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SAMMANFATTNING 
 
År 2009 lämnades en proposition till riksdagen som föreslog att små privata aktiebolag ska 
undantas från revisionsplikt i Sverige. Gränsvärdet i propositionen för att bli beviljad 
undantaget var att företaget inte uppnått fler än ett av dessa tre delvärden: 
 
-    antal anställda i genomsnitt mer än 3 personer, 
-    balansomslutning över 1,5 miljoner, 
-    nettoomsättning över 3 miljoner. 
 
Undantaget började gälla från och med den 1 november 2010 och innebär alltså att de 
företag som omfattas av undantaget själva kan välja om de vill ha revisor eller inte. Detta 
ledde fram till våra forskningsfrågor:  
 
Ø Vad kännetecknar de företag som har valt bort revision? 
Ø Vad är revisionsbyråernas erfarenheter och bedömning av konsekvenserna utifrån 

avskaffandet av revisionsplikt samt vilka fortsätta utmaningar ser de inom branschen?  
 
Syftet med studien var att ge en bild av vilka företag som valt bort revision och se hur detta 
påverkat revisionsbyråerna. För att kunna genomföra detta gjordes både en kvantitativ och 
kvalitativ datainsamling. De kvantitativa data som samlats in består av företagsinformation 
från Affärsdata som använts för att kunna ge en bild av vilka företag som valt bort revision. 
De kvalitativa data som samlats in består av intervjuer med revisorer, genom dessa fångas 
deras erfarenheter och bedömningar av konsekvenserna utifrån avskaffandet av 
revisionsplikt. 
 
Det teoretiska ramverket inleds med en beskrivning av revision och dess nyttor. Därefter 
presenteras de teorier som ligger till grund för den kvantitativa delen. Genom dessa 
identifierades faktorer som kan ha en relation till om företaget har revision. Sedan beskrivs 
de teorier som ligger till grund för den kvalitativa delen. Genom dessa skapades 
intervjufrågor till revisorerna.  
 
I studien visades att det är de minsta företagen som väljer bort revision i störst utsträckning. 
De företagen som bildats efter avskaffandet av revisionsplikt väljer bort revision i störst 
utsträckning. Vidare visades några andra faktorer som kan ha en påverkan vid val av 
revision. Detta är dock inget som kan fastställas då studien enbart använt sig av deskriptiv 
statistik. Påverkan av att företag valt bort revision har enligt studien inte varit betydande för 
revisionsbyråerna. Det visades att revisionsbyråerna inte upplevt något betydande 
intäktsbortfall trots att de tappat revisionsuppdrag. Detta kan till stor del bero på att de 
kunderna ofta väljer att köpa andra tjänster av revisionsbyråerna även om de väljer bort 
revision, det kan även bero på att revisorerna blivit mer säljinriktade. Studien visar också 
att revisorerna inte upplever någon ökad konkurrens till följd av avskaffandet av 
revisionsplikt. Slutsatsen är dock att konsekvenserna av lagändringen kan bli tydligare i 
framtiden och konkurrensen kan då tänkas öka. 
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1. INLEDNING 
 
 
I detta kapitel presenterar vi en bakgrund och diskussion till vårt forskningsproblem vilket 
mynnar ut i en problemformulering. Vi redogör även för vårt syfte med studien och dess 
avgränsningar.  
 

1.1 Problembakgrund 
Sedan 1988 har alla svenska aktiebolag varit tvungna att utse en revisor (Proposition 
2009/10:204, s. 143). Före 1988 fanns ett stort incitament till att försöka undvika skatter 
med delvis olagliga medel då någon djupare reglering av finansiella rapporter inte fanns 
(Ryberg, 2011). 
2008 lämnades ett förslag till en proposition om att Sverige skulle anpassa sig till Europa 
Unionens direktiv om att företag får undantas från revisionsplikt om de inte uppfyller två 
av dessa tre delvärden (SoU 2008:32, s. 16): 
 
-        medelantal anställda under räkenskapsåret: 50, 
-        balansomslutning: 4 400 000 euro, 
-        nettoomsättning: 8 800 000 euro. 
 
Detta skulle dock leda till att endast 4 % av Sveriges aktiebolag skulle omfattas av 
revisionsplikt (Proposition 2009/10:204, s. 143). Förslaget fick delad respons, företagarna 
och Svensknäringsliv var positiva till förslaget. Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten 
ansåg däremot att en avsevärt lägre gräns bör användas, alternativt att förändringen 
genomförs stegvis. De ansåg även att det kan leda till högre andel skattefel och ekobrott. 
(Proposition 2009/10:204, s. 57-69) 
År 2009 lämnades en proposition till riksdagen som föreslog att små privata aktiebolag ska 
undantas från revisionsplikt i Sverige. Gränsvärdet i propositionen för att bli beviljad 
undantaget var att företaget inte uppnått fler än ett av dessa tre delvärden (Proposition 
2009/10:204, s. 68): 
 
-        antal anställda i genomsnitt mer än 3 personer, 
-        balansomslutning över 1,5 miljoner, 
-        nettoomsättning över 3 miljoner. 
 
Anledningen till regeringens proposition var framför allt att minska de administrativa 
kostnaderna hänförliga till revision för företagarna. Dessa kostnader är särskilt betungande 
för små och medelstora företag. Uppskattningsvis är genomsnittskostnaden för revision i ett 
aktiebolag som omfattas av det nuvarande undantaget från revisionsplikt 15 000 kronor per 
år. (Proposition 2009/10:204, s. 56) Detta kan i sin tur leda till att revisionsbranschen som 
helhet tappar intäkter (Proposition 2009/10:204, s. 105). Undantaget började gälla från och 
med den 1 november 2010 (Justitiedepartementet, 2010). 
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1.2 Problemdiskussion 
Det har nu gått över två år sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft. Vi vill undersöka hur 
revisionsbranschen har påverkats och förändrats av lagändringen. Detta genom att 
undersöka vad som kännetecknar de företagen som valt bort revision samt hur 
revisionsbyråerna påverkats av lagändringen. För att undersöka vad som kännetecknar de 
företagen som valt bort revision kommer vi att kategorisera alla företag i Sverige som 
ligger utom gränsen för revisionsplikt efter dessa faktorer: storlek, bransch, region, skuld, 
vinstmarginal, avskrivningar, varulager och omsättningshastighet på varulager. På så sätt 
kommer vi se om det finns skillnader mellan företagen som valt bort revision och företagen 
som valt att ha kvar revision baserat på dessa faktorer. För att undersöka hur 
revisionsbyråerna påverkats av lagändringen kommer vi att genomföra intervjuer med 
revisorer från revisionsbyråer. Med detta skapar vi en heltäckande bild över hur 
revisionsbranschen påverkats och förändrats av den nya lagstiftningen. På kundsidan av 
branschen ser vi vad som kännetecknar de företagen som valt bort revision och på 
leverantörssidan ser vi hur revisionsbyråerna påverkats av att vissa företag inte längre 
behöver revision enligt lag.  
 
Om vi enbart undersöker kundsidan eller enbart leverantörssidan av branschen, alltså enbart 
företagen eller enbart revisionsbyråerna, kan vi inte ge en heltäckande bild över hur 
revisionsbranschen som helhet förändrats. Vår kombination av dessa två delar ger just det. 
Tidigare studier, vilka kommer att presenteras senare, har fokuserat på en del av parterna i 
branschen. Dessa studier har till exempel undersökt efterfrågan på revision av företagen 
samt konsekvenser för revisionsbyråerna vid ett slopande av revisionsplikt. Vår studie 
kommer att vara unik då vi kommer att undersöka hur hela branschen förändrats samtidigt 
som den bygger vidare på de tidigare studierna. Vi kommer genom en kombination av en 
kvalitativ och kvantitativ ansats ta fram denna kunskap. Med en kvalitativ ansats kommer 
vi att skapa en förståelse för hur revisorerna uppfattar effekterna av den nya lagstiftningen 
med avseende på intäktsbortfall, konkurrenssituation, nya tjänster, etc. En kvalitativ ansats 
har potential att ge en insikt i revisorernas “nya vardag”. En kvalitativ ansats kan däremot 
inte användas för att undersöka vad som kännetecknar företagen som valt bort revision på 
samma sätt som en kvantitativ ansats. Genom en kvantitativ ansats kommer vi att skapa en 
totalundersökning som visar hur de svenska småföretagen faktiskt agerat i frågan om 
frivillig revision. 
 
För att ge en överblick över hur många som valt bort revision har vi via Bolagsverket tagit 
del av följande siffror (per 2013-01-07). Totalt antal aktiva aktiebolag per 2012-12-31 var 
426 940 stycken. Av dessa har 145 471 stycken registrerat förbehåll om slopad revision. 
Det är alltså 34 % av totalt antal aktiva aktiebolag som valt att inte ha revisor. Av de 
företag som registrerat förbehåll om slopad revision är det 76 184 stycken som har ett 
registreringsdatum före 31 oktober 2010. Antal nyregistrerade aktiebolag efter 31 oktober 
2010 som registrerat förbehåll om slopad revision är 69 287. (Bolagsverket, personlig 
kommunikation, 6 februari, 2013) Det är alltså ungefär hälften av företagen som valt att 
inte ha revision som är registrerade efter lagändringen. 
 
Vi ser alltså att det är en betydande del av företagen i Sverige som valt bort revisionen. Att 
revisionsbyråerna förlorar kunder är vad vi anser ligger till grund för de konsekvenser 
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inskränkandet av revisionsplikten har på revisionsbyråerna och därigenom 
revisionsbranschen. Men finns det något som kännetecknar dessa företag? Inom EU tillåter 
samtliga länder förutom Malta undantag från revisionsplikt (Proposition 2009/10:204, s. 52). 
Hur företagen kommer att agera vid en eventuell inskränkning av revisionsplikten har 
undersökts både nationellt och internationellt (Cellis, 2010; Svanström, 2008). Collis 
(2010) fann att ledningen i 43 procent av företagen i Storbritannien och 41 procent av 
företagen i Danmark ansåg att de skulle behålla revisionen om de blev undantagna. 
Svanström (2008, s. 287) fann att i Sverige ansåg 63 procent av ledningen i svenska företag 
att de skulle behålla revisionen om de blev undantagna. Både Collis (2010) och Svanström 
(2008) undersökte om det fanns någon relation mellan om företagen skulle välja att ha kvar 
revision och storleken på företaget. Utöver detta undersökte Svanström (2008) även om det 
fanns en relation till andra faktorer såsom bransch eller region. Andra forskare har även 
undersökt relationer mellan valet av revision och skulder (Chow, 1982; Senkow et al., 
2001; Carey et al., 2000). Relationen mellan om ledningen väljer att ha revision och vissa 
företagsfaktorer är alltså tidigare studerat. Istället för att genom enkäter fråga ledningen av 
företag, vilket många av de tidigare studierna är grundade på, vill vi se på faktiska siffror 
från företagen som ligger inom gränsen för undantag från revision. Genom att karaktärisera 
företagen efter faktorerna storlek, bransch, region, skuld, vinstmarginal, avskrivningar, 
varulager och omsättningshastighet på varulager vill vi skapa en bild av hur 
revisionsbyråernas kundbas påverkats. 
 
 
Utifrån revisionsbyråernas perspektiv visar bolagsverkets statistik på att de tappat 
revisionskunder, det vore därför intressant att se hur det påverkat dem. Det finns tidigare 
studier angående detta där revisionsbyråerna inte uppfattat detta som något negativt. En 
kvalitativ studie gjord av Jakupovic & Fridell (2011, s. 35) visar att de intervjuade 
revisorerna ser det som positivt att revisionen blivit mer efterfrågestyrd än lagstadgad, 
vilket resulterar i att deras insatser i företagen blir högre värderade än tidigare. 
Finansbarometern undersöker hur företag ser på revisionsbyråer varje år. 2012 var den 
generella uppfattningen bland små företag (1-9 anställda) att de var mer nöjda med sin 
revisor det året än tidigare år. (Finansbarometern, 2012) Jakupovic & Fridell (2011) fann i 
sin studie, att en frivillig revision skapar en bättre miljö för revisionsbyråer och 
småföretagare att arbeta i. Vi tror att detta bidragit till den ökade nöjdheten. Efter slopandet 
av revisionsplikt i mindre aktiebolag har bolagsverket kunnat se en tendens till att antalet 
förseningsavgifter ökat samt att kvaliteten på årsredovisningarna minskat. Bolagsverket har 
en känsla av att det just är små aktiebolag som bidragit till denna ökning. De säger dock att 
det fortfarande är lite tidigt efter reformens ikraftträdande men detta är de första 
konsekvenserna som de sett. (Bolagsverket, personlig kommunikation, 29 januari, 2013) 
Bolagsverket har alltså kunnat se negativa tendenser, vilka visar på att revisionen tillför en 
nytta. Samtidigt har en tidigare studie visat att revisionsbyråerna samt småföretagare ser på 
avskaffningen av revisionsplikt som något positivt (Jakupovic & Fridell, 2011). 
 
I andra länder har en successiv höjning av gränsvärdet genomförts sedan de först 
implementerade ett undantag från revision. EU (då Europeiska Ekonomiska Gemenskapen) 
har sedan 1978 tillåtit medlemsländer att göra ett undantag från revisionsplikt för små bolag. 
År 1994 började Storbritannien med att tillåta undantag från revisionsplikt för små företag. 
Initialt satte de lägre gränsvärden än vad EU standarden tillät. Sedan dess ökade de stegvis 
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gränsvärdena mot EU standarden och 2004 satte de samma gränsvärden som EU standarden 
tillåter. Danmark väntade längre med att tillåta ett undantag. Först 2006 började de tillåta 
små företag att göra ett undantag från revisionsplikten. Även de satte initialt sina 
gränsvärden på en lägre nivå än vad EU standarden tillåter. (Collis 2010, s. 212-213; 
Proposition 2009/10:204, s. 52-53) Vi finner det troligt att gränsen även kommer att höjas i 
Sverige då EUs standard använder ett högre gränsvärde samt att både Storbritannien och 
Danmark successivt ökat sina gränsvärden mot EUs standard. 
 
De flesta studierna som finns i Sverige handlar om vad man förutspått att slopandet av 
revisionsplikt för mindre aktiebolag skulle innebära (bland annat Jakupovic & Fridell, 2011). 
Internationellt sett finns det liknande studier som undersökt efterfrågan på revision (bland annat 
Collis 2010). Det finns en del forskning om vad den nya lagändringen haft för konsekvenser för 
revisionsbranschen och företagen (bland annat Ström & Strand, 2012 och Alstermark & 
Kopparmalms, 2012). Konsekvenserna för revisionsbranschen har dock inte varit så tydliga i 
dessa studier. Det har nu gått mer än 2 år sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft så de 
eventuella konsekvenserna tror vi bör vara tydliga nu än tidigare. Det finns heller ingen tydlig 
statistik kring vilka företag som valt bort revision. Med detta som bakgrund finner vi det 
intressant att skapa statistik över vilka företag som har valt bort revision. Vi vill även se på hur 
revisionsbyråerna påverkats av den nya lagstiftningen, se hur de har hanterat bortfallet av 
revisionskunder samt undersöka vilka fortsätta utmaningar de ser inom branschen. Det finns 
som tidigare nämnt en sannolikhet att även Sverige succesivt höjer gränsvärdena för vilka 
företag som omfattas av revisionsplikt, det kan vara en potentiell framtida utmaning för 
revisionsbyråerna. Genom att undersöka detta ger vi en tydligare bild över hur 
revisionsbranschen har förändrats. 
 
Vi ser flera intressenter som kan dra nytta av vår studie. Vår studie som helhet ämnar, som vi 
tidigare beskrivit, att undersöka hur revisionsbranschen som helhet har påverkats av 
avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Att undersöka hur revisionsbranschen som 
helhet påverkats ser vi främst är intressant för lagstiftare och forskare på området, även om 
detta troligtvis även kan vara intressant för revisionsbyråerna. Lagstiftare, både i Sverige och 
andra länder, kan använda vår studie som underlag för att bland annat förutspå hur 
inskränkningar i revisionsplikten kan tänkas påverka branschen. Till exempel kan lagstiftare i 
andra länder som ännu har full revisionsplikt se hur en inskränkning kan tänkas påverka både 
utbudet av revisionskunder och påverkan på både stora och små revisionsbyråer, det vill säga 
påverkan på revisionsbranschen. Andra länder måste självklart ta i beräkning omständigheter 
som skiljer sig mellan det landet och Sverige. Vi ser att forskare kan dra nytta av vår studie då 
den vidareutvecklar tidigare studier. De flesta tidigare studier som finns har gjorts innan 
lagändringen och förutspått vad slopandet av revisionsplikt för mindre aktiebolag skulle 
innebära. Det finns också ett fåtal studier som gjorts kort efter lagändringen. Nu har det gått en 
längre tid sedan lagändringen trädde i kraft vilket bör innebära att de eventuella 
konsekvenserna är mer tydliga än tidigare. Vi tänker oss som sagt att även revisionsbyråerna 
kan finna vår studie intressant. Genom den kvalitativa delen av studien kan revisorer se andra 
revisionsbyråers uppfattning om vad lagändringen inneburit samt hur de har agerat. Den 
kvantitativa delen tror vi också kommer att vara intressant för revisionsbyråerna. Detta då vi 
ämnar undersöka om vissa faktorer såsom företagsstorlek har någon relation till om förtagen 
har kvar revision eller inte. Det tror vi kan vara intressant för revisionsbyråerna då det är deras 
kunder det handlar om.  
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1.3 Problemformulering  
Det har nu gått mer än två år sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft. Det bör därför vara 
tydligare vilka företag som valt bort revision samt hur detta påverkat revisionsbyråerna. Det 
är troligt att Sverige likt Storbritannien och Danmark succesivt höjer gränsvärdena för vilka 
företag som omfattas av undantaget från revisionsplikt. Detta leder till vår 
problemformulering: 
 
Ø Vad kännetecknar de företag som har valt bort revision? 
 
