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I 

 

Sammanfattning 
 
Revisionsplikten i Sverige avskaffades den 1 november 2010. Ungefär 70 % av alla 

aktiebolag uppfyller kriterierna för frivillig revision. Dessa företag har nu ställts inför valet att 

avstå eller behålla revision. Denna kvantitativa uppsats undersöker vilka faktorer som 

påverkar aktiebolags val att behålla respektive avstå från revision.  Undersökningen är 

begränsad till Västerbotten och består av material från årsredovisningar och telefonenkäter. 

Populationen i denna studie består av småföretag. Småföretag är komplexa och det är många 

faktorer som påverkar hur tillväxten ser ut i ett litet företag. (Wiklund, 1998). Det varierar 

även om småföretag vill växa eller om de vill förbli små (Lindmark & Johannisson, 1996, s. 

83). Tidigare studier om efterfrågan på revision har främst fokuserat på större företag, men 

det finns två undersökningar från Storbritannien som behandlar de allra minsta (Seow, 2001; 

Tauringana & Clarke, 2000). I tidigare studier inom ämnesområdet har vanliga 

undersökningsvariabler varit olika typer av agentförhållanden och faktorer som relaterar till 

egenskaper hos företagsledningen. Denna studie väljer ut variabler från tidigare forskning och 

testar om dessa även påverkar svenska mikroföretag. Dessutom testas företagsledningens 

risktolerans, en variabel som inte har prövats i tidigare studier.  

Eftersom företagen först nu får välja om de vill behålla eller avstå från revision har det inte 

tidigare gjorts någon studie om vad som påverkar valet i Sverige när beslutet är taget. Denna 

undersökning har bearbetat material från cirka 8500 aktiebolag, och av dessa har 200 företag 

slumpats ut för att bli intervjuade via telefon.  

 Företagens årsredovisningar hämtades från databasen Affärsdata och sammanställdes 
sedan i Excel.  

 Telefonenkäten består av 13 frågor med förutbestämda svarsalternativ och varje 
företag ringdes upp vid tre olika tillfällen när de inte svarade.  

Många av de undersökta företagen är mycket små, vilket innebär att för vissa är företaget 

endast en sidoverksamhet. Det vanligaste bland de undersökta aktiebolagen är att antalet ägare 

är en eller två stycken och att alla ägarna arbetar i företaget. De flesta av företagen, oavsett 

om de behållit eller avstått från revision, har haft en bra relation med sin revisor, och 

förtroendet för revisionsbolaget är ännu högre. En annan typisk egenskap för de undersökta 

företagen, oavsett om de har kvar revision eller inte, är att majoriteten av företagen tycker att 

revisionens kostnad är högre än nyttan. 

De hypoteser som har testats är företagets storlek, ägares agentförhållande, relationen till 

revisorn, köp av andra tjänster, agentförhållande till långivare, intresset för externfinansiering, 

uppfattningen om revisionens kostnad samt risktoleransen hos företagsledningen. Dessa åtta 

hypoteser har prövats statistiskt genom t-tester respektive chi två tester. Den variabel som 

visade sig vara signifikant är storlek, vilket har testats som antalet anställda och omsättning.  

Agentrelationer till långivare har ett visst empiriskt stöd. Det har även identifierats ett svagt 

empiriskt stöd för att behov av externfinansiering ökar efterfrågan på revision. Dessutom 

finns det ett svagt empiriskt stöd för att högre risktolerans ökar efterfrågan på revision, vilket 

är tvärtom mot vad den formulerade hypotesen uttrycker.  
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Förord 
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Begreppsförklaringar 
 

Mikroföretag – Företag med högst 10 anställda 

Småföretag – Det finns flera olika definitioner av denna term. En utförlig förklaring av dessa 

definitioner finns i teorin om småföretag. Mikroföretag är den minsta sortens småföretag. 

Förmögenhetsväxling (Gearing) – Ett företags skuldandel i förhållande till eget kapital. Kan 

även ses om ett mått på risktagande.  

Debt covenants – Paragraf i ett lånekontrakt som innebär att kreditgivaren kan ändra 

lånevillkoren, till exempel om ett nyckeltal förändras (Sundgren, Nilsson, & Nilsson, 2009, s. 

24). 

Andra tjänster (utöver revision) – Tjänster utöver revision som revisionsbyråer kan 

tillhandahålla. Det kan till exempel handla om redovisning, rådgivning eller riskhantering.  

Big4-revisor – Revisor som arbetar för någon av de fyra största revisionsbolagen: PwC, Ernst 

& Young, KPMG eller Deloitte. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Redovisningen har två huvudsakliga syften, det ena är att utgöra ett underlag för ett företags 

ekonomiska beslutsfattande och det andra är att fungera som en informationskälla för 
utomstående intressenter som på basis av företagets prestationer ska fatta beslut (Thomasson, 

2006, s. 15). Av dessa är redovisningens främsta syfte att utomstående intressenter ska kunna 

använda innehållet i finansiella rapporter (Sundgren et al., 2009, s. 20). Årsredovisningens 

intressenter kan beskrivas genom intressentmodellen, det vill säga alla parter som kan tänkas 

vara intresserade av finansiella rapporter. Intressentmodellen inkluderar bland annat 

leverantörer, kunder, ägare, långivare, företagsledning och stat/kommun. (Ax, Johansson, & 

Kullvén, 2005, s. 38-41).    

För att olika intressenter ska kunna fatta välgrundade beslut är det viktigt att informationen 

som presenteras i de finansiella rapporterna är tillförlitlig och ger en rättvisande bild av 

företagets verksamhet. Rättvisande bild är ett begrepp från årsredovisningslagen som innebär 

att de finansiella rapporterna tillsammans ska ge en rättvisande bild av ett företag enligt god 

redovisningssed (Thomasson, 2006, s. 109-110). Här kommer revision in i bilden, vars 

huvudsakliga uppgift är att minska informationsasymmetrin mellan intressenter och 

företagsledning (Eilifsen, Messier, Glover, & Prawitt, 2010, s. 6-7).  

Länder inom Europeiska Unionen har möjlighet att exkludera mindre företag från 

revisionsplikten (EG, 1978, artikel 51). För att få undanta företag från revisionsplikten ska 

dessa företag enligt EU:s gränsvärden understiga 2 av 3 kriterier: 50 anställda, 

balansomslutning på ca 4,4 miljoner Euro och omsättning på ca 8,8 miljoner Euro
1
. I början 

av år 2010 hade alla medlemsländer utom Sverige och Malta avskaffat revisionsplikten för 

mindre företag. Av dessa hade de flesta utnyttjat det högsta gränsvärdet på antal anställda och 

några hade utnyttjat alla maximala gränsvärden. Storbritannien avskaffade revisionsplikten 

1994 och höjde gränsvärdena 1997 och 2004 så att de i nuläget ligger på maxgränsen. 

(Regeringen, 2010a, s. 50-54).     

Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten i Sverige för mindre aktiebolag och några 

andra företagsformer. Företag som uppfyller minst 2 av följande 3 kriterier är skyldiga att ha 

revisor: (Bolagsverket, 2010). 

 Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

 Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning   

 Ett medeltal på fler än 3 anställda. 

Sverige har alltså valt att sätta sina gränsvärden relativt lågt, vilket innebär att avskaffandet av 

revisionsplikten omfattar så kallade mikroföretag.   

Inför beslutet 2010 fanns ungefär 250 000 aktiebolag, cirka 70 procent av det totala antalet, 

som uppfyllde kraven på att kunna avsäga sig revisor (Regeringen, 2010b). Den 31 december 

2011 var sista datum för företag att anmäla att de inte ska använda revisor för räkenskapsåret 

2011 (Bolagsverket, 2010). Detta datum har nu passerat, och det finns därför möjlighet att 

undersöka vilken typ av företag som valt att behålla respektive avsäga sig revision. 

                                                 
1
 EG-direktivet mäter i valutan ecu. Balansomslutning uppgår till 2,5 miljoner ecu och uppgår till 5 miljoner ecu 

(EG, 1978, artikel 12) 
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1.2 Problemdiskussion 
Avskaffandet av revisionsplikten innebär ett intäktsbortfall för revisionsbyråer. Då 

revisionsplikten nyligen avskaffades är det ännu oklart hur många befintliga företag som 

kommer att välja bort revision, men enligt Bolagsverkets uppskattning väljer 75 % av alla 

nystartade företag i Sverige att klara sig utan revisorn (Bolagsverket, 2011). Från och med 

revisionspliktens avskaffande fram till augusti 2011 hade ca 8000 befintliga företag avsagt sig 

revision (Danielsson, 2011). Den genomsnittliga kostnaden för en revision för ett företag som 

ligger inom Sveriges gränsvärden är 15 000 kr (Regeringen, 2010a, s. 55). Detta innebär att 

revisionsbyråerna inte har haft något väsentligt intäktsbortfall än, men risken finns att 

förlusten av intäkterna från nystartade företag påverkar revisionsbyråernas förutsättningar i 

framtiden. Revisionsbyråerna, och speciellt de som har en majoritet av små kunder, står 

följaktligen inför en ny utmaning. De måste påverka mikroföretagen att själva välja revision 

genom att anpassa sig efter vad dessa kunder efterfrågar om de vill behålla sina kunder. 

  

Behovet av revision förklaras vanligtvis med hjälp av agentteorin där företagsledningen är 

agenter som ska maximera aktieägarnas vinst. Mellan ledningen och ägarna finns en 

informationsasymmetri, och revisorns jobb är att minska ägarnas informationsrisk. En 

liknande relation finns mellan långivare och företag eftersom långivarna också är exponerade 

för en informationsrisk (Eilifsen et al., 2010, s. 6-7). Agentrelationer är således vanliga 

undersökningsvariabler i studier om företags efterfrågan av revision. Flera studier har hittat 

signifikanta samband mellan agentförhållanden och företagens efterfrågan på frivillig revision 

(Carey, Simnett, & Tanewski, 2000; Collis, 2010; Collis, Jarvis, & Skerratt, 2004; Tauringana 

& Clarke, 2000). Syftet med att undanta mindre företag från revisionsplikt var att göra 

svenska företag konkurrenskraftiga. Förlusten av kontroll rättfärdigas med att det sällan finns 

någon betydande informationsasymmetri mellan ledning och ägare i små företag. 

(Regeringen, 2010a, s. 55, 100).     

Trots att behovet av revision illustreras med hjälp av agentteorin finns det andra faktorer som 

påverkar efterfrågan på revision. Revision är en tjänst, och tjänstekvalité är en subjektiv 

upplevelse (Grönroos & Larsson, 2002, s. 75). Collis et al. (2004) undersökte efterfrågan på 

frivillig revision i Storbritannien och kom fram till att företagets storlek, chefens 

utbildningsnivå och uppfattningen om att revision förbättrar redovisningens kvalité också 

påverkar efterfrågan av revision. Denna undersökning innefattade enkäter som skickades ut 

till företagsledningen. Hermansson, Plunkett och Turner (1994) skickade ut enkäter till små 

och stora företags verkställande direktörer för att ta reda på vad som är viktigt vid val av 

revisionsbyrå. Det visade sig att avgifter är viktigare för små företag och att 

revisionsbyråernas personal är viktig för både små och stora verksamheter. Men det 

intressanta fyndet i denna undersökning är att revisionsbyråns rykte var den viktigaste faktorn 

för både de små och de stora företagen. Denna upptäckt visar att revisionsavgifterna inte är en 

avgörande faktor och att revisionen kan skapa värde för både små och stora företag.   

Valet av frivillig revision och efterfrågan på revision har undersökts i bland annat Finland 

(Sundgren, 1998), Australien (Carey et al., 2000) och Nya Zeeland (Hay & Davis, 2004). I 

Storbritannien har ett flertal studier gjorts. Det finns undersökningar som studerar 

mikroföretagens efterfrågan av revision efter 1994 då de första gränsvärdena infördes (Seow, 

2001; Tauringana & Clarke, 2000) och det finns undersökningar som fokuserar på små 

företags efterfrågan av revision efter höjningarna av gränsvärdena (Collis, 2005, 2010; Collis 

et al., 2004).  

I Sverige finns studier som undersöker efterfrågan på andra tjänster som erbjuds av 

revisionsbyråer. Svanström och Sundgren (2012) påvisar ett samband mellan efterfrågan på 
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andra tjänster och revisor-klient förhållandets längd. I studien finns även stöd för ett samband 

mellan uppfattad revisionskvalité och efterfrågan på andra tjänster, men inget tyder på ett 

samband mellan agentförhållande och efterfrågan på andra tjänster. 

I Sverige finns även en undersökning som studerar små och medelstora företags efterfrågan 

på revision. De faktorer som visade sig öka sannolikheten att ett företag frivilligt skulle välja 

revision var storlek, big4-revisor och att företaget är placerat i Småland (Svanström, 2008). I 

den inkluderas dock även större företag än vad som numera undantas från revisionsplikt och 

valet är hypotetiskt.    

Eftersom revisionsplikt avskaffades sent i Sverige jämfört med andra länder inom EU finns 

inte någon undersökning av mikroföretagens efterfrågan på revision efter att de faktiskt har 

gjort valet. Information om vilka företag som har valt att avstå från eller behålla revision är nu 

tillgänglig, och vi vill använda denna information för att undersöka efterfrågan på frivillig 

revision hos svenska mikroföretag.  

Vår avsikt är att undersöka faktorer som påverkar svenska mikroföretags val av frivillig 

revision. Liknande studier som avser mikroföretag har gjorts i Storbritannien. Tauringana och 

Clarke (2000) kom fram till att mikroföretag i Storbritannien väljer revision när det finns 

agentförhållanden mellan ägare och ledning, när förmögenhetsväxling sker och när 

omsättningen är stor. Även Seow (2001) hade empiriskt stöd för att agentförhållanden 

påverkar mikroföretagens val av frivillig revision, men sambanden var svaga. Seow (2001) 

kom dessutom fram till att skuldsättningsgrad inte har någon påverkan på mikroföretagens 

val, men att företagen väljer revision när långivaren kräver det. I undersökningen framkom 

dessutom att ledningen i mikroföretagen överväger revisionens kostnad vid valet, men 

företagets lönsamhet visade sig inte ha en signifikant påverkan (Seow, 2001). Trots att 

förutsättningarna i dessa undersökningar liknar de som finns i Sverige är de ändå inte 

fullständigt applicerbara här. Den främsta anledningen till detta är att landsspecifika 

förutsättningar har visat sig ha en signifikant påverkan på val av frivillig revision (Francis, 

Khurana, Martin, & Pereira, 2011).  

I denna undersökning utgår vi från tidigare studier av efterfrågan på revision och testar om 

variabler från dessa studier även har en påverkan på svenska mikroföretag. Collis (2010, s. 

212 & 224-227) menar att efterfrågan på revision i olika länder kan förklaras av 

agentförhållanden, storlek och ledningsrelaterade faktorer.  Hon rekommenderar således att en 

sådan modell används när valet av frivillig revision undersöks (Collis, 2010, s. 212).  

Variablerna i denna studie som är hämtade från tidigare forskning inom ämnesområdet är 

storlek, agentförhållanden mellan ägare och företagsledning, relationen till revisorn, 

långivares påverkan och ledningens uppfattning om revisionens kostnad.  

Dessutom introducerar vi en ny variabel till detta ämnesområde som är inspirerad av teorier 

om risktolerans vid finansiella beslut.  

 

1.3 Problemformulering 
Varför har aktiebolag i Sverige valt att behålla respektive avstå från revision?  

1.4 Syfte 
Syftet är att testa olika faktorer som kan påverka valet av frivillig revision, för att förklara 

varför aktiebolag som valt bort respektive behållit revision gjort detta val. 
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Denna undersökning testar om tidigare beprövade variabler även påverkar svenska 

mikroföretag. Vi testar också om ledningens uppfattning om risk påverkar valet av frivillig 

revision, något som inte har testats i tidigare studier. Detta är vårt teoretiska bidrag. En styrka 

med denna studie är att de svenska mikroföretagen numera har gjort valet, och det är inte en 

fråga om vad de skulle ha valt om de fick möjligheten. 

Resultaten kan även användas av revisionsbyråer som vill behålla mikroföretag som kunder 

och/eller attrahera nya mikroföretag eftersom vi kartlägger egenskaper hos denna population. 

Vi begränsar urvalet till att omfatta aktiebolag i Västerbotten. Anledningen till detta är 

Bolagsverkets höga kostnader för information om aktiebolagens val av revision.  
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2. Vetenskaplig metod 

2.1 Ämnesval 
Vi har valt att skriva inom revision, eftersom vi båda riktat in oss på detta inom utbildningen 

och planerar en framtida karriär inom revisionsbranschen. Under terminen före uppsatsarbetet 
har vi studerat redovisning på avancerad nivå och där har även ämnesområdet 

revisionspliktens avskaffande berörts. Vi valde detta ämne eftersom det är ett relevant, 

intressant och omdiskuterat ämne inom revisionsbranschen. 

Det finns många uppsatser om revisionspliktens avskaffande, teorier om vad som kommer 

hända och hur det kommer påverka samhället ur olika synvinklar. Nu har avskaffandet av 

revisionsplikten skett och företagen har gjort sitt val. Detta gör att vi har ett nytt outforskat 

ämnesområde att ta ställning till, vad som faktiskt har hänt efter denna tidpunkt. Vi bestämde 

oss för att fördjupa oss inom faktorer som påverkar företags val att ha kvar eller avskaffa 

revision.  

2.2 Förförståelse 
Den förförståelse vi har påverkar våra vägval som vi gör under studien och hur vi uppfattar 

olika företeelser (Lindholm, 1999, s. 10). Johansson-Lindfors (1993, s. 76-77) menar att det 

finns flera olika förförståelser: i detta avsnitt kommer fokuseringen vara på den teoretiska 

förförståelsen. 

Vår förförståelse grundar sig i första hand på fyra års studier på Civilekonomprogrammet vid 

Handelshögskolan i Umeå. Genom kurser i vetenskaplig metod och grundläggande statistik 

har en förståelse för hur uppsatsen kan läggas upp vetenskapligt stärkts. Båda författarna har 

fördjupat sig inom redovisning/revision genom kurser på C- och D-nivå. Den kunskap 

föreläsningar, kurslitteratur och seminarier gett har ökat författarnas förståelse för ämnet samt 

även utökat författarnas ordförråd gällande svenska och engelska facktermer. 

Westin har även fått förförståelse genom att under ett års tid vara ordförande i 

Handelshögskolans Umeå Studentförenings (HHUS) ekonomiutskott, genom detta har hon 

fått en grundläggande förståelse för redovisning och bokföring. Holmström har varit kassör i 

föreningen Orienteringslöparna Alternativet (OL Alternativet) där hon arbetat med bokföring. 

Vi har därmed fått våra arbeten granskade av revisor under våra uppdrag, vilket gör att vi 

innehar en praktisk förståelse för vad en revision kan innebära i verkligheten. Både 

Holmström och Westin har under dessa uppdrag haft personlig kontakt med revisorer. 

Därmed finns en ökad förståelse för företagens situation och deras uppfattning om revisionens 

värde.   

Påverkan från vår förförståelse betraktar vi främst som positiv. Även om våra val av faktorer 

att studera är teoretiskt grundande gör vi val som kräver bedömningar, och dessa 

bedömningar görs med hjälp av vår förförståelse. Vi undersöker till exempel efterfrågan på 

revision med hjälp av en teoretisk modell av Collis (2010, s. 224-227). Denna modell innebär 

bland annat att ledningsrelaterade faktorer ska studeras. Vilka ledningsrelaterade faktorer som 

ska testas är det vi som väljer, och valet har gjorts med hjälp av rekommendationer från 

tidigare forskning och vår egen förförståelse för hur revision i mindre organisationer fungerar.  

Vår akademiska förförståelse har underlättat litteratursökningen eftersom vi redan hade läst 

någon artikel om efterfrågan på revision innan vi började. Vi visste var vi skulle börja och 

vilka artiklar som relaterar till ämnet. Vår omfattande utbildning på civilekonomprogrammet 

har även medfört en förståelse för grunderna till de olika variablerna, vilket underlättar allt 

från val av variabler till tolkning av resultat.   
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Författarna är vana vid att arbeta tillsammans från ett flertal grupparbeten, vilket kan vara 

både en fördel och en nackdel. Det är en fördel att vi känner till varandras styrkor och 

svagheter. Författarna är även medvetna att det kan vara en nackdel eftersom det finns risk att 

ifrågasättandet av varandra inte blir lika stort som det hade varit annars. 

