi alltid 

haft vår problemfrågeställning samt den tillhörande teoretiska referensramen i åtanke 

vilket har bidragit till att risken för att mäta sådant vi inte ämnat mäta minskat. Vår 

målsättning har varit att operationalisera avspeglingen av det teorier vi valt i våra 

enkätfrågor i enlighet med begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2005, s. 48). Utifrån 

teorier och tidigare forskning skapade vi en teoretisk modell som skulle förklara valet 

av revision. Utifrån den skapades påståenden vilka vi sedan använde för att konstruerat 

enkäten. Alltså är frågorna kopplade till teorin på ett bra sätt. Vid konstruktionen av 

enkäten och utförandet av undersökningen kan vi ha varit subjektiva vid tolkningen av 

teori vilket riskerar att försämra validiteten. När vi tolkat teorier och tidigare forskning 
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kan vi ha fått en färgad bild utifrån tidigare förförståelse vilket kan ha gjort att vi 

förstärkt vissa faktorer samtidigt som vi kan ha uteslutit vissa delar. Detta kan ha 

medfört att vår ytvaliditet har försämrats. För att förhindra detta så har vi tittat på 

tidigare studier (Collis, 2003; Collis et al, 2004; Svanström, 2008) för att se hur de har 

operationaliserat sin teori och konstruerat enkäter. Genom detta torde formuleringen av 

frågorna spegla teorin väl samtidigt som de frågor vi valt att ha med är relevanta utifrån 

teorierna eftersom citerade forskare använt liknande frågor. Vi har även konsulterat vår 

handledare och statistiker för att diskutera frågorna. Slutligen fick ett fåtal slumpmässigt 

utvalda individer fylla i enkäten för att få synpunkter på enkäten för innan vi började vår 

undersökning. Detta gjordes för att upptäcka eventuella felaktigheter i konstruktionen 

och koppling till den teoretiska referensramen. För oss var det viktigt att få reda på om 

testpersonerna svarade på det vi frågade efter.  

 

7.4 Generaliserbarhet 
 

I en kvantitativ undersökning är det viktigt att kunna säga något om i vilken 

utsträckning det är möjligt att generalisera resultaten. Med detta menas i vilken grad det 

är möjligt att överföra studiens resultat till andra grupper eller situationer än de som 

legat till grund för vår undersökning. För att en generalisering ska vara möjlig krävs att 

urvalet är representativt för den grupp man ämnar uttala sig om. Detta beror på att det 

sällan går att undersöka en hel målpopulation, varför det är viktigt att det valda 

stickprovet är representativt för att undvika ett snedvridet resultat. (Bryman & Bell, 

2005, s. 100) Vår population består av mindre aktiebolag som är aktiva och kan 

undantas från revisionsplikten vilket är cirka 165 000 aktiebolag. För oss skulle det vara 

omöjligt att genomföra en undersökning på alla aktiebolag på grund av våra resurser 

vilket medförde att ett urval var nödvändigt. Vi valde ut tre städer där undersökningen 

skulle utföras utifrån vad vi själva ansåg vara relevant vilket kan minska vår studies 

generaliseringsmöjligeter för hela populationen. Något som stärker studie är en jämn 

fördelning av svar erhållits från urvalet varför vi bör kunna dra slutsatser från detta. Det 

kan dock finnas en risk att resultatet är snedvridet då de respondenter som inte valt att 

medverka kan ha andra åsikter än de som valt att medverka (Dahmström, 2005, s. 323). 

Vi anser vidare att det blir svårt att kunna generalisera resultatet till hela 

målpopulationen eftersom den är så mycket större än andelen aktiebolag som medverkat 

i studien. Samtidigt har vi varit tvungna att begränsa oss till ett fåtal städer eftersom det 

annars hade behövts ett alltför stort stickprov som vi inte hade haft möjlighet att 

undersöka. Vår studie borde ändå kunna ge en inferens om vad mindre aktiebolag har 

för inställning till revision i Sverige. För att kunna generalisera vår studie till hela 

populationen hade en större undersökning behövt genomföras. 
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8. Slutsats & diskussion 
I denna avslutande del av uppsatsen presenteras de slutsatser som kan dras ifrån 

studiens resultat för att besvara vårt syfte och problemformuleringen. 

Problemformuleringen och syftet presenteras även för att tydliggöra kopplingen till 

slutsatsen. Avslutningsvis diskuteras förslag till framtida forskning som framkommit 

under arbetets gång. 