Ø Vad är revisionsbyråernas erfarenheter och bedömning av konsekvenserna utifrån 

avskaffandet av revisionsplikt samt vilka fortsätta utmaningar ser de inom branschen?  

1.4 Syfte 
Vi vill ge en bild av vilka företag som valt bort revision och genom att kategorisera dessa 
se om det finns några tydliga trender. Vi kommer bland annat att titta på om det finns en 
relation mellan företagens storlek, skulder, bransch, region och om de har revision. Då 
lagändringen förmodligen inneburit att en del företag valt bort revision vill vi även 
undersöka hur detta påverkat revisionsbranschen samt vad revisorernas uppfattning är om 
de eventuella konsekvenserna. Vi vill genom vår studie ge en ökad förståelse om 
revisionsbranschen och dess framtid. 

1.5 Avgränsning 
Vi kommer endast att genomföra intervjuer med revisionsbyråer i Umeå och Skellefteå. Vi 
får därmed endast deras uppfattning kring vårt forskningsområde vilket kan skilja sig mot 
revisionsbyråer i andra geografiska områden.  
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2. METOD 
 
 
I detta kapitel ger vi läsaren en motivering till vårt ämnesval. Vi beskriver även våra 
tidigare erfarenheter. Vidare förklarar vi vårt val av kunskapssyn, angreppssätt och 
metodval. Kapitlet avlutas med att beskriva studiens perspektiv samt hur vi valt teorier.  
 

2.1 Val av ämne 
 
Valet av ämnesområde kändes självklart för oss. Vi båda har inriktat oss på redovisning i 
vår utbildning. Det är inom detta område vi båda har störst kunskap då vi studerat detta 
område mer än något annat. Frågan som kvarstod var då vilket specifikt ämne inom 
redovisning/revison vi ville undersöka. Valet föll på slopandet av revisionsplikt, vilka 
konsekvenser detta medfört och eventuella framtida utmaningar för revisionsbranschen. 
Detta känns som ett högaktuellt ämne då den nya lagstiftningen trädde i kraft för ca 2 år 
sedan och man nu bör kunna se vilka konsekvenser detta medfört. Samtidigt finns det en 
stor sannolikhet att lagstiftningen kommer att justeras i framtiden vilket torde medföra 
ytterligare utmaningar för revisionsbranschen, den bransch vi båda ser vår framtida karriär 
inom. 

2.2 Förförståelse 
Det finns två olika typer av förförståelse, förstahands- och andrahandsförförståelse. 
Förstahandsförförståelsen innefattar bland annat praktiska erfarenheter och 
andrahandsförförståelsen innefattar teoretiska kunskaper. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25, 
76) Vi besitter både en del förstahands- och andrahandsförförståelse. 
  
Alexander besitter förstahandsförförståelse genom att han via ett förtroendeuppdrag från 
handelshögskolans studentförening i Umeå genomfört den löpande bokföringen åt ett 
mindre aktiebolag. Detta gav honom praktiska kunskaper inom löpande bokföring. Han har 
också varit anställd vid handelshögskolan i Umeå som amanuens. Anställningen innebar att 
han agerade handledare i ett bokföringscase för studenterna i kursen externredovisning. 
Detta gav honom ytterligare erfarenhet i löpande bokföring. 
  
Både Alexander och Magnus besitter andrahandsförförståelse. Alexander har läst 
redovisning på C- nivå och Magnus har läst redovisning på D- nivå. På C- kursen 
genomfördes bland annat ett revisionscase tillsammans med Ernst & Young där Alexander 
fick en inblick i hur revisorerna arbetar. Ett av momenten på D- kursen var Advance 
Auditing, där lärde Magnus sig varför revision behövs och hur man genomför revisionen. 
Alexander har också deltagit i ett utbildningsprogram hos Ernst & Young som bestod av 
sex stycken utbildningsträffar. Där fick han en lite mer genomgående inblick i 
revisionsyrket.  
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Vi har därmed en del kunskap och förståelse inom ämnet vilket vi anser vara en tillgång. 
Det är dock inte så mycket kunskap, erfarenheterna har mestadels gett oss ett intresse att 
fördjupa oss inom detta område. 

2.3 Kunskapssyn 
Vi vill diskutera två olika vetenskapliga synsätt; positivism och hermeneutik. Skillnaden 
mellan dessa är enkelt sagt att positivismen förklarar kunskapen medan hermeneutiken 
förstår kunskapen. Inom positivismen betraktas ofta sociala sammanhang och förlopp som 
fakta och objekt som går att mäta. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62) Genom ett positivistiskt 
synsätt formuleras hypoteser som sedan testas genom empirisk prövning för att sedan 
förkastas eller bekräftas (Patel & Davidson, 2011, s. 27). De data som samlas in brukar man 
sedan vilja generalisera till en population (Bryman & Bell, 2005, s. 27). Vi har i vårt arbete 
inte skapat hypoteser trots vårt deduktiva angreppssätt, vilket vi kommer diskutera senare. 
Enligt det hermeneutiska synsättet syftar forskningen till att uppnå förståelse av det 
studerade området, som till exempel en händelse. Det är just det vi vill uppnå i vårt arbete. 
Vi vill nå en förståelse kring vilka företag som valt bort revision samt revisionsbyråernas 
uppfattning kring konsekvenserna av den nya lagstiftningen och vilka fortsatta utmaningar 
branschen står inför. För att uppnå förståelse i den meningen så krävs det tolkning. 
Hermeneutiken innebär att ingen tolkningsprocess börjar helt förutsättningslös, utan 
tolkaren närmar sig sitt material med en viss förförståelse (Johansson, 2011, s. 96). I vårt 
fall har vi grundläggande förförståelse om branschen vilket vi tidigare beskrivit. Genom 
den befintliga litteraturen på området har vi också bildat oss en uppfattning om vårt 
forskningsområde som har varit till hjälp för vårt fortsatta arbete. 

2.4 Angreppssätt 
För att besvara vår problemformulering har vi startat med att samla in relevant data om vad 
som hittills hänt sedan den nya lagstiftningen trätt i kraft. Vi har sedan samlat in relevant 
teori som vi använt som underlag för våra frågeställningar gentemot revisionsbyråerna. 
Detta liknar den deduktiva teorin som är den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet 
mellan teori och empiri inom samhällsvetenskaperna ser ut. Inom detta angreppssätt utgår 
man ifrån befintlig teori som finns på området för att sedan bilda hypoteser som ska testas 
genom empirisk granskning. Teorin och de bildade hypoteserna styr 
datainsamlingsprocessen. Resultatet från datainsamlingen bekräftar eller förkastar 
hypoteserna, och teorin revideras. (Bryman & Bell, 2005, s. 23) Vi har dock inte skapat 
hypoteser utifrån vår insamlade teori. Vi har istället att genomfört intervjuer med frågor 
baserat på teorin för att få revisionsbyråernas uppfattning kring ena delen av vårt 
forskningsproblem. För att kunna besvara den andra delen har vi använt teori för att hitta 
faktorer som kan ha en relation till om företag har revision eller inte. Vi använder oss av ett 
deduktivt angreppssätt. Det andra angreppssättet som finns är induktivt och innebär att 
teorin är resultatet av en forskningsinsats. Detta är således motsatsen till det deduktiva 
angreppssättet. Vi kommer i vårt arbete inte skapa nya teorier. Därmed använder vi oss inte 
av det induktiva angreppssättet. (Bryman & Bell, 2005, s. 25) 
 
Deduktion: Teori -> observationer/resultat          Induktion: Observationer/resultat -> teori 
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2.5 Metodval 
För att kunna uppfylla vårt syfte och ge en heltäckande bild av hur revisionsbranschen 
påverkats av lagändringen har vi valt att göra både en kvantitativ och kvalitativ 
datainsamling. En kvantitativ datainsamling brukar ofta innefatta siffror vilka man gör 
mätningar på för att kunna generalisera resultat (Bryman & Bell, 2005, s. 322). En 
kvalitativ datainsamling innefattar ofta ord vilka man använder sig av vid presentationen av 
sin analys (Bryman & Bell, 2005, s. 322). Genom en kvantitativ metod vill vi visa vilka 
företag som valt bort revision och genom en kvalitativ metod vill vi se hur detta påverkat 
revisionsbranschen. Vi kommer alltså genom kvantitativ data skapa en bild av vilka företag 
som valt bort revision och genom kvalitativa intervjuer med revisorer få deras uppfattning 
och tolkning kring hur lagändringen påverkat revisionsbyråerna. Den kvantitativa 
datainsamlingen består av företagsinformation som vi hämtat från Affärsdata. Den 
innefattar bland annat information om vilka företag som har revisor och inte. Den 
kvalitativa datainsamlingen har bestått av intervjuer där vi har lämnat utrymme för 
respondenterna att diskutera fritt kring våra huvudområden. Vi har också haft med oss 
konkreta frågor som ofta blivit följdfrågor till det respondenterna talat om. Detta liknar 
alltså en semi-strukturerad intervju. Under en semi-strukturerad intervju har forskaren en 
lista över specifika teman som ska beröras men respondenten har ändå stor frihet att 
utforma svaren på sitt sätt. En helt ostrukturerad intervju hade istället lämnat mer utrymme 
till respondenten att tala fritt kring forskningsområdet. En sådan intervju tenderar att likna 
ett vanligt samtal (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Då vi har en del specifika frågor som vi 
ville ha svar på blev en semi-strukturerad intervju det rätta valet. Från början hade vi endast 
tänkt genomföra intervjuer med revisionsbyråerna. Vi insåg snabbt att det inte fanns någon 
statistik på vilka företag som valt bort revision i Sverige. Därmed valde vi också att göra en 
kvantitativ datainsamling för att underbygga den kvalitativa delen. På så sätt skapar vi en 
heltäckande bild av hur lagändringen påverkat revisionsbranschen; vilka företag har valt 
bort revision och hur har det påverkat revisionsbyråerna. Begränsningen i detta blir att vi 
inte kunnat gå så djupt i de två delarna. Vår kvantitativa del kommer därför endast att bestå 
av deskriptiv statistik, hade vi endast gjort den kvantitativa delen hade vi gjort mer 
ingående statistiska tester. Om vi istället endast gjort den kvalitativa delen hade vi gjort fler 
och mer ingående intervjuer. 

2.6 Perspektiv 
Vi har valt att fokusera på revisionsbyråernas perspektiv av det angivna problemet. Detta då 
vi finner det intressant att se hur lagändringen påverkat revisionsbyråerna. En annan 
synvinkel hade varit att undersöka hur lagändringen påverkat företagen som nu undantas. 
Ytterligare en synvinkel hade varit att se vad lagändringen haft för samhällsekonomisk 
påverkan. De två senare synvinklarna hade dock inte besvarat vår problemformulering. 

2.7 Val av källor och teori 
Det finns mycket teori på området kring slopande av revisionsplikt. Både internationell och 
svensk forskning. Den mesta forskningen i Sverige är gjord innan slopandet trädde i kraft 
och handlar om vilka konsekvenser en ny lagstiftning skulle kunna få för påverkan på 
revisorer, företag etc. Medan den internationella forskningen även innefattar vad som 
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faktiskt hänt i vissa länder där lagen kring revisionsplikt succesivt ändrats. Vi har använt 
oss av både den internationella och svenska teorin på området. Denna teori återfinns både i 
inledningen och i teoriavsnittet. Teorin består av internationella artiklar som 
exempelvis; ”The demand for the audit in small companies in the UK” och ”Audit 
Exemption and the Demand for Voluntary Audit: A Comparative Study of the UK and 
Denmark.” För att hitta relevanta internationella artiklar har vi använt oss av Umeå 
Universitets olika databaser. Där har vi använt oss av sökord som till exempel “Voluntary 
Audit”, “Audit Demand” och “Audit competition”. Vi har använt svenska artiklar från 
bland annat tidskriften Balans, som är utgiven av FAR. Vi har också använt oss av en del 
resultat från svenska uppsatser som till exempel “Varför väljer små aktiebolag att behålla 
revisorn?” och “Avskaffandet av revisionsplikten: Möjlig påverkan på revisionsbyråer och 
små aktiebolag” samt regeringens proposition till lagändringen. Böcker har använts till att 
redogöra för vetenskapliga utgångspunkter, vissa begrepp som till exempel revision. Teorin 
har legat som grund för hela vårt arbete. Genom att studera teorin har vi funnit de källor 
som vi funnit mest relevanta för vår studie.  

2.8 Källkritik 
Källorna ska vara äkta och giltig för den informationen som används. För att en granskning 
av äkthet och giltighet ska vara möjlig krävs att källorna finns tillgängliga. (Hultén et al., 
2007, s. 83) Våra källor kommer huvudsakligen från internationella vetenskapliga artiklar 
som mestadels är peer reviewed. Peer reviewed funktionen innebär att artiklarna blivit 
granskade av forskare eller andra personer med stor kunskap inom området innan de 
publicerats. Den litteratur och de vetenskapliga artiklar vi använt är så ny som möjligt för 
att bäst säkerställa aktualiteten. Vi har endast ett fåtal källor som är publicerade före år 
2000. Det handlar till exempel om kurslitteratur där innehållet är aktuellt än idag. Vi har 
också i allra största mån använt primärkällor för att säkerställa att inget har uteslutits från 
originalet och att inget av innehållet ändrats vilket kan uppstå vid andrahandskällor (Hultén 
et al., 2007, s. 89). Vi har använt oss av en del svenska uppsatser. Vi är medvetna om att 
dessa källor är mindre pålitliga. Det är svårt att fastställa äktheten och giltigheten då de inte 
är granskade på samma sätt som peer review artiklar. Vi har därmed inte använt oss av 
svenska uppsatser i så stor utsträckning, och när vi gjort det har vi oftast kompletterat med 
internationella artiklar.  
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3. TEORI 
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den teori som ligger till grund för vår 
undersökning. Kapitlet startar med en redogörelse för vad revision är och vilken nytta den 
tillför. Dessa (3.1 & 3.2) ingår i vår kvalitativa del av arbetet och ger läsaren 
grundläggande kunskaper i revision som underlättar förståelsen i kommande teoriavsnitt. 
Under avsnitt 3.3 redogör vi för den teori som ligger till grund för den kvantitativa delen 
av vår studie. Resterande avsnitt är teori som ligger till grund för den kvalitativa delen av 
studien. 
 

3.1 Revision 
Syftet med en revision är att revisorn ska kunna uttrycka en åsikt om bokföring, 
årsredovisning och ledningens förvaltning av ett bolag. Revisorn uttrycker sin åsikt i en 
revisionsberättelse. För att kunna forma en åsikt samlar han eller hon objektivt in och 
utvärderar bevis. Revisionen ska följa god redovisningssed och de insamlade bevisen är vad 
som ligger till grund till revisorns åsikt. (Eilifsen et al., 2010, s. 4-21; Proposition 
2009/10:204, s. 49-65) När revisorn gör sitt utlåtande finns alltid en risk att åsikten är fel, 
detta kallas revisionsrisk. Det är risken för att revisorn uttrycker en åsikt att det inte finns 
några väsentliga fel fast det faktiskt gör det. Ett väsentligt fel kan definieras som en 
felaktighet, självständig eller aggregerad, vilken troligen skulle påverka ett finansiellt beslut 
av en användare baserat på de finansiella rapporterna. Revisionsrisken uppkommer genom 
att det oftast inte är kostnadseffektivt att granska alla faktorer relaterat till de finansiella 
rapporterna. Revisorns åsikt ger därför inte en full garanti att väsentliga fel inte finns, den 
ger däremot en hög grad av försäkran om detta. (Eilifsen et al., 2010, s. 4-21) 
  
Det är vanligt att i vardagsspråk referera till en revisor som en person med bred kunskap 
inom ekonomi och att en revision är både kontroll och rådgivning. Det finns alltså ofta 
ingen kunskap om vad som är revision och vad som är rådgivning hos allmänheten. Detta 
kan bli extra tydligt när revisionen är lagstadgad. (Norberg & Thorell, 2005, s. 33) Bolag 
som omfattas av undantaget från revisionsplikt vet kanske därför inte alla gånger vad de 
väljer bort. Upplever revisionsbyråerna att deras kunder vet skillnaden på revision och 
rådgivning? Kan det vara så att företag väljer bort revision utan att veta vad det är? 