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssynen speglar vilken verklighetsuppfattning ett arbete har (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 10), denna uppsats har en positivistisk utgångspunkt. I undersökningen används 

naturvetenskapliga metoder och det strävas efter ett objektivt synsätt, vilket är typiskt för 

positivismen. Detta synsätt förespråkar att äkta kunskap ska kunna bekräftas via sinnena, 

vilket tillämpas i detta arbete genom att faktorer som går att mäta studeras, till exempel testas 

företagens storlek som en variabel.  (Bryman & Bell, 2005, s. 26-26) 

Positivister arbetar genom att samla ihop fakta om verkligheten. Genom att använda 

tillräckligt många observationer kan man dra generaliserbara slutsatser. (Lundahl & Skärvad, 

1999, s. 38) Vi samlar ihop fakta från årsredovisningar och telefonenkäter, vilket kan klassas 

som utmärkande positivistiskt. Bryman och Bell (2005, s. 27) menar att positivister anser att 

teoretisk information som inte kan observeras inte kan klassas som vetenskapligt. Det är en 

skillnad på förnuft och känsla, förnuft räknas som vetenskapligt, medan känslor inte är det 

(Andersson, 1979, s. 68). Detta är en inställning som vi delar och som till stor del präglar 

detta arbete. Vi mäter vilka faktorer som påverkar ett företag vid valet att behålla/avstå från 

revision, men undviker att lägga värderingar om det vi saknar fakta på. 

”Förnuftet är objektivt, allmängiltigt, kunskapsalstrande, faktamässigt. Känslorna är 

subjektiva, enskilda eller privata, insiktslösa, värdeskapande – och aldrig mötas de två.” Med 

dessa ord beskriver Andersson (1979, s. 69) positivismens formel. Han menar även att 

positivismen har det svenska kulturarvet och därigenom språket på sin sida, man kan till 

exempel i vardagligt språk säga att ”det är bara en känsla”, men man skulle aldrig sätta ordet 

bara framför förnuft. Positivismens formel anser vi är en ganska grov och förenklad bild av 

verkligheten, det är sällan man använder bara förnuft eller bara känsla. Gränsen mellan olika 

kunskapssyner är ofta flytande (Johansson-Lindfors, 1993, s. 44), och denna uppsats är i 

första hand positivistisk. 

Kritik mot positivismen ifrågasätter hur passande den naturvetenskapliga synen är för att 

studera samhället (Bryman & Bell, 2005, s. 28-29). Ett positivistiskt synsätt innebär att 

verkligheten måste förenklas för att den ska studeras på ett vetenskapligt sätt. Dessa 

förenklingar kan innebära att endast studera några aspekter av en företeelse och att bortse från 

sammanhangen som företeelsen existerar i. (Andersson, 1979, s. 48-49) I linje med 

positivismen väljer vi att förenkla och kvantifiera verkligheten. Vi utgår från tidigare studier 

och skapar en modell för hur efterfrågan på frivillig revision kan förklaras. Risken finns dock 

att hypoteserna inte räcker för att förklara varför svenska mikroföretag efterfrågar revision. 

Att ta reda på svaren genom strukturerade intervjuer är en metod som separerar 

respondenterna från sin sociala kontext, och risken finns att vi missar något väsentligt genom 

denna förenkling. Vi är medvetna om riskerna, men anser likväl att detta synsätt är lämpligast 

för att studera kvantitativa faktorer som påverkar valet av frivillig revision. Vår avsikt är att 

dra generaliserbara slutsatser, och då krävs förenklingar.  

2.4 Perspektiv 
Vi har i detta arbete utgått från revisionsfirmans perspektiv. Detta perspektiv anser vi är 

intressant eftersom det ger en bra helhetsbild och tar även hänsyn till hur samhället påverkas. 

Revisionsfirman vill att företag som inte längre omfattas av revisionsplikten ska fortsätta ha 
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revisor. Syftet med redovisning kan beskrivas som att intressenterna ska få den information de 

behöver (Nilsson, 2010, s. 19), och revisionen utvärderar sedan denna information och 

kommunicerar detta till intressenterna (Eilifsen et al., 2010, s. 10). Genom att använda 

revisionsfirmans synvinkel får vi alltså en bredare överblick som även omfattar företagets 

intressenter. 

Ett alternativ hade kunnat vara att ta ägarnas synvinkel. Dessa kan antas vara i förstahand 

intresserade av att göra val som påverkar företaget positivt, medan det är av sekundärt intresse 

att tillgodose samhällets funktion. Ett tredje alternativ hade varit att utgå från en utvald 

intressent, till exempel banker.  

Vårt val att ta revisionsbyråns perspektiv gör att vi kan komma med ny information till dessa 

byråer om varför deras kunder väljer att ha kvar eller avstå från revision. Ett problem med 

detta perspektiv är dock att vi kan missa viktiga teorier eller aspekter som företagsägarna 

skulle belysa som extra intressanta. I denna uppsats har vi valt att behandla teorier om 

småföretag, revisionens/redovisningens funktion och tidigare studier med liknande 

forskningsfrågor. Med företagets perspektiv hade denna uppsats troligtvis fokuserat på 

konsekvenserna av oreviderade räkenskaper istället för revisionens värde. Nackdelen med att 

välja revisionsbyråernas perspektiv är att vi kan gå miste om relevanta aspekter som hade 

upptäckts med ett större fokus på ägarna.  

2.5 Metodval 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod eftersom vi anser att det är 

lämpligast då vi vill urskilja ett eventuellt samband mellan företag som väljer bort revisor och 

inte i första hand åsikterna kring det. Bryman och Nilsson (2011) sammanfattar kvantitativ 

forskning som en insamling av numerisk data med deduktivt inslag, ofta naturvetenskapligt 

synsätt, samt objektivistisk verklighetssyn. Den största skillnaden mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning är att den kvantitativa forskningen fokuserar på kvantifiering medan 

kvalitativ forskning är koncentrerad på ord och tolkning (Bryman & Nilsson, 2011, s. 40; 

Holme, Solvang, & Nilsson, 1997, s. 46). 

En kvantitativ studie ger oss goda möjligheter att upptäcka samband, alternativt avsaknaden 

av dessa, gällande faktorer som påverkar valet att behålla respektive avstå från revision. 

Fördelarna är bland annat att det blir lättare att generalisera resultatet och att replikera vår 

studie. Det finns dock viss kritik mot att välja en kvantitativ utgångspunkt. Kritiken mot 

kvantitativa studier går bland annat ut på att forskaren förlitar sig på mätinstrument eller 

mätprocesser vilket försvårar kopplingen till verklighet, samt att resultatet av kvantitativa 

undersökningar blir mer förmodat än verkligt. (Bryman & Nilsson, 2011).  

2.6 Angreppssätt 
Vår undersökning är utformad med hjälp av en hypotetisk-deduktiv metod, vilket innebär att 

vi formar hypoteser som testas empiriskt för att kunna styrka de hypoteser som stämmer med 

den statistiska datan (Johansson, 2011, s. 49-65). En klassisk modell för det deduktiva 

angrepssättet börjar med en teoretisk referensram. Utifrån denna formas hypoteser som testas, 

därefter samlas resultaten in och teorierna kan bekräftas eller förkastas. Slutligen revideras 

teorin med hjälp av resultaten. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) Vårt angreppssätt i denna studie 

följer den deduktiva processen som Bryman och Bell beskriver. Variablerna är främst 

hämtade från tidigare forskning inom ämnesområdet efterfrågan på revision/val av frivillig 

revision vilket innebär att vi utgår från teorin. Våra hypoteser som relaterar till dessa variabler 

testar om variabler från liknande studier har en påverkan på svenska mikroföretag. 

Hypoteserna prövas med hjälp av statistiska metoder i linje med en klassisk deduktiv ansats 
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och därefter utökas den befintliga teorin om efterfrågan på revision hos de svenska 

mikroföretagen.  

2.7 Våra värderingar 
Som vi nämnde är ett viktigt inslag i det positivistiska synsättet att forskningen genomförs 

objektivt. Risken finns dock att forskarnas värderingar påverkar allt från forskningsområde till 

slutsatser, och forskarna bör reflektera över vilken påverkan deras värderingar kan ha på 

studien (Bryman & Bell, 2005, s. 43). I denna uppsats strävar vi mot att genomföra en 

objektiv undersökning. Durkheim (1938, s. 34) menar att det första som måste göras för att 

effekten av värderingarna ska försvinna är att erkänna dessa värderingar. Bryman & Bell 

skriver dock att det är omöjligt att helt eliminera alla värderingar, men att en forskare ändå 

bör reflektera över dem (Bryman & Bell, 2005, s. 42-43). 

Båda uppsatsförfattarna i denna studie har studerat revision och planerar att arbeta inom 

området. Detta skapar en sympati för revisionsbyråerna och en stor tilltro till revisionens 

värde. Vi väljer medvetet att skriva uppsatsen utifrån revisionsbyråernas perspektiv eftersom 

ett syfte med undersökningen är att hitta resultat som dessa byråer kan använda sig av. Vår 

tilltro till revisionens värde kan dock påverka vårt fokus och våra slutsatser. Genom att 

erkänna och vara medvetna om risken kan vi minska dess påverkan. Vi kommer även låta 

våra slutsatser och analyser granskas av en person som inte har någon tilltro till revisionens 

värde för att ytterligare minska effekten av våra värderingar.   

2.8 Litteratursökning 
Vi har inlett arbetet för denna studie genom att läsa på inom ämnesområdet. Vi har läst många 

vetenskapliga artiklar och från de artiklarna har vi även hittat återkommande källor som vi 

själva sökt upp och sedan i många fall kunnat använda i vårt arbete. De källor som har varit 

särskilt intressanta är vetenskapliga artiklar och övrig litteratur som återkommit i många 

arbeten. På samma sätt har vi gått igenom studentarbeten inom vårt ämnesområde, där vi 

hittat återkommande källor som vi sedan har letat upp och ibland kunnat använda.  

För att finna vetenskapliga artiklar som återkommit och därmed verkade intressanta har vi 

använt oss av olika databaser. Främst har vi använt oss av databasen Business Source Premier 

(BSP), andra databaser är till exempel ScienceDirect och Google Scholar. I BSP har vi gjort 

egna fristående sökningar för att finna relevanta artiklar. Sökord vi har använt oss av är till 

exempel ”audit exemption”, och ”audit demand + voluntary audit”. Vi har även haft som 

standard att kryssa för ”peer reviewed”, eftersom vi endast vill ha granskade vetenskapliga 

artiklar. Ytterligare ett kvalitetsmått vi använt oss av är att se hur många gånger en artikel har 

blivit citerad, när den blivit citerad ofta ser vi det som ett positivt tecken.  

Böcker har vi sökt efter i universitetsbibliotekets sökfunktion. Om vi letat efter en särskild 

bok har vi använt titeln som sökord annars har vi använt ämnesspecifika termer. Vi har även 

använt oss av böcker respektive vetenskapliga artiklar från kurser vi studerat tidigare.  

2.9 Källkritik 
I denna uppsats består våra källor av en stor andel vetenskapliga artiklar men även någon 

tidningsartikel. Vi har dessutom använt oss av kurslitteratur, någon avhandling och några 

hemsidor. Här kommer vi att diskutera dessa källors tillförlitlighet med hjälp av olika 

kriterier.  

Ejvegård (1996, s. 59-62) nämner fyra kriterier för att utvärdera källornas tillförlitlighet: 

äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet. Äkthetskriteriet innebär att källorna inte ska vara 
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förfalskade medan oberoendekriteriet betyder att källorna inte ska vara vinklade. Färskhet och 

samtidighet handlar om när källan publicerades. I en färsk källa är informationen mer relevant 

än i en äldre. Begreppet samtidighet innebär att källan ska ha publicerats nära inpå den 

underliggande händelsen.  

I denna uppsats har vi främst använt oss av förstahandskällor. Detta minskar risken för 

förvrängningar (Ejvegård, 1996, s. 60). Sekundärkällor har använts för att hämta 

bakgrundsinformation när vi bedömde att risken för förvrängningar var liten samtidigt som 

primärkällan var svår att få tag i. Bakgrunden om agentteorin är till exempel hämtad från 

sekundärlitteratur. Denna teori finns beskriven i många kursböcker och är allmänt känd bland 

ekonomer. Här bedömde vi att risken för väsentliga förvrängningar var liten. Alla studier från 

teoriavsnittet tidigare forskning är dock hämtade från sina primärkällor då artiklar som inte är 

allmänt kända lättare kan förvrängas samtidigt som detta teoriavsnitt har en väsentlig 

betydelse för utformningen av vår studie.  

I avsnittet om tidigare forskning är de flesta artiklarna skrivna nära inpå den underliggande 

händelsen, som i detta fall är avskaffandet av en revisionsplikt. Ett undantag är Chows 

undersökning från 1982 där företags val av frivillig revision år 1926 studeras. Avsikten med 

att ta med en källa som inte uppfyller kravet för samtidighet är att få en uttömmande 

genomgång av tidigare studier inom samma ämnesområde.  

I några fall har vi inte använt senaste upplagan av en källa. Detta gäller några kursböcker som 

till exempel Ax et al 2005. Vi har varit medvetna om detta och endast använt dessa böcker för 

att hämta grunddragen till teorier, och inte information som rimligtvis kan ha förändrats på 

några år.   
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Småföretag 

____________________________________________________________________________________________________   

I denna uppsats består populationen av mycket små aktiebolag. Små företag har unika 

egenskaper och dessa diskuteras i detta avsnitt för att öka förståelsen för den population som 

ska undersökas.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Småföretag är en heterogen grupp och verkar inom många branscher. En del strävar efter 

tillväxt, medan andra vill förbli små och familjeägda. (Lukács, 2005) 

Gränsen för att definieras som småföretag går i Sverige vid 200 anställda. Europeiska 

Unionen använder istället definitionen ”small and medium-sized firms” (SMEs) och drar den 

övre gränsen vid 500. Det finns även en internationell gräns för så kallade mikroföretag som 

avgränsas vid 10 anställda. Den svenska intresseorganisationen Företagarnas Riksorganisation 

har en egen gräns för småföretag vid 20 anställda. (Lindmark & Johannisson, 1996, s. 15) Det 

finns således många olika sätt att definiera småföretag. De företag vi är intresserade av, de 

som avstått från revision, ingår främst i kategorin mikroföretag.  

År 2010 var 26,3 % av alla företag i Sverige småföretag med 1-49 anställda, motsvarande 

siffra för Västerbotten var 20,2 %. Företag utan anställda ingår inte i denna statistik, hade 

dessa varit med hade procentsatserna sett annorlunda ut då majoriteten av svenska företag har 

0-49 anställda. (Ekonomifakta, 2012) Västerbotten toppar Sverigestatistiken för år 2011 

gällande tro på ökad tillväxt i små och medelstora företag. 27,9 % av dessa företag i 

Västerbotten tror på ökat antal anställda inom tre år, detta kan jämföras med bottenplacerade 

Gotlands län där endast 17 % tror att antalet anställda kommer öka under denna tidsperiod.  

(Tillväxtverket, 2011, s 40) 

3.1.1 Tillväxt i småföretag 

Wiklund (1998) konstaterar att småföretag är komplexa. Han har genom sin forskning tagit 

fram en modell över faktorer som påverkar tillväxt och utveckling i småföretag. Faktorerna är 

motivation, resurser, kapacitet, bransch och omgivning. Han understryker även att det är 

helheten, inte de separata faktorerna enskilt, som påverkar om ett företag växer. (Wiklund, 

1998, s. 72, 247-248) 

Det är dock inte alla företag som vill växa. Begränsande faktorer som att nuvarande lokaler är 

anpassade efter en viss maxvolym, att det behövs stora investeringar för att växa eller att det 

är enklare att hantera verksamheten som den är upplagd nu, kan göra att många företag väljer 

att stanna vid maximalt 10 anställda. Det faktum att resultatet inte blir bättre automatiskt av 

att växa gör att det inte är en självklarhet för alla att sträva efter tillväxt. Istället för att ta in 

nya ägare eller skuldbeläggas med banklån väljer vissa företag att frivilligt förbli små. 

(Lindmark & Johannisson, 1996, s. 83) Då externa ägare och banklån är faktorer som 

förknippas med ökad efterfrågan på revision (Collis et al., 2004, s. 97), vore en logisk slutsats 

att revision fyller ett högre värde för de företag som strävar efter tillväxt.  

Wiklund, Davidsson och Delmar (2003) har i sin studie granskat småföretags syn på tillväxt 

och orsaker till ifall deras åsikt är positiv eller negativ. De har bland annat konstaterat att 

chefer som tror att tillväxt stimulerar arbetsklimatet ofta har en positiv syn på tillväxt. Även 



11 

 

den omvända relationen gäller, chefer som tror att tillväxt försämrar arbetsklimatet tenderar 

att ha en negativ syn på tillväxt. (Wiklund et al., 2003, s. 266). 

Tillväxtverket (2011) anger att nästan tre fjärdedelar av småföretagen i Sverige vill växa. De 

konstaterar även att viktiga faktorer som påverkar tillväxtviljan i små- och medelstora företag 

är storlek, bransch, samarbeten med andra företag, kedje- och koncerntillhörighet, 

internationalisering, förnyelse och innovation, samt miljöarbete. Tillväxtviljan är generellt sett 

högre ju större ett företag är, och vad företagen upplever som tillväxthinder skiljer sig 

beroende på storlek. För mikroföretagen upplevs brist på egen tid det största hindret för 

tillväxt. Även konkurrens från andra företag, samt tillgång till lämplig arbetskraft rankas högt. 

(Tillväxtverket, 2011, s. 29-59, 65-66) 

3.1.2 Externfinansiering 

Flera forskare menar att det finns en brist på riskkapital för småföretag, utbudet är mindre än 

efterfrågan (Deakins, 1996, s. 74; Lindmark & Johannisson, 1996, s. 58) Bland svenska 

mikroföretag med 1-9 anställda är dock bristen inte påtalande stor, 9,4 % anger att tillgång till 

externt ägarkapital utgör ett stort hinder för tillväxt. I samma urvalsgrupp anger 11,7 % att 

tillgång till lån och krediter är ett stort hinder för tillväxt. Motsvarande siffror för 

mikroföretag utan anställda är någon procentenhet lägre. När det lilla företaget växer visar 

statistiken att det upplevda hindret att få önskad externfinansiering ökar.  (Tillväxtverket, 

2011, s. 66, 88-91) 

Cirka 35 % av småföretagen har de senaste tre åren ansökt om krediter och runt 5 % har fått 

avslag. Det skiljer sig mycket mellan branscher. Hotell-och restaurangbranschen upplever 

störst problem med bristande tillgång till lån och krediter som ett tillväxthinder, medan vård 

och omsorg är den bransch som har minst problem med detta. En annan skillnad är att det är 

större andel med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund som har fått avslag på sin 

låneansökan. (Tillväxtverket, 2011, s. 90-92). 

3.1.3 Ekonomisk planering 

Grimlund (2006) beskriver i boken Styra mindre företag tre viktiga komponenter som är 

viktiga för att ett företag ska fungera bra, dessa är ekonomiska resurser, företagets kompetens 

samt dess konkurrenskraft. Vid en jämförelse av företag som presterat bra med de som gått i 

konkurs är det främst tre drag som brister hos konkursföretagen: affärsidén, 

utbildning/kunskaper, samt den ekonomiska planeringen.  När företaget planerar sin ekonomi 

blir de tvungna att ta ställning till om och i vilken grad de vill finansiera sin verksamhet med 

hjälp av extern finansiering. En grundregel är att soliditeten inte bör överstiga 25 %. 

Samtidigt får inte företaget expandera för snabbt, det gäller att hitta en ”balanserad tillväxt”, 

för att inte få likviditetsproblem. (Grimlund, 2006, s. 10-13, 24, 213, 224)  

3.1.4 Redovisning och rådgivning i småföretag 

För många småföretagare spelar revisionsbyrån en viktig roll även för bokföring och som 

affärsrådgivare. För småföretag är det snarare kvaliteten, inte längden på affärsrelationen, som 

avgör om det lilla företaget använder revisorn till rådgivningstjänster. (Gooderham, 

Tobiassen, Doving, & Nordhaug, 2004) Kirby och King (1997) konstaterar i sin studie från 

nordöstra England att småföretagen är öppna att ta råd när det behövs och det sker till en 

rimlig kostnad. Dessa anser även att marknadsföringen av den roll revisorn kan spela i 

småföretag behöver stärkas, då dessa inte alltid ser vilken potential revisorn har gällande 

kloka råd för verksamheten. Samma studie har även kommit fram till att revisorers 

medvetenhet inför problem som kan uppstå i småföretag skulle behöva stärkas.  Det finns en 
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missanpassning gällande förväntningar mellan de två grupperna. (Kirby & King, 1997, s. 294, 

301-302)  

I en undersökning av Svanström (2008, s. 263) konstateras att mer än hälften av företagen i 

studien har revisionsbyrån som förstahandsrådgivare och en fjärdedel använder revisorn som 

sin enda professionella rådgivare. Revisionsbyrån fyller alltså en viktig roll i många 

småföretag.   