 

8.1 Slutsatser 
 

Bristen på tidigare forskning inom det valda ämnesområdet har fört oss fram till 

följande problemformulering och syfte;  

Problemformulering:  ”Vilka faktorer påverkar mindre aktiebolag att frivilligt välja 

revision?”  

Syfte: ”I denna studie vill vi ta reda på om mindre aktiebolag ser någon nytta 

med revision och vad som gör att dessa mindre aktiebolag väljer att 

frivilligt bli reviderade nu när revisionsplikten avskaffats. Detta gör vi 

genom en kvantitativ studie där vi försöker identifiera vad mindre 

aktiebolag anser att revisionen bidrar med. Ett delsyfte är att ta reda på 

om dessa mindre aktiebolag kommer att behålla revision eller inte.”  

Nedan presenteras våra slutsatser för att besvara ovan nämnda problem. 

Resultatet av studien visade att 74,7 % av de mindre aktiebolagen frivilligt valde att bli 

reviderade nu när revisionsplikten avskaffats. De viktigaste faktorerna som bidrog till 

att mindre aktiebolag valde revision var att den förbättrade kvalitén på redovisningen 

och underlättade Skatteverkets kontroll. Resultatet visar att revisionskostnaden inte 

hade någon betydelse vid valet att frivilligt bli reviderade, företagen ansåg istället att 

nyttan som erhölls från revisionen översteg kostnaden.  

Vi fann signifikanta samband mellan storleken på företagen och valet av revision vilket 

kan förklaras med att revisionen ger en högre nytta för större företag. Undersökningen 

visar att de företag som har mer än en heltidsanställd och en omsättning som överstiger 

2 mkr är mer benägna att fortsätta med revision. Vad gäller tillväxtinriktade aktiebolag 

kunde vi inte visa att de efterfrågade revision i en högre grad. Det existerade endast ett 

litet samband mellan företag med ambitioner att växa och valet av revision. Ett 

kontrollbehov ifrån ägarnas sida verkar således finnas även om det inte är så starkt. 

Vi undersökte även om valet av revision påverkades av om utomstående ägare 

existerade eller om antalet aktieägare hade betydelse. Skillnaden var för liten mellan 

dessa påståenden för att kunna vara statistisk signifikant, men värt att notera var att alla 

företag som hade utomstående ägare valde att fortsätta med revision. Utomstående ägare 

verkar således ha ett kontrollbehov i enlighet med agentteorin även i mindre aktiebolag. 
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Vi kunde se i resultatet ju fler aktieägare det fanns desto större var efterfrågan på 

revision. P-värdet var dock lite över 5 % varför ett signifikant samband inte existerade. 

De företag som hade finansierat verksamheten med lån hade också en hög efterfrågan 

på revision. De ansåg även att revisionen var viktig för att öka företagsledningens 

trovärdighet men ansåg inte att revisionen var viktig för enskilda intressenter såsom 

kreditgivare, leverantörer, för att lättare erhålla krediter eller för att få bättre avtal. 

Intressenterna verkade alltså inte spelade inte en stor roll i valet av revision för dessa 

mindre aktiebolag. Kanske är orsaken att det är svårt för respondenterna att ange att 

revisionen är viktig för enskilda intressenter men att den ändå är betydelsefull rent 

allmänt för intressenter. Tidigare studier visar att revisionen är viktig för att öka 

trovärdigheten för intressenter och att företag väljer att bli reviderade med hänsyn till 

intressenter (Collis, 2003, s. 42; Aggestam, 2007, s. 33ff). Detta stödjer vårt resultat att 

revisionen är viktig för att öka trovärdigheten till intressenter och att till viss mån 

tillfredsställa dem. Dock så verkar inte enskilda intressenter vara viktiga för mindre 

aktiebolag. 

Nu när revisionsplikten har avskaffats har staten försett Skatteverket med mer resurser 

för att utföra kontroller i mindre aktiebolag. Detta var något som vi trodde skulle 

påverka företag att fortsätta med revision för att undvika en granskning av Skatteverket. 

Resultatet visade dock att revision snarare anlitades för att underlätta en kontroll från 

Skatteverket, men inte för att undvika den vilket tyder på att företagen är pliktetiska. 

Intressent- och agent-teorin vekar alltså inte kunna användas för att förklara mindre 

aktiebolags val av revision. Enligt studien är inte enskilda intressenter betydelsefulla för 

valet av revision men svaren tyder ändå på att revisor delvis anlitas för att öka 

trovärdigheten. Att revisionen inte är så betydelsefull för agentrelationer anser vi tyder 

på att fler kommer att välja bort revisionen då det kan ses som att intressenter inte 

efterfrågar revision. En annan orsak kan vara att mindre aktiebolag inte behöver ta 

hänsyn till intressenter på grund av att de inte har så många intressenter.  