3.2 Nyttan av revision 
Revisionen tillför både en extern och intern nytta till företagen. Den externa nyttan syftar 
till att göra utomstående intressenter nöjda medan den interna nyttan hjälper 
företagsledningen. Vi finner båda dessa nyttor viktiga att förklara för att få en förståelse om 
vilka typer av tjänster som kan vara ett alternativ till revision. Studier på företag 
undantagna från revisionsplikt har visat att agentrelationer till utomstående ägare är en av 
de faktorer som influerar företagsledningens beslut om revision. De har även funnit att 
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andra agentrelationer påverkar beslutet (Collis et al. 2004; Collis, 2010; Niemi et al. 2012). 
Collis et al. (2004) fann i sin studie att agentrelationer till utomstående ägare och långivare 
var två anledningar till varför företag valde valfri revision i Storbritannien. Hon fann även i 
en senare studie på Danska företag att dessa två agentrelationer var anledningar till att 
företag valde valfri revision även där. Dock fanns ingen signifikant relation mellan valfri 
revision och leverantörer/kreditgivare. (Collis, 2010, s. 227) Små bolag har ofta bara en 
ägare och denna är inte utomstående, utan driver företaget. I dessa fall har ägaren full insyn 
i företagets räkenskaper och behöver därför inte revision i samma utsträckning. 
(Proposition 2009/10:204, s.56; Norberg & Thorell, 2005, s36-37) Ett exempel på en extern 
nytta som revisionen tillför är att företag med revision betalar generellt sätt mindre i ränta 
på sina lån. Detta gäller oftast små okända företag där risken att låna ut pengar ofta är 
större. Ju större och mer välkända företagen blir desto mindre förmånliga blir 
räntekostnaderna hänfört till revisionen. (Blackwell et al., 1998, s. 68-69) Om företaget inte 
har utomstående intressenter försvinner en del av revisionens nytta. 
 
Förutom nyttan för de utomstående intressenterna innebär revisionen även en intern nytta i 
företaget. Revisionen kan ha ett betydande värde för företagsledningen då en reviderad 
redovisningsinformation innebär ett förbättrat beslutsunderlag för företagsledningen. 
(Collis et al., 2004, s. 96) Detta då företagets processer, rutiner och finansiella rapporter har 
genomgått en kvalitetskontroll. Det ger företagsledningen en trygghet och en bättre 
övergripande kontroll över företaget. Collis et al. (2004, s. 96-97) kom fram till att den 
främsta anledningen till att företag som inte har krav på revision, ändå väljer att ha kvar 
revision är just på grund av kvalitetssäkringen revisionen ger. Collis et al. (2004, s. 90) 
nämner också att i just mindre företag kan risken vara hög för att väsentliga fel uppkommer 
och att redovisningskontrollen inte upptäcker detta. Det kan dock finnas möjlighet till 
enklare granskningstjänster vilket vi kommer diskutera i kommande avsnitt. Kanske nöjer 
sig de mindre företagen med en enklare granskning av räkenskaperna för att kvalitetssäkra 
sin redovisning? Detta är något vi kommer att undersöka. Väldigt små företag har trots allt 
inte lika mycket redovisning att kontrollera. 

3.3 Vilka företag har kvar/väljer bort revision 
Vi har inte funnit några studier som på något sätt kartlagt vilka företag som valt bort och 
vilka som valt att ha kvar revision, varken i Sverige eller internationellt. Det finns tidigare 
studier som undersökt efterfrågan på frivillig revision. Till exempel Collis (2010, s. 226), 
hon fann att i Danmark och Storbritannien var det 41 % respektive 43 % av företagen som 
är undantagna från revisionsplikt som skulle ha kvar revision. Hon, och även andra, har 
också undersökt om vissa faktorer kan förutsäga om företag kommer att välja att ha 
revision. Vissa av dessa har studerat om det finns en relation mellan exempelvis 
företagsstorlek samt skulder och om företag har revision. Dock fokuserar de flesta av dessa 
tidigare studier på agentrelationer till utomstående ägare och andra intressenter. (Chow, 
1982; Collis, 2010; Senkow et al., 2001) Vi har valt att undersöka företagsstorlek, skulder, 
region, bransch och dess relation till valet av revision. Anledningen till att vi valt just dessa 
är att andra studier funnit en relation mellan dessa och valet av revision (Chow, 1982 & 
Carey et al., 2000; Collis, 2010; Senkow et al., 2001; Svanström, 2008). Vi finner det 
därför relevant att undersöka om dessa relationer finns i Sverige. Det hade också varit 
intressant att undersöka om ägandeförhållanden påverkar valet av revision då denna 
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koppling visats i andra länder (Collis, 2010). Detta är inget vi kan undersöka, vilket vi 
kommer att redogöra för i kapitlet Praktisk Tillvägagångssätt. 
 
Utöver dessa faktorer kommer vi även att undersöka vinstmarginal, avskrivningar, 
varulager, omsättningshastighet på varulager och dess relation till valet av revision. Vi har 
inte funnit några tidigare studier som undersökt om dessa har en påverkan vid valet av 
revision. Vi tror dock att det kan finnas en relation mellan dessa och val av revision. 
Företag som gör höga vinster kanske kan tänkas vara villiga att betala för revision i större 
utsträckning än företag med lägre vinster. Detta då de inte har samma press att skära ner på 
kostnader. Höga avskrivningar, stort varulager och/eller låg omsättningshastighet på 
varulagret kan medföra en risk för fel i bokföringen. Därmed kan det tänkas att företag med 
höga avskrivningar, stort varulager och/eller låg omsättningshastighet på varulagret väljer 
att ha revision i större utsträckning då den ger en oberoende kontroll av företagens 
bokföring. 

3.3.1 Företagsstorlek 
Företagsstorlek kan vara en betydande faktor vid val av revision. De administrativa 
kostnaderna hänförlig till revision är särskilt betungande för små och medelstora företag. 
(Proposition 2009/10:204, s. 56) Ju större företagen blir desto mindre blir 
revisionskostnaden i relation till nyttan revisionen medför (Collis, 2010, s. 217). Chow 
(1982, s. 278 & 287) fann i sin studie på amerikanska publika företag att företagsstorlek 
kunde förutsäga om företaget väljer att ha frivillig revision, även om stödet var svagt. 
Storleken på företaget mättes som totala tillgångar och ju större företaget var desto högre 
var sannolikheten att de hade revision. (Chow, 1982, s. 278 & 287) Carey et al. (2000) 
undersökte hur företagsstorlek påverkade efterfrågan på revision i familjeägda företag i 
Australien. De använde omsättning, antal fulltidsanställda och balansomslutning för att 
beräkna företagsstorleken. Till skillnad från tidigare studier hade företagsstorlek ingen 
betydelse för om företaget efterfrågade revision. Dock tror författarna att en förklaring till 
detta kunde vara att små- och stora familjeföretag var underrepresenterade i urvalet. (Carey 
et al., 2000, s. 49) Collis (2010, s. 226) fann en relation mellan omsättning och efterfrågan 
på revision i både Danmark och Storbritannien, ju högre omsättning desto troligare att 
företagen efterfrågar frivillig revision. Denna studie visade även att omsättning fristående 
från resterande av EUs gränsvärden (balansomslutning och antal anställda) kunde förutsäga 
efterfrågan på revision. (Collis, 2010, s. 226) Baserat på tidigare litteratur bör det alltså vara 
de minsta företagen som väljer bort revision och ju större företagen är desto större andel 
bör ha revision. Genom att titta på data för svenska företag som är undantagna från 
revisionsplikt vill vi se om detta även stämmer för svenska företag.	  

3.3.2 Skulder 
Skulder kan vara en betydande faktor vid val av revision, som vi nämnt i avsnitt 3.2 nyttan 
av revision. Hope et al. (2011, s. 944-945) undersökte 29 829 unika företag i 68 länder. De 
fann att privata företag som har en extern revisor upplever lägre begränsningar gällande 
tillgång till externt kapital. En annan studie fann att små privata företag i USA gynnas av 
att revision genom att de får bättre tillgång till krediter. (Allee & Yohn, 2009, s. 24) Vidare 
fann Chow (1982, s. 278 & 287) att hävstång var en faktor som kunde förtursäga om 
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företag väljer att ha frivillig revision. Hävstång mätt som totala skulder i relation till totala 
tillgångar, ju högre hävstång desto högre sannolikhet att de hade revision. En annan studie 
på privata företag i Kanada fann däremot att relationen mellan skulder och totala tillgångar 
inte hade någon direkt relation till valet att ha kvar revision (Senkow et al., 2001, s. 111). 
Bland de familjeägda företagen i Australien som Carey et al. (2000, s. 49) undersökte fanns 
en positiv korrelation mellan skulder och efterfrågan på revision, även här mättes skulder 
som totala skulder i relation till totala tillgångar. Baserat på dessa tidigare studier bör vi 
alltså kunna se att ju mer skulder företagen har i relation till totala tillgångar, alltså ju större 
del av verksamheten som finansieras genom skulder, desto större andel av företagen bör ha 
revision. Vi kommer i vår studie titta på om detta stämmer för de företag som i Sverige är 
undantagna från revisionsplikt. 
 
Vidare vill vi även se om det finns andra skuldrelaterade bokföringsposter som visar på en 
relation till valet om revision. Minnis (2011, s. 497) undersökte privata företag i USA och 
drog slutsatsen att långivare anser att en extern kontroll av finansiella rapporter är värdefull. 
Samma studie visade att företagen med reviderade finansiella rapporter erhöll en betydligt 
lägre räntekostnad. Även Blackwell et al. (1998, s. 68-69) fann att företag med revision 
generellt sätt betalar mindre i lånekostnader. Företag kan alltså, när det kommer till kostnad 
för skulder, gynnas av att revideras. Vi vill se om det finns någon trend mellan storleken på 
företagets räntekostnader och om företagen väljer bort revision.  
Utöver räntekostnaderna kommer vi även se om det finns någon relation mellan långfristiga 
skulder och leverantörsskulder och om företagen väljer bort revision. För dessa två 
bokföringsposter har vi inte funnit några tidigare studier som undersökt. Vi finner dessa 
intressanta att undersöka då begreppet skulder är brett och innefattar många olika 
bokföringsposter. 

3.3.3 Region 
Region är en viktig faktor som man ofta tar hänsyn till vid forskning kring beteendet hos 
små och medelstora företag (Boter, 2000, s. 47). En doktorsavhandling gjord år 2008 vid 
Umeå Universitet undersökte regionala skillnader i efterfrågan på revision. De regionerna 
som undersöktes och jämfördes var Stockholm, Småland och Norrland. De länen som 
undersöktes inom regionerna var: Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Västerbotten, Jämtland, 
Gävleborg och Stockholms län. Anledningen till att just dessa regioner användes var att de 
skiljer sig åt i olika avseenden och totalt sätt skulle kunna representera situationen för små 
och medelstora företag i Sverige. Stockholm kan betraktas som ett centrum för ekonomisk, 
administrativ och politisk aktivitet. Småland betraktas i studien som en region med mycket 
goda företagarvillkor. Norrland karakteriseras som en glest befolkad region. (Svanström, 
2008, s. 102) Resultatet från studien visade att Småland var den region där företag i störst 
utsträckning tänkt ha kvar revision vid en lagändring. Därefter kom Norrlandsföretagen 
följt av Stockolmsföretagen. (Svanström, 2008, s. 156) Studien gjordes innan lagändringen 
och var därmed en prognos om hur företag tänkt agera när lagändringen trädde i kraft. Vi 
har nu möjligheten att undersöka det faktiska resultatet. Finns det en tydlig skillnad mellan 
regioner där vissa företag väljer bort revisorer i högre utsträckning än andra regioner?  

3.3.4 Bransch 



	   14	  

Det finns äldre forskning kring hur företags efterfrågan på revision kan vara relaterat till 
branschspecifika faktorer. Chow (1982, s. 277 & 289) beskriver i sitt arbete att företag med 
komplexa operationer har högre kostnader för revision och därmed kan tänkas välja bort 
revisionen i större utsträckning. Senkow (2001) undersökte efterfrågan på revision utifrån 
tre breda branschkategorier; tillverkande företag, handelsföretag och serviceföretag. 
Resultatet visade att det inte fanns något samband mellan dessa breda branschkategorier 
och efterfrågan på revision. (Senkow 2001, s. 105 & 109) Även Svanström (Svanström, 
2008, s. 136 & 159) undersökte efterfrågan på revision baserat på dessa tre 
branschkategorier i Sverige och resultatet visade inget samband. Den svenska studien 
gjordes innan lagändringen i Sverige trädde i kraft. Vi vill nu undersöka det faktiska 
resultatet. Kan vi se en relation mellan branschtillhörighet och efterfrågan på revision?  

3.4 Revisionskostnader 
Huvudsyftet med att avskaffa revisionsplikten är att sänka företagens administrativa 
kostnader, av vilka revision utgör en stor del. Genom att ta bort den lagstadgade revisionen 
sparar företagen in den kostnaden. De kan då i större utsträckning köpa in rådgivnings- och 
granskningstjänster de behöver för att på bästa och mest kostnadseffektiva sätt upprätthålla 
ordning i verksamheten. (Proposition 2009/10:204, s. 56) Collis (2003, s. 42) fann att de 
främsta anledningarna till varför företag i Storbritannien skulle välja bort revision var att 
företaget ansåg att den inte tillförde något eller att det skulle innebära en kostnadsbesparing. 
  
I propositionen förutsågs att avskaffandet av revisionsplikt kommer skapa en mer 
efterfrågestyrd marknad. Små företag kan välja de rådgivnings- och revisionstjänster de 
själva känner att de behöver. De uppskattade även att priserna på dessa tjänster kommer att 
sjunka på grund av den ökade konkurrensen. (Proposition 2009/10:204, s. 143) I en tidigare 
studie utförd i Sverige hade alla de tre intervjuade revisionsbyråerna en uppfattning om att 
priset på revision kommer öka i och med avskaffandet. De ansåg att de som vill ha en 
revision kommer att vara i behov av den och kommer därför vara villiga att betala ett högre 
pris. (Jakupovic & Fridell, 2011, s. 40) Vi vill veta vad revisionsbyråernas uppfattning är 
om detta. Har priserna ökat eller minskat och hur kommer en eventuell höjning av 
gränsvärdet påverka priset?                                                                                                     

3.5 Alternativa granskningsmetoder 
Förutom revisionen finns det andra granskningsmetoder som kan användas för att 
kontrollera företagens uppgifter. Skatteverket har ett flertal möjligheter att kontrollera och 
ta del av företagens uppgifter. Men för att kontrollera räkenskaper under löpande 
beskattningsperiod krävs en revisor. Skatteverket kan endast kontrollera ett företags 
räkenskaper under löpande beskattningsperiod efter beslut om taxerings- eller 
skatterevision. Det är den mest ingripande kontrollåtgärden. I propositionen till 
lagändringen föreslogs en enklare kontrollåtgärd, som inte är lika resurskrävande som 
taxerings- eller skatterevision. Utredningen föreslog att skatteverket ska kunna begära in 
bland annat räkenskaper genom ett föreläggande. Denna kontrollåtgärd innebär inte någon 
utökad uppgiftsskyldighet för företagen utan endast en möjlighet för skatteverket att 
kontrollera att den skyldighet som företagen redan har efterlevs. (Proposition 2009/10:204, 
s.88-95) 
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Ytterligare ett förslag från regeringen var att näringsidkaren ska i självdeklarationen lämna 
uppgift om huruvida en uppdragstagare (exempelvis en redovisningskonsult) har biträtt vid 
upprättandet av årsbokslutet eller årsredovisningen och/eller om räkenskaperna blivit 
reviderade. Detta ger skatteverket information om vilka företag som anlitar uppdragstagare 
eller revisor och hur detta skiljer sig åt beroende på bransch, företagsform och 
företagsstorlek. Därigenom kan skatteverket rikta information och kontroller mot rätt 
kategorier av näringsidkare. (Proposition 2009/10:204, s. 94-95) 
 
I utredningen nämns också att många av de företag som väljer bort revision kommer 
sannolikt att anlita en extern redovisningskonsult eller andra icke lagreglerade 
granskningstjänster av kvalificerade revisorer. Som till exempel enbart upprättande av 
årsredovisningen. Utredningen visar också att reformen kan ge upphov till nya typer av 
granskningstjänster. Ett exempel kan vara att revisorn erbjuder en ”översiktlig granskning” 
som innebär att revisorn gör en analys av en finansiell rapport och utifrån den avger en 
granskningsberättelse. Därmed torde revisorerna ta fram och sälja nya tjänster och 
härigenom delvis kompensera för bortfallet av revisionsklienter. Trots detta tror 
utredningen på att antalet kvalificerade revisorer på sikt kommer att minska. (Proposition 
2009/10:204 s. 99 & 105) 
  
I Storbritannien har det utarbetats andra granskningstjänster som inte är lagreglerade som 
ett mindre kostsamt alternativ till revision. I Tyskland anlitar företagen auktoriserade 
skatterådgivare i mycket stor utsträckning vid upprättande av årsredovisning och 
skattedeklaration. (Proposition 2009/10:204, s. 55) En undersökning gjord i Danmark visar 
att nästan 40 % av de bolag som valt bort revision år 2007 har anlitat en kvalificerad revisor 
antingen för att upprätta årsredovisning eller andra granskningstjänster som inte är revision. 
(Proposition 2009/10:204, s. 99)  
 
Detta torde innebära att vi kan se liknande tendenser i Sverige. Kanske säljer 
revisionsbyråerna andra granskningstjänster som inte är lagreglerade i större utsträckning 
nu än innan den nya lagstiftningen? Det är också intressant att undersöka om detta skiljer 
sig beroende på storleken på revisionsbyråerna. Det är möjligt att tjänsteutbuden skiljer sig 
mellan de stora och små byråerna. En studie gjord i Sverige har också visat att nystartade, 
mindre företag, använder sig av externa konsulter för redovisningstjänster i större 
utsträckning än större mogna företag. (Boter et al., 2000, s. 26) Vi vill också undersöka vad 
revisionsbyråerna anser om de nya kryssrutorna i deklarationen. 