3.1.5 Årsredovisning i småföretag 

När ett aktiebolag väljer att avskaffa revision måste detta meddelas till Bolagsverket innan 

räkenskapsåret är slut. Även företag som avstår från revision måste fortsätta att skicka in 

årsredovisningar för varje räkenskapsår, vilket de har sju månader på sig att göra. För företag 

som har kalenderåret som räkenskapsår innebär det att årsredovisningen ska vara inskickad 

den 31 juli.  Årsredovisningen ska bestå av förvaltningsberättelse, balansräkning, 

resultaträkning och noter. Företaget ska även bifoga ett fastställelseintyg och ifall 

bolagsstämman beslutat om vinstutdelning, ett bolagsstämmoprotokoll. (Bolagsverket, 2012a, 

2012b) 

Dessa bolag omfattas även av förenklade redovisningsregler. Gränsvärdena för att kunna 

använda sig av enklare redovisning är: medelvärde på 50 anställda, balansomslutning på 40 

miljoner samt nettoomsättning på 80 miljoner kronor. Den 1 december 2010 förenklades 

reglerna för dessa bolag, bland annat innebär det att de har möjlighet att ha en förkortad 

balans- och resultaträkning. Det innebär även att årsredovisningen inte behöver ta upp 

anställdas sjukfrånvaro eller fastigheters taxeringsvärde. Regeländringarna innebär att 

småföretag får en minskad administrationsbörda, då flertalet krav har förenklats eller 

avskaffats. (Bokföringsnämnden, 2012) 

 

3.2 Redovisningens och revisionens funktion 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Efterfrågan på frivillig revision studeras vanligtvis utifrån faktorer som representerar 

redovisningens och revisionens funktion. Nedan följer en förklaring av teorierna som ligger 

bakom några av de vanligaste variablerna som har undersökts i tidigare studier. 
____________________________________________________________________________________________________ 

3.2.1 Intressenters behov av redovisning 

Externredovisningens huvudsakliga syfte är att informera utomstående intressenter om 

företagets verksamhet (Smith, 2006, s. 17; Thomasson, 2006, s. 15). Ett annat syfte med 

externredovisning är att skapa en grund för företagets interna beslutsfattande (Thomasson, 

2006, s. 15). Brorström (1997, s. 5) beskriver redovisning som en mätteknik med syftet att 

visa en korrekt bild av verkligheten. Trots att redovisningens syfte ofta beskrivs i 

redovisningslitteratur menar Nilsson (2010, s. 18-19) att normgivningen inom redovisning har 

varit komplicerad eftersom det aldrig har funnits något vedertaget syfte med 

externredovisning, men att det allmänt accepterade syftet är att redovisningen ska innehålla 

information som utgör ett underlag för ekonomiska beslut.  

Ett vanligt inslag i teorier om redovisningens syfte är att utgå från intressenternas behov av 

information (Nilsson, 2010, s. 19). Intressenternas informationsbehov kan beskrivas utifrån 

intressentmodellen, vilken innefattar alla parter som kan behöva redovisningen för att fatta 

beslut (Ax et al., 2005, s. 38-41). 
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Figur 1. Intressentmodellen 

(Ax et al., 2005, s. 39), vår bearbetning. 

 

Intressentmodellen består bland annat av ägare, långivare, leverantörer, kunder och staten. 

Alla intressenter har olika behov av redovisningen. Ägarna använder den för att fatta 

investeringsbeslut och utvärdera företagsledningens arbete, långivarna vill bedöma 

kreditrisker, leverantörerna vill utvärdera företagets kortsiktiga betalningsförmåga och staten 

kan bland annat använda externredovisningen som underlag för beskattning. (Smith, 2006, s. 

18-22) Intressentmodellen kan förklara efterfrågan på revision eftersom redovisningens 

intressenter kan utgöra en bakomliggande påtryckning när beslutet att behålla eller avstå från 

revision ska fattas. 

3.2.2 Revisionens funktion 

Revision innebär att objektivt utvärdera ekonomiska beslut och händelser och att 

kommunicera dessa till företagets intressenter (Eilifsen et al., 2010, s. 10). Syftet med revision 

kan förklaras med hjälp av agentteorin som visar att revisionen fyller en större roll vid en 

intressekonflikt (Nilsson, 2010, s. 108). Agentteorin innebär att agenten agerar på uppdrag av 

principalen, samtidigt som dessa har olika intressen. De olika parterna kan till exempel 

utgöras av företagets ägare och kreditgivare, eller av ägare och ledning. (Eilifsen et al., 2010, 

s. 6-7). Eftersom många småföretag har få anställda (Ekonomifakta, 2012), är det rimligt att 

anta att det finns större risk för en intressekonflikt mellan ägare och kreditgivare i vår 

undersökning, än mellan ägare och ledning, då ledningen ofta är samma person som ägaren. I 

praktiken innebär en informationsasymmetri mellan ägare och kreditgivare att ägarna har mer 

information om det verkliga finansiella läget än vad kreditgivaren har. Ägarna och 

kreditgivarna har olika intressen och därför kan en intressekonflikt uppstå. Företaget är 

Redovisningen 

Ägare 

Långivare 

Leverantörer 

Kunder Företagsledning 

Anställda 

Stat och kommun 
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ansvarigt för att upprätta finansiella rapporter, vilket gör att de även sitter i en position där 

den ansvariga kan manipulera rapporterna. (Eilifsen et al., 2010, s. 6-7)   

I kreditgivares lånevillkor kan det ibland ingå så kallade kreditklausuler, dessa är beroende av 

förutbestämda nyckeltal, till exempel skuldsättningsgraden. Detta medför en risk att företag 

som har för hög skuldsättningsgrad kan ha intresse av att ta riskfyllda beslut på bekostnad av 

kreditgivare. Den här typen av ”moral hazard”-problem kan till exempel bestå av att göra 

riskfyllda investeringar, fördröja en konkurs samt att betala orimligt stora ersättningar till 

närstående eller ägare. När lånet innehåller kreditklausuler kan banken ha möjlighet att ändra 

lånevillkoren alternativt säga upp lånet. Nackdelen med kreditklausuler är därmed risken att 

företag väljer att manipulera resultatet för att inte bryta mot avtalets klausuler. (Sundgren et 

al., 2009, s. 48) 

Kreditgivarna vill att den korrekta kreditrisken inte ska vara större än vad som kalkylerats för 

(Sundgren et al., 2009, s. 48). Revisorn bidrar därmed till att minska informationsrisken, det 

vill säga risken att företagets finansiella rapporter är falsk eller missvisande (Eilifsen et al., 

2010, s. 6-7). Företagets val att ha en revisor ger trygghet åt eventuella kreditgivare samt 

andra intressenter. Det finns en risk att redovisningskvalitén hos företag utan revisor är lägre.  

3.2.3 Väsentlighet 

När en revisor utövar sitt uppdrag granskar han eller hon ifall det finns väsentliga fel. Ett fel 

är väsentligt om det kan påverka ekonomiska beslut som fattats med årsredovisningen som 

grund. För att bestämma väsentlighet väljer revisorn ut ett relevant belopp som gräns, det kan 

till exempel vara 5 % av resultatet före skatt. De konton som överstiger denna gräns granskas 

extra. Vilka konton som anses väsentliga är således individuella för varje företag. De konton 

som granskas noga i ett företag har inte samma behov av granskning i ett annat. En revisor 

kan endast garantera med ”hög, men inte absolut” säkerhet att årsredovisningen inte 

innehåller väsentliga fel. (Eilifsen et al., 2010, s. 13) 

Revisorns arbete utmynnar i en revisionsberättelse. I denna ingår bland annat en 

rekommendation åt bolagsstämman ifall de bör fastställa resultat- och balansräkningen, samt 

en rekommendation ifall revisorn tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Om 

företaget har försummat skatter eller avgifter ska detta också framgå i revisionsberättelsen. 

(Nielsen & Lekvall, 2010, s. 122-123) 

 

3. 3 Tidigare studier om efterfrågan på frivillig revision 

____________________________________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som relaterar till efterfrågan på revision och val 

av frivillig revision. Utifrån tidigare studier om efterfrågan på revision och val av frivillig 

revision väljs senare ett antal variabler ut som ska testas. 

____________________________________________________________________________________________________   
 

Chow (1982) undersökte efterfrågan på revision utifrån ett urval av 165 företag som fanns 

listade på New York Stock Exchange (NYSE) och Over The Counter (OTC). De år som 

studeras i undersökningen är från en tidsperiod då det inte fanns något krav på externrevision. 

Således var den beroende variabeln val av frivillig externrevision. Variablerna i 

undersökningen var storlek, skulder och chefens ägarandel i företaget. Av variablerna i 
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studien relaterar två till skulder: skuldsättningsgrad och så kallade debt covenants. Debt 

covenants är paragrafer i ett lånekontrakt som innebär att kreditgivaren kan ändra 

lånevillkoren om till exempel ett nyckeltal förändras (Sundgren, Nilsson, & Nilsson, 2009, s. 

24). 

 Storlek mättes som marknadsvärdet av eget kapital + skuldernas bokförda värde. Chefens 

ägarandel är en metod för att mäta agentförhållanden. Ju större del chefen äger, desto mindre 

agentförhållande anses föreligga. De variabler som hade en signifikant påverkan på valet av 

frivillig revision var skuldsättningsgrad och antal debt covenants. Storlek hade en svag 

påverkan och chefens ägarandel kunde inte mätas på grund av informationsbrist. (Chow, 

1982). Chows forskning urskiljer några variabler som har en påverkan på valet av frivillig 

revision, men urvalet består av betydligt större företag än vad som finns i vår population 

samtidigt som undersökningen är gammal. Världen ser annorlunda ut idag än vad den gjorde 

1926. En fördel med Chows undersökning är att den reflekterar ett faktiskt val som har gjorts, 

och inte vad undersökningsobjekten skulle ha valt om de hade haft möjlighet.  

Chows urval bestod till stor del av noterade aktiebolag. Abdel-Khalik (1993) testade istället 

behovet av revision hos familjeägda företag. Undersökningen hade agentteorin som 

utgångspunkt där revisionen betraktas som en kompensation för förlorad kontroll. 

Förhållandet mellan revisionsavgifter och hierarkiska strukturer testades, där en mer komplex 

struktur anses innebära större förlust av kontroll. Revisionsavgifterna mättes som de avgifter 

företagen hade betalat och komplexiteten av organisationerna mättes av ett flertal variabler. 

Bland annat riskexponering, antal anställda och storlek. Det visade sig att organisationens 

komplexitet hade en signifikant påverkan på behovet av revision. (Abdel-Khalik, 1993) Även 

i denna studie undersöktes företag som hade gjort ett frivilligt val av revision, men 

undersökningen är precis som Chows relativt gammal. Studien bidrar dock med en fördjupad 

syn på behovet av revision. Denna är möjlig att applicera på undersökningsobjekten i denna 

uppsats. Hur komplexa är deras organisationer?  

Hermansson et al. (1994) studerade efterfrågan på revision utifrån en annan synvinkel. Istället 

för att testa om undersökningsobjekten efterfrågade revision överhuvudtaget testade de vilka 

faktorer som påverkade val av revisionsbyrå. Undersökningen bestod av både stora och små 

slumpmässigt utvalda klienter till revisionsbyråer. Klienterna valdes i två grupper, de som låg 

under en viss gräns och de som låg över. Mellangruppen undersöktes således inte. Variablerna 

som testades var revisionsbyråns rykte, personal, industri-expertis och avgift. Både de små 

och de stora klienterna ansåg att revisionsbyråns rykte var det viktigaste vid valet. Därefter 

följde byråernas personal för både stora och små företag. De stora ansåg att industri-expertis 

var tredje viktigast och att avgifterna hade en relativt liten betydelse medan de små rankade 

avgifterna som viktigare än industri-expertis. Avgifternas påverkan på valet av revisionsbyrå 

låg nära personalens betydelse för de små företagen. Undersökningen av Hermansson et al. 

genomfördes med hjälp av enkätundersökningar som skickades ut via e-post. De verkställande 

ekonomicheferna (CFO) fick svara på enkäterna eftersom de har en stor påverkan på valet.     

(Hermansson et al., 1994). En svårighet som diskuterades i artikeln av Hermansson et al. 

(1994) är att säkerställa att rätt person svarar på enkätfrågorna. Det måste vara den person 

som har en störst påverkan på valet att behålla revisorn eller ej. Risken finns att svårigheten 

med detta även uppstår i denna undersökning. Därför är det viktigt att på förhand bestämma 

vilken/vilka personer som det ska frågas efter.  

Efterfrågan på revision har också studeras genom att undersöka orsaken till att ett företag 

byter revisor. Beattie och Fearnleys (1995, s. 234-235) tar upp faktorer som påverkar 

revisorsbyte inom Storbritannien. I denna studie anger en majoritet av respondenterna att de 
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någon gång under den senaste femårsperioden övervägt att byta revisor. De vanligaste 

orsakerna för övervägandet att byta revisor visade sig vara revisonsavgiftens storlek, missnöje 

med revisionskvalitén, samt förändringar i företagets ledning. De orsaker som istället toppar 

listan att inte byta revisor är revisionskostnadsrabatt, undvikande av upptagande av 

ledningens tid, samt förbättrad revisonskvalité. Sammantaget är det alltså 

revisionskostnadsnivå som toppar både listan om varför företagen överväger att byta revisor 

samt listan över varför de trots allt stannar kvar. (Beattie & Fearnley, 1995, s. 235-237) Detta 

stärks av att Sands och McPhail (2003) i sin studie om australienska företag har kommit fram 

till att revisionskostnadsnivå är främsta orsaken till att företag byter revisor. De har även 

studerat faktorer som påverkar ställningstagandet att behålla sin revisor ställt mot att byta, och 

har kommit fram till att teknisk kompetens och klientorientering är de faktorer som företagen 

värderar högst (Sands & McPhail, 2003). 

Sundgren (1998) undersökte finska småföretag för att kartlägga deras revisionsval. Vid denna 

tidpunkt var revision ett krav för småföretag i Finland, men de kunde välja själv vilken typ av 

revisor de ville ha. Det var alltså inget krav att ha en professionell revisor. Det främsta 

resultatet i denna studie är att företag som går i konkurs oftare revideras av en oprofessionell 

revisor. (Sundgren, 1998). 

Valet av frivillig revision har även testats i Australien. Carey et al. (2000) undersökte 

efterfrågan på intern och extern revision hos familjeägda australienska företag. Variablerna 

som testades var storlek, skulder och agentförhållanden. Storlek mättes av omsättning, antal 

anställda och balansomslutning. Skulder mättes som skuldsättningsgrad och 

agentförhållanden testades utifrån hur många i ledningen som inte var en del av familjen. I 

denna studie hade storlek ingen signifikant påverkan på efterfrågan på varken intern eller 

extern revision. Agentrelationer och skulder påverkade valet av extern revision, men inte 

intern. Dessutom framkom att företagen oftast valde antingen intern eller extern revision. 

(Carey et al., 2000). Denna forskning visar att nästan alla variabler som först testades av 

Chow år 1982 även påverkar mindre företag. Undersökningsobjekten i denna uppsats är dock 

betydligt mindre än de som fanns i artikeln av Carey et al.  

Som tidigare nämnt införde Storbritannien sitt första undantag från revisionsplikten år 1994. 

De första gränsvärdena låg till och med lägre än de som nu har införts i Sverige. Seow (2001) 

gjorde telefonintervjuer med chefer av företag som omfattades av 1994 års undantag för att 

testa om agentförhållanden, skuldsättningsgrad, storlek av kostnadsbesparing, företagets 

lönsamhet, redovisningskunskaper inom företaget, och relationen med revisorn hade någon 

påverkan på mikroföretagens val av frivillig revision. Tauringana och Clarke (2000) 

undersökte också mikroföretagen i Storbritanniens val av frivillig revision. De testade 

variablerna storlek, ledningens ägarandel i företaget, förmögenhetsväxling och likviditet. I 

båda studierna fanns stöd för att agentförhållanden mellan ägare och ledning var positivt 

associerade med valet av frivillig revision, även om påverkan i Seows studie var svag. 

Tauringana och Clarke hittade även stöd för att storlek mätt som omsättning påverkade valet, 

men att storlek mätt som balansomslutning inte gjorde det. Dessutom visade Tauringana och 

Clarke att förmögenhetsväxling ökar sannolikheten att ett företag frivilligt väljer revision. I 

Seows studie fanns inga signifikanta samband mellan skuldsättningsgrad och valet, men det 

visade sig att företagen väljer revision om långivarna kräver det. Lönsamhet och förhållandet 

med revisorn hade inga signifikanta samband med valet, men det framkom, i linje med 

studien av Hermansson et al., att företagen överväger revisionens kostnad när de gör valet. 

(Seow, 2001; Tauringana & Clarke, 2000). En betydelsefull svaghet med Seows studie var 

den låga svarsfrekvensen. 95 företag ringdes upp, och av dem gick det att få fram 35 

fullständiga svar (Seow, 2001, s. 70). Detta problem är något som kan uppstå även i denna 
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undersökning, eftersom undersökningsobjekten är lika till storleken och telefonintervjuer 

kommer att genomföras även här. Seow (2001, s. 70) menar att anledningen till den låga 

svarsfrekvensen var chefernas ovilja att svara på frågorna vilket berodde på hög 

arbetsbelastning och okunskap kring de finansiella frågorna. Risken för låg svarsfrekvens och 

metoder för att minska denna risk kommer att diskuteras vidare i kapitlet praktiskt metod. 

Valet av frivillig revision har även studerats i Nya Zeeland, där revision är frivilligt för 

ekonomiska föreningar. I denna studie testades om storlek, typ av inkomster, 

skuldsättningsgrad och löner i förhållande till omsättning hade någon påverkan på valet av 

frivillig revision. Samtliga variabler visade sig ha en signifikant påverkan på valet att anlita 

revisor eller ej. Dessutom visade det sig att ekonomiska föreningar med stora inkomster från 

donationer var mer benägna att välja en kvalitetsrevisor. (Hay & Davis, 2004) Då 

organisationsformen ekonomiska föreningar liknar aktiebolag på många sätt finns en 

möjlighet att inkomstslag även påverkar aktiebolagens val.  

Collis et al. (2004) gjorde en enkätundersökning bland småföretag inför den sista höjningen 

av gränsvärdena i Storbritannien. Valet som undersöktes var således valet som småföretagen 

antog att de skulle göra, och inte det val som faktiskt gjordes. I studien visade sig 

agentförhållanden ha en stor påverkan på valet, vilket går i linje med tidigare forskning. 

Storlek hade en viss påverkan på valet. I studien av Collis et al. undersöktes även två 

ledningsrelaterade variabler: ledningens uppfattning om revisionens värde och ledningens 

utbildning och båda visade sig vara positivt associerade med valet av frivillig revision. (Collis 

et al., 2004). Denna upptäckt visar tydligt att revision kan ha en efterfrågan utöver den som är 

relaterad till agentförhållanden. Som en fortsättning på studien av Collis et alt. undersöker 

Collis (2005) hur variabeln storlek fungerar som ställföreträdare för andra variabler som 

påverkar efterfrågan på revision. I undersökningen visade det sig att variabeln omsättning 

påverkar om ledningen kommer att överväga fördelarna och nackdelarna med revision. Det 

visade sig också att balansomslutningen hade en stor påverkan på behovet av revison utifrån 

ett agentperspektiv. (Collis, 2005). 

Några år senare testade Collis (2010) efterfrågan på revision i både Storbritannien och 

Danmark. Här testades de vanligast återkommande variablerna i forskning om val av frivillig 

revision: storlek, agentförhållanden och ledningens uppfattning om revisionens värde/kostnad. 

Det visade sig att omsättning är en otillräcklig variabel för att ensamt förklara efterfrågan på 

revision i både Storbritannien och Danmark. Collis studie hittar stöd för att efterfrågan på 

revision i de båda länderna kan förklaras av omsättning, någon form av agentrelationer och 

ledningsrelaterade faktorer. (Collis, 2010). Collis menar att denna modell kan testas i andra 

länder där efterfrågan på revision ska studeras (Collis, 2010, s. 212). Modellen i Collis 

undersökning skulle vara möjlig att applicera på de svenska aktiebolagen i denna studie. En 

svaghet i studien är dock att de minsta företagen, de som har möjlighet att upprätta ett 

förenklat årsbokslut, exkluderades i Collis undersökning.  