Det praktiska bidraget består i att exempelvis revisionsbyråer nu ser vad mindre 

aktiebolag anser är viktigt i valet av revision. Vårt resultat tyder på att agentrelationer 

inte är så viktiga utan att det snarare är en ökad redovisningskvalité och att underlätta 

Skatteverkets kontroll som är viktig för det mindre aktiebolaget i valet av revision. 

Detta gör att alternativa kvalitetssäkringsbevis såsom bokslutsrapporter lär bli aktuella. 

Genom att tillhandahålla en billigare tjänst till det mindre aktiebolaget som ändå 

kvalitetssäkrar redovisningen kan revisionsbyråerna behålla eller kanske locka till sig 

nya kunder. Nystartade aktiebolag kan i denna studie ta del av att revisionen inte verkar 

vara så betydelsefull för intressenter och agentrelationer varför de kanske kan nöja sig 

med att anlita en redovisnings- eller revisionsbyrå för en bokslutsrapport istället för att 

bli reviderad vilket troligtvis blir billigare. 

 

8.2 Förslag till framtida forskning 
 

Under studiens gång har vi funnit ett antal problem som vi tycker skulle vara intressant 

att undersöka vid framtida studier. Eftersom revisionsplikten nyligen avskaffats kan det 

vara intressant att undersöka om ett par år hur det har påverkat mindre aktiebolag och 
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vilken nytta de ser med revisionen då. Är det fler som väljer bort revision och blir 

revisionen mindre betydelsefull?  

Vi har utfört vår studie från företagsledarperspektiv varför vi tycker att det vore 

intressant att undersöka avskaffandet av revisionsplikten utifrån olika intressenters 

perspektiv. Exempelvis ur revisionsbyråernas perspektiv; hur har de påverkats, finns 

skillnader mellan hur ”the big four” och mindre revisionsbyråer påverkas, efterfrågas 

andra tjänster i större grad. Tillkommer nya tjänster pågrund av avskaffandet inom 

exempelvis rådgivning eller alternativa kvalitetssäkringsbevis. Enligt vår studie är det 

bara 74,7 % av företagen som fortsätter att bli reviderade varför det skulle kunna skapas 

ett behov av andra kvalitetssäkringstjänster.  

Branschorganisationen FAR och SFR har tagit fram bokslutsrapporten som är en ny 

form av kvalitetsbevis. Syftet med detta är att mindre aktiebolag ska kunna 

kvalitetssäkra sin redovisning på ett enklare sätt i och med avskaffande av 

revisionsplikten. Bokslutsrapporten ska även ge en snabbare rapportering då en 

auktoriserad redovisningskonsult snabbt kan producera en aktuell rapport som kan ligga 

till grund för lån eller viktiga beslut.  

En studie som utförts i Danmark som tidigare avskaffat revisionsplikten och den danska 

revisionsbranschen ställts inför en liknande förändring som i Sverige. Visar att en 

tredjedel av aktiebolagen som valt bort revisionen fortfarande låter revisorn utföra en 

”review”. En ”review” är en lättare form av revision där det inte ställs samma krav på 

att samla in och värdera information. Detta gör det intressant att undersöka om mindre 

aktiebolag i Sverige som väljer bort revisionen fortfarande anlitar en revisionsbyrå för 

att utföra enklare tjänster. 

Vad anser intressenterna om alternativa kvalitetssäkringsbevis? Anser de att det är 

tillräckligt med exempelvis en bokslutsrapport varför revision blir överflödigt?  

Det vore också intressant att se om bransch/verksamhet har betydelse för valet. Kan det 

finnas branscher där revisionen efterfrågas i en högre/grad grad? Kanske det skiljer i hur 

komplicerad redovisningen är, beroende på vilka intressenter företaget har kanske 

revision behövs. En som håller föreläsningar och en som importerar elektronik kan till 

exempel ha helt olika behov.  

Slutligen anser vi att en liknande studie som vår borde genomföras men med ett större 

stickprov, exempelvis över hela sverige. Det skulle möjliggöra att en regressionsmodell 

kan skapas för att på ett djupare plan se vilka faktorer som påverkar valet av revision. 