3.6 Revisionsbyråns tjänsteutbud 
Den allmänna synen på revisorer är att de har god kompetens och objektivitet. På grund av 
detta finns det en efterfrågan på andra tjänster än bara granskning av historiska finansiella 
rapporter. Detta är tjänster som förbättrar kvaliteten på informationen från företagen och 
som sedan underlättar företagsledningens beslutsfattning. (Eilifsen et al., 2010, s. 616) På 
PWCs hemsida, vilket är en av de största revisionsbyråerna i världen, kan man se att 
tjänsteutbudet sträcker sig längre än enbart den traditionella revisionen. PWC erbjuder, som 
många andra revisionsbyråer, tjänster inom revision, redovisning, skatt, Human Relations, 
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riskhantering, etc. (PWC, 2013a) Nedan beskriver vi övergripande några av de tjänster som 
ligger nära revision. 
	  
Redovisningstjänster: Revisionsbyråer hjälper mindre och medelstora företag med dess 
löpande bokföring, de hjälper ofta även till med att upprätta bokslut, årsredovisningar och 
deklarationer. De hjälper även större företag, men till dessa är det främst rådgivning för mer 
komplexa redovisningsfrågor som erbjuds. (Eilifsen et al., 2010, s. 58; PWC, 2013b) 
	  
Skattetjänster: Revisionsbyråer hjälper företag att utveckla lösningar och ta fram strategier 
för att hantera skatter och skattefrågor som uppkommer genom företagets olika 
transaktioner. De erbjuder även stöd och hjälp med skatteprocesser och skatterevisioner. 
(Eilifsen et al., 2010, s. 58; PWC, 2013c) 
	  
Granskningsuppdrag: Revisionsbyråer erbjuder andra granskingstjänster än revision, dessa 
är begränsade i jämförelse med revision. De erbjuder till exempel översiktlig granskning i 
samband med delårsrapporter. Ett annat exempel är granskning enligt särskild 
överenskommelse vilket kan vara en granskning av en viss del av verksamheten, som 
värdering av lager eller kundfordringar (Eilifsen et al., 2010, s. 56-57; Grant Thornton, 
2013a)	  
 
För att ge en bild av hur mycket av de olika tjänsterna som säljs har vi tittat på transparency 
reports från PWC och Ernst & Young. Vi kan i dessa se att revisionen och redovisningen 
utgör tillsammans runt 75 % av intäkterna, skattetjänster utgör runt 10 % och rådgivningen 
utgör runt 15 % av intäkterna på de båda byråerna. (Ernst & Young, 2012; PWC, 2012) Då 
det endast är de stora byråerna som publicerar dessa data har vi inte kunnat se hur det ser ut 
för de mindre byråerna. Vi har diskuterat eventuella andra granskningstjänster i tidigare 
avsnitt och kommer i kommande avsnitt också diskutera mer ingående om 
revisionsbyråernas rådgivning. Vi tycker att revisionsbyråerna befinner sig i en spännande 
tid där efterfrågan på andra och nya tjänster eventuellt kommer att öka/minska.  

3.7 Rådgivning 
Tidigare studier har visar att det är vanligt att främst mindre företag anlitar rådgivning i 
någon form. Rådgivningen kommer då främst från jurister, banker och revisorer. Företagen 
är beredd att anlita rådgivare när det anses lämpligt och det är till en rimlig kostnad. (Kirby 
& King, 1997, s. 301) En studie gjord år 2000 som omfattar 1022 stycken små- och 
medelstora svenska företag visar att närmare 70 % kontaktar revisionsbyrån för 
rådgivningstjänster. De flesta, över 70 % av de tillfrågade företagen, finner att hjälpen de 
får av revisionsbyråerna är till stor nytta. Samma studie visar att antalet aktörer, både 
privata och offentliga, som tillhandahåller tjänster till små- och medelstora företag ökar. 
(Boter et al., 2000, s. 33 & 100) Detta gör det intressant för oss att undersöka vilken 
uppfattning Sveriges revisionsbyråer har kring detta. Kanske efterfrågas rådgivning av 
revisionsbyråerna i större utsträckning nu efter den nya lagstiftningen? 
  
En studie gjord av Svanström (2008) visar små- och medelstora svenska företags 
efterfrågan på revisionsbyråns tjänster. Undersökningen visar att revision och rådgivning är 
nära sammankopplade. Det var två tredjedelar av de tillfrågade företagen som 
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fortsättningsvis tänkt ha revision vid ett avskaffande av lagkrav. Ungefär lika stor andel av 
företagen hade det senaste året använt revisionsbyrån för rådgivning. Tolkningen i denna 
studie är att de företag som efterfrågar och uppskattar revisionsbyråernas 
rådgivningstjänster är de företag som fortsättningsvis kommer efterfråga revision vid ett 
avskaffande av lagkrav. (Svanström, 2008, s. 262) Detta är också något som är intressant 
för oss att undersöka. Det har nu gått två år sedan den nya lagstiftningen trätt i kraft och vi 
nu förhoppningsvis kan se om detta samband stämmer. 

3.8 Säljarbete inom revisionsbranschen 
En undersökning gjord år 2010 där revisorer intervjuades visade att revisionsbranschen inte 
hade någon välutvecklad säljstruktur. Många av de intervjuade revisorerna ansåg till och 
med det oetiskt att sälja in sig på andras kunder. Det nämns också i denna artikel att många 
revisorer existerar idag på grund av lagstadgning, men att det nu krävs en kulturförändring. 
Revisorn måste ändra inriktning från ordertagare till försäljare i och med att revisionen 
numera blir en efterfrågad tjänst istället för en lagstadgad tjänst. Många av de intervjuade 
revisorerna ansåg att de hade för mycket att göra för att planera inför framtida förändringar. 
En positiv aspekt är att revisorerna faktiskt har potential att stärka sin position då de redan 
har kunder, känner företagen och har en trovärdighet och kunskap som företagen behöver. 
Artikelns slutsats är att revisionsbranschen kommer tappa intäkter på grund av 
lagändringen, och att de därmed måste utveckla en kultur där det anses fint att sälja. Rent 
praktiskt ska detta innebära att försäljning införs som en stående punkt på agendan. I 
undersökningen hade både små och stora byråer undersökts, och de större byråerna kände 
sig mer förberedda inför en kulturförändring men säljförmågan ansågs ändå begränsad. 
(Tönnervik et al. 2010, s. 7-8) Vi vill ta reda på revisionsbyråernas uppfattning kring detta. 
Har de blivit mer säljinriktade sen den nya lagen trädde i kraft? Skiljer det sig beroende på 
storleken på byrån?  

3.9 Porters femkraftsmodell 
I propositionen till lagändringen nämndes att revisorerna kände en oro över att förlora en 
monopolställning och utsättas för en hårdare konkurrens (Proposition 2009/10:204, s. 105). 
Denna modell beskriver fem konkurrenskrafter som påverkar marknaden ett företag agerar 
i. Grundaren av modellen, Michael E. Porter, menar på att det är viktigt att ta hänsyn till 
alla fem konkurrenskrafterna när ett företag utvecklar sin affärsstrategi. Ett företags 
konkurrens manifesterar sig inte enbart i andra aktörer på marknaden. Kunder, leverantörer, 
potentiella nya aktörer och substitut för varor och tjänster är också konkurrens som 
företagen måste ta hänsyn till. Dessa krafter kan tillsammans visa den potentiella 
lönsamheten inom en viss bransch. Ett högt tryck från alla dessa krafter ger potentiellt 
sämre lönsamhetsmarginaler i branschen medan ett lågt tryck ger potentiellt högre 
lönsamhetsmarginaler. (Porter, 1980, s.34-35) Samtidigt som det är viktigt att beakta alla 
konkurrenskrafter menar Porter (2008, s. 79-80) att krafterna ser olika ut inom olika 
branscher. Vissa konkurrenskrafter har större inverkan medan vissa har ingen eller nästan 
ingen inverkan. Porter (2008, s. 80) menar att modellen ger ett ramverk för att förutse 
konkurrensen i en bransch. Då femkraftsmodellen är en beprövad strategisk modell och vi 
anser att den ger oss en bra utgångspunkt för att analysera revisionsbyråernas 
konkurrenssituation, både hur den har förändrats och hur den kan tänkas komma att 
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förändras. Vi kommer här beskriva de olika konkurrenskrafterna och koppla dessa till 
revisionsbranschen. 
 
1. Konkurrens från nya aktörer: Hur stort hot denna kraft utgör beror på 
inträdesbarriärerna i branschen. Det finns sex stycken faktorer som påverkar 
inträdesbarriärerna: Stordriftsfördelar, produktdifferentiering, kapitalkrav, 
kostnadsnackdelar oberoende av storlek, tillgång till distributionskanaler och regeringens 
politik. (Porter, 1980, s.36-37) Vi kommer endast att beskriva de faktorer som vi anser 
tillämpliga på revisionsbranschen.  
 
- Stordriftsfördelar: Nya aktörer avskräcks genom att de tvingas träda in på marknaden i en 
stor skala eller acceptera en kostnadsnackdel. (Porter, 1980, s.36) Det finns fyra stora 
revisionsbyråer i världen som är lika till makt och storlek: PWC, Deloitte, Ernst & Young 
och KPMG. Dessa fyra byråer upptar 90 % av marknadsandelen för börsnoterade bolag i de 
flesta EU-medlemsstater räknat på intäkter eller mottagna arvoden. Många revisionsbyråer i 
mellanskiktet som har kapacitet att agera på samma marknad har ändå väldigt svårt att ta 
sig in i toppskiktet. (Europeiska kommissionen, 2010) Detta tyder på att det är svårt för nya 
aktörer att konkurrera med de större byråerna om just börsnoterade företagskunder.  
 
- Produktdifferentiering: Varumärkesidentifiering skapar en barriär där nya aktörer tvingas 
spendera stora pengar för att överkomma kundlojalitet. Ett företag skapar 
varumärkesidentifiering genom reklam och kundservice, genom att vara först på marknaden 
och genom att skapa en produkt som skiljer sig från de andra. (Porter, 1980, s.37) Inom 
revisionsbranschen verkar det vara svårt för företag i mellanskiktet att agera i toppskiktet 
vilket vi tidigare nämnde. Alltså att utföra revision för de större börsnoterade bolagen. Det 
kan till och med förekomma att till exempel finansinstitut kräver avtalsklausuler om att 
bara de fyra stora revisionsföretagen får anlitas som ett villkor för att bevilja lån 
(Europeiska kommissionen, 2010). Detta visar också på att det är svårare för mindre bolag 
att konkurrera om börsnoterade företagskunder. 
 
- Regeringens politik: Regeringen kan begränsa eller utestänga inträde till industrier med 
till exempel licenskrav och begränsade tillgångar till råvaror. (Porter, 1980, s.38) En studie 
som jämfört konkurrensen mellan revisionsbyråer i Tyskland (där revisionsmarknaden är 
högt reglerad) och Nederländerna (där revisionsmarknaden är mer liberal) visar att 
Nederländerna har en högre mobilitet i marknadsandelar och högre andel byråer som träder 
in och ut på marknaden (Buijink et al., 1998, s.399). Marknadsandelarna skiftar alltså i 
högre grad mellan byråerna i Nederländerna, samtidigt som nya byråer träder in och ut på 
marknaden i högre utsträckning än i Tyskland. Detta visar att konkurrensen är högre mellan 
byråerna i Nederländerna, där regleringen kring revision är mildare än vad den är i 
Tyskland. Därmed kan tänkas att avregleringen i Sverige gjort att konkurrensen ökat från 
nya aktörer på marknaden. Samtidigt kan tänkas att denna konkurrens ökar om 
gränsvärdena för vilka företag som omfattas av revisionsplikt ökar. De fyra stora byråerna 
verkar hittills ganska ohotade gällande börsnoterade företagskunder, men den nya 
lagstiftningen kan ha inneburit en ökad konkurrens om de företag som nu inte behöver 
revision enligt lag.  
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2. Leverantörers förhandlingsstyrka: Leverantörer kan utöva förhandlingsstyrka mot 
aktörer i en bransch genom att höja priser eller sänka kvalitén på varor och tjänster. Hur 
hög leverantörernas förhandlingsstyrka är beror bland annat på antalet leverantörer inom 
branschen. Ett fåtal leverantörer medför hög förhandlingsstyrka hos leverantörerna då det 
blir svårt för kunderna att byta leverantör. (Porter, 1980, s.40-41) Detta är inte en faktor 
som kan tillämpas på revisionsbranschen då de inte använder sig av leverantörer. Tjänster 
har ofta en mer direkt distribution. (Jobber & Fahy, 2009, s. 10 & 173) Vi har inte funnit 
någon teori som pekar på att detta ska ha förändrats, vi anser därför att denna faktor är 
irrelevant för vår studie. 
 
3. Kunders förhandlingsstyrka: Kunder kan utöva förhandlingsstyrka genom att driva ner 
priser, efterfråga högre kvalitet eller mer service, och därmed spela konkurrenter mot 
varandra. Kunders förhandlingsstyrka är bland annat hög när det finns många alternativa 
affärer att handla från. Om flera nya aktörer träder in på marknaden får också kunderna en 
högre förhandlingsstyrka. (Porter, 1980, s.42-43) Vi misstänker att fler nya aktörer trätt in 
på marknaden i samband med lagändringen, vilket vi beskrev under den första 
konkurrenskraften, konkurrens från nya aktörer. Samtidigt kan kundernas 
förhandlingsstyrka ökat då de mindre företagskunderna nu har möjlighet att välja den tjänst 
som passar dem bäst och inte är tvingade till att köpa revision.  
 
4. Substitut för varan eller tjänsten: Ett substitut för en vara eller tjänst kan sänka 
vinstpotentialen inom en bransch. Finns det ett substitut för en produkt eller tjänst blir det 
samtidigt svårt för företagen att öka priserna på den produkten eller tjänsten. De 
substitutprodukter som kan vara mest skadliga för en bransch är de som erbjuder bättre 
förhållanden gällande pris och prestanda samt produkter som produceras av företag som gör 
stora vinster. (Porter, 1980, s.44) Vi har i tidigare teori visat att substitut till revisionen 
uppkommit genom “lättare” granskningstjänster i andra länder (Proposition 2009/10:204, s. 
55). Det är troligt att detta även skett i Sverige sedan den nya lagstiftningens ikraftträdande. 
I propositionen till lagändringen nämndes också att konkurrensen mellan 
redovisningskonsulter och andra rådgivare sannolikt skulle öka (Proposition 2009/10:204, 
s. 105). Detta påverkar således konkurrensen mellan revisionsbyråerna då de allt som oftast 
erbjuder dessa tjänster.  
 
5. Konkurrens mellan befintliga aktörer: Konkurrensen mellan befintliga aktörer tar den 
välbekanta formen med taktiker som priskonkurrens, produktintroduktion och reklam. 
Denna typ av konkurrens blir högre om till exempel marknaden växer sakta vilket gör 
kampen om marknadsandelar hårdare och/eller om det finns många företag på marknaden 
som är lika till makt och storlek. (Porter, 1980, s.45) Konkurrensen mellan befintliga 
aktörer tror vi ökat på grund av att revisionen blir mer efterfrågestyrd. Vi har tidigare 
diskuterat en undersökning som visar på att revisorerna bör bli mer säljinriktade på grund 
av att revisionen blir mer efterfrågestyrd. Modellen säger att denna typ av konkurrens är 
hög om det finns flera företag på marknaden som är lika till makt och storlek och om 
marknaden växer sakta eller inte alls. Det finns som sagt fyra stora revisionsbyråer i 
världen som är lika till makt och storlek och vår uppfattning är att revisionsbranschens 
marknad inte är en tillväxtmarknad. Därmed växer den i alla fall inte snabbt. Detta skulle 
alltså kunna innebära att konkurrensen mellan de befintliga aktörerna är stor. En studie som 
undersökt konkurrensen mellan revisionsbyråer av olika storlekar i Taiwan visade att 
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konkurrensen var störst mellan de största revisionsbyråerna. Det fanns ingen signifikant 
skillnad i konkurrensen mellan de medelstora och små byråerna. (Yang et al., s. 120) Vi vill 
genom intervjuer med revisionsbyråer se hur de upplever konkurrensen mellan de befintliga 
byråerna och om denna har ändrats efter lagändringen. 
 