I Sverige har efterfrågan på revision och rådgivning studerats i en avhandling av Svanström 

(2008). I denna avhandling testades om agentförhållanden, revisionens interna nytta, 

förhållandet med långivare, företagets placering i Sverige, storlek och typ av revisor (Big 4 

eller annan byrå) hade någon påverkan på valet av frivillig revision. Dessutom studerades 

efterfrågan på rådgivningstjänster och hur dessa påverkade efterfrågan på revision i samma 

avhandling. Det visade sig att de som köpte rådgivningstjänster från sin revisionsbyrå 

efterfrågade revision i högre utsträckning. Det visade sig även att företagets storlek, 

geografiska placering och big4-revisor påverkar denna efterfrågan. Det fanns dock inget stöd 

för att agentförhållanden påverkade efterfrågan av revision, snarare det omvända förhållandet. 
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(Svanström, 2008) Att agentrelationer inte skulle ha en påverkan går emot vad flera tidigare 

studier har fastställt. Svanström (2008, s. 165) menar att detta kan bero på att valet som 

testades i studien är hypotetiskt vilket innebär att press från utomstående inte finns med i 

situationen. Svanströms undersökning liknar den som ska göras i denna uppsats, men det 

finns två betydelsefulla skillnader. Denna undersökning omfattar endast mikroföretag, medan 

Svanström även inkluderade små och medelstora, och valet är inte längre hypotetiskt. 

Avhandlingen av Svanström inkluderar även en undersökning av variabler som påverkar valet 

av andra tjänster som erbjuds av revisionsbyråerna. I denna del av avhandlingen finns bland 

annat bevis för att relationen mellan klienten och revisorn ökar efterfrågan på andra tjänster 

(Svanström, 2008).  

Svanström och Sundgren (2012) undersöker efterfrågan på andra tjänster som 

revisionsbyråerna erbjuder i Sverige. I denna studie undersöks små och medelstora företag. 

Empiriskt stöd hittades, i linje med Svanström avhandling från 2008, för att längden av 

revisor-klient förhållandet och uppfattad kvalié på revisionen påverkade valet att köpa andra 

tjänster. (Svanström & Sundgren, 2012). Ett långt revisor-klientförhållandet anses tyda på en 

god relation. Eftersom det finns studier som visar att relationen mellan revisorn och klienten 

är viktig vid köp av andra tjänster finns även en möjlighet att detta kan påverka valet av 

frivillig revision.  

Ett land som har unika förutsättningar för forskning om efterfrågan på revision är Korea. Här 

har företagen ett väldigt stort behov av finansiering från banker. Kim, Simunic, Stein och Yi 

(2011) testar hur revisionen påverkar räntekostnader och kommer fram till att revision 

minskar dem signifikant. Tidigare forskning har främst fokuserat på andra skuldmått såsom 

skuldsättningsgrad och totala skulder för att mäta behovet av revision utifrån långivarens 

perspektiv. I Sverige är företagen inte lika beroende av bankerna som i Korea, men som 

nämnt i teoriavsnittet om småföretag finns ändå ett otillfredsställt kreditbehov hos en del 

mikroföretag. 

I detta teoriavsnitt har forskning från olika länder avseende efterfrågan på revision tagits upp. 

Francis et al. (2011) undersöker efterfrågan på revision i 62 olika länder för att ta reda på 

vilken påverkan landsspecifika förutsättningar har. I studien kommer de fram till att både 

företagsspecifika incitament, bland annat de som har diskuterats ovan, och landspecifika 

förutsättningar har en påverkan på frivillig revision. Speciellt stor påverkan hade de 

landsspecifika förutsättningarna när de juridiska systemen var svaga. Landsspecifika 

förutsättningar kan till exempel vara vilka lagar som finns. (Francis et al., 2011) Denna 

undersökning bekräftar ytterligare vikten av att studera valet av frivillig revision i Sverige 

trots att liknande studier har gjorts utomlands.   
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Tabell 1. Tidigare forskning 

Årtal Författare Artikelns namn Undersökning Resultat av studien 

1982 Chee W. 
Chow 

The demand for 
external auditing: 
Size, debt and 
ownership 
influences   

Undersöker 
faktorer som 
påverkar 
efterfrågan på 
revision 

Skuldsättningsgrad och "debt 
covenants" är positivt associerade 
med efterfrågan på revision. 
Storlek hade en svag påverkan på 
efterfrågan på revision. Ägarandel 
kunde inte testas. 

1989  A. Rash Ad 
Abdel-
Khalik 

Why Do Private 
Companies 
Demand 
Auditing? A Case 
for Organizational 
Loss 
of Control 

Undersöker 
faktorer som 
påverkar ägare i 
privata företags 
behov av revision 
genom att mäta 
relationen mellan 
revisionsavgifter 
och kontrollnivå  

Ägarnas kontrollnivå är en 
förklaring till efterfrågan av revision 
utöver företagets storlek. En mer 
komplex organisation har större 
behov av revision. 

1994 Roger H. 
Hermanson, 
Linda M. 
Plunkett, 
Deborah H. 
Turner 

Clients Initial 
Selection of Audit 
Firms: A 
Longitudinal and 
Stratified Approach 

Undersöker 
faktorer som 
påverkar val av 
revisionsbyrå 

Rykte är viktigt för både små och 
stora företag. Avgifter är viktigare 
för små företag, hos stora företag 
är rykte mycket viktigare. Personal 
var också relativt viktigt för både 
stora och små företag. 

1998 Stefan 
Sundgren 

Auditor choices 
and auditor 
reporting 
practices: evidence 
from Finnish small 
firms 

Undersöker 
faktorer som 
påverkar 
småföretags val av 
professionell 
revisor  

Företag som gått i konkurs har 
oftare en icke professionell revisor. 

2000 Peter 
Carey, 
Roger 
Simnett, 
och George 
Tanewski 

Voluntary Demand 
for Internal and 
External 
Auditing by Family 
Businesses 

Undersöker 
faktorer som 
påverkar 
efterfrågan på 
intern och extern 
revision i 
Australien 

Agentrelationer (mätt som ledning 
utanför familjen) och storlek av 
skulder ökar efterfrågan på extern 
revision. Agentrelationer påverkar 
ej efterfrågan på intern revision. 
Storlek påverkar ej efterfrågan på 
intern/extern revision.  Om ett 
företag har intern revision minskar 
sannolikheten att det även vill ha 
extern (och tvärt om). 

2000 Venancio 
Tauringana 
och Steve 
Clarke 

The demand for 
external auditing: 
managerial share 
ownership, size, 
gearing and 
liquidity influences 

Undersöker varför 
mikroföretag i 
Storbritannien 
väljer att behålla 
revision efter 
undantaget som 
infördes 1994 

Storlek (omsättning), och 
förmögenhetsväxling är positivt 
associerade med valet att behålla 
revision. Storlek 
(balansomslutning) är inte det. 
Ledningens ägarandel har motsatt 
effekt. 
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2001 Jean-Lin 
Seow 

The Demand for 
the UK Small 
Company Audit an 
Agency 
Perspective 

Undersöker 
faktorer som 
påverkar 
mikroföretags val 
av frivillig revision i 
Storbritannien 
efter undantaget 
som infördes 1994 

Stöd för att agentförhållanden 
påverkar valet, dock svagt. Inget 
stöd för att andel skulder påverkar 
valet, men svagt stöd för att 
företagen väljer revision när 
långivarna kräver det. Inget stöd 
för att förhållandet med revisorn 
och lönsamhet påverkar valet, men 
svagt stöd för att ledningen 
överväger revisionens kostnad vid 
beslutet. 

2004 Jill Collis, 
Robin 
Jarvis & 
Len Skerratt  

The demand for 
auditing in small 
companies in the 
UK 

Undersöker 
faktorer som 
påverkar företags 
val av frivillig 
revision 

Storlek har viss påverkan på val av 
frivillig revision. Ledningens 
uppfattning om revisionens värde 
och agentrelationer har stor 
påverkan på val av frivillig revision. 
Ledningens utbildning påverkar 
valet. 

2004 David Hay 
& David 
Davis 

The Voluntary 
Choice of an 
Auditor 
of Any Level of 
Quality 

Undersöker 
faktorer som 
ekonomiska 
föreningars val av 
frivillig revision i 
Nya Zeeland 

Storlek och löner som procent av 
omsättningen är positivt 
associerade med val av frivillig 
revison och valet av en kvalitets 
revisor. Föreningar med stor andel 
inkomst från donationer är mer 
benägna att välja en kvalitets 
revisor. 

2005 Jill Collis Size and the 
demand for 
voluntary audit in 
small companies in 
the UK 

Fortsättning på 
Collis (2004). 
Undersöker 
variabeln storlek 
som 
ställföreträdare för 
kvalitativa 
variabler  

Omsättning bestämmer om 
ledningen kommer att överväga 
revisionens fördelar/nackdelar. 
Balansomslutning hade större 
påverkan än omsättning på om 
agentfördelarna övervägde 
revisionens kostnad. 

2008 Tobias 
Svanström 

Revision och 
rådgivning 
Efterfrågan, kvalitet 
och oberoende 

Undersöker 
faktorer som 
påverkar 
efterfrågan på 
revision och 
rådgivningstjänster 
i små och 
medelstora 
svenska företag 

Storlek, Big 4-revisor, placering i 
landskapet Småland och köp av 
andra tjänster ökar efterfrågan på 
frivillig revision.  

2010 Jill Collis Audit Exemption 
and the Demand 
for 
Voluntary Audit: A 
Comparative 
Study of the UK 
and Denmark 

Undersöker 
faktorer som 
påverkar val av 
frivillig revision i 
Danmark och 
Storbritannien 

Omsättning som variabel kan inte 
ensamt förklara revisionens värde 
och kostnad. Efterfrågan av frivillig 
revision kan istället förklaras av en 
kombination av omsättning, någon 
variant av agentrelationer och 
faktorer relaterade till ledningen. 
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2011 Jere R. 
Francis, 
Inder K. 
Khurana, 
Xiumin 
Martin och 
Raynolde 
Pereira 

The Relative 
Importance of Firm 
Incentives versus 
Country Factors in 
the Demand for 
Assurance 
Services by 
Private Entities* 

Utgår från tidigare 
forskning och 
testar även hur 
landsspecifika 
variabler påverkar 
val av frivillig 
revision 

Både företagsspecifika incitament 
och landsspecifika har en 
påverkan på val av frivillig 
granskning (assurance). 
Företagsspecifika faktorer har en 
relativt större påverkan i länder 
med svaga juridiska system. 

2011 Jeong-Bon 
Kim, Dan A. 
Simunic, 
Michael T. 
Stein och 
Cheong H. 
Yi 

Voluntary Audits 
and the Cost of 
Debt Capital for 
Privately 
Held Firms: Korean 
Evidence 

Undersöker små 
företags val av 
frivillig revision i 
Korea.  

Företag med frivillig revision 
betalar signifikant lägre räntor och 
företag som går från att inte ha 
revision till att ha revision minskar 
sina lånekostnader. 

2012 Tobias 
Svanström 
och Stefan 
Sundgren 

The Demand for 
Non-Audit Services 
and Auditor-Client 
Relationships: 
Evidence from 
Swedish Small and 
Medium-Sized 
Enterprises 

Undersöker 
faktorer som 
påverka valet av 
att köpa andra 
tjänster än revision 
(NAS) av 
revisionsbyrån. 

Längd av revisor-klientförhållandet 
och uppfattad revisionskvalité 
påverkar valet att köpa andra 
tjänster. Agentrelationer påverkar 
inte valet.  

 

 

3.4 Hypoteser som baseras på tidigare studier om efterfrågan på revision 

____________________________________________________________________________________________________ 

Här presenteras hypoteser som är utformade utifrån variabler, resultat och diskussioner i 

tidigare studier.  

____________________________________________________________________________________________________ 

3.4.1 Storlek 

Storlek är en variabel som testas i de flesta studier av efterfrågan på revision, men resultaten 

har varit blandade. I studien av Chow (1982) påverkade storlek svagt, Carey et al. (2000) 

hittade inga signifikanta samband och hos Tauringana & Clarke (2000) hade storlek en tydlig 

påverkan. Variabeln storleks påverkan beror på spannet av företag som har inkluderats i 

studien. I Svanströms avhandling (2008) hade storlek en påverkan och där är mikro, små och 

mellanstora företag inkluderade. Carey (2000, s. 49) förklarar att hans avvikande resultat av 

variabeln storlek kan bero på att majoriteten av urvalet bestod av medelstora företag (stora 

och små var alltså underrepresenterade). I denna studie inkluderas endast mikroföretag, vilket 

är ett betydligt mindre spann än i Svanströms undersökning. Men då Tauringana & Clarke 

hittade signifikanta samband för detta trots att de fokuserade på mikroföretag finns ändå goda 

möjligheter att sambanden även finns i Sverige.  

 

H1: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med företagets storlek. 
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3.4.2 Agentförhållanden mellan ägare och företagsledning  
Svanström (2008, s. 165) menar att informationsasymmetrin mellan ägare och ledning inte 

bör betonas alltför mycket i mindre företag och att andra fördelar med revisionen troligtvis 

har större relevans. Trots detta har tidigare forskning i andra länder hittat samband mellan 

agentförhållanden och efterfrågan på revision även bland små företag. Till och med 

mikroföretagen påverkas av agentförhållanden mellan ägare och ledning (Seow, 2001; 

Tauringana & Clarke, 2000). Av den anledningen testas agentförhållanden i denna studie för 

att se om de svenska mikroföretagens val påverkas av detta. Agentförhållanden har bland 

annat undersökts utifrån antagandet att informationsasymmetrin ökar när ledningen äger en 

mindre del av företaget (Collis et al., 2004; Tauringana & Clarke, 2000). Abdel-Khalik (1993) 

testade informationsasymmetrin genom att på flera sätt mäta organisationens komplexitet. 

Hypotesen kring agentförhållanden baseras på synsättet att informationsasymmetrin ökar när 

ledningen äger en mindre del av företaget. För att fånga upp komplexiteten av organisationen 

kommer istället operationaliseringen av variabeln storlek att vara mer omfattande.   

 

H2: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med en större andel ägare som 

inte jobbar aktivt i företaget.  

3.4.3 Företagets relation till revisorn 
Svanström (2008, s. 165) tror att relationen till revisorn kommer att vara en viktig faktor för 

småföretags efterfrågan på revision när revisionsplikten är avskaffad i Sverige. Tidigare 

forskning har hittat signifikanta samband mellan frivillig revision och variabler som rimligtvis 

kan påverkas av en god relation till revisorn. Till exempel Collis (2005) har kommit fram till 

att ledningens uppfattning om att revisionen förbättrar redovisningskvalitén påverkar frivillig 

revision och Svanström (2008) har visat att köp av rådgivningstjänster ökar efterfrågan på 

revision. Efterfrågan på andra tjänster som erbjuds av revisionsbyråerna har visat sig ha ett 

samband med längden av revisor-klientrelationen (Svanström, 2008; Svanström & Sundgren, 

2012), vilket har tolkats som att en bra relation mellan revisorn och klienten påverkar valet av 

andra tjänster. Resonemanget ovan leder till följande hypotes: 

H3: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med en god relation till 

revisorn. 

Eftersom köp av andra tjänster än revision av samma revisionsbyrå har visat sig ha en 

signifikant påverkan på det hypotetiska valet av frivillig revision (Svanström, 2008) kommer 

även denna variabel testas som en indikation på ett bra förhållande till revisorn.  

H4: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med köp av andra tjänster 

från samma revisionsbyrå. 

 

3.4.4 Långivare 

Informationsasymmetri föreligger även mellan företaget och långivarna (se revisionens syfte). 

Långivarnas roll som intressenter av externredovisningen har undersökts frekvent i tidigare 

studier. Svanström (2008) hittade inget stöd för att soliditeten påverkar efterfrågan på revision 

och där undersöktes ett stort storleksspann. I de största företagen påverkar både 

skuldsättningsgrad och antal debt covenants valet av frivillig revision (Chow, 1982), men i de 

allra minsta har skuldsättningsgraden ingen signifikant påverkan (Seow, 2001). 

Informationsasymmetrin i små företag borde generellt vara större mellan långivare och 

företag än den mellan ägare och ledning (se revisionens funktion, s. 13). Med detta i åtanke är 

det intressant att tidigare forskning har hittat samband mellan agentförhållande till ägarna och 
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efterfrågan på revision, men inte mellan agentförhållande till långivare och efterfrågan på 

revision.  

Trots avsaknad av samband mellan långivarnas position och efterfrågan på revision hos 

småföretag i tidigare studier kommer detta samband att testas i denna uppsats. I Seows 

undersökning (2001) framgick ändå att mikroföretagen väljer revision när långivarna kräver 

det. Dessutom är det möjligt att skuldsättningsgrad som mått inte fångar 

informationsasymmetrin mellan långivare och företag när populationen består av mindre 

företag. Således ska följande hypotes prövas: 

H5: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med informationsasymmetrin 

mellan långivare och företag.  

Som nämnt i teoriavsnittet som behandlar småföretag så finns en viss brist på riskkapital och 

krediter hos svenska småföretag, även om den inte är påtalande stor. Intresset för 

externfinansiering kan vara en anledning till att välja frivillig revision. Därför testas om detta 

intresse har en påverkan på val av frivillig revision. 

H6: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med intresset för 

externfinansiering hos företaget.   

 

3.4.5 Revisionens kostnad 

Revisionens kostnad är viktigare för små företag än för stora (Hermansson et al., 1994). 

Dessutom finns empiriskt stöd för att mikroföretag i England överväger revisionens kostnad 

när det gör valet (Seow, 2001). Revisionsavgifternas storlek är en av de primära 

anledningarna till att engelska företag väljer att byta revisor (Beattie & Fearnley, 1995). 

Således är revisionens kostnad en relevant aspekt att undersöka i detta sammanhang.  

 

H7: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med en uppfattning om att 

revisionens kostnad är låg i relation till nyttan.   

 

3.5 Risktolerans och beslutsfattande 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

I detta avsnitt diskuteras individers beslutsfattande och risktolerans. Utifrån denna teori 

utformas en hypotes som inte har testats i tidigare studier. 

____________________________________________________________________________________________________  
 

I tidigare studier om efterfrågan på revision ligger ett stort fokus kring externredovisningens 

intressenter och dessa intressenters behov av revision. Få studier betraktar revisionen som en 

tjänst där köparen bedömer kvalitén och där köparens subjektiva upplevelse är avgörande för 

behovet. Svanström (2008) undersöker faktorer som påverkar relationen mellan revisor och 

företagsledning och Collis et al. (2010) undersöker några ledningsrelaterade omständigheter, 

men i övrigt testas främst hypoteser som relaterar till intressenternas behov av revision. Av 

denna anledning är det rimligt att utgå från företagsledningen som beslutsfattare för att 

undersöka faktorer som har en påverkan på deras beslut om företaget ska behålla revision 

eller ej. 
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Ett grundläggande syfte med revision är att minska informationsrisken mellan 

företagsledningen och redovisningens intressenter (Eilifsen et al., 2010, s. 6-7). 

Externredovisningen syfte är att utgöra en grund för beslutsfattande (Thomasson, 2006, s. 15) 

och därmed finns också revisorn till som en försäkring på att beslutsunderlaget inte innehåller 

några väsentliga fel. I tidigare studier har denna informationsrisk mätts som bland annat 

ägarandel utanför familjen, vilket avser agentförhållandet mellan ägare och ledning och som 

skuldsättningsgrad, vilket avser agentförhållande mellan företag och långivare (Carey et al., 

2000; Chow, 1982). För att fånga informationsrisken utifrån ledningens perspektiv är en 

relevant aspekt ledningens uppfattning om risk.  

 

En människas riskuppfattning är inte alltid rationell. Psykologiska faktorer påverkar beslut 

som involverar risk vilket leder till att det fattade beslutet inte alltid ger den ultimata 

avkastningen. En vanlig mänsklig metod för att ta ett beslut är att göra relevanta 

efterforskningar första gången ett beslut ska fattas och därefter applicera dessa 

efterforskningar på kommande beslut. Sådana regler har dock brister om man avser att fatta 

ett rationellt beslut. Ett exempel på en sådan brist är att reglerna uppdateras alltför sällan. 

(Begg, Vernasca, Fischer, & Dornbusch, 2011, s. 293). Beslutet att behålla eller avskaffa 

revision behöver således inte ha varit ett rationellt beslut utan det kan ha tagits med hjälp av 

mänskliga beslutsregler.  

 

Begreppet riskbenägenhet kan delas in i två beståndsdelar: riskkapacitet och risktolerans. 

Riskkapacitet handlar om den finansiella delen av risk, det vill säga hur stora förluster en 

individ har råd med och risktolerans handlar om individens känslomässiga attityd till risk. 

(Roszkowski, Davey, & Grable, 2005). Riskkapaciteten kan i detta fall relatera till faktorer 

som har tagits upp i avsnittet om tidigare forskning som till exempel agentförhållanden medan 

risktolerans relaterar till psykologiska faktorer hos företagsledningen.  