Kanske också ställa frågor där respondenten får rangordna de olika variablerna för att se 

vilken den viktigaste orsaken är till att välja revision 
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Bilaga 1. Enkät 

 

1. Vilken position har du i företaget? 

 Ägare och VD   VD   Ägare   Ekonomichef/ansvarig 

 Styrelsemedlem  Annan befattning  

 

2. Antal aktieägare i företaget är_______st 

 

3. Har företaget ägare som INTE ingår i företagetsledningen/styrelsen? 

 Ja   Nej  

 

4. Har företaget externa ledamöter? 

 Ja   Nej  

 

5. Har någon av ägarna som INTE arbetar aktivt inom företaget tillgång till 

ekonomisk information utöver årsredovisningen? (ev. ta bort) 

1 Ja  2 Nej 3 Vet ej 

 

6. Ungefär hur många heltidsanställda har företaget i genomsnitt under året? 

______st 

 

7. Ungefär hur stor är företagets omsättning under ett år? _______ kr 

 

8. Har företaget för avsikt att växa inom de närmsta åren? T.ex. i omsättning, 

anställda  

 Ja   Nej  Vet ej 

 

9. Vem sköter den löpande redovisningen i företaget? 

 Det gör vi själva   Vi anlitar en extern redovisningskonsult/byrå 

 Närstående  

 

10. Ungefär hur mycket brukar revisionen kosta i genomsnitt under ett år? ______kr 

 

Revisionens nytta inom företaget 

11. Nedan följer ett antal påståenden om vad revisionen kan tillföra i ett företag. 

Kryssa i vilken omfattning Ni instämmer i de olika påståendena. 

                                       1 = instämmer inte alls 4 = neutral inställning 7= instämmer helt 
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Anser Ni att revisionen…. 1 2 3 4 5 6 7 

a) förbättrar företagets interna kontroll 

(t.ex. fakturering, betalning)  

       

b) ger ett bättre underlag för 

beslutsfattande (baserar besluten på 

mer tillförlitlig information) 

       

c) förbättrar kvalitén på er redovisning 

 

       

d) ger förslag på hur processer i 

verksamheten kan bli 

effektivare/förbättras 

       

e) gör att ekonomiska problem kan 

uppdagas och åtgärdas tidigare 

       

f) ökar trovärdigheten mot företagets 

intressenter 

       

g) är en ekonomisk börda för företaget        

h) Ger en hög nytta i förhållande till 

kostnaden 

       

i) Minskar risken för bedrägeri och 

ekonomiska brott 

       

j) inte gör någon nytta        

 

Revisionens nytta för företagets intressenter 

12.  Nedan följer ett antal påståenden om vad revisionen kan tillföra i ett företag. 

Kryssa i vilken omfattning Ni instämmer i de olika påståendena. 

                                          1 = instämmer inte alls 4 = neutral inställning 7= instämmer helt 

Anlitar Ni revisor för att.. 1 2 3 4 5 6 7 

a) öka aktieägarnas kontroll av 

företagsledningen 

       

b) underlätta för företaget att erhålla lån 

ifrån kreditgivare  

       

c) lättare erhålla krediter ifrån 

leverantörer 

       

d) företaget ska erhålla bättre villkor vid 

kreditgivning 

       

e)  undvika att bli granskad av 

Skatteverket 

       

f) Underlätta skatteverkets kontroll        

g) kunder/leverantörer ska känna 

trygghet i att göra affärer med er 

       

h) Övriga anställda  ska kunna försäkra 

sig om att företaget sköts på rätt sätt 

och kommer fortleva 

       

 

13. Anser Ni att fördelarna med revision överstiger kostnaden för densamma? 
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 Ja   Nej  

 

14.  a) Har företaget idag några lån?  

 Ja   Nej 

 

b)     Vid svar ja på 15a, Hur finansierar sig företaget? 

 Banken  Andra kreditgivare  Privata medel  

 Lån från familj och vänner    Annat 

 

15. Kommer företaget att anlita revisor som granskar företagets räkenskaper 

kommande räkenskapsår när revisionsplikten avskaffats?  

 Ja   Nej  Vet ej 

 

16. Förutom Bolagsverket, vilka erhåller normalt den reviderade årsredovisningen? 

(Kryssa i flera alternativ vid behov) 

 Aktieägare  Banker & andra kreditgivare  Leverantörer 

 Kunder  Anställda (icke aktieägare)  Andra 

 

Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Vill Ni ta del av resultatet när studien är klar så tar vi gärna era kontaktuppgifter. 
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