Sammanfattningsvis har vi alltså identifierat några faktorer som kan ha bidragit till en ökad 
konkurrens inom revisionsbranschen. Detta är något vi kommer att undersöka genom våra 
intervjuer med revisionsbyråerna. Då ett syfte med vår studie är att ge en förståelse om 
revisionsbranschens framtid är detta något vi anser vara relevant att undersöka. Vi vill se 
om de uppfattat en ökad konkurrens på marknaden och om de i så fall gjort strategiska val 
för att minimera effekterna av detta.  
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4. PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi praktiskt gått tillväga för att besvara vår 
problemformulering. Detta innefattar hur vi samlat in våra data, hur vi valt respondenter 
samt hur vi planerat och utfört intervjuerna. 
 

4.1 Datainsamling 
För att besvara vår problemformulering har vi gjort två typer av datainsamling. Först har vi, 
för att kunna kartlägga vilka företag som valt bort revision, hämtat data från Affärsdatas 
databas. Detta är sekundärdata då någon annan redan samlat in dessa data (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 117). På Affärsdatas hemsida har vi använt funktionen “utökad sökning”, 
vi markerade “Bolagsform: Aktiebolag” och klickade “sök”. När vi sökt fram alla 
aktiebolag markerade vi “Funktion: Revisor” och klickade knappen “inte”. Genom denna 
sökning fick vi fram alla de aktiebolag som registrerat till bolagsverket att de inte har någon 
revisor. Vi har även via mejl fått bekräftat från Affärsdata att denna funktion ska stämma 
överens med uppgifterna hos bolagsverket. Antal aktiebolag utan revisor den 7 januari 2013 
var 145 471 stycken (Bolagsverket, personlig kommunikation, 6 februari, 2013). Antal 
aktiebolag utan revisor via vår sökning i Affärsdatas databas var i början på februari 145 
838 stycken. Antalet företag vi fick fram genom denna sökning stämmer alltså nästan exakt 
överens med uppgifterna från bolagsverket. Differensen beror mest troligt på att vi gjort 
sökningen vid ett senare tillfälle, därmed har ytterligare företag registrerat att de inte ska ha 
revisor. Detta visar på att vår sökning i Affärsdatas databas är tillförlitlig. De data 
sökningen genererade exporterades via Affärsdata till ett Excel-dokument. För att kunna 
jämföra dessa aktiebolag som valt bort revision med alla aktiebolag som kan välja bort 
revision gjorde vi även en sökning på alla aktiebolag och exporterade detta till ett Excel-
dokument. I Excel skapade vi en funktion som kontrollerade varje aktiebolags omsättning, 
balansomslutning och antal anställda.  
 
Formelns utformning/förklaring: 
- Om antal anställda överstiger 3 ges värdet 1, annars ges värdet 0 
- Om omsättning överstiger 3000 Tkr ges värdet 1, annars ges värdet 0 
- Om balansomslutning överstiger 1500 Tkr ges värdet 1, annars ges värdet 0 
- Slutgiltigt värde: Om värdet för antal anställda + omsättning + balansomslutning 
överstiger 1 ges värdet 1, annars ges värdet 0. 
 
För att vara undantagen från revisionsplikt får företagen överskrida högst ett av 
gränsvärdena, i vår formel har dessa företag då fått det slutgiltiga värdet 0. Antal företag 
som fick det slutgiltiga värdet 0 är 328 057 stycken. De företag som omfattas av 
revisionsplikt tilldelas värdet 1, antalet blev 110 456. Genom denna funktion fick vi fram 
de företag som hamnar inom gränsen för att kunna välja bort revision. Då vi vill ge en bild 
av vilka företag som valt bort revision var Affärsdata ypperligt för oss att använda. Detta då 
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vi genom Affärsdata kunde få information om samtliga företag och på så sätt göra en 
totalundersökning. På det sättet behöver vi inte generalisera våra resultat då vi undersökt 
hela populationen. Det hade varit intressant att undersöka hur ägarförhållanden relaterar till 
valet av revision. Det var dock inte möjligt att ta fram företagens ägarförhållande från 
Affärsdatas databas och vi kommer därför inte att undersöka detta. 
 
Sedan har vi, för att kunna se hur bortfallet av revisionskunder påverkat revisionsbyråerna 
och hur de hanterat detta, intervjuat revisorer på olika byråer. Genom dessa intervjuer vill 
vi skapa en förståelse om hur de ser på avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag 
samt hur revisionsbyråerna hanterat bortfallet av revisionskunder. I och med att vi vill 
skapa en förståelse kändes det naturligt att göra intervjuer. Detta då vi genom dessa kan låta 
respondenten tala ganska fritt och öppet om vårt område samt även ställa följdfrågor och få 
mer specifika svar. Intervjuerna spelades in på en diktafon för att säkerställa att allt som 
sades under intervjun senare kunde analyseras. 

4.2 Pilotstudie 
Nyttan av en pilotstudie ligger i ett säkerställande av att frågorna man tänkt ställa fungerar 
som man tänkt sig och att undersökningen i sin helhet blir bra (Bryman & Bell, 2005, s. 
191). Innan vi genomförde våra intervjuer bad vi en revisor på Ernst & Young att kolla 
igenom våra frågeställningar. Vi ville se om hon själv skulle ha kunnat svara på frågorna 
och även vad hon tyckte om frågorna överlag. Vi gjorde detta för att kunna få ut så mycket 
som möjligt av de kommande intervjuerna. Vi började med att beskriva syftet med vår 
studie, på så sätt kunde hon få en uppfattning om frågorna var relevanta eller inte. Hon 
ansåg att alla de frågor vi tänkte ställa var relevanta. Hon ansåg att svaret på vår första fråga, 
som är väldigt bred, säkerligen skulle täcka in flera av de andra frågorna vi hade med. Vi 
använde därmed några av de frågorna vi visat henne som följdfrågor till den första frågan, 
om det visade sig att den intervjuade respondenten inte täckte in dessa frågor i första svaret. 
Hon tyckte däremot att vi hade missat frågor angående de nya kryssrutorna skatteverket 
infört på deklarationen. De två rutorna som företagarna kryssar i om de antingen fått hjälp 
med upprättande av bokslut eller om de haft revision. Vi lade då till frågor på detta i vår 
intervjuguide.  

4.3 Val av respondenter 
Vi ville genomföra intervjuer med respondenter från revisionsbyråer av olika storlekar. 
Detta för att se om de har påverkats olika av lagändringen. Det fyra största 
revisionsbyråerna PWC, Deloitte, Ernst & Young och KPMG upptar 90 % av 
marknadsandelen för börsnoterade bolag i de flesta EU-medlemsstater. Många 
revisionsbyråer i mellanskiktet som har kapacitet att agera på samma marknad har ändå 
väldigt svårt att ta sig in i toppskiktet. (Europa Kommissionen, 2010) Detta gäller dock 
bara noterade bolag, de flesta bolag är onoterade och vi tror att de mindre revisionsbyråerna 
jobbar med främst mindre företag. Detta tyder dock på att det finns skillnader mellan 
byråerna beroende på storlek. Vi valde därmed att intervjua revisorer från två stora byråer, 
två mellanstora byråer och två små byråer. De två stora byråerna är PWC och Ernst & 
Young. De två mellanstora byråerna är Grant Thornton och Baker Tilly och de två små 
byråerna är Revisionsteamet och Revata. Anledningen till att det blev just dessa byråer är 
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på grund av storleken, vi hade inga andra kriterier än storlek när vi valde vilka byråer vi 
kontaktade. Vi ringde till respektive revisionsbyrås växel och förklarade uppsatsens syfte 
och vilka områden intervjun skulle handla om, denne dirigerade oss vidare till en revisor 
som skulle kunna vara lämplig. Vårt krav var att de skulle vara godkända eller 
auktoriserade revisorer vilket bör betyda att de har god branschkännedom. För att bli 
godkänd eller auktoriserad revisor krävs att man jobbat med revision minst tre år 
(Revisorsnämnden, 2013). Alla respondenterna som vi intervjuade var godkända eller 
auktoriserade revisorer. Vi bokade in en tid som passade revisorn för att genomföra 
intervjun. Några av de byråerna vi kontaktade ville inte ställa upp då de inte hade tid eller 
helt enkelt inte var intresserade. Ofta handlade det om att de har hög arbetsbelastning just 
under den tiden av året då vi utför vår studie. De var totalt 2 stycken stora och 4 stycken 
små revisionsbyråer som tackade nej till intervjun. Nedan beskriver vi kort de 
revisionsbyråer och respondenter som vi intervjuat.  
 
PWC är den största revisionsbyrån i Sverige enligt statistik från konsultguiden 2011 
(Konsultguiden, 2011). Vi kategoriserar PWC som en stor byrå i vår studie. Vi intervjuade 
en godkänd revisor som var gruppchef på Umeå kontoret. På PWC i Umeå är det totalt 65 
personer som arbetar. 
 
Ernst & Young är den näst största revisionsbyrån i Sverige enligt statistik från 
konsultguiden 2011 (Konsultguiden, 2011). Vi kategoriserar Ernst & Young som en stor 
byrå i vår studie. Vi intervjuade en godkänd revisor från Umeå kontoret. På Ernst & Young 
i Umeå arbetar 70 stycken personer med revision, rådgivning eller annat.  
 
Grant Thornton är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag för entreprenörer och 
entreprenörsföretag (Grant Thornton, 2013b). De är Sveriges femte största revisionsbyrå 
enligt statistik från konsultguiden 2011 (Konsultguiden, 2011). Vi kategoriserar Grant 
Thornton som en medelstor byrå i vår studie. Vi intervjuade en auktoriserad revisor som 
var kontorschef för Umeåkontoret. På Umeåkontoret är de 29 stycken som arbetar med 
revision, redovisning eller annat.  
 
Baker Tilly är den sjätte största revisionsbyrån i Sverige enligt statistik från konsultguiden 
2011 (Konsultguiden, 2011). Vi kategoriserar Baker Tilly som en medelstor revisionsbyrå i 
vår studie. Vi intervjuade en auktoriserad revisor som även var auktoriserad 
redovisningskonsult och kontorschef på Umeåkontoret. På Baker Tilly i Umeå är de 12 
medarbetare. Av dessa är en auktoriserad revisor, två godkända revisorer, två 
revisionsassistenter och resterande jobbar med annat än revision.  
 
Revisionsteamet är en mindre revisions- och redovisningsbyrå med fem stycken kontor i 
Västerbotten. Vi kategoriserar Revisionsteamet som en liten revisionsbyrå i vår studie. Vi 
intervjuade en godkänd revisor på Skellefteåkontoret. På Skellefteåkontoret är det 20 
stycken som arbetar. Av dessa är det fem stycken som arbetar med revision. Resterande 
jobbar med redovisning eller annat.  
	  
Revata är en mindre revisions- och redovisningsbyrå i Umeå. De är nio stycken som 
arbetar på kontoret. Av dessa är det tre stycken godkända revisorer och sex stycken som 
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jobbar med annat än revision. Vi kategoriserar Revata som en liten revisionsbyrå i vår 
studie. Vi intervjuade en godkänd revisor.	  

4.4 Intervjuernas genomförande  
Innan intervjuerna genomfördes mailade vi information till respondenterna angående vad vi 
ville diskutera. Som till exempel “Vilka konsekvenser har lagändringen medfört”. Detta 
gav respondenterna en bra bild om vad vi ville diskutera under intervjuerna vilket därmed 
gav dem en chans att förbereda sig. Tid och plats fick respondenterna själva välja. Vi 
märkte tidigt att det var en svår period på året att få revisorer till att ställa upp på intervju. 
Revisionsbranschen har under våren väldigt mycket att göra. Så vi förklarade alltid att vi 
var flexibla gällande tid, men att vi gärna genomförde intervjuerna så snart som möjligt. Vi 
kontaktade de flesta respondenterna i mars, en månad då flera revisionsbyråer har hög 
arbetsbelastning. Detta gjorde att vi i flera fall fick vänta ganska länge med att genomföra 
intervjuerna.  
 
Vi spelade in samtliga intervjuer för att säkerställa att vi inte missade något. Intervjuerna 
genomfördes på respondenternas respektive kontor. Innan intervjuerna startades gick vi 
kortfattat igenom syftet med studien. Vi klargjorde också för respondenten att denna skulle 
få läsa igenom intervjumaterialet för ett godkännande innan vi publicerade arbetet. 
Intervjumallen vi använde oss utav förändrades något under arbetets gång. Vi kom fram till 
att några frågor inte behövdes och att vi behövde lägga till några extra frågor. Efter första 
intervjun märkte vi under transkriberingen att några fler följdfrågor hade varit på sin plats. 
Så detta la vi till i intervjumallen för att inte missa det till de efterföljande intervjuerna. Det 
innebar inga större förändringar men gjorde att vi fick ut något mer under de efterföljande 
intervjuerna. På nästa sida visar vi teoristöd och källor för de 15 frågorna vi hade i vår 
intervjumall. Fyra stycken av frågorna baseras inte på någon teori men är ändå högst 
relevanta då de hjälper oss att uppfylla studiens syfte. 
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Fråga Teori Källa 

1. Konsekvenser av den 
nya lagstiftningen Ej teoristöd  Ingen specifik källa 

2. Strategiska 
förändringar Ej teoristöd Ingen specifik källa 

3. Intäktsbortfall Problembakgrund (Proposition 2009/10:204) 

4. Revisionskostnader 3.3 Revisionskostnader 
(Proposition 2009/10:204), 
(Jakupovic & Fridell, 2011), 
(Collis 2003), 

5. Efterfrågan nya 
tjänster 

3.4 Nyttan av revision, 3.5 
Alternativ till revision, 3.6 
Revisionsbyråns tjänsteutbud 

(Collis et al., 2004), 
(Proposition 2009/10:204), 
(Boter et al., 2000),  

6. Relation mellan 
rådgivning och revision 3.7 Rådgivning 

(Kirby & King, 1997), 
(Boter et al., 2000, s. 33 & 
100), (Svanström, 2008)  

7. Nya lättare 
granskningstjänster 

3.6 Revisionsbyråns 
tjänsteutbud 

(Eilifsen et al., 2010, s. 
616), (PWC 2013a),  

8. Små företag vilka ej 
behöver revision 3.2 Revision 

(Collis et al., 2004), 
(Collis, 2010), 
(Proposition 2009/10:204), 
(Norberg & Thorell, 2005) 

9. Konkurrens 3.9 Porters femkraftsmodell (Porter, 1980) 

10. Ökat säljfokus 3.8 Marknadsföringsmixen 
(Jobber & Fahy, 2009), 
(Tönnervik, Tåhlin & 
Johansson, 2010) 

11. Skillnad mellan 
revision och rådgivning  3.1 Revision 

(Eilifsen et al., 2010), 
(Proposition 2009/10:204), 
(Norberg & Thorell, 2005) 

12. Deklarationens nya 
kryssrutor 3.5 Alternativ till Revision (Proposition 2009/10:204) 

13. Höjning av 
gränsvärdarna  Ej teoristöd Ingen specifik källa 

14. Fortsatta 
utmaningar för 
revisionsbranschen 

Ej teoristöd Ingen specifik källa 

Tabell 1 – Teoristöd intervjufrågor 

4.5 Access 
Det	  finns	  alltid	  en	  risk	  vid	  personintervjuer	  att	  respondentens	  svar	  blir	  vilseledande	  
och	  att	  denne	  medvetet	  eller	  omedvetet	  vrider	  intervjun	  till	  att	  passa	  sina	  egna	  
känslor,	  åsikter	  och	  spekulationer	  (Kjaer	  Jensen,	  1995,	  s.	  110-‐115).	  Kvaliteten	  i	  våra	  
intervjuer	  har	  varit	  blandad.	  Alla	  respondenter	  har	  varit	  kunniga	  och	  pålästa	  om	  vårt	  
forskningsområde.	  Detta	  då	  alla	  varit	  aktivt	  arbetande	  revisorer	  och	  därmed	  har	  
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kunskap	  och	  insikt	  i	  det	  vi	  forskar	  om.	  Vi	  kände	  dock	  att	  respondenterna	  ibland	  
upplevdes	  defensiva	  och	  kan	  ha	  vridit	  svaren	  för	  att	  inte	  verka	  svaga	  inför	  framtiden.	  
Ibland	  har	  också	  svaren	  varit	  något	  otydliga	  och	  vilseledande	  vilket	  ledde	  till	  att	  vi	  
inte	  fått	  användning	  för	  de	  svaren	  i	  studien.	  Vi	  har	  ändå	  fått	  fram	  det	  mest väsentliga av 
revisorernas uppfattning kring våra frågor. Överlag har revisorernas åsikter varit bra och 
hjälpsamma i vår studie. 
 