 

Risktolerans undersöks ofta i studier som handlar om privatinvesterare. Grable och 

Roszkowski (2008) undersökte känslornas påverkan på risktolerans och kom fram till att en 

positiv attityd ökar en individs risktolerans. I denna studie syns tydligt den irrationella 

aspekten av risktagande. Även socioekonomiska faktorer har visat sig ha en påverkan på 

risktolerans. Bland annat har civilstatus, inkomst och yrke visat sig påverka den risknivå som 

en investerare är villig att acceptera (Sultana & Pardhasaradhi, 2011). Corter och Chen (2006) 

testade om en investerares risktolerans har någon påverkan på risken i deras portföljer och 

kom fram till att investerare med större risktolerans har högre risker i sina portföljer.  

 

För att ytterligare inkludera ledningsspecifika egenskaper i denna undersökning ska 

ledningens risktolerans testas. Revisionens syfte är som tidigare nämnt att minska 

informationsrisken mellan ägare och ledning, och på samma sätt som investerares risktolerans 

påverkar deras val av portföljer finns möjligheten att företagsledningens risktolerans påverkar 

mikroföretagens val av frivillig revision. Roszkowski et al (2005, s. 60-70) menar dock att 

frågor i enkätundersökningar som relaterar till riskuppfattning måste utformas med eftertanke 

så att frågorna verkligen mäter risktoleransen. Enligt Roszkowski (2005, s. 70) är det viktigt 

att frågorna inte relaterar till något annat område av risk som till exempel finansiell planering. 

Mer om detta finns i avsnitt ”frågeställningar i intervjuerna”.  

 

Diskussionen ovan leder fram till följande hypotes: 

 

H8: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med en lägre risktolerans hos 

företagsledningen.   
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3.6 Sammanfattande teoretisk modell  

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Här sammanfattas grunddragen i den teoretiska referensramen. Denna sammanfattning ger 

upphov till en modell av variabler som ska testas i empiriavsnittet.  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Populationen i denna undersökning består av mikroföretag, det vill säga mycket små företag. 

Småföretag är en heterogen grupp med olika mål, en del vill växa medan andra vill förbli små. 

I denna grupp finns en viss brist på externfinansiering, vilket kan vara ett hinder för tillväxt. I 

mindre företag kan revisorn utöver sin roll som granskare fungera som en professionell 

rådgivare till företagen.  

Efterfrågan på revision studeras oftast utifrån teorier om redovisningens och revisionens 

funktion. I detta sammanhang är redovisningens syfte att tillfredsställa olika intressenters 

behov av information, medan revisionen finns till för att styrka informationens tillförlitlighet.  

Ett flertal studier i olika länder har undersökt företagens efterfrågan på revision och val av 

frivillig revision. De variabler som testas relaterar främst till revisionens/redovisningens 

funktion, men det finns även några som undersöker egenskaper hos företagsledningen. Några 

exempel på dessa är informationsasymmetri mellan ägare och företagsledning, företagets 

storlek och ledningens uppfattning om revisionens värde. Det finns studier från Storbritannien 

som likt undersökning i denna uppsats studerar mikroföretagens efterfrågan på frivillig 

revision (Seow, 2001; Tauringana & Clarke, 2000), men tidigare forskning har främst 

fokuserat på lite större företag. Variablerna i denna uppsats har i första hand hämtats från 

tidigare studier.   

Tidigare studier om efterfrågan på revision har till viss del behandlat ledningsrelaterade 

variabler, men fokus ligger främst på företagets behov av revision. Företagsledningens 

risktolerans bör påverka beslutet om att behålla eller avskaffa revision, och därför ska även 

denna variabel testas.  

Ett flertal variabler har diskuterats i teorikapitlet. De som rimligtvis kan ha en påverkan på 

populationen svenska mikroföretag har valts ut, och hypoteser om dessa har formulerats. 
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Diskussionen i teorikapitlet resulterar i följande modell för den empiriska undersökningen:

 

Figur 2. Teoretisk modell av efterfrågan på revision 
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4. Praktisk metod 

4.1 Datainsamling 
I denna undersökning används både primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är, till 

skillnad från primärdata, hämtad från en tidigare informationsinsamling (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 117-118). Primärdatat i denna studie samlas in med hjälp av telefonintervjuer och 

sekundärdatat är aktiebolagens årsredovisningar som hämtas från databasen Affärsdata. Syftet 

med att använda både primär- och sekundärdata i undersökningen är att minska belastningen 

på de som intervjuas så att svarsfrekvensen kan öka. 

Fördelen med att använda intervjuer som undersökningsmetod är att risken för 

missuppfattningar av frågorna minskar, intervjuaren kan förklara om det behövs. Nackdelen 

är dock att intervjuarens attityd kan påverka respondentens svar. (Körner, 1993, s. 27) För att 

minska påverkan av intervjuarens attityd följer telefonintervjuerna en tydlig mall. Detta 

diskuteras vidare i avsnittet om intervjuutformning. En annan nackdel med strukturerade 

intervjuer är att respondenterna kan svara utifrån vad som är socialt önskvärt istället för vad 

de egentligen tycker. Det finns också en risk att respondenterna är frekventa ja- eller nejsägare 

och svarar utifrån ett mönster istället för att reflektera över sina åsikter. (Bryman & Bell, 

2005, s. 158) Den främsta anledningen till att göra telefonenkäter istället för vanliga är att 

bortfallet oftast är större vid traditionella enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2005, s. 164). 

Då bortfall har varit ett problem i flera tidigare studier av efterfrågan på revision (Collis et al., 

2004; Seow, 2001) är det rimligt att välja en undersökningsmetod som minskar risken för 

bortfall.      

4.2 Operationalisering av hypoteserna  
I detta avsnitt presenteras en operationalisering av de hypoteser som ska testas med hjälp av 

information från årsredovisningar och intervjuer. Hypoteserna som behandlar företagets 

storlek och informationsasymmetri mellan långivare och företag testas med hjälp av 

information från årsredovisningar medan övriga testas med hjälp av information från 

telefonintervjuerna.   

4.2.1 Företagets storlek 

De hypoteser som ska testas med hjälp av sekundärdata är företagets storlek och 

informationsasymmetri mellan långivare och företag.  

Storlek har historiskt undersökts på flera olika sätt. Till exempel Chow (1982) använde måttet 

eget kapital + skuldernas bokförda värde. Carey et al. (2000) använde tre olika mått: 

omsättning, antal anställda och balansomslutning. I denna uppsats kommer storlek att mätas 

som omsättning. Anledningen till detta är att det har påvisats samband mellan storlek av 

omsättning och engelska mikroföretags efterfrågan på revision (Tauringana & Clarke, 2000). 

Dessutom konstaterade Collis (2005) att storlek mätt som omsättning påverkar sannolikheten 

att ledningen ska fundera över revisionens fördelar och nackdelar. Då ledningens övervägande 

av revisionens fördelar och nackdelar inte testas i denna studie kan detta ändå fångas genom 

att mäta storlek som omsättning.  

I undersökningen kommer storlek även att mätas som antal anställda. Detta mått har inte 

testats på en population som endast består av mikroföretag tidigare. Abdel-Khalik (1993) 

använder variabeln storlek som ett av måtten på komplexitet i en organisation. I den studien 

testades bland annat antal anställda som ett mått på storlek. För att fånga upp så mycket som 

möjligt av komplexiteten inkluderas även antal anställda som ett mått på företagets storlek i 

denna uppsats.  
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4.2.2 Informationsasymmetri mellan långivare och företag  

Som nämnt i teoriavsnittet har tidigare forskning inte hittat några signifikanta samband mellan 

skuldsättningsgrad och mikroföretagens val av frivillig revision. Då informationsasymmetrin 

teoretiskt borde ha en påverkan på valet av frivillig revision ska denna variabel mätas 

annorlunda i denna studie. Kim, Simunic, Stein och Yi (2011) mätte informationsasymmetrin 

mellan företag och långivare som räntekostnader. Möjligheten finns att detta mått fångar 

informationsasymmetrin bättre eftersom lånevillkoren även inkluderas och inte bara storleken 

av skulderna. För att inte företagets storlek ska påverka de totala räntekostnaderna kommer 

räntekostnaderna mätas i förhållande till omsättningen. I databasen Affärsdata är det möjligt 

att exportera informationen finansiella kostnader, så denna post kommer att användas som en 

approximation av räntekostnader, även om finansiella poster kan innefatta annat. 

Således blir operationaliseringen av informationsasymmetrin mellan långivare och företag: 

 
                     

          
 

 

4.2.3 Frågeställningar i intervjuerna   

Utöver informationen i årsredovisningarna ska information även samlas in med hjälp av 

telefonintervjuer. 

 

Som nämnt i teoriavsnittet tidigare forskning gjorde även Seow (2001) telefonintervjuer för 

att undersöka faktorer som kan påverka valet av frivillig revision. I dessa var dock 

svarsfrekvensen, trots att intervjuer gjordes, väldigt låg. För att undvika detta i denna 

undersökning är enkäten relativt kort och består av frågor som bör vara enkla att svara på. 
Syftet är att varje samtal endast ska ta några minuter så att svarsfrekvensen ökar. Seow (2001, 

s. 70) föreslår att den låga svarsfrekvensen bland annat berodde på hög arbetsbelastning hos 

småföretagare. Genom att kunna garantera att intervjun endast tar några minuter bör 

respondenternas vilja att svara öka. Om en respondent tackar nej till att delta i intervjun 

kommer vi att fråga om vi kan återkomma senare. Detta kan ytterligare öka svarsfrekvensen 

eftersom vi även får möjlighet att intervjua de som är upptagna för tillfället.  

 

Första frågan i telefonintervjun är inspirerad av enkäten som bifogas i artikeln av Collis et al. 

(2004, s. 98-99) och är konstruerad för att mäta agentrelationer mellan ägare och 

företagsledning. Frågan är ”Hur många aktieägare har företaget?”. Denna fråga kompletteras 

med följande fråga som är ”Hur många av dessa arbetar i företaget?”. Genom att räkna ut en 

procentsats på hur många ägare som arbetar i företaget kan hypotes H2 testas. Risken med 

dessa frågor är att respondenten kanske inte vet hur många aktieägare företaget har och hur 

många av dessa som arbetar i företaget. Denna fråga måste dock ställas i intervjuerna 

eftersom informationen inte finns tillgänglig någon annanstans.  

 

För att undersöka hur god relationen till revisorn är ställs denna fråga först rakt på sak: ”Hur 

anser du att relationen till revisorn har varit under tiden då revision var obligatoriskt?”. Denna 

fråga gör det möjligt för respondenten att själv tolka ordet relation, och svaret kommer 

därmed att påverkas av respondentens uppfattning om hur en klient-revisor relation bör ser ut. 

Eftersom relation är ett abstrakt begrepp ställs senare i enkäten en liknande fråga för att styrka 

tillförlitligheten av svaren. Här frågas om förtroendet för revisorn istället för relationen då en 

bra relation bör innefatta förtroende mellan båda parterna. 
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 I denna studie mäts även relationen till revisorn som köp av andra tjänster än revision från 

revisionsbyrån. Denna hypotes testas genom att fråga om respondentens företag har köpt 

andra tjänster från revisionsbyrån. Frågan om de har köpt andra tjänster kompletteras med en 

fråga om vilka tjänster när en respondent svarar ja. Syftet med detta är att mäta omfattningen 

av köp av andra tjänster. Om ett företag har köpt både redovisnings och rådgivningstjänster 

från samma revisionsbyrå är omfattningen betydligt större än om de bara hade köpt 

rådgivningstjänster. Ett problem med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan använda sig 

av visuella hjälpmedel när de ställer frågor vilket leder till att svarsalternativen inte kan vara 

för många (Bryman & Bell, 2005, s. 141-149). Av den anledningen är svarsalternativen i 

denna undersökning uppdelade på redovisnings- och rådgivningstjänster istället för 

specificering av olika typer av redovisnings- och rådgivningstjänster.  

 

Eftersom köp av andra tjänster används som en indikation på en god relation till revisorn 

ställs även en fråga om respondentens syn på revisorn: ”Ser du främst revisorn som en 

rådgivare eller granskare?”. Om respondenten främst ser revisorn som en rådgivare bör detta 

tyda på en bättre relation till revisorn.  

 

För att mäta företagets intresse för externfinansiering i linje med hypotes H6 ställs frågorna 

”Är ditt företag i nuläget i behov av ytterligare externfinansiering, till exempel banklån eller 

riskkapital?” och ”Strävar ditt företag efter tillväxt?”. Genom att fråga om externfinansiering 

kommer det fram i fall företaget vill växa, då externfinansiering kan vara ett medel för att 

kunna öka i omsättning eller antal anställda. För att stärka denna fråga kompletteras enkäten 

av att fråga rakt ut ifall företaget strävar efter tillväxt. 

 

Hypotes H7 testar om det finns ett samband mellan respondentens uppfattning om revisionens 

kostnad och efterfrågan på frivillig revision.  Denna hypotes testas först med hjälp av frågan 

”Vad är din uppfattning om revisionens kostnad i förhållande till nyttan?”. Frågan är 

inspirerad av fråga 28 i enkätundersökningen i Svanströms studie av Svenska företags val av 

frivillig revision (2008, bilaga 1). I denna uppsats ställs ytterligare en fråga om revisionens 

kostnad för att fånga in hur dyr revisionen upplevs för ett enskilt företag: ”Stämmer följande 

påstående in på ditt företag? Revision är en stor kostnad för mitt företag”. Även om en 

respondent anser att nyttan av revision överväger kostnaden finns en risk att denna kostnad 

ändå innebär en väsentlig börda för ett litet företag.  

 

Respondentens risktolerans, hypotes H8, testas med hjälp av två frågor som är direkt hämtade 

från Roszkowski et al. (2005, s. 70). Roszkowski et al. (2005) diskuterar tillförlitligheten av 

frågor i enkätundersökningar som är till för att mäta risk och ger exempel på två frågor som är 

bra och två som är dåliga. För att vara säker på att risktoleransen mäts, och inte någon annan 

aspekt av risk, används dessa frågor precis som Roszkowski et al. utformade dem men 

översatt till svenska.  

4.3 Intervjuutformning 
Intervjuerna som ska genomföras i denna uppsats är strukturerade intervjuer. Det innebär att 

alla intervjuer kommer att genomföras likadant för alla respondenter och att svarsalternativen 

är fasta (Bryman & Bell, 2005, s. 137).  

 

När ett företag har ringts upp ska vi som intervjuare först ta reda på att vi pratar med rätt 

person. En nackdel med telefonintervjuer är att det inte finns någon garanti för att rätt person 

svarar i telefonen (Bryman & Bell, 2005, s. 141). Personen som ska intervjuas är den som har 

den främsta påverkan på valet om revision ska behållas eller ej. Förslagsvis är denna person 
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den verkställande direktören eller ekonomichefen. Då mikroföretagen är en heterogen grupp 

har denna person förmodligen olika positioner i olika företag. Vi kommer därför att berätta att 

undersökningen handlar om småföretagares inställning till revision, och därefter säkerställa 

att vi pratar med rätt person. Under våra testintervjuer sa vi att undersökningen handlade om 

avskaffandet av revisionsplikten, men det visade sig att respondenterna var ovilliga att svara 

på frågor kring detta tema då de ansåg sig ha för lite kunskap. Efter att ha ändrat 

introduktionen till ”småföretagares inställning till revision” blev det lättare att hitta 

respondenter.  

 

När vi har hittat rätt person genomförs intervjun med hjälp av en intervjumanual. Manualen är 

detaljerad och innehåller tydliga instruktioner för hur frågorna ska ställas så att alla intervjuer 

genomförs likadant, oavsett vem som ställer frågorna. 

 

En vanlig felkälla i strukturerade intervjuer är intervjuarens tonfall (Bryman & Bell, 2005, s. 

136). För att undvika att tonfallen i intervjuerna skiljer sig åt pratar vi ihop oss före 

undersökningen och säkerställer att våra tonfall är lika.     

4.4 Urval 
Undersökningens målgrupp är aktiebolag i Västerbotten som uppfyller kraven för att kunna 

välja bort revision. I denna population ingår två kategorier, aktiebolag som valt att behålla 

respektive valt att avstå från revision. För att få fram vilka bolag som valt bort revision har vi 

använt en lista från Bolagsverket. 

Den geografiska begränsningen har vi gjort eftersom Bolagsverkets listor är dyra. Vi har fått 

tillgång till en lista på organisationsnummer och namn för aktiebolag i Västerbotten som 

lämnat in förbehåll om att avstå från revision. Denna är även begränsad till att företagen ska 

ha registrerats senast 2007-12-27, de ska alltså ha funnits ett antal år. 678 företag i 

Västerbotten finns med på denna lista, dessa har vi sedan fått tag på årsredovisningar och 

telefonnummer till via Affärsdata. 

I Västerbotten finns det totalt 7866 aktiebolag som frivilligt valt att behålla revision. Att få 

fram dessa bolag var svårare, då dessa dels ska uppfylla två av de tre kriterierna som gäller för 

att ha möjlighet att avskaffa revision. De får inte heller finnas med på listan över de som valt 

att avstå från revision. Ett problem som uppstod var att det inte går att söka på flera parallella 

kriterier i Affärsdata, utan istället fick vi göra tre separata sökningar. För att få denna grupp 

att bli likvärdig med de som avstått från revision valde vi samma gräns för 

registreringsdatum. Vid sökning på antalet anställda har vi använt söktermen ”< 3”, detta ger i 

Affärsdata resultatet 3 anställda och de som har färre än 3 anställda. I alla sökningar har vi 

även gjort ett val att exkludera de som avstått från revision, genom att bifoga en fil på 

organisationsnummer för de som avstått från revision och markera rutan ”exkludera”. 

 Sökning 1 Sökning 2 Sökning 3 

Län Västerbotten Västerbotten Västerbotten 

Bolagsform Aktiebolag Aktiebolag Aktiebolag 

Registreringsdatum < 20071227 < 20071227 < 20071227 

Omsättning < 3000 tkr < 3000 tkr - 

Antal anställda < 3 - < 3 

Summa tillgångar - < 1500 tkr < 1500 tkr 

Exkludera De som avstått 

revision 

De som avstått 

revision 

De som avstått 

revision 

Tabell 2. Sökning efter företag som valt att behålla revision 
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När vi genomfört dessa tre sökningar i Affärsdata samlade vi all information i ett enda Excel-

dokument. Därefter sorterade vi företagen efter organisationsnummer. Många företag förekom 

i flera av sökningarna, därför tog vi bort dubbletter med hjälp av en funktion i Excel. 

Undersökningen består av två delar, information från årsredovisningar och en telefonenkät. 

Urvalsgruppen för årsredovisningsmaterialet består av alla företag i vår målgrupp. För 

telefonenkäten har vi på grund av tidsskäl varit tvungna att begränsa antalet tillfrågade 

respondenter. Vi började med ett stickprov på 150 företag: 75 som valt att behålla revision 

och 75 som valt att avskaffa revision. När vi sedan upptäckte att svarsfrekvensen var låg valde 

vi att utöka gruppen till totalt 200 företag, 100 av varje sort. Företagen valde vi ut genom att 

använda funktionen slumpmässigt urval i Excel.  

4.5 Telefonenkätens genomförande 
De företag som vi slumpmässigt valt ut för intervjuer placerade vi i ett google docs dokument 

som innefattade namn och telefonnummer. Anledningen till att vi använde google docs var att 

alla intervjuare samtidigt skulle kunna se vilka företag som blivit uppringda och vilka som 

fanns kvar att ringa. Vi använde ett färgmarkeringssystem, grönt/gult/rött. Grönt innebar att 

de svarat på enkäten, gult att vi ska ringa upp igen och rött betyder bortfall. Bredvid fanns det 

även möjlighet att skriva en kommentar, till exempel vilken tid vi blivit ombedda att 

återkomma och annan nyttig information. 

 

Förutom författarna, hade vi även en tredje intervjuare, en student som är van att prata i 

telefon, till hjälp för att genomföra telefonenkäten. För att underlätta administrationen 

använde vi enkätfunktionen i google docs när vi genomförde samtalen, varje svar 

registrerades därmed direkt in i ett dokument som vi sedan kunde konvertera till ett excel-

dokument. 

 

De telefonnummer vi använde hämtade vi från Affärsdata. I de fall där telefonnummer 

saknades, alternativt att fel nummer var angivet, sökte vi även på webbsidorna Eniro.se samt 

Hitta.se. När vi inte fick något svar gjorde vi totalt tre försök att få tag på företaget innan vi 

räknade det som ett bortfall. De tre olika försöken gjordes vid olika tidpunkter, och på minst 

två olika dagar. 