Det är viktigt vid kvalitativa intervjuundersökningar att skydda respondentens integritet 
(Kvale et al., 2009, s. 88-89). Vi har därför valt att inte skriva ut respondenternas namn i 
studien, på detta sätt värnar vi om respondenternas integritet. Vidare bör risken för att 
respondenten, eller någon den representerar, kan lida skada vara så liten som möjligt (Kvale 
et al., 2009, s. 89). Vi har i så stor mån som möjligt utformat intervjufrågorna på ett sätt 
som inte skadar respondenten eller dess omgivning. Vissa av våra frågor har dock varit av 
sådan karaktär att de kan uppfattats av respondenten som att de, eller dess omgivning, kan 
ta skada av deras svar. Detta kan vara en anledning till att vi uppfattat respondenterna som 
defensiva gällande vissa frågor. 
 

4.6 Databearbetning 
När vi exporterade sekundärdata från Affärsdata fick vi det i format av en Excel-fil. Vi 
valde ut vissa kategorier, till exempel bransch och storlek, som vi ville undersöka. Sedan 
har vi i Excel använt oss utav funktioner för att räkna hur många av företagen som valt bort 
revisor i relation till hur många som kunnat välja bort revisor. På detta sätt har vi kunnat se 
hur stor andel som valt bort revision och om det finns några trender inom kategorierna. 
 
Våra primärdata, som vi samlat in genom intervjuer med revisorer, har transkriberats strax 
efter genomförandet av intervjuerna. Transkriberingen skedde genom att vi saktade ner 
uppspelningshastigheten på vår inspelade intervju och ordagrant skrev ned vad som sades 
och markerade eventuella pauser, osv. Efter transkriberingen har vi skrivit om det som 
sades och gjort tolkningar där det behövts.  

4.7 Intervjuguide 
Nedan listas de 15 frågorna som vi strukturerat våra intervjuer utifrån. Efter frågan ges en 
kortare förklaring till varför vi ställer den. I och med att vi utfört semi-strukturerade 
intervjuer har vi utgått från vår intervjuguide men även ställt följdfrågor beroende på vad 
respondenterna talat om. Referenser till varje fråga finns beskrivet i tabell 1. 
 
1. Det har gått mer än två år sedan den nya lagstiftningen trädde i kraft, vilka konsekvenser 
har du sett att detta gett för revisionsbranschen? 
-        En bred fråga där vi helt enkelt vill få fram revisorernas åsikter kring de eventuella 
konsekvenserna som hittills uppstått. 
 
2. Har ni genomfört några strategiska förändringar i samband med den nya lagstiftningen? 
-        Revisionsbyråerna kanske har fokuserat mer på andra tjänster, ändrat marknadsföring 
och blivit mer säljinriktade etc. 
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3. Har ni någon uppfattning om lagstiftningen inneburit intäktsbortfall? 
-        Revisionsbyråerna har uppenbarligen tappat revisionskunder. Enligt utredningen, inför 
lagändringen, skulle ett intäktsbortfall på ca 70 % drabba byråerna, men vissa pekar på att 
detta kan vägas upp av att revisionsbyråerna erbjuder andra tjänster. 
 
4. Vad är er uppfattning om priser för revision gällande företagen som är undantagna från 
revisionsplikt? Har priset gått upp eller ner efter slopandet? 
-        Vi har i vår teori funnit att vissa förutspått en prisökning och vissa en prisminskning på 
revisionstjänsterna. Här vill vi alltså se vad som faktiskt hänt. 
  
5. Har ni sett tendens till att andra tjänster efterfrågas i större utsträckning än tidigare från 
de mindre bolagen? Till exempel redovisningstjänster, lättare granskningstjänster?  
-        Anledningen till propositionen var att företagen skulle kunna välja de tjänster som 
passar dem bäst. I andra länder (Danmark, Storbritannien) har efterfrågan på till exempel 
lättare granskningstjänster ökat efter avskaffandet av revisionsplikt. 
 
6. Har ni kunnat se någon relation mellan de som efterfrågar rådgivning och de som 
efterfrågar revision? Det vill säga de som efterfrågar rådgivning efterfrågar också revision. 
-        I en undersökning gjord före slopandet visades att de företag som fortsatt skulle 
efterfråga revision är de företag som efterfrågar rådgivning. 
 
7. Har ni utarbetat andra tjänster sen lagstiftningen trätt i kraft? Till exempel ”lättare” 
granskningstjänster. 
-        I andra länder, som till exempel Storbritannien och Danmark, har andra tjänster 
utarbetats efter revisionspliktens avskaffande. 
 
8. Försöker ni uppmärksamma små företag om att de kanske inte behöver en revision och 
att ni erbjuder andra ”lättare” granskningstjänster? 
-        Här vill vi se om revisorerna själva anser att de allra minsta företagen inte behöver 
revision och om de i så fall anser att de behöver andra tjänster. 
 
9. Upplever du att konkurrensen hårdnat mellan byråerna efter den nya lagstiftningen? 
-        I och med att revisionen blivit mer efterfrågestyrd och att eventuella nya tjänster 
utvecklas kan tänkas att konkurrensen hårdnat mellan byråerna hårdnat. Vi misstänker att 
konkurrensen om de mindre bolagen ökat då de kan välja tjänster mer fritt. 
 
10.  Har ni ändrat er marknadsföring mot de mindre företagen efter lagstiftningen? 
-        Då de mindre företagen inte längre behöver revisor enligt lag kan tänkas att 
revisionsbyråerna ändrat sin  marknadsföring mot dessa företag.  
 
11.  Upplever ni att revisionsbranschen har blivit mer säljinriktad sen den nya 
lagstiftningen? 
-    I vår teori har vi funnit en undersökning som visar på att revisionsbranschen måste bli 
mer säljinriktade. 
 
12.  Uppfattar ni att små företag i stor utsträckning vet vad en revision innebär? Att de vet 
skillnaden mellan revision och rådgivning? 
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-        I vår teori har vi förklarat att det finns en okunskap bland mindre företag där dom inte 
vet vad revision egentligen innebär. Kanske väljer vissa företag bort revision utan att veta 
vad det egentligen är de väljer bort. 
 
13.  Vad anser du om de nya kryssrutorna i deklarationen? (Hjälp av uppdragstagare eller 
hjälp med revision) 
-        Kanske ger det en hint till företagare att de behöver någon form av granskning, för att 
slippa bli granskade av skatteverket? 
 
14.  Vad anser ni om en ytterligare höjning av gränsvärdena? Hur tror ni detta kommer 
påverka revisionsbranschen? 
-        Det är troligt att Sverige likt Storbritannien och Danmark kommer höja gränsvärdet för 
vilka företag som omfattas av revisionsplikt. 
 
15.  Vilka fler utmaningar tror du revisionsbranschen står inför i framtiden? 
-        En bred fråga där vi helt enkelt vill få revisorns uppfattning om framtida utmaningar.  
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5. EMPIRI 

 
 
I detta kapitel redogör vi för de data vi samlat in. Vi börjar kapitlet med att redovisa våra 
kvantitativa data och fortsätter med våra kvalitativa data från intervjuerna. Vi har valt att i 
detta kapitel endast sammanställa våra empiriska data. Analys och slutsatser återfinns i 
nästkommande kapitel. 
 

5.1 Kvantitativ data 
Våra kvantitativa data kommer från Affärsdatas företagsdatabas och är inhämtade under 
mars, 2013. Totalt antal aktiva aktiebolag var 438 513 stycken, av dessa var det 328 057 
stycken som faller inom gränsen för att kunna välja bort revisor. Det är alltså 75 % av de 
aktiva aktiebolagen som har möjligheten att välja bort revisor och resterande 25 % måste ha 
en revisor. Av de som innefattas av undantaget är det 153 475 stycken, 47 %, som valt att 
inte ha revisor. En del av företagen har inte registrerat något bokslut hos bolagsverket och 
vi har därför inte fått några siffror om dessa från Affärsdata. I vår empiri nedan benämner 
vi dessa som “Inga data”. Det är 68 614 stycken av företagen som kan välja bort revision 
och 47 731 stycken av de företag som har valt bort revision som vi saknar data angående. 
 
Nedan presenteras våra data angående vilka som väljer bort revision. Vi har valt att titta på 
faktorerna storlek, skuld, bransch och region för att se om det finns några skillnader. Dessa har vi 
funnit teoristöd för. Utöver de faktorer vi funnit i tidigare studier kommer vi även undersöka 
vilka företag som valt bort revisor baserat på; vinstmarginal, avskrivningar, varulager, 
omsättningshastighet på varulager. Vi har inte funnit några tidigare studier som undersökt 
efterfrågan på revision baserat på dessa faktorer. Vi anser dock att dessa variabler kan vara 
intressanta att undersöka, vilket vi beskrivit i teorikapitlet. Som vi visar nedan finns det en 
tydlig relation mellan storleken på företaget och om de väljer revision, tydligast är trenden om man 
ser på totala tillgångar. Vi finner det troligt att även vissa av de andra faktorerna vi undersöker har 
en relation till storleken på företaget. För att kompensera för detta har vi valt att ta dessa faktorer i 
relation till totala tillgångar. 

5.1.1 Omsättning/Balansomslutning 
Vi vill se om det finns någon skillnad mellan storleken på företagen och om de väljer att ha 
revisor eller inte. Detta gör vi genom att titta på företagens omsättning och 
balansomslutning. Vi delar in företagen i intervall beroende på deras omsättning och 
balansomslutning. Inom intervallen jämför vi därefter de som kan välja bort med de som 
valt bort revisor. På detta sätt kan vi se om det inom vissa intervall, alltså storlek av företag, 
är fler som valt bort revisor än inom andra intervall.  
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Omsättning (Tkr) Antal företag som kan 
välja bort revisor 

Antal Företag som 
valt bort revisor 

Andel som valt 
bort revisor 

0 73131 22305 31 % 

1-999 105404 49910 47 % 

1000-1999 47448 18123 38 % 
2000-2999 25176 6779 27 % 

3000-4999 6169 1849 30 % 

5000-6999 1180 298 25 % 

7000+ 765 164 21 % 
Ingen Data 68614 47731 70 % 

Tabell 2 - Omsättning 
 
Företag med en omsättning mellan 1-999 Tkr är de som till störst del väljer bort revisor. 
Hela 47 % av företag med denna omsättning har valt att inte ha någon revisor. Bland 
företag med en omsättning på 1000-1999 Tkr är det 38 % som valt bort revisor. Det är 
alltså nästan 10 % färre med denna omsättning som valt bort revisor. Denna fallande trend 
fortsätter över resterande omsättningsintervall och bland de företag med en omsättning över 
7000 Tkr är det endast 21 % som väljer bort revision. Dessa data visar alltså på att det är 
företagen med minst omsättning som i störst utsträckning väljer bort revisor och att ju 
större omsättning företagen har desto mer troligt är det att de har en revisor. 
 

Tillgångar (Tkr) Antal företag som 
kan välja bort revisor 

Antal Företag Utan 
Revisor Andel som valt bort 

0-499 101259 51965 51 % 

500-999 50002 21126 42 % 

1000-1499 28253 9892 35 % 
1500-1999 13572 4587 34 % 

2000-2499 9151 2761 30 % 

2500-2999 6753 1875 28 % 
3000+ 50317 7381 15 % 

Ingen Data 68614 47731 70 % 
Tabell 3 - Balansomslutning 
 
De företag som har 0-499 Tkr i tillgångar är de som väljer bort revisor i störst utsträckning. 
Dessa är alltså de minsta företagen om man mäter i tillgångar och det är en majoritet av 
dessa, 51 %, som väljer att inte ha någon revisor. Även vid en indelning efter tillgångar är 
trenden att ju mindre tillgångar företaget har desto färre har kvar revisor. Trenden är ännu 
tydligare vid denna indelning då det är en konstant nedgång över alla intervall. Av de 
företag med mest tillgångar, över 3000 Tkr, är det bara knapp 15 % som valt bort revisor.  
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5.1.2 Registreringsdatum 
Vi vill undersöka om företagen som är registrerade efter den nya lagstiftningen väljer bort 
revisionen i större eller mindre utsträckning än de företagen som är registrerade innan 
lagstiftningen. Vi ger på så sätt en bild av hur nystartade företag skiljer sig i frågan om val 
av revision mot de företagen som registrerats innan lagstiftningen.  
 
Registreringsdatum Kan välja bort Valt bort % valt bort 

Före 2010-10-01 228466 83918 37 % 

2010-10-01 och senare 99590 69557 70 % 

Totalt 328056 153475  
Tabell 4 - Registreringsdatum 
 
Vi kan se en stor skillnad mellan de företag som registrerats före och de som registrerats 
efter lagändringen. Bland de företag som har ett registreringsdatum före 2010-11-01 är det 
endast 37 % som valt bort revision. Jämfört med snittet för alla företag på 47 % är det alltså 
10 % färre som väljer bort revision i denna kategori. Bland de företag som registrerats efter 
2010-11-01 är det däremot hela 70 % som väjer bort revision. I denna kategori är det alltså 
23 % fler som väjer bort revision än snittet för alla företag. Det är alltså de företag som 
startats efter lagändringen som väjer bort revision i störst utsträckning. 

5.1.3 Branscher - SNI-koder 
För att kunna kategorisera bolagen enligt bransch har vi använt oss av Svenskt 
Näringsgrensindelning (SNI). Det är den standard som Statistiska Centralbyrån använder 
sig av för att göra branschindelningar. SNI-kodningen består av fem olika nivåer och 
kategoriseringen blir mer detaljerad ju högre nivån blir. De fem nivåerna är: Avdelning, 
Huvudgrupp, Grupp, Undergrupp och Detaljgrupp. Vi har i vår branschindelning utgått från 
första nivån, vilket delar in företagen i “avdelningar”. Det finns 21 avdelningar i vilka vi 
delat in företagen. 
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SNI kod Bransch beskrivning (avdelning) Antal som 
kan välja bort 

Antal som 
valt bort 

Andel som 
valt bort 

A (01-03) Jordbruk, skogsbruk och fiske 4867 2497 51 % 

B (05-09) Utvinning av mineral 280 81 29 % 

C (10-33) Tillverkning 13257 5794 44 % 

D (35) Försörjning av el, gas, värme 
och kyla 922 253 27 % 

E (36-39) 
Vattenförsörjning; 
avloppsrensning, 
avfallshantering och sanering 

388 140 36 % 

F (41-43) Byggverksamhet 25640 13197 51 % 

G (45-47) Handel; reparation av 
motorfordon och motorcyklar 39451 17882 45 % 

H (49-53) Transport och magasinering 8725 5150 59 % 

I (55-56) Hotell- och 
restaurangverksamhet 8550 3271 38 % 

J (58-63) Informations- och 
kommunikationsverksamhet 19518 9836 50 % 

K (64-66) Finans- och 
försäkringsverksamhet 14460 3960 27 % 

L (68) Fastighetsverksamhet 25214 5680 23 % 

M (69-75) Verksamhet inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik 66344 31677 48 % 

N (77-82) 
Uthyrning, fastighetsservice, 
resetjänster och andra 
stödtjänster 

9750 4568 47 % 

O (84) 
Offentlig förvaltning och 
försvar; obligatorisk 
socialförsäkring 

24 12 50 % 

P (85) Utbildning 4422 2334 53 % 

Q (86-88) Vård och omsorg; sociala 
tjänster 9268 4827 52 % 

R (90-93) Kultur, nöje och fritid 6191 3137 51 % 
S (94-96) Annan serviceverksamhet 4676 2884 62 % 

T (97-98) 
Förvärvsarbete i hushåll; 
hushållens produktion av diverse 
varor och tjänster 

0 0 n/a 

U (99) 
Verksamhet vid internationella 
organisationer, utländska 
ambassader o.d. 

0 0 n/a 

SNI kod saknas  64448 28648 44 % 
Tabell 5 - Branscher 
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Vi kan av denna branschindelning se att i det flesta branscher väljer runt hälften att ha en 
revisor. Den bransch som har högst andel företag som väljer bort revision är “Annan 
serviceverksamhet”, inom denna väljer 62 % att inte bli reviderade. Huvudgrupper under 
denna avdelning är “Intressebevakning; religiös verksamhet”, “Reparationer av datorer, 
hushållsartiklar och personliga artiklar” och “andra konsumenttjänster”. 
“Fastighetsverksamhet” är den bransch som utmärker sig med att ha revision i störst 
utsträckning. Endast 23 % av företagen i denna bransch har valt att inte ha revisor, det är 
alltså hela 77 % som har revisor. Avdelningen Fastighetsverksamhet hänför sig till handel 
med egna fastigheter; uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fasligheter; och 
fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag. De finns fler branscher som har 
en låg andel företag som valt bort revisor. Inom både “Försörjning av el, gas, värme och 
kyla” och “Finans- och försäkringsverksamhet” har 27 % av företagen valt bort revisor.  

5.1.4 Län/Regioner 
Vi vill se om valet av att ha frivillig revision skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Vi 
har valt att titta på alla län i Sverige samt tre regioner; Norrland, Småland och Stockholm.  
 
Länskod/Län Kan välja bort Valt bort % valt bort 

01 Stockholms 112407 52341 47 % 
03 Uppsala 9903 5106 52 % 
04 Södermanlands 6620 3092 47 % 

05 Östergötlands 10970 5163 47 % 

06 Jönköpings 9770 3511 36 % 
07 Kronobergs 4941 2261 46 % 

08 Kalmar 6022 2827 47 % 

09 Gotlands 1687 837 50 % 
10 Blekinge 3287 1417 43 % 

12 Skåne 40175 18611 46 % 

13 Hallands 10232 4760 47 % 

14 Västra Götalands 52555 24138 46 % 
17 Värmlands 7333 3689 50 % 

18 Örebro 6730 3355 50 % 

19 Västmanlands 6396 3180 50 % 
20 Dalarnas 7646 3979 52 % 

21 Gävleborgs 7138 3279 46 % 

22 Västernorrlands 6344 3554 56 % 
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23 Jämtlands 4192 2023 48 % 

24 Västerbottens 7737 3942 51 % 

25 Norrbottens 5964 2404 40 % 
Totalt 328049 153469  

Tabell 6 - Län 
 
Det län där företag väljer bort revision i lägst utsträckning är i Jönköpings län, där väljer 
endast 36 % bort revision. Norrbotten, med 40 % som väljer bort revision, är det län där 
näst flest har kvar revision. Av alla företag som kan välja bort revision är det 47 % som valt 
bort revision. I hela 10 av de 21 länen är det mellan 45-49 % av företagen som väljer bort 
revision. Dessa län ligger alltså väldigt nära andelen som väljer bort revision för alla 
företag, Bland de län där företagen väljer bort revision i störst utsträckning toppar 
Västernorrlands län med 56 % och Dalarnas län med 52 % som väljer bort revision. 
 
Region Kan välja bort Valt bort % valt bort 

Norrland 25411 12798 50 % 

Småland 20733 8599 43 % 
Stockholm 112407 52341 47 % 

Tabell 7 - Regioner 
 
Vidare tittar vi på tre regioner, Norrland, Småland och Stockholm. Vi tittar på dessa genom 
att slå ihop de län som innefattas av varje region. I Norrland är det Västerbottens län (51 %), 
Västernorrlands län (56 %), Jämtlands län (48 %) och Gävleborgs län (46 %). I Småland är 
det Kalmar län (47 %), Kronobergs län (46 %) och Jönköpings län (36 %). Stockholms 
region utgörs av Stockholms län där 47 % väljer bort revision. Bland företagen i 
norrlandsregionen är det 50 % som väljer att inte har revision, det är tre procent fler än för 
hela Sverige. I Småland är det 43 % av företagen som valt bort revision, alltså fyra procent 
färre än för hela Sverige.  

5.1.5 Skulder 
Som vi tidigare beskrivit kommer vi att undersöka om det finns en relation mellan valet av 
revision och företagens totala skulder. Detta har vi funnit tidigare studier som undersökt, 
vilket vi redovisat i vårt teorikapitel. Utöver detta har vi även valt att undersöka skulder 
ytterligare då det finns olika typer av skulder. Vi kommer att titta på räntekostnader, 
långfristiga skulder samt leverantörsskulder och om det finns någon relation mellan dessa 
och om företagen har revision. Räntekostnader är den kostnad företagen betalar för sina 
skulder, vi finner det därför intressant att undersöka om dessa har en relation till valet av 
revision. Kreditgivare kan efterfråga revision vid utlåning av pengar, därmed kan tänkas att 
företag med höga långfristiga skulder väljer bort revisionen i mindre utsträckning. Precis 
som kreditgivare kan leverantörer tänkas efterfråga revision, detta för att minska risken på 
de krediter de ger sina kunder. 
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Totala skulder/totala tillgångar Kan välja bort Valt bort % valt bort 

<=0 11835 4306 36 % 

1-19% 50390 19515 39 % 
20-39% 39067 17481 45 % 

40-59% 47931 21565 45 % 

60-79% 45394 18951 42 % 

80-99% 45109 15294 34 % 
>99% 19717 8632 44 % 

Inga data 68614 47731 70 % 

Totalt 328057 153475  
Tabell 8 – Totala skulder 
 
Det första vi tittat på gällande skulder är totala skulder i förhållande till totala tillgångar. 
Det verkar inte finnas någon direkt relation mellan storleken på totala skulder i förhållande 
till totala tillgångar och om företag väljer att ha revison eller inte. Våra data visar till 
exempel att bland de som har 99 % eller mer skulder i förhållande till totala tillgångar är 
det 44 % som väljer bort revision. Bland de som har 80-99 % skulder är det endast 34 % 
som väljer bort revision, alltså färre än de med större andel skulder. 
 
Räntekostnader/Tot. tillgångar Kan välja bort Valt bort % valt bort 

0 % 118136 53644 45 % 
1-2% 75439 28596 38 % 

2-4% 31498 10521 33 % 

4-6% 13745 4788 35 % 

>6% 20625 8195 40 % 
Inga data 68614 47731 70 % 

Totalt 328057 153475  
Tabell 9 - Räntekostnader 
 
Som en del i skulder har vi även tittat på räntekostnader i förhållande till totala tillgångar. 
Vi kan inte se någon trend som tyder på att det finns en relation mellan räntekostnader och 
om företaget väljer eller väljer bort revision. De flesta företagen, ungefär en tredjedel, har 
inga räntekostnader och bland dessa är det 45 % som valt bort revision. 
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Långfristiga skulder/Tot. tillgångar Kan välja 
 bort Valt bort % valt bort 

0 % 165352 70304 43 % 

1-9% 16804 7135 42 % 

10-19% 11440 4693 41 % 
20-29% 9881 4021 41 % 

30-39% 8635 3458 40 % 

40-49% 7755 2918 38 % 

>49% 39576 13093 33 % 
Inga data 68614 47731 70 % 

Totalt 328057 153353  
Tabell 10 – Långfristiga skulder 
 
När vi tittar på endast långfristiga skulder ser vi däremot att det finns en trend. Trenden är 
att ju högre andel långfristiga skulder i förhållande till totala tillgångar desto färre väljer 
bort revision. Denna trend är tydlig över alla intervall av andel långfristiga skulder och 
varje ökning i andel långfristiga skulder visar en lägre andel som valt bort revision. Bland 
de som inte har några långfristiga skulder är det 43 % som väljer bort revision. Bland de 
som har över 49 % av totala tillgångar i långfristiga skulder är det endast 33 % som väljer 
bort revision. 
 
Leverantörsskulder/Tot. tillgångar Kan välja bort Valt bort % valt bort 

0 % 122963 48639 40 % 
1 % 38719 13481 35 % 

2 % 15746 6703 43 % 

3 % 9976 4408 44 % 
>3% 71823 32388 45 % 

Inga data 68614 47731 70 % 

Totalt 327841 153350  
Tabell 11 – Leverantörsskulder 
  
Vidare har vi tittat på leverantörsskulder i förhållande till totala tillgångar. Bland de företag 
som inte har några leverantörsskulder är det 40 % som väljer bort revision. Bland de som 
har leverantörsskulder kan vi se en trend där ju större andel leverantörsskulder i förhållande 
till totala tillgångar företagen har desto fler väljer bort revision. Det är 35 % som väljer bort 
revison av de företag där leverantörsskulder utgör 1 % av totala tillgångar. Trenden går 
uppåt och bland de företag som har högre andel leverantörsskulder än 3 % i förhållande till 
totala tillgångar är det 45 % som väljer bort revision.  
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5.1.6 Revisions/Redovisningsbyråer 
Genom SNI-kod 692 - “Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning” har vi tittat 
på hur många företag av denna typ som existerar. Vi har gjort detta för att se om det nu 
kommit till fler företag av denna typ efter slopandet av revision. Ökningen mellan varje 
tvåårsintervall har varit ungefär 1000 företag från 2006 till 2010. Mellan 2010 till 2012 har 
ökningen varit över 1500 företag. 
 

 
Diagram 1 – Redovisnings/revisionsbyråer 
Tabell 11 - Redovisnings/revisionsbyråer 

5.1.7 Andra testade faktorer 
Vi har även testat andra faktorer i form av nyckeltal och bokföringsposter. Dessa är 
vinstmarginal, avskrivningar, varulager och omsättningshastighet på varulager. Även här 
har vi tagit bokföringsposterna i relation till totala tillgångar för att kompensera för 
eventuella effekter av företagets storlek. Vi kan inte se något samband mellan 
vinstmarginal, varulager eller omsättningshastigheten på varulagret och val av revision. Vi 
finner att avskrivningar har en trend där ju högre dessa poster är i relation till totala 
tillgångar desto fler väljer bort revision. Bland de företag utan avskrivningar är det 40 % 
som väljer bort revision och bland de med en andel avskrivningar på över 20 % i 
förhållande till totala tillgångar är det 48 % som väljer bort. Vi har sammanställt dessa data 
i tabellform i appendix 1. 

5.1.8 Begränsningar 
Vi har endast presenterat deskriptiv statistik. Detta innebär att den enbart är beskrivande 
och inte statistiskt testad. Hade vi istället enbart gjort den kvantitativa delen av vår uppsats 
hade vi haft tid att göra statistiska tester på våra data. Begränsningen i den deskriptiva 
statistiken blir att även om vi kan se samband kan det vara andra faktorer som spelar in på 
detta samband. En faktor vi försökt att kompensera för är storleken på företaget, vi har gjort 
detta genom att ta de faktorer vi undersökt i relation till totala tillgångar. Vi kan dock inte 

År Antal 
2006 6510 
2008 7419 
2010 8536 
2012 10169 
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genom vår deskriptiva statistik se vilka andra faktorer som spelar in eller vilken effekt 
dessa har. 

5.2 Intervju revisionsbyråer 
Nedan redogör vi för resultaten utifrån de sex stycken intervjuer vi genomfört. Vi har 
sammanställt alla respondenters svar tillsammans under olika rubriker. Vi valde att redovisa 
svaren på detta sätt då många av respondenternas svar var snarlika. Eftersom en av våra 
respondenter ville vara anonym har vi döpt dem till revisionsbyrå A1, revisionsbyrå A2, 
revisionsbyrå B1, revisionsbyrå B2, revisionsbyrå C1, revisionsbyrå C2. Revisionsbyrå A1 
och A2 är de två stora byråerna, B1 och B2 är de två mellan stora byråerna och C1 och C2 
är de två minsta byråerna. 

5.2.1 Konsekvenser av den nya lagstiftningen 
Samtliga intervjuade respondenter nämner att den största skillnaden de sett är att andelen 
nybildade företag, som ligger under gränsvärdena för revisionsplikt, som väljer att inte har 
revisor är stor. Detta är den absolut tydligaste konsekvensen som alla respondenter var 
rörande överens om. De har också märkt av att en del av de företag som tidigare haft 
revision nu valt bort den. Det gäller framför allt företag som är enmanskonsulter eller 
liknande som helt enkelt har en väldigt liten verksamhet. I dessa fall kan det handla om att 
de inte känner att revisionen tillför så mycket då de dels inte har några större lån på banken, 
de har inga externa intressenter som efterfrågar revisionen och de ser inte sin verksamhet 
växa i någon större grad. Nyttan överstiger helt enkelt inte kostnaden i dessa fall. Två av 
respondenterna nämner också att det är enklare att bilda ett aktiebolag idag. Det krävs 
endast 50 000kr i insatskapital istället för 100 000kr som tidigare. Detta har lett till att allt 
fler aktiebolag bildas och många av dessa företag väljer att inte ha revision. Några av 
respondenterna anser att konsekvenserna utifrån lagändringen blev betydligt mindre än vad 
de innan befarat.  

5.2.2 Strategiska förändringar 
Här skiljer sig svaren åt något. De två små byråerna har inte gjort någon strategisk 
förändring alls. Revisionsbyrå C1 nämner att de var osäkra på hur lagändringen skulle 
påverka dem och valde därför att avvakta och se vilka effekter den skulle ge. Då de hittills 
inte kunnat se några större effekter har de hittills inte gjort någon strategisk förändring. 
Revisionsbyrå C2 har heller inte sett att lagstiftningen inneburit någon större effekt och 
därmed har de inte gjort någon strategisk förändring. 
 
Revisionsbyrå B2 genomförde en strategisk förändring 2005 där de valde att fokusera mer 
på redovisning. Detta gjorde de i ett förberedande syfte då de visste att en lagändring skulle 
komma och att denna skulle ge företagen möjlighet att välja bort revisionen. Revisionsbyrå 
B1 genomförde ingen strategisk förändring i samband med lagstiftningen. Revisionsbyrå 
B1 är ett nystartat kontor och de valde som en strategi att vara underbemannande de två 
första åren då de misstänkte att antalet arbetstimmar skulle minska efter lagstiftningen. 
 
Revisionsbyrå A2 har gjort en strategisk förändring där de fokuserar mer på att ge kunden 
ett helhetspaket som kan innebära hjälp med upprättande av bokslut, redovisning och även 
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revision. Revisionsbyrå A2 tror att det kommer bli mer inriktning på paketerade tjänster där 
det blir lättare för kunden att veta vad det är de faktiskt köper och vad det kommer att 
kosta. Prisbilden har varit på löpande räkning för de antal timmar revisorerna lagt ner och 
detta kan skilja sig beroende på hur duktig kunden har varit med att hantera sina papper. 
Det kan därmed ibland vara svårt att veta var priset faktiskt hamnar. Det går mer mot en 
standardisering där man diskuterar med kunden vad det är de behöver och därefter 
uppskattar ett pris direkt.  
 
Revisionsbyrå A1 nämner att lagförändringen av revisionsplikt bara är en faktor. Det 
ekonomiska läget, en tuff konjunktur gör att många företag ser över sina kostnader. De 
upplever därför att de nu måste vara mer aktiva på marknaden, lyssna och träffa nya 
kunder, helt enkelt ligga steget före. Men de upplever det inte som att det just är 
lagändringen som påverkat detta. Lagändringen har alltså inte medfört någon strategisk 
förändring i sig. Den innebar mer hur de skulle kommunicera ut informationen om vad 
lagändringen skulle innebära för kunderna innan den trädde i kraft.  

5.2.3 Intäktsbortfall 
Ingen av byråerna har märkt av något större intäktsbortfall. Alla erbjuder kombiuppdrag 
som innebär att de sköter både redovisningen och revisionen. Även om vissa företag tar 
bort revisionen så har de oftast valt att ha kvar redovisningen. I dessa fall har revisionen 
inte inneburit något större arvode för byråerna. Redovisningen innebär större arvoden och 
därmed har påverkan på omsättningen inte varit så stor. Revisionsbyrå C1 har haft lika hög 
arbetsbelastning som innan och fortsatt bra inflöde av kunder. Revisionsbyrå C2 har ökat 
omsättningen sedan lagändringen. Även om de tappat vissa mindre revisionsuppdrag har 
dessa ändå ersatts av andra uppdrag. De resterande respondenterna har uppfattningen att de 
har tappat något i intäkter på grund av att de tappat revisionskunder. Detta har dock inte 
haft någon större effekt på omsättningen som helhet. 

5.2.4 Revisionskostnader 
Alla respondenter är överens om att lagändringen inte haft någon påverkan på priset för 
revision. Däremot ser de andra faktorer som påverkat priset. De flesta nämnde att 
införandet av ISA, ett nytt regelverk som ställer högre krav på revisionen, har haft en 
inverkan på priset. Detta kan innebära att revisionen tar längre tid vilket resulterar i ett 
högre pris. En respondent nämner att revisionsbranschen generellt sätt är dåliga på att höja 
priset. En uppfattning är också att det allmänna konjunkturläget har en påverkan på priset.  

5.2.5 Efterfrågan nya tjänster 
Den allmänna uppfattningen bland respondenterna är att även om företagen väljer bort 
revision så vill de flesta ändå ha någon form av ekonomisk hjälp. Det kan till exempel 
innefatta hjälp med löpande bokföring eller skatterådgivning. Flera av respondenterna 
nämner att det har utarbetats lättare typer av granskningstjänster inom branschen. De har 
dock inte hittills sett någon större efterfrågan på dessa typer av tjänster. En annan typ av 
tjänst som utarbetats, som respondenterna nämner, är att auktoriserade 
redovisningsekonomer kan lämna en bokslutsrapport. Den innebär att redovisningen 
uppfyller kraven i reko och är en kvalitetsstämpel på företagets redovisning. Deras 
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uppfattning är dock att den ännu inte slagit igenom men att den kan bli mer efterfrågad i 
framtiden. På revisionsbyrå C2 försöker man dock uppmärksamma kunderna om detta 
alternativ när de väljer bort revision. 