 

Innan vi genomförde telefonenkäten testade vi enkäten på flera närstående, vi genomförde 

även en liten pilotstudie med två aktiebolag för att prova om enkätfrågorna var lämpligt 

formulerade. 

4.6 Bortfall 
Innan telefonenkäten genomfördes antog författarna att den största anledningen till bortfall 

skulle bli att företag inte skulle ta sig tid att svara på enkäten. Det visade sig att detta 

antagande inte stämde, istället berodde större delen av bortfallet på att det inte gick att få tag i 

många företag fast dessa ringdes upp tre gånger. Det saknades korrekt telefonnummer, ingen 

svarade eller så existerade inte företaget längre. När företagen väl svarade i telefon så gick de 

dock oftast med på att deltaga i enkäten. 

 Att företagen inte existerade längre är något som kan påverka undersökningen. Författarna 

övervägde innan genomförandet att rensa bort de som hade 0 i omsättning från urvalet, men 

då de flesta av dessa företag hade omsättning en eller flera av de fyra perioderna beslutades 

att det skulle vara intressant att trots allt ha med dem. 
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En annan orsak som antagligen påverkat svarsfrekvensen är att många småföretag enbart 

fungerar som sidoverksamhet eller fritidsintresse. Det kan innebära att ägarna har ett annat 

arbete som huvudsysselsättning och därför inte svarat i telefon de tider vi ringt, i vissa fall har 

telefonnumret varit ett hemnummer. Att de ser företaget som ett fritidsintresse kan även 

medföra att de inte har uppdaterade telefonnummer, vilket gör att de inte gick att få tag på. 

Svarsfrekvensen var på grund av ovan nämnda orsaker relativt låg, 28 % av de planerade 

respondenterna har svarat på enkäten. 

4.6.1 Partiellt bortfall 

Eftersom den största delen av undersökningen är genomförd som en telefonundersökning har 

det gått att undvika att frågor blir obesvarade på grund av att respondenten ”glömmer bort” 

eller missar enskilda frågor. Flera av frågorna innehåller även ett svarsalternativ ”Ingen 

uppfattning” som telefonintervjuaren har kunnat kryssa i när hon märkt att respondenten inte 

kunnat välja ett svarsalternativ, därmed har vi ändå fått ett svar av dem. Däremot har det blivit 

ett enstaka bortfall på en fråga, där respondenten inte lämnat ett svar överhuvudtaget, i detta 

fall har det skett på en fråga som inte haft svarsalternativet ”Ingen uppfattning”, svaret räknas 

då som ett bortfall. Alla svarande respondenter har alltså besvarat enkäten fullt ut, utom en 

respondent som valt att stå över en fråga.  

Den andra delen av undersökningen, årsredovisningsvariablerna, har däremot ett visst partiellt 

bortfall. Det förekommer att företag, under en eller flera perioder, inte har redovisat antalet 

anställda, omsättningens storlek eller finansiella kostnaders storlek. 

4.6.2 Bortfallets påverkan på studien 

Det partiella bortfallet i telefonenkäten kan inte anses påverka vår studie, eftersom detta är 

minimalt. Det partiella bortfallet för årsredovisningsvariablerna skulle däremot kunna tänkas 

ha en påverkan, då det inte går att säga vilka värden som är utelämnade. I många av fallen där 

det saknas värden, så saknas det värden för en viss period i alla variablerna, det kan till 

exempel vara så att alla värden från period 3 och 4 saknas helt. När det är på det viset kan 

man tänka sig att de inte haft någon verksamhet det året. 

 

Individbortfallet är det bortfall som troligen har störst påverkan på studien, då få respondenter 

gör att skillnaderna måste vara större för att resultaten ska bli signifikanta. Det är omöjligt att 

klarlägga om den grupp som inte svarat på enkäten har andra åsikter än de som har svarat. De 

som inte har svarat har antingen gjort det för att de inte har varit anträffbara på telefon, att 

Affärsdata haft fel nummer till dem eller att numret har upphört. Det finns även de som har 

tackat nej till att vara med i studien, men detta är en mindre andel. Ett rimligt antagande vore 

att de som inte gick att få tag på hör till de företag som kan räknas som mindre aktiva, 

eftersom de inte svarar i telefon eller har uppgett ett fungerande nummer. Det kan även vara 

rimligt att anta att de som är mindre aktiva i viss mån kan ha en annan uppfattning om 

revision än de som har aktiva företag. Ett exempel är att de antagligen i högre grad anser att 

revisionens kostnad är högre än dess nytta, eftersom ett o-aktivt bolag inte har samma 

användning av revision. 
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5. Empiri 
 

5.1 Svarsfrekvens 
Totalt fick vi in 56 svar av 200, det motsvarar en svarsfrekvens på 28 %. Det var lika många 

tillfrågade i varje grupp, men svarsfrekvensen skilde sig mellan grupperna: 37 svar från de 

som avstått från revision och 19 svar från de som behåller revision. 

Avstått från revision Behållit revision 

37 svar 19 svar 

 

Tabell 3. Svarsfrekvens 

 

Det är förvånande att svarsfrekvensen är märkbart högre i gruppen med dem som avstått från 

revision. Innan undersökningen anade vi att det skulle vara tvärtom. Anledningen till det är att 

vi trodde att det skulle vara lättare att få företag som är positiva till revision att svara på en 

undersökning om inställning till revision. En annan anledning är att företag som inte är aktiva 

antagligen väljer att inte ha revision. Dessa företag kan antas vara mindre måna om att 

uppdatera sina kontaktuppgifter vilket kan bidra till ett större bortfall. 

Nu visade det sig att de som avstått från revision i högre grad svarade på enkäten. En 

anledning till det skulle kunna vara att de som känner missnöje med revisionstjänsten i större 

utsträckning vill berätta det för andra än de som är nöjda, och att de därför väljer att svara på 

enkäten. 

5.2 Statistiska testmetoder  
För att testa om det finns ett samband mellan valet att behålla respektive avstå från revision 

kommer vi att använda oss av hypotestester. Med hjälp av hypotestesterna bestäms om det 

finns tillräckligt empiriskt stöd för att anta hypoteserna. I denna studie kommer tillräckliga 

empiriska bevis anses finnas om signifikansnivån är 5 % eller lägre. Detta är en 

signifikansnivå som är vanlig vid hypotestestning (Byström & Byström, 2011, s. 292). 

Sambanden kommer dock att diskuteras även om de ligger runt en 10 % signifikansnivå, men 

då kommer de benämnas som svaga.  

5.2.1 Chi två test 

Hypoteserna som har operationaliserats genom telefonintervjun kommer att testas med hjälp 

av chi två tester. Ett chi två test undersöker om en skillnad mellan två grupper kan förklaras 

av slumpen eller om det finns ett beroende (Byström & Byström, 2011, s. 310).  Ett chi två 

test är till skillnad från t-tester lämpligt när variablerna är kvalitativa (Byström & Byström, 

2011, s. 309), vilket är fallet med alla variabler i telefonintervjun utom andel ägare som 

arbetar i företaget.  

5.2.2 T-test 

De oberoende variablerna som har hämtats från Affärsdata och variabeln ägarandel som 

arbetar i företaget kommer istället att prövas med hjälp av t-tester. Ett t-test undersöker om en 

variabel är beroende av en annan genom att testa om regressionskoefficienten är större än noll 

(Anderson, Sweeny, Williams, Freeman, & Shoesmith, 2007, s. 513-515). 
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5.3 Företagets storlek 
 

H1: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med företagets storlek. 

Företagets storlek har operationaliserat som antal anställda och företagets omsättning. Om det 

genomsnittliga antalet anställda och den genomsnittliga omsättningen har en signifikant 

påverkan på valet av frivillig revision, på högst 5 % signifikansnivå, finns tillräckligt 

empiriskt stöd för denna hypotes. 

5.3.1 Antal anställda 

Antalet anställda i hela 

populationen Västerbotten, det 

vill säga även de företag som inte 

ringts upp men som 

årsredovisningsmaterial har 

hämtats från, ligger på ett 

medelvärde av 1,17. Bland 

företag som avstått från revision 

är medelvärdet 0,97, medan 

medelvärdet för de företag som 

behållit revision är 1,19. 
Företagen har under denna 

fyraårsperiod haft mellan 0 och 

273 anställda i medeltal. Bland 

de företag som avsagt sig 

revision har antalet anställda i 

genomsnitt varit högst 23 hos det företag med flest anställda under fyraårsperioden, medan 

det största företaget hos de som behållit revision haft 273 anställda under samma period. 

Ett t-test av antal anställdas påverkan på valet av frivillig revision visar att det finns starkt 

empiriskt stöd för att antal anställda ökar efterfrågan på frivillig revision alla perioder utom 

den första, det vill säga siffrorna från det senaste bokslutet. I period 1 är medelantalet 

anställda hos de som har avstått från revision dessutom högre än medelantalet hos de som 

behållit revision, ett resultat som går i motsatt riktning mot hypotes H1. Den motsatta 

påverkan för period 1 är dock inte signifikant. 

År Antal 

observationer 

Signifikans Medelvärde 

ej revision 

Medelvärde 

revision 

Period 1 6883 0,530  1,03 0,94 Motsatt 

Period 2 7198 0,000 0,95 1,28 

Period 3 7160 0,000 1,06 1,69 

Period 4 6730 0,000 1,09 1,97 

Tabell 5. T-test, anställda, p1-p4 

 

Medelvärdet av antalet anställa under perioderna 1-4 har enligt t-testet påverkan på valet av 

frivillig revision, vilket innebär att det finns empiriskt stöd för hypotes H1 operationaliserad 

som antal anställda. 

 

 

 Period 

1 

Period 

2 

Period 

3 

Period 

4 

Totalt 

medelvärde 

Medelvärde 

– alla företag 

0,95 1,25 1,63 1,88 1,17 

Medelvärde 

– avskaffat 

revision 

1,03 0,95 1,06 1,09 0,97 

Medelvärde 

– behållit 

revision 

0,94 1,28 1,69 1,97 1,19 

Högsta 

/lägsta – 

avskaffat 

revision 

87/0 8/0 20/0 12/0 23/0 

Högsta/lägsta 

– behållit 

revision 

41/0 297/0 525/0 551/0 273/0 

Tabell 4. Anställda, medelvärden 
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 Antal 

observationer 

Signifikans Medelvärde 

ej revision 

Medelvärde 

revision 

Medelvärde 

Period 1- Period 

4 

8544 0,003 0,97 1,19 

Tabell 6. T-test, anställda, medelvärde p1-p4 

 

5.3.2 Omsättning 

Medelvärdet för företagens omsättning var under denna fyraårsperiod i genomsnitt ca 

1 661 000 kronor. För företag som avstått revision är medelomsättningen ca 918 000  kronor, 

medan den är ca 

1 725 000 kronor 

för de företag som 

har behållit 

revision.  

Precis som t-

testerna av antalet 

anställda finns inte 

empiriskt stöd för att omsättningen ökar efterfrågan på frivillig revision den första perioden, 

men det finns starkt stöd för hypotesen övriga perioder. I period 1 är sambandet omvänt vilket 

även är fallet med operationaliseringen antal anställda. Det omvända sambandet är inte 

signifikant. 

 

 Antal 

observationer 

Signifikans Medelvärde 

ej revision 

Medelvärde 

revision 

Period 1 7587 0,903 816 273 805 350 

Motsatt 

Period 2 7825 0,000 858 706 1 393 095 

Period 3 7574 0,018 935 954 2 641 663 

Period 4 7100 0,014 1 102 820 3183 973 

Tabell 8. T-test, p1-p4 

 

Medelvärdet av omsättningen under samtliga perioder har dock en signifikant påverkan på 

valet att behålla respektive avstå från revision. Därmed finns empiriskt stöd för hypotes H1 

operationaliserad som omsättning.  

 

 Antal 

observationer 

Signifikans Medelvärde 

ej revision 

Medelvärde 

revision 

Medelvärde 

Period 1- Period 

4 

8544 0,017 917 716 1 724 687 

Tabell 9. T-test, medelvärde p1-p4 

Omsättning Period 1 Period 2 Period 3 Period 4 Totalt 

Medelvärde – 

alla företag 
806 324 1 346 861 2 489 107 2992 272 1 660 651 

Medelvärde – 

avskaffat revision 
816 273 858 706 935 954 1102 820 917 716 

Medelvärde – 

behållit revision 
805 350 1 393 095 2 641 563 3183 973 1 724 687 

Tabell 7. Omsättning, medelvärde 
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5.4 Agentförhållande mellan ägare och företagsledning  
 

H2: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med en större andel ägare 

som inte jobbar aktivt i företaget. 

 

5.4.1 Antal ägare 

 

 

Figur 3. Antal ägare 

 

I båda grupperna, de som avstått från revision och de som behållit revision, har en majoritet 

av företagen 1-2 ägare. Det förekommer även i ett fåtal fall att företagen har 3 eller fler ägare. 

Ett företag bland de som avstått revision har 100 stycken ägare, detta sticker ut från våra 

övriga företag, men ingår ändå i populationen då företaget uppfyller kriterierna för att kunna 

avstå från revision.  

5.4.2 Agentrelation  

 

Andel av ägarna som arbetar i företagets löpande verksamhet 

  

Figur 4. Andel ägare som arbetar i företagets löpande verksamhet 
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I majoriteten av företagen arbetar alla ägare i företagets löpande verksamhet. Andelen är 

högre bland de som avstått revision, siffran ligger nio procentenheter högre jämfört med de 

företag som behållit revision. Det är en större andel företag som inte har någon ägare som 

arbetar i företagets löpande verksamhet i gruppen som behållit revision, skillnaden är tre 

procentenheter jämfört med den andra gruppen. 

Trots att det går att urskilja små skillnader mellan grupperna av andel ägare som inte arbetar i 

företaget i linje med hypotes H2 finns inte empiriskt stöd för denna hypotes. Skillnaderna 

mellan grupperna kan förklaras av slumpen.   

T-test Antal observationer Signifikans 

Andel ägare som 

arbetar i företaget 

56 0,472 

Tabell 10. T-test, Andel ägare som arbetar i företaget 

 

5.5 Företagets relation till revisorn 
 

H3: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med en god relation till 

revisorn. 

H4: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med köp av andra tjänster 

från samma revisionsbyrå. 

 

Relationen till revisorn 

  

Figur 5. Relationen till revisorn 

De företag som har undersökts har i allmänhet haft en positiv relation till revisorn. Nästan alla 

företag har antingen svarat att relationen är Bra eller Varken bra eller dålig. Väldigt få företag 

har angett att relationen varit Dålig eller att de inte har någon uppfattning i frågan. Det är en 

högre andel bland de som behållit revision som har gett relationen till revisorn högsta betyget 

Bra, 79 % jämfört med 74 %.  
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Figur 6. Förtroende för revisionsbyrån 

 

Förtroendet för revisionsbyrån har i denna undersökning visat sig vara högre än förtroendet 

för den enskilda revisorn. I denna fråga är det dock en större andel av de som avstått revision, 

jämfört med dem som behållit revision, som anger att företroendet för revisionsbyrån är Bra, 

skillnaden är tio procentenheter, 89 % jämfört med 79 %. 

 

Figur 7. Rådgivare/granskare 

 

Bland de företag som har valt att avstå från revision ser majoriteten av företagen revisorn som 

en granskare (60 %), medan majoriteten av de företag som behållit revision ser revisorn som 

en rådgivare (53 %). 

Ingen av frågorna som mäter relationen till revisorn påvisar någon signifikant skillnad mellan 

de två grupperna. Av denna anledning finns inte empiriskt stöd för hypotes H3. 
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Chi två test Antal observationer Signifikans 

Relation revisor 56 0,862 

Förtroende 

revisionsbyrå 

56 0,491 

Rådgivare eller 

granskare 

56 0,268 

Tabell 11. Chi två test, revisorn 

 

 

5.5.1 Andra tjänster 

 
 

  

Figur 8. Andra tjänster 

 

Det är en högre andel av de företag som avstått från revision som köpt andra tjänster utöver 

revision under tiden då revision var obligatoriskt. 43 % av de som har avstått från revision har 

haft andra tjänster, medan siffran för de som behållit revision är 26 %. Skillnaderna är inte i 

linje med hypotes H4 eftersom antagandet är att köp av andra tjänster ska öka efterfrågan på 

revision. Skillnaden mellan de två grupperna är dock inte signifikant utan kan förklaras av 

slumpen.  
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Chi två test Antal observationer Signifikans 

Köp av andra 

tjänster 

56 0,215 

Tabell 12. Chi två test, köp av andra tjänster 

 

5.6 Långivare 
 

H5: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med informationsasymmetrin 

mellan långivare och företag. 

H6: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med intresset för 

externfinansiering hos företaget. 

5.6.1 Informationsasymmetri mellan långivare och företag 

Medelvärdet för finanskostnader i förhållande till omsättning är 58 % för de företag som har 

studerats. Det finns en stor spridning på företagen gällande omsättning och 

finansieringskostnader, det förekommer både företag med hög omsättning utan 

räntekostnader, samt företag utan omsättning som har räntekostnader, därför har de 

undersökta företagen ett stort spann inom detta mått, där företagen har värden som 

förekommer mellan ytterligheterna -192 % och 165 400 %. 

 

Finansiella kostnader/Omsättning har en signifikant påverkan på valet av frivillig revision 

period 1 och period 4. I period 2 och 3 finns dock inte empiriskt stöd för att finansiella 

kostnader i förhållande till omsättningen påverkar detta val. Alla perioder utom period 3 går i 

linje med hypotes H5. I period 3 är medelvärdet av finansiella kostnader/omsättning mindre 

hos de som avstått från revision.  

 

 Antal 

observationer 

Signifikans Medelvärde 

ej revision 

Medelvärde 

revision 

Period 1 5542 0,015 0,08 0,96 

Period 2 5915 0,056 0,06 1,88 

Period 3 6011 0,543 0,84 0,49 Motsatt 

Period 4 5783 0,003 0,29 6,45 

Tabell 13. T-test, finansiella kostnader/omsättning 

 

Medelvärdet av finansiella kostnader/omsättning för alla fyra perioder har inte en signifikant 

påverkan på valet av frivillig revision, men signifikansnivån är mycket nära 5 %. Detta 

innebär att det finns ett visst empiriskt stöd för att finansiella kostnader i förhållande till 

omsättningen ökar efterfrågan på frivillig revision. 

 

 Antal 

observationer 

Signifikans Medelvärde 

ej revision 

Medelvärde 

revision 

Medelvärde 

Period 1- Period 

4 

8544 0,054 0,22 0,62 

Tabell 14. T-test, medelvärde finansiella kostnader/omsättning 
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5.6.2 Företagets intresse för externfinansiering 

 

Figur 9. Externfinansiering 

 

De flesta företagen anser att de inte har ett behov av ytterligare externfinansiering: 97 % av de 

som avstått från revision och 84 % av de som behållit revision. Endast 3 % av de som avstått 

revision och 16 % av de som behållit revision ansåg att de har ett behov av mer 

externfinansiering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Tillväxt 

Företagens strävande efter tillväxt skiljer sig till viss del åt mellan grupperna. Bland de 

företag som avstått från revision svarade 65 % nej på frågan om de strävar efter tillväxt. I den 

andra gruppen, de som behållit revision, var det flest som svarade ja, hälften ansåg att de 

strävar efter tillväxt.  

Ingen av hypoteserna kring tillväxt har en signifikant påverkan på valet av frivillig revision.  

Behovet av externfinansiering var dock inte långt ifrån 10 % signifikansnivå. Det finns alltså 

ett svagt empiriskt stöd för hypotes H6, att företagets intresse för externfinansiering ökar 

efterfrågan på frivillig revision.  

Chi två test Antal observationer Signifikans 

Behov av 

externfinansiering 

56 0,113 

Strävan efter 

tillväxt 

55 0,243 

Tabell 15. Chi två test, externfinansiering och tillväxt 
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5.7 Revisionens kostnad 
 

H7: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med en uppfattning om att 

revisionens kostnad är låg i relation till nyttan. 

 

Figur 11. Revisionens kostnad 

 

Fördelningen mellan grupperna gällande om företagen anser att revision är en stor kostnad för 

deras företag eller inte är relativt jämn. 57 % av de som avstått från revision och 53 % av de 

som behållit revision anser att revision är en stor kostnad för deras företag.  

Figur 12. Revisionens kostnad/nytta 

 

Majoriteten av företagen anser att revisionens kostnad är större än nyttan, allra störst andel 

med denna åsikt finns bland de som behållit revision. Ungefär en tiondel av alla företag anser 

att revisionens nytta är större än dess kostnad och denna åsikt skiljer sig marginellt mellan 

grupperna. 

Chi två testerna visar att det är osannolikt att företagets uppfattning om revisionens kostnad 

påverkar valet av frivillig revision. Respondenternas svar är mycket lika i båda grupperna. 

Detta innebär att det inte finns empiriskt stöd för hypotes H7.  
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Ordet risk - avstått från revision 
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Spänning

16% 

16% 

52% 

16% 

Ordet risk - behållit revision 
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Spänning

Chi två test Antal observationer Signifikans 

Revision är en stor 

kostnad för 

företaget 

56 0,953 

Revisionens kostnad 

i förhållande till 

nyttan 

55 0,939 

Tabell 16. Chi två test, Kostnad 

 

5.8 Företagsledningens risktolerans 

H8: Efterfrågan på frivillig revision är positivt associerad med en lägre risktolerans hos 

företagsledningen. 

 

 

 

 

 

Figur 13. Ordet risk 

 

Vilket ord man förknippar ordet risk med skiljer sig till viss del mellan de som företag som 

har avstått revision jämfört med dem som har behållit revision. Företagen som har avstått 

revision förknippar i första hand ordet risk med fara, följt av osäkerhet. De företag som har 

behållit revision har i första hand svarat osäkerhet; de övriga tre alternativen spänning, fara 

och möjlighet, har fått lika många svar. Svaren är inte i linje med hypotes H8 eftersom 

antagandet var att gruppen som avstått från revision är mer risktoleranta. 

 

Figur 14. Riskbenägenhet 

 

Fördelningen av de olika gruppernas risktolerans är relativt jämn. Andelen av företagen som 

anser sig vara mindre riskbenägna än andra är 42 respektive 43 %. Tätt därefter följer 
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svarsalternativet ”lika riskbenägen som andra”, medan svarsalternativet ”mer riskbenägen än 

andra” fick minst antal svar i båda grupperna. 

Hypotes H8 är inte signifikant. Det finns alltså inte empiriskt stöd för att risktolerans minskar 

efterfrågan på frivillig revision. Frågan om företagsledningens uppfattning om ordet risk 

påverkar dock valet av frivillig revision på en 10 % signifikansnivå i motsatt riktning mot 

hypotes H8. Därmed är det möjligt att urskilja ett svagt samband för att en högre risktolerans 

ökar efterfrågan på frivillig revision.  

Chi två test Antal observationer Signifikans 

Ordet risk 56 0,097 

Företagsledningens 

risktolerans 

56 0,899 

Tabell 17. Chi två test, risk 
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6. Analys 

6.1 Företagets storlek 
Företagets storlek operationaliserades till två variabler som hämtades från databasen 

Affärsdata, antal anställda och omsättning. Det genomsnittliga antalet anställda och den 
genomsnittliga omsättningen för de fyra senaste boksluten hypotestestades, och det visade sig 

att företagets storlek ökar sannolikheten att ett företag frivilligt ska välja revision.  

Resultatet i denna studie liknar resultat från jämförbara tidigare studier. Tauringana och 

Clarke (2000) undersökte mikroföretag i Storbritannien och storlek, mätt som omsättning, 

visade sig ha ett signifikant samband med efterfrågan på revision. Svanström (2008) hittade 

också empiriskt stöd för att storlek påverkar valet av frivillig revision i sin undersökning av 

svenska företag. Collis (2010, s. 212 & 224-227) menar att valet av frivillig revision kan 

förklaras med hjälp av storlek, agentförhållanden och ledningsrelaterade faktorer. Denna 

studie visar att storleksvariabeln även stämmer för svenska mikroföretag. Urvalet bestod av 

alla företag i Västerbotten som har möjlighet att välja bort revision, således finns ett stort 

empiriskt underlag till resultaten.   

Storlekens påverkan på valet av frivillig revision kan förklaras av att mikroföretagen är en 

väldigt heterogen grupp. Medan en del aktiebolag ligger nära gränserna för revisionsplikt 

finns det flera som inte har speciellt mycket verksamhet och ligger långt från gränserna. 

Denna uppfattning bekräftades av våra upplevelser av telefonintervjuerna. En del ansåg, trots 

att de valde att delta i intervjun, att revision och frågeställningar om detta inte berörde dem 

eftersom de är så små. De svarade som om vi hade ringt deras privata mobiltelefon istället för 

företagstelefonen. Andra företag hade en professionell attityd och svarade med 

företagsnamnet i telefonen. Dessa företag visade också en positiv inställning till frågorna och 

en större förståelse för revision. En rimlig förklaring till resultatet är alltså att ägarna till de 

allra minsta aktiebolagen ser sitt företag som en intresseverksamhet och att ägarna därmed 

inte anser sig ha ett behov av revision. 

Abdel-Khalik (1993) använde variabeln storlek som ett av måtten på agentrelationer, där ett 

större företag ansågs ha en större informationsasymmetri till ägarna. Ägarnas upplevelse av 

kontrollförlust kan även vara en förklaring till att storlek ökar mikroföretagens efterfrågan på 

revision. Då ytterst få av våra respondenter i telefonintervjun hade ägare som inte jobbar 

aktivt i företaget är denna förklaring dock inte tillräcklig för att förklara sambandet. 

Ett råd till revisionsbyråer med mikroföretag som kunder är att uppmärksamma att storlek är 

en avgörande faktor vid valet av frivillig revision. En lämplig strategi kan vara att rikta 

insatserna för att behålla och värva nya kunder på de lite större kunderna, eftersom dessa 

redan ser ett värde i revision. En annan metod är att visa de allra minsta företagen vilket värde 

revisionen kan innebära för deras verksamhet. Även när det inte förekommer någon 

betydande informationsasymmetri kan revisionen fungera som en signaleffekt om ett välskött 

företag till andra intressenter. Revisorn kan även ge värdefulla råd och vara ett stöd för små 

verksamheter som inte har mycket kunskaper inom ekonomi. 

6.2 Agentförhållande mellan ägare och företagsledning 
För att mäta agentförhållandet mellan ägare och företagsledning tillfrågades respondenterna 

om hur många ägare företaget har och hur många av dessa som arbetar i företagets 

verksamhet. Kvoten som representerar antal ägare som arbetar i företaget/totalt antal ägare 

hypotestestades med ett t-test, men skillnaden mellan de två grupperna var inte signifikant.  
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Det var endast ett fåtal av företagen som hade inaktiva ägare. Majoriteten av aktiebolagen 

hade bara en ägare som både ägde företaget och arbetade i den löpande verksamheten. 

Därmed var det svårt att identifiera ett samband mellan agentrelationer och efterfrågan på 

revision. Både Seow (2001) och Tauringana och Clarke (2000) lyckades påvisa samband 

mellan agentförhållande och mikroföretagens efterfrågan på revision i Storbritannien. På så 

sätt går denna studie emot tidigare forskning. Svanström (2008) hittade dock inte heller något 

samband mellan dessa variabler i sin undersökning av svenska företag. Anledningen till att 

agentförhållande mellan ägare och företagsledning inte är signifikant i denna studie beror 

troligtvis på antalet respondenter var för få. Om urvalet hade varit större och bortfallet mindre 

hade förmodligen ett större antal respondenter haft någon form av informationsasymmetri till 

ägarna.  

Samtidigt belyser resultaten att det finns få mikroaktiebolag som har problem med 

informationsasymmetri och därmed minskar också behovet av revision för denna grupp. 

Resultaten i studien kan även följa samma linje som Svanströms (2008) forskning där urvalet 

var betydligt större och agentförhållanden trots detta inte var signifikant. Valet i den 

undersökningen var dock hypotetiskt så studien utesluter inte möjligheten att agentrelationen 

kan påverka nu när valet faktiskt är gjort och företagsledningen utsätts för yttre påtryckningar. 

Av den anledningen tror vi att agentförhållanden kan ha en påverkan på mikroföretagens val, 

men att detta kräver ett stort urval för att kunna testas eftersom det är få mikroföretag som har 

inaktiva ägare.   

Ett rimligt antagande utifrån denna studie är att agentförhållanden inte är avgörande för 

efterfrågan på revision. Det är möjligt att det finns några mikroföretag som efterfrågar 

revision eftersom deras ägare är separerade från företagsledningen, men detta bör inte få 

alltför mycket fokus när revisionsbyråerna ska sälja in revision till denna målgrupp. Samtidigt 

finns det utrymme för fler studier kring detta som omfattar ett större urval av mikroföretag. 

6.3 Företagets relation till revisorn 
Företagets relation till revisorn testades med hjälp av två hypoteser som belyste olika aspekter 

av relationen till revisorn. Dessa hypoteser operationaliserades till fyra frågor i 

telefonintervjun. Ingen av dessa frågor visade sig ha en signifikant påverkan på valet av 

frivillig revision.   

I tidigare studier om efterfrågan på frivillig revision och efterfrågan på andra tjänster utöver 

revision har relationen till revisorn studerats indirekt, det vill säga genom att mäta faktorer 

som rimligtvis kan ha en påverkan på en sådan relation (Svanström, 2008; Svanström & 

Sundgren, 2012). I denna undersökning testades istället lednigens uppfattning om relationen 

till revisorn och revisionsbyrån direkt med hjälp av frågor om hur respondenten uppfattade 

relationen. De två frågor som ställdes direkt visar inga samband mellan relationen till revisorn 

och efterfrågan på revision. Majoriteten i båda grupperna ansåg att relationen till revisorn och 

förtroendet för revisionsbyrån var bra. En risk som är viktig att belysa i sammanhanget är 

telefonintervjuns effekter på respondenternas svar jämfört med en skriftlig 

enkätundersökning. Som nämnt i avsnitt 4.1 finns det en risk att respondenter svarar utifrån 

vad de uppfattar som socialt önskvärt istället för vad de egentligen tycker. Att påstå att en 

relation är dålig är ett negativt svar och detta kanske respondenten vill undvika. Samtidigt är 

det en övervägande majoritet i båda grupperna som anser att relationen är bra, och av den 

anledningen är det osannolikt att de som valt bort revision har gjort detta val eftersom de 

anser att relationen till revisorn och/eller revisionsbyrån är dålig.  
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Även om företagets relation till revisorn inte är dålig eller uppfattas som dålig av 

företagsledningen är det möjligt att revisorn/revisionsbyrån inte har lyckats knyta tillräckligt 

starka band till personerna på företaget och att företagsledningen därmed inte har upplevt att 

det finns någon anledning till att behålla revision. Om revisorerna hade skapat riktigt bra 

relationer till företagen hade kanske fler valt att behålla revision, trots att relationerna i 

dagsläget inte bör betraktas som dåliga. Men om detta hade varit fallet borde majoriteten av 

respondenterna, eller i alla fall fler ha svarat ”varken bra eller dåligt” och detta alternativ var 

det få som valde. Resultaten i denna studie tyder på att relationen till revisorn, i alla fall den 

uppfattande relationen till revisorn inte är speciellt viktig när mikroföretag ska välja om de 

ska behålla revision eller ej. 

I telefonintervjun ställdes även två indirekta frågor för att mäta relationen till revisorn. Den 

ena frågade om respondenten anser att revisorn är en rådgivare eller granskare och den andra 

frågade om företaget köpt andra tjänster utöver revision under tiden då revision var 

obligatoriskt. Frågan om andra tjänster visade att de som avstått från revision i högre grad 

köpt andra tjänster än de som behållit revision, även om skillnaden inte är signifikant. Detta 

går emot Svanström (2008) som identifierade ett samband mellan det hypotetiska valet av 

frivillig revision och köp av andra tjänster. De avvikande resultaten i denna studie kan bero på 

att det endast är mikroföretagen som testas och att dessa företag inte anser sig ha behov av 

både rådgivning eller redovisningstjänster. Många av aktiebolagen i denna studie är så pass 

små att ägarna endast ser sitt företag som en verksamhet vid sidan av en annan sysselsättning, 

och för dessa företag kan både revision och rådgivningstjänster vara överflödigt. Denna 

uppfattning är även någonting som vi författare har uppmärksammat när vi har genomfört 

telefonintervjuerna. Flera respondenter har under intervjuernas gång kommenterat, eller 

snarare ursäktat sig med att de är så små och att de helt enkelt inte behöver alla dessa tjänster.  

Frågan om respondenterna uppfattade revisorn som en rådgivare eller granskare visade inte 

heller på någon signifikant skillnad, men majoriteten av våra respondenter som behållit 

revision betraktade revisorn som en rådgivare och majoriteten av de som avstått revision såg 

revisorn som en granskare. Eftersom skillnaden inte är signifikant är det inte möjligt att 

analysera denna skillnad som om den existerade då den kan bero på slumpen. Bortfallet i 

denna uppsats är stort och då krävs större skillnader för att chi två testerna ska vara 

signifikanta. Det finns en möjlighet att denna fråga hade varit signifikant om bortfallet hade 

varit mindre. Här finns dock en intressant utgångspunkt för vidare studier: om det går att hitta 

empiriskt stöd för att de som behållit revision betraktar revisorn som en rådgivare, är detta ett 

synsätt som revisonsbyråerna kan bygga vidare på när de skapar eller bygger relationer med 

sina klienter. Revisorerna kan i så fall tänka på hur de uppfattas inför sina klienter och hur de 

kommunicerar. 

Vårt råd till revisionsbyråer med mikroföretag som kunder och till vidare forskning om 

mikroföretags relation till revisorn är således att inte lägga alltför stor vikt vid klienternas 

uppfattade relation till revisorn och förtroende för revisionsbyrån. Dessutom finns det goda 

möjligheter att sälja in andra tjänster även hos aktiebolag som har valt bort revision eftersom 

köp av andra tjänster enligt vår studie inte ökar sannolikheten att ett företag ska vilja ha 

revision. Vidare studier om hur mikroföretag uppfattar revisorn kan visa om 

revisionsbyråerna har möjlighet att behålla fler uppdrag genom att anpassa sin 

kommunikation.  
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6.4 Långivare 
För att mäta långivarnas påverkan på valet av frivillig revision formulerades två hypoteser. 

Den ena testades med hjälp av information från årsredovisningar och den andra 

operationaliserades till två frågor i telefonintervjun.  

Det är möjligt att urskilja att finansiella kostnader/omsättning har en viss påverkan på valet av 

frivillig revision, signifikansnivån är lite över 5 %. Tidigare studier som berör mikroföretag 

har inte lyckats identifiera empiriska bevis för att informationsasymmetri mellan långivare 

och företag ökar efterfrågan på frivillig revision (Seow, 2001). Sambandet har dock bekräftats 

i forskning som behandlar större företag (Chow, 1982). Vi tyckte att det var märkligt att 

informationsasymmetri till ägare har visat sig påverka valet av frivillig revision i mikroföretag 

men inte informationsasymmetri till långivare. Informationsasymmetrin borde rimligtvis vara 

större till långivare än till ägare i mikroföretag. Denna studie bidrar dock med ett visst 

empiriskt stöd för att agentförhållandet till långivare påverkar valet, vilket går emot tidigare 

forskning.  

En anledning till att resultaten i denna studie avviker kan vara just att ett annat mått används. 

Skuldsättningsgrad, som användes i Seows studie fångar visserligen hur stor andelen skulder 

är och därmed hur stor del av företaget som långivarna står för. Räntekostnader/omsättning 

inkluderar dock även företagets kreditvärdighet som är inbakat i lånevillkoren. Det är rimligt 

att anta att ett företag med låg kreditvärdighet har större anledning att bevisa sin trovärdighet 

inför långivarna. En annan förklaring kan vara det stora antalet företag i denna studie: cirka 

8000 inkluderades i det slutgiltiga hypotestestet. Få undersökningar bland småföretag har ett 

så stort urval. Möjligheten att få lån eller andra krediter kan dessutom räknas in i 

landsspecifika förutsättningar, då det finns olika lagar och regler kring detta i olika länder. 

Landsspecifika förutsättningar har som tidigare nämnt en påverkan på valet av frivillig 

revision (Francis et al., 2011), och detta kan vara en förklaring till att just svenska 

mikroföretag påverkas av informationsasymmetrin till långivarna.  

Den andra hypotesen som relaterar till långivare berörde företagets intresse för 

externfinansiering. Även om ett företag har en liten andel skulder finns möjligheten att de 

efterfrågar revision för att de vill öka sin skuldsättningsgrad. Behovet av ytterligare 

externfinansiering är relativt litet bland majoriteten av företagen och det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. Det fanns dock ett svagt samband mellan behov av 

externfinansiering och efterfrågan på revision. Detta samband kan i kombination med ett visst 

empiriskt stöd för att räntekostnader/omsättning ökar efterfrågan på revision, tala för att 

långivarna faktiskt har en viss påverkan på mikroföretagens efterfrågan på revision.  

Det är viktigt att skilja på långivarnas faktiska påtryckningar och företagsledningens 

uppfattning om att långivarna efterfrågar reviderade räkenskaper. Hypotesen som berör 

informationsasymmetrin handlar om den faktiska påverkan eftersom skulderna existerar och 

företagets intresse för externfinansiering handlar om hur företaget vill skapa signaleffekter till 

eventuella kreditgivare. Resultaten i denna studie talar för att företagen på något sätt tar 

hänsyn till kreditgivare vid valet av frivillig revision. Denna tolkning går i linje med Seow 

(2001). Även om hon inte kunna bekräfta samband mellan skuldsättningsgrad och val av 

revision kom hon fram till att företagen väljer revision om långivarna kräver det.  

 I telefonintervjun ställdes även frågan om företaget strävar efter tillväxt där det rationella var 

att en strävan efter tillväxt kommer att innebära efterfrågan på externfinansiering. Denna fråga 

hade för låg signifikansnivå för att anses ha någon påverkan. Ett större antal respondenter 

behövs troligtvis för att skillnaden ska bli signifikant. Trots att det inte gick att bekräfta någon 
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skillnad fanns det ändå en del respondenter som uppgav att de strävade efter tillväxt. Här 

skulle en möjlighet kunna vara att sälja in det faktum att ju tidigare man börjar revidera sina 

räkenskaper desto lättare blir det när tillväxten faktiskt kommer. En revision är till för att 

upptäcka väsentliga fel i ett företags räkenskaper (Eilifsen et al., 2010, s. 13). Om företaget, 

när det är litet, samlar på sig stora fel kommer revisionen troligtvis att bli dyr och ta mycket 

tid och energi när det inte går att avstå från den längre. 

Våra råd till revisionsbyråer som vill behålla mikroföretag som kunder är således att 

uppmärksamma att långivare kan utöva en faktiskt eller uppfattad påtryckning. De bör även 

uppmärksamma det faktum att en del mindre företag redan på mikrostadiet strävar efter 

tillväxt. Vidare forskning kring långivarnas påverkan bör inkludera mikroföretagens 

uppfattning om revisionens signaleffekt. I denna studie kunde vi inte dra några 

generaliserbara slutsatser kring detta vilket troligtvis beror på att antalet respondenter var för 

få. 

6.5 Revisionens kostnad  
För att testa hur mycket revisionens kostnad påverkar valet av frivillig revision ställdes två 

frågor i intervjun som reflekterar ledningens uppfattning om kostnaden för denna tjänst. 

Frågorna undersökte respondenternas syn på revisionens kostnad i förhållande till nyttan och 

huruvida revisionen är en stor kostnad för deras företag.  

Båda frågorna visade att det är högst osannolikt att det finns en skillnad mellan grupperna i 

frågan om revisionens kostnad. Majoriteten i båda grupperna anser att revision är en stor 

kostnad för företaget och att revisionens kostnad överväger nyttan. Seow (2001) hittade stöd 

för att mikroföretag i Storbritannien överväger revisionens kostnad när de väljer om de ska 

fortsätta med revision eller ej. Resultaten i denna studie behöver inte innebära det motsatta, ett 

övervägande kan mycket väl förekomma, men resultaten går inte i linje med denna forskning 

då det inte går att påvisa några skillnader mellan grupperna. Dock finns fortfarande 

möjligheten att mikroföretagen som har valt bort revision har gjort det på grund av den höga 

kostnaden, men att de som valt att behålla revision inte ännu har funderat mycket över 

revisionens kostnad.  

Collis et al. (2004) kom fram till att företagsledningens uppfattning om revisionens värde 

hade en påverkan på det hypotetiska valet av frivillig revision. Collis studie omfattar lite 

större företag än vad som testas i denna studie och valet var ännu inte gjort, och resultaten i 

studien går inte i linje med denna undersökning. Hermansson et al. (1994) kom dock fram till 

att revisionsavgifterna är viktigare för mindre företag än större. Detta kan vara en förklaring 

till att båda grupperna i just denna studie har svårt att se revisionens nytta framför kostnaden. 

Dessutom ansåg majoriteten i båda grupperna att revision är en stor kostnad för deras företag, 

vilket ytterligare bekräftar resultaten i undersökningen av Hermansson et al. I lite större 

företag, som i Collis undersökning, kan det vara lättare att se revisionens interna nytta än i 

mikroföretagen där kostnaden syns mer. 

Frågan är då varför det inte går att påvisa några skillnader mellan de två grupperna i 

uppfattning om revisionens kostnad. Varför har man valt att behålla revision när man anser att 

kostnaden överväger nyttan? En förklaring kan vara att man helt enkelt inte har hunnit eller 

orkat engagera sig i valet. Om detta är fallet finns även en risk att fler av mikroföretagen 

kommer att avstå från revision i framtiden. En annan förklaring kan vara att de som valt att 

behålla revision ändå upplever att de får ut något värde av revisionen som de inte räknar in i 

nyttan, såsom revisionens signaleffekt till olika intressenter. I denna studie påvisades ett visst 

samband mellan andel räntekostnader och efterfrågan på revision vilket tolkades som att 
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långivarna kan utöva en påtryckning, men mer forskning behövs om revisionens uppfattade 

signaleffekt till långivare.  

I frågan om mikroföretagens uppfattning om revisionens kostnad ger vi revisionsbyråerna 

rådet att uppmärksamma risken att fler befintliga företag kommer att avstå från revision i 

framtiden. Dessutom bör revisorerna bli bättre på att visa mikroföretagen vilken nytta 

revisionen kan medföra för deras verksamheter. 

6.6 Företagsledningens risktolerans 
Företagsledningens risktolerans är en variabel som inte har testats i tidigare studier om 

efterfrågan på frivillig revision. I denna studie testas detta, där det rationella är att oreviderade 

räkenskaper innebär en risk och att en mindre risktolerans ökar efterfrågan på frivillig 

revision.  

Två frågor om risktolerans ställdes och dessa borde ha visat på samma resultat. Men den ena 

frågan om risktolerans visade inga skillnader och den andra påvisade ett svagt samband i 

motsatt riktning mot hypotesen. Anledningen till att frågorna gav olika resultat kan vara det 

som nämndes tidigare om telefonintervjuns effekter på den som blir intervjuad, det vill säga 

att respondenterna svarar utifrån vad som är socialt önskvärt. Att uppge vilket ord man 

associerar med risk är en relativt neutral fråga medan frågan om hur en person uppfattar sin 

riskbenägenhet i förhållande till andra kan få en social betydelse. Därmed finns risken att 

respondenten inte vill framstå som mer risktolerant än någon annan och svarar mindre 

benägen eller lika benägen.  

Frågan är dock varför det fanns ett svagt samband mellan en högre risktolerans och 

efterfrågan på frivillig revision. En förklaring till detta kan vara att de som behållit revision 

tar högre risker inom andra delar av företagets verksamhet och anser sig ha ett större behov av 

revision. En annan tolkning av resultaten är att mikroföretagen inte ser revision som en 

riskminimerande åtgärd. Revisionen kan även betraktas som en ekonomisk risk eftersom 

revisorerna tar ut ett fast arvode för en genomförd revision. Resultaten i frågan om 

revisionens kostnad talar dessutom för samma sak: majoriteten av båda grupperna anser att 

revisionens kostnad överväger nyttan, och då är det även möjligt att grupperna anser att den 

ekonomiska risken med revision är större än minskningen av informationsrisken.  

Det är sannolikt att detta resultat är unikt för gruppen mikroföretag där det sällan finns 

agentförhållanden mellan ägare och företagsledning. Informationsrisken är inte så stor och då 

syns istället risken med att dra på sig höga kostnader.  

Detta resonemang leder oss åter igen in på samma råd till revisionsbyråerna med mikroföretag 

som kunder: visa mikroföretagen revisionens nytta för just deras verksamheter. Efter en 

analys av våra resultat inser vi att det finns en risk att mikroföretagen ser revisionens kostnad 

som en större risk än den nytta som går förlorad när räkenskaperna är oreviderade. 

Riskbenägenhet är även en variabel som kan användas i vidare studier där företagen är lite 

större eftersom det finns fler i denna grupp som ser revisionens nytta framför kostnaden 

(Collis et al., 2004).  
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7. Sammanfattande slutsatser  

7.1 Svar på problemformulering  
Denna uppsats är skriven utifrån följande problemformulering: 

Varför har aktiebolag i Sverige valt att behålla respektive avstå från revision? 

Den empiriska undersökningen visade att storlek påverkade valet av frivillig revision vilket 

tolkades som att ägare till aktiebolag som endast utgör en sidoverksamhet inte ser något värde 

i denna tjänst medan ägare till lite större aktiebolag som har sina bolag som huvudinkomst 

värderar revision högre. Denna studie resulterade dessutom i ett visst empiriskt stöd för att 

finansiella kostnader/omsättning påverkar valet av frivillig revision. Det rationella bakom 

detta är att långivare utgör en bakomliggande påtryckning vid valet av frivillig revision. I 

frågan om långivarna gick det även att urskilja ett visst empiriskt stöd för att behov av 

externfinansiering ökar efterfrågan på revision. Förklaringen till detta kan vara att företagen 

anser att revisionen har en signaleffekt till långivarna. Ett svagt empiriskt stöd för att en högre 

risktolerans ökar efterfrågan på frivillig revision identifierades också, vilket gick i motsatt 

riktning mot den formulerade hypotesen. Detta tolkades som att mikroaktiebolagen anser att 

risken med att dra på sig kostnader förknippade med revision är större än risken att ha 

oreviderade räkenskaper. 

Vilken påverkan hade de andra variablerna som undersöktes? 

Några variabler behöver undersökas med ett större empiriskt underlag för att man ska kunna 

dra generaliserbara slutsatser. En av dessa är agentförhållande mellan ägare och ledning. 

Eftersom få aktiebolag i urvalet hade några agentrelationer var det svårt att urskilja om de 

externa ägarna utgjorde någon yttre påtryckning. Företagsledarnas uppfattning om revisorns 

roll och köp av andra tjänster visade på vissa skillnader mellan grupperna, men 

signifikansnivåerna var låga och skillnaderna kan förklaras av slumpen. Även de variabler 

som benämns med ”svagt empiriskt stöd” skulle behöva undersökas med ett större underlag 

för att få ett mer tillförlitligt resultat. 

Variabler som sannolikt inte påverkar valet att behålla respektive avstå från revision är 

ledningens uppfattning om relationen till revisorn och ledningens uppfattning om revisionens 

kostnad. En stor del av respondenterna valde bort revision trots att de ansåg sig ha haft en bra 

relation till revisorn. Dessutom valde en stor del av respondenterna att behålla revision trots 

att de ansåg att kostnaden överväger nyttan. Här finns dock en risk att fler kommer att välja 

att avstå från revision i framtiden och att denna variabel visar sig vara signifikant om några år.  

7.2 Forskningsbidrag 

7.2.1 Teoretiskt bidrag 

 I denna uppsats har några faktorer som påverkar svenska mikroföretags faktiska val av 

frivillig revision identifieras. Faktorer som sannolikt inte har någon påverkan på detta val har 

också diskuterats.   Tidigare studier har undersökt mikroföretagens val av frivillig revision i 

Storbritannien (Seow, 2001; Tauringana & Clarke, 2000) och svenska företags hypotetiska 

val av frivillig revision (Svanström, 2008). Denna studie är unik då det faktiska valet prövas 

med fokus på just mikroföretagen. Dessutom introduceras en ny variabel som inte har testats i 

tidigare studier: ledningens risktolerans. Resultaten visar ett visst stöd för att den modell som 

Collis (2010, s. 212 & 224-227) presenterar som internationell förklaringsmodell för 

efterfrågan på revision även stämmer på svenska mikroföretag.  



52 

 

 

 

Figur 15. Collis modell 

Collis (2010, s. 212 & 224-227) menar att valet av frivillig revision kan förklaras av 

omsättning, agentrelationer och ledningsrelaterade faktorer. I denna studie finns ett starkt 

empiriskt stöd för att storlek, mätt som omsättning och antal anställda påverkar detta val. 

Dessutom finns ett visst empiriskt stöd för att informationsasymmetri till långivare och 

ledningens risktolerans ökar efterfrågan på frivillig revision.  

 

7.2.2 Praktiskt bidrag 

Denna uppsats är skriven utifrån revisionsbyråernas perspektiv då ett syfte med studien är att 

revisionsbyråer ska kunna använda resultaten till att behålla mikroföretag som kunder eller 

värva nystartade mikroföretag. Detta syfte har uppfyllts eftersom vi har kartlagt egenskaper 

hos populationen. Utöver dessa egenskaper, som presenteras i empirikapitlet, lämnas följande 

rekommendationer till revisionsbyråer som vill behålla mikroföretag som kunder/värva nya 

mikroföretag i analyskapitlet: 

 Rikta insatserna mot lite större mikroföretag eftersom denna målgrupp har lättare att 
se ett värde i revision. 

 Visa för befintliga kunder eller marknadsför till nya kunder vilket värde revision kan 
fylla för de allra minsta aktiebolagen. 

 Få mikroföretag har problem med informationsasymmetri mellan ägare och 

företagsledning. Denna aspekt bör således inte ägnas för mycket uppmärksamhet när 

revisionsbyråerna ska sälja in revision. 

 Mikroföretagens uppfattade relation till revisorn har ingen påverkan på valet av 
frivillig revision. Således bör inte heller denna aspekt ägnas för mycket 

uppmärksamhet. 

 Uppmärksamma att långivare kan utöva en påtryckning och att en del aktiebolag 
strävar efter tillväxt redan på mikrostadiet. Detta kan vara ett argument när revision 

ska säljas till mikroföretag. 

Svenska mikroföretags 
efterfrågan på frivillig 

revision 

Storlek 

Omsättning 

Antal anställda 

Agentrelationer Långivare 

Ledningsrelaterade 
faktorer 

Risktolerans 
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7.3 Förslag till vidare studier 
Eftersom bortfallet är stort i denna undersökning blev antalet respondenter i telefonintervjun 

få. Av den anledningen är det möjligt att några variabler som vi undersökte har en påverkan 

på valet trots att vi inte hade empiriskt stöd för detta. Vidare studier med fler respondenter 

kan sannolikt hitta fler variabler som påverkar efterfrågan på revision. Även fast vi trodde att 

telefonintervjuer skulle vara en lämplig form att genomföra undersökningen på visade det sig 

att det var svårt att komma i kontakt med respondenterna. Därför kan det vara lämpligt att 

göra en skriftlig enkätundersökning som skickas ut till ett stort antal respondenter då bortfallet 

sannolikt blir stort.  

Då revisionsplikten nyligen har avskaffats och aktiebolagen först nu kan presentera 

oreviderade årsredovisningar är det möjligt att alla som vill välja bort revision bland de 

befintliga företagen inte har hunnit göra det än. Det är därför lämpligt att replikera studien om 

några år när fler företag har bestämt sig. 

Denna undersökning har fokuserat på de befintliga företagen som har valt att behålla 

respektive avstå från revision. Ungefär 75 % av alla nystartade företag i Sverige väljer att 

klara sig utan revision (Bolagsverket, 2011), vilket innebär att en betydligt större andel väljer 

bort revision utan att ha testat än som väljer bort revision efter att ha haft det. Vidare studier 

kan fokusera på val av frivillig revision/bortval av frivillig revision i denna målgrupp. 

Efter några år kan det också bli intressant att jämföra hur det går för de företag som har valt 

att avstå från revision jämfört med dem som fortfarande har kvar revisor. Jämförelsen kan 

göras utifrån aspekter som redovisningskvalité, anmärkningar från skatteverket och 

lönsamhet. På så sätt kan man mäta revisionens värde i förhållande till kostnaden.  
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8. Sanningskriterier 

8.1 Reliabilitet 
I detta avsnitt diskuteras studiens reliabilitet, det vill säga att mätningarna är tillförlitliga 

(Bryman & Bell, 2005, s. 93-95). Två former av reliabilitet kommer att diskuteras, stabiliten 

och den interna reliabiliteten.  

8.1.1 Stabilitet 

Stabiliteten, alltså att resultaten skulle bli densamma ifall de mättes igen (Bryman & Bell, 

2005, s. 94), kan anses vara goda för studien. När det gäller årsredovisningsvariablerna är 

testerna gjorda på alla företag i Västerbotten och resultaten kan inte bli annorlunda om man 

gör samma statistiska tester igen, eftersom materialet är detsamma. Telefonenkäten är den del 

av undersökningen som skulle kunna påverka stabiliteteten. Detta är författarna medvetna om 

och har därför varit noga med att telefonenkätens manual har följts, att varje företag har ringts 

upp vid tre olika tillfällen när de inte gått att få tag på, samt att noga redovisa exakt hur 

studien har genomförts. Därför kan studien anses var stabil. 

8.1.2 Interbedömarreliabiliteten 

Interbedömarreliabiliteten, alltså överensstämmelsen av telefonintervjuarnas tolkningar, är 

hög (Bryman & Bell, 2005, s. 94-95). Den största anledningen till detta är att en tydlig 

enkätmanual har följts. En annan anledning är att enkätens svarsalternativ inte har haft 

utrymme för egna åsikter. Den enda fråga som kan lämna utrymme för egen tolkning är fråga 

11, gällande behovet av ytterligare externfinansiering. Det finns två ja-svar ”ja, ett stort 

behov” samt ”ja, ett visst behov”. Tolkningen av dessa ska vid ett rent ja-svar vara stort 

behov, men ifall respondenten svarar både ja och nej, det vill säga delvis anser sig vara i 

behov av ytterligare externfinansiering, ska rutan för ”ett visst behov” kryssas i. Alla övriga 

frågor är väldigt tydliga med svarsalternativen, vilket lett till att det inte varit några problem 

för intervjuaren att veta vilken ruta som ska kryssas i. 

8.2 Validitet 
Validiteten, alltså om undersökningen mäter det den ska (Bryman & Bell, 2005, s. 95-96), kan 

anses hög för denna studie. I detta avsnitt kommer det fokuseras på två typer av validitet, 

begreppsvaliditet och ytvaliditet. 

8.2.1 Begreppsvaliditet 

Begreppsvaliditet, alltså om begreppen verkligen mäter de hypoteser som författarna vill 

mäta, är en viktig aspekt (Bryman & Bell, 2005, s. 96). För att säkerställa att denna håller en 

hög kvalitet har mycket tid lagts på att formulera lämpliga frågor till enkäten. När enkäten 

utformades har författarna studerat andra vetenskapliga enkäter, för att formulera frågor som 

mäter rätt variabel. Till exempel har riskbenägenheten testats genom att dels fråga om den 

upplevda riskbenägenheten jämfört med andra samt vilket ord respondenten förknippar med 

ordet risk. Båda dessa frågor är från en artikel om hur man mäter riskbenägenhet. 

Nästan alla operationaliseringar av hypoteserna i uppsatsen är tagna från tidigare studier. 

Detta för att säkerställa att det som mäts verkligen är vad som avses att mäta. Om en mätning 

avviker från vad som har gjorts tidigare finns orsaken tydligt motiverad i kapitlet praktiskt 

metod. Flera operationaliseringar är logiska, såsom att storlek kan mätas genom omsättning. 

Några kan ändå ifrågasättas, till exempel att köp av andra tjänster speglar relationen till 

revisorn. Kopplingen mellan relationen till revisorn är hämtad från tidigare studier, men våra 

resultat talar för att kopplingen nog inte är lämplig i detta sammanhang.  
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Frågeformuleringarna är en viktig del i studien och författarna är medvetna om att ett enstaka 

ord kan ändra betydelsen av en fråga. Det har även gjorts en pilotstudie innan den riktiga 

undersökningen, på så vis har det testats hur enkäten fungerar i praktiken och om det är risk 

för att någon fråga kan misstolkas.  

8.2.2 Ytvaliditet 

Ytvaliditeten, att enkätens frågor speglar det den ska mäta, är en annan viktig aspekt. Detta 

går att testa genom att fråga andra vad de anser om enkäten. (Bryman & Bell, 2005, s. 96) 

Därför har vi under vår pilotstudie diskuterat enkätfrågorna med personer som fått svara på 

enkäten, och på så vis kunnat rätta till oklarheter som kan påverka undersökningen, innan vi 

gått ut med enkäten till vår riktiga målgrupp.  

8.3 Generaliserbarhet 
Den här studien är avgränsad till Västerbotten. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 100-102) kan 

man inte i strikt bemärkelse generalisera utanför den region som avgränsningen gäller, men vi 

kommer ändå föra en diskussion kring vad som talar för och emot att resultaten kan 

generaliseras för hela Sverige. 

Det som talar för en generalisering är att den typen av företag som undersökts finns i hela 

landet. Det är samma kriterier som gäller för avskaffandet av revisionsplikt vare sig man bor i 

Skåne, Östergötland eller Västerbotten. På så vis menar vi att företagen har mycket 

gemensamt oavsett var i Sverige de kommer ifrån, och därför skulle resultatet kunna 

generaliseras till hela landet. 

Det som talar emot en generalisering är att det kan finnas regionala skillnader. Till exempel är 

det lägre andel småföretag i Västerbotten än i Sverige som helhet: 20,2 % jämfört med 26,3 % 

(Ekonomifakta, 2012). Det skulle även kunna finnas skillnader i företagsanda mellan olika 

regioner och att inställningen till revision påverkas av denna. Något annat som talar emot är 

att Svanström (2008) hittat stöd för att efterfrågan på revision är större i regionen Småland än 

övriga delar av Sverige. Då Svanström inte har empiriskt stöd för några andra geografiska 

samband talar dock detta för att resultaten kan generaliseras på övriga Sverige.  

Sammantaget menar vi ändå, om man inte använder en strikt tillämpning, att resultaten har 

goda möjligheter att kunna generaliseras till stora delar av Sverige, eftersom vi anser att 

kriterierna för att kunna välja bort revision väger tungt och detta medför att företagen är av 

liknande karaktär. Regionen Småland bör dock exkluderas från denna generalisering.  
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Bilaga 1. Intervjumanual  
 

Introduktion.  

”Hej, Jag heter XX, är student på Umeå Universitet och skriver mitt examensarbete om 

småföretagares inställning till revision.  

Ditt företag har blivit slumpmässigt utvalt till vår undersökning. Det tar bara några minuter, 

är helt anonymt, och dina svar skulle vara väldigt värdefulla för oss. Har du möjlighet att 

delta?” 

Om personen är upptagen: ”Kan jag återkomma senare? Ni är viktiga för vår studie.” 

 

Frågor: 

 

1. Hur många ägare har ditt företag? 

Svar: _______ 

2. Hur många av dessa arbetar i företagets löpande verksamhet?  

Svar: ______ 

 

3. Hur tycker du att relationen till revisorn har varit under revisionen förra året? 

Anser du att relationen var:  

 

□ Bra  

□ Varken bra eller dålig  

□ Dålig  

 

□ (Ingen uppfattning) 

 

 

4. Ser du främst revisorn som en rådgivare eller som en granskare? (Nämn ej 

svarsalternativen) 

 

□ Rådgivare  

□ Granskare 

□ Ingen uppfattning 

 

 

5. Har ditt företag köpt andra tjänster, utöver revision från revisionsbyrån under 

tiden då revision var obligatoriskt? (Nämn ej svarsalternativen) 

 

Ja Nej 
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6. Vilka?  

(Ställ denna fråga om respondenten svarade ja på fråga 5. Nämn ej svarsalternativen) 

 

□ Redovisning 

□ Rådgivning 

□ Både redovisning och rådgivning  

□ Övrig 

 

 

7. Hur var ditt förtroende för revisionsbyrån under revisionen förra året?  

     Var förtroendet: 

 

□ Bra  

□ Varken bra eller dåligt  

□ Dåligt förtroende 

 

□ (Ingen uppfattning)  

 

 

8. Vad är din uppfattning om revisionens kostnad i förhållande till nyttan?  

Skulle du säga att:  

 

□ Kostnaden är större än nyttan 

□ Kostnaden är lika stor som nyttan 

□ Nyttan är större än kostnaden 

 

 

 

9. Vilket av följande 4 ord associerar du främst med risk? 

 

□ Fara 

□ Osäkerhet 

□Möjlighet  

□Spänning  

 

 

10. Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på dig?  

Jag kommer att läsa upp tre påståenden: 

 

□ Jag är mer benägen att ta risker än andra 

□ Jag är lika benägen att ta risker som andra 

□ Jag är mindre benägen att ta risker än andra 
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11. Är ditt företag i nuläget i behov av ytterligare externfinansiering, till exempel 

banklån eller riskkapital? (Nämn ej svarsalternativen) 

 

□ Ja, stort behov 

□ Ja, ett visst behov 

□ Nej 

 

 

12. Strävar ditt företag efter tillväxt? (Nämn ej svarsalternativen) 

□ Ja  

□ Nej 

□ Delvis 

 

 

13. Stämmer följande påstående in på ditt företag? ”Revision är en stor kostnad 

för mitt företag” (Nämn ej svarsalternativ) 

 

□ Ja 

□ Nej 

□ Delvis 

 

 

”Tack för din medverkan!” 

 

 