5.2.6 Relation mellan rådgivning och revision 
Bland de fyra största byråerna är uppfattningen att det finns en relation mellan efterfrågan 
på rådgivning och revision. Respondenten från revisionsbyrå A1 säger att: 
 
- “de kunder som tidigare köpt revision bara för att få en påskrift på årsredovisningen har 
nog större benägenhet att välja bort revisionen nu när de inte har ett lagkrav på att anlita en 
revisor. Men att de kunder som använder revisorn som en del i en dialog, ett bollplank för 
olika frågor, de kunderna är nog mer benägna att ha kvar revisionen.” 
 
Respondenten poängterar dock att de inte får lämna rådgivning på vad som helst men vissa 
frågor går bra. Respondenten på revisionsbyrå A2 ser också denna relation, men i de 
mindre företagen är ofta inte rådgivningen speciellt komplicerad. Däremot kan det bli 
ganska avancerad rådgivning i de större företagen där man talar om olika investeringar etc. 
Respondenten från revisionsbyrå B1 ser även relationen mellan efterfrågan på rådgivning 
och revision men tycker det är svårt att dra alla över en kam. Vidare säger respondenten att 
de som tog bort sin revisor direkt har oftast inte varit intresserad av rådgivningen heller. 
 
På de två mindre byråerna har de inte kunnat se någon relation mellan efterfrågan på 
rådgivning och efterfrågan på revision. Vår respondent på revisionsbyrå C2 berättar att de 
av hennes kunder som valt bort revision har gjort det på hennes inrådan medan de har kvar 
rådgivning genom andra tjänster.  

5.2.7 Små företag som inte behöver revision 
Alla respondenter förklarar att de uppmärksammar kunder som de anser inte behöver 
revision, att de faktiskt inte behöver revision. Det handlar ofta om mindre bolag som inte 
har några externa intressenter som kräver revision. De har ofta väldigt få verifikationer 
vilket också gör att det sällan uppstår fel i räkenskaperna. Därmed fyller inte granskningen 
något betydande syfte. Samtidigt poängterar flera av respondenterna att de ändå vill ha en 
fortsatt dialog med kunden angående annan ekonomisk rådgivning. Detta är ofta något som 
kunderna också vill ha. Respondenten från Revisionsbyrå A1 förklarar det som: 
 
- “De som inte ser någon nytta i revisionen är ju inte den kund som vi vill jobba med. Det 
blir sällan ett bra samarbete. Då vill man ju hellre hitta något som ger högre nytta för 
företaget.” 
 
Det finns många gånger också ett personligt förtroende som gör att kunden vill stanna kvar 
hos byrån. Respondenten från Revisionsbyrå A2 menar även att detta förtroende kan 
medföra att kunden fortsätter att ha revision, trots att revisorn förklarat att de egentligen 
inte behöver den. 
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5.2.8 Konkurrens 
Ingen av de tillfrågade respondenterna upplever att konkurrensen ökat i samband med den 
nya lagstiftningen. Respondenten från Revisionsbyrå C1 berättar att de inte märker av 
någon konkurrens från de större byråerna och att de har sin kundbas. Denna ökar genom att 
deras nöjda kunder tipsar om byrån till sina bekanta. Även om konkurrensen inte har ökat 
förklarar de tillfrågade på Revisionsbyrå A2 och Revisionsbyrå A1 att konkurrensen varit 
hård under en längre tid. Respondenten hos Revisionsbyrå B2 menar på att Umeå växer till 
antalet företag och konkurrensen om dessa är hård. Revisionsbyrå B1 nämner att 
konkurrensen har ökat på redovisningstjänster och detta kan delvis bero på lagstiftningen. 
Det kan även bero på en teknisk utveckling som skett på redovisningssidan där man arbetat 
fram smidigare lösningar åt kunden.  

5.2.9 Ökat säljfokus 
De tre största byråerna anser att branschen som helhet har tvingats att bli mer säljinriktade. 
På revisionsbyrå A2 har man till exempel två personer som jobbar uteslutande med sälj. De 
tre minsta byråerna har däremot inte upplevt detta utan de arbetar på samma sätt som 
tidigare. Ingen av byråerna har ändrat sin marknadsföring. Revisionsbyrå B1 menar på att 
branschen i allmänhet är dålig på att marknadsföra sig och att man ofta förlitar sig på sitt 
varumärke. De tre största byråerna har ändrat arbetssättet något. I och med att revisionen 
blivit efterfrågestyrd för de mindre företagen försöker de nu jobba närmare kunden, vara 
mer lyhörda och förklara nyttan av revisionen. På revisionsbyrå C1 förlitar man sig på att 
nöjda kunder sprider budskapet vidare. 

5.2.10 Skillnad mellan revision och rådgivning  
Alla respondenter är överens om att många små företag inte vet skillnaden mellan revision 
och redovisning. Dessa benämner ofta alla tjänster de köper från revisionsbyrån som 
revision. Vår respondent från revisionsbyrå B1 förklarar: 
 
- “Många säger att de ska till sin revisor oavsett om de ska till sin redovisningskonsult, få 
bokföringshjälp eller faktiskt till sin revisor.” 
 
Flera respondenter tror också att vissa företag kan välja bort revision utan att veta vad den 
faktiskt innebär är. 

5.2.11 Deklarationens nya kryssrutor 
Respondenten från revisionsbyrå C2 tycker att de nya rutorna är jättebra, speciellt eftersom 
det finns möjlighet att kryssa i “uppdragstagare” om man haft en redovisningskonsult. De 
företag som inte haft revision utan endast redovisningskonsult behöver då inte vara lika 
oroliga över att skatteverket gör ytterligare kontroller. Respondenten från revisionsbyrå B1 
tycker däremot att dessa rutor är mer eller mindre onödiga. För det första är det är oklart 
vad “uppdragstagare” innefattar och för det andra har skatteverket redan register över vilka 
som har revision. Dessa rutor kan skapa förvirring bland företagarna då de inte alltid vet 
skillnaden på revision och andra tjänster. Flera respondenter anser att dessa kryssrutor kan 
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vara ett säljargument då den allmänna uppfattningen är att det minskar risken för en 
kontroll av skatteverket. Vår respondent på revisionsbyrå A1 förklarar dock:  
 
- “Om man nu säger att det inte finns en plikt att anlita revisor för företagen under 
gränsvärdena, blir det ju ändå en indirekt plikt i och med att skatteverket lättare kan granska 
företagen och att intressenter kräver det. Det ideala vore ju istället om företagen valde 
revisionen just på grund av att de ser nyttan av den.” 

5.2.12 Höjning av gränsvärdena 
Alla respondenter är överens om att de flesta stora företagen ändå kommer att efterfråga 
revision trots att lagkravet försvinner. Detta på grund av att de har externa intressenter som 
efterfrågar det. Banker kan till exempel kräva revision vid kreditgivning. De menar också 
att ju större företagen är desto mindre blir revisionskostnaden i relation till företagens totala 
kostnader. Vidare tycker de även att det ger en varningssignal om ett stort företag inte har 
revision då detta kan ge ett oseriöst intryck av företaget. Vår respondent från revisionsbyrå 
C1 tror att effekten av en ytterligare höjning inte kommer att vara lika stor på grund av 
detta. Samtidigt tror de flesta respondenter att det kommer att påverka branschen som 
helhet då fler företag kommer att välja bort revisionen. Vår respondent från revisionsbyrå 
A1 tror att branschen kommer att behöva arbeta fram ett alternativ till dagens revision som 
kan vara mer lämpligt för de mindre företagen. I så fall kan höjningen bli ganska markant 
om det utarbetas en annan typ av granskning eller en lättare revision för de mindre 
företagen. 

5.2.13 Fortsatta utmaningar för revisionsbranschen 
Revisionsbyrå A2 berättar att den stora framtida utmaningen för revisionsbranschen är att 
hitta en nivå på revision som är rimlig. I de mindre företagen kanske det inte alltid är 
nödvändigt att genomföra alla momenten inom revisionen då vissa inte tillför företagen så 
mycket. Där gäller det att kunna anpassa revisionen för det lilla företaget. Speciellt om nu 
gränsvärdena höjs i framtiden, då är det nödvändigt att kunna hantera det genom en svensk 
anpassning av regelverken för revisionen.  
 
Respondenten på revisionsbyrå A1 förklarar att om det blir färre revisionskunder så måste 
antalet revisorer succesivt också minska. Samtidigt ställs det högre krav på att revisorer ska 
bli mer specialiserade i branschen. Det kan då bli svårt att hitta revisorer lokalt. Tillslut 
kanske det knappt finns någon konkurrens kvar. Respondenten tror dock att en sådan 
förändring inte kommer att ske de närmsta åren utan detta är något som kan förändras på 
längre sikt. 
 
Vår respondent på revisionsbyrå B1 tror också att det kommer att utarbetas en lättare 
variant av revision för de mindre företagen, framförallt om man höjer gränsen för vilka 
företag som omfattas av revisionsplikt. 
 
Vår respondent på revisionsbyrå C2 förklarar att om gränsvärdena höjs och fler bolag väljer 
bort revisionen, blir det svårare för revisorerna att få ihop de timmar som krävs för att 
behålla sin titel. Däremot kan kraven tänkas förändras i takt med att branschen förändras. 
Den mer efterfrågestyrda revisionen kan ställa högre krav på revisorerna att vara mer 
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kundorienterade och lyhörda gentemot marknaden. Detta kan då göra det svårt för revisorer 
som inte är så säljinriktade.  
 
Vår respondent från revisionsbyrå C1 tycker att den kommande skattebefarandelagen ökar 
pressen på både redovisnings- och revisionsbranschen. Detta för att inkomstdeklarationen 
då kommer att måsta göras sex månader efter räkenskapsårets utgång. Arbetet kommer 
alltså att förskjutas och allt måste göras tidigare än idag. Vidare tror respondenten att 
införandet av nya regelverk är det som kommer att påverka revisionsbranschen, som till 
exempel införande av ISA. 
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6. ANALYS OCH SLUTSATS 
 
 
I detta kapitel gör vi vår analys och drar slutsatser utifrån våra kvantitativa och kvalitativa 
data. Kapitlet avslutas med studiens slutsats, teoretisk bidrag och förslag på fortsatt 
forskning. 
 

6.1. Kvantitativ analys 

6.1.1 Andel som väljer bort revision 
I propositionen (Proposition 2009/10:204, s. 71) var det 72 % av alla svenska företag som 
skulle komma att omfattas av frivillig revision. Vi ser att det idag är 75 % som faller inom 
gränsen för att kunna välja bort revision. Det är alltså större andel aktiebolag som omfattas 
av frivillig revision idag, även utan att gränsvärdet har förändrats. Detta beror på att det 
startats fler nya aktiebolag som inte överstiger gränsvärdena för revisionsplikt. Det är också 
lättare att starta ett aktiebolag idag. Avskaffandet av revisionsplikt för små företag är en 
anledning till detta. En annan anledning är att kravet på aktiekapital för att starta ett 
aktiebolag sänktes ungefär samtidigt som avskaffandet av revisionsplikten. Det är troligt att 
ökningen till stor del hänför sig till dessa två lagförändringar. Vi kan dock inte i vår studie 
fastställa hur stor del som beror på avskaffandet av revisionsplikt. Som vi nämnt tidigare 
fann Collis (2010, s. 226) i Danmark och Storbritannien att en stor del av företagen där 
skulle behålla revisionen även om den blev frivillig. I Danmark var det 41 % och i 
Storbritannien 43 % av företagen som förutspådde att de skulle behålla revision (Collis, 
2010, s. 226). I Sverige är det 55 % av de företag som får välja bort revision som har kvar 
den. Det är alltså en högre andel som väljer att ha kvar revision än vad som funnits i 
undersökningarna utförda i Danmark och Storbritannien. I och med att det är till störst del 
nybildade aktiebolag som väljer att inte ha revision kan denna siffra tänkas minska i 
framtiden.  

6.1.2 Företagsstorlek 
I vår teori har vi visat internationella studier som funnit en relation mellan omsättning och 
val av revision bland privata företag samt balansomslutning och val av revision bland 
publika företag. Vi fann också en studie på familjeägda företag som inte fann någon 
relation mellan företagsstorlek och revision. (Carey et al., 2000; Chow, 1982; Collis, 2010) 
Vi har tittat på omsättningen och balansomslutningen i svenska företag och om det finns 
någon relation mellan dessa och om företaget väljer bort revision. Vi fann en trend där de 
företagen med minst omsättning väljer bort revision i störst utsträckning och ju högre 
omsättning ju färre väljer bort revision. Samma trend kan vi se när det gäller 
balansomslutning där företagen med lägst balansomslutning väljer bort revision i störst 
utsträckning och ju högre balansomslutning desto större andel har kvar revision. Vi kan 
alltså se att det bland privata svenska företag finns en relation mellan både 
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balansomslutning och omsättning och om företaget väljer bort revision. Med detta bekräftar 
vi de två tidigare studier som funnit denna relation och dementerar den studie som inte fann 
någon relation till företagsstorlek. 

6.1.3 Skulder 
Vi har tidigare visat studier som funnit att totala skulder i relation till totala tillgångar har 
ett samband med om företaget har revision och även en studie som inte funnit detta 
samband. De studier där det fanns ett samband visades att om företaget hade större andel 
skulder så var det mer troligt att de hade kvar frivillig revision. (Carey et al., 2000; Chow, 
1982; Senkow et al., 2001) Bland svenska företag ser vi ingen relation mellan totala skulder 
och valet att ha revision. Vi kan alltså inte bekräfta dessa tidigare studier när det gäller 
svenska företag. En förklaring till varför vi inte kunnat se denna relation bland svenska 
företag kan vara att förhållandena är olika. En anledning skulle kunna vara att leverantörer 
och/eller kreditgivare kräver revision vid andra tillfällen i Sverige. Vi har valt att gå vidare 
och även titta på om företagets räntekostnad har någon relation till om företaget väljer 
revision. Vi kan heller inte se att det finns någon relation mellan räntekostnaden och om 
företaget har revision. För att se om det finns en relation mellan vissa typer av skulder och 
valet av revision har vi även tittat på långfristiga skulder och leverantörsskulder. När de 
gäller långfristiga skulder kan vi se en tydlig trend där de med minst långfristiga skulder är 
de som väljer bort revision i störst utsträckning och ju mer långfristiga skulder desto färre 
väljer bort revision. Detta stämmer överens med vad vi tidigare förutspått. Denna relation 
uppkommer mest troligt för att långivarna vill minska risken för att inte få tillbaka pengarna 
de lånat ut. Genom revisionen får de en oberoende kontroll av företagets räkenskaper, de 
kan på så sätt göra en bättre bedömning av företagets framtida betalningsförmåga. Ju större 
skulderna är desto större risk medför det för långivaren, därav trenden att företag med mer 
långfristiga skulder i lägre utsträckning är oreviderade. När vi tittar på leverantörsskulder är 
det däremot fler som väljer bort revision ju mer leverantörsskulder de har. Vi kan inte 
fastställa vad detta beror på. Vi misstänkte att trenden skulle vara omvänd, att de med hög 
andel leverantörsskulder skulle ha kvar revision i större utsträckning. Det kan vara så att 
leverantörsskulder inte har någon relation till om företaget har revision, utan att de är 
underliggande faktorer som spelar in. Detta är en begränsning med vår deskriptiva statistik. 

6.1.4 Region 
En studie utförd på svenska företag innan lagändringen undersökte om företag skulle ha 
kvar revision ifall de blev undantagna. Resultatet var att Småland var den region som skulle 
ha kvar revision i störst utsträckning. Därefter var det Norrland och de som skulle välja bort 
revision i störst utsträckning var i Stockholmsregionen. (Svanström, 2008) Våra data visar 
att utfallet inte riktigt blev så. Norrland är den region där flest valt bort revision. 
Stockholmsregionen har valt bort revision i näst störst utsträckning. Småland stämmer 
överens med vad den tidigare studien fann och var den region som valt bort revision i minst 
utsträckning. 
 
Vi kan även se regionala skillnader när vi tittar på alla län. Mellan det län som väljer bort 
revision i lägst utsträckning och det som väljer bort revision i störst utsträckning skiljer det 
20 %. Det är 20 % fler som väljer bort revision i Västernorrlands län än i Jönköpings län. 
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Företagsklimatet i dessa två län skiljer sig även en del. Svenskt Näringsliv rankar varje år 
samtliga 290 kommuner i Sverige. Rankingen baseras på 18 faktorer som bland annat 
innefattar konkurrens med företag, nyföretagarsamhet, tillgång till kompetens och 
infrastruktur. Samtliga kommuner i Jönköpings län ligger bland de 100 bästa i Sverige. I 
Västernorrlands län däremot är det endast en kommun som ligger bland de 100 bästa i 
Sverige och här ligger även den kommunen med sämst företagsklimat. (Svenskt Näringsliv, 
2013) Ett bättre företagsklimat kan tänkas ge bättre förutsättningar för företagen, 
revisionskostnaden kanske då inte känns lika betungande. Vi kan alltså se att det finns 
regionala skillnader i Sverige, vi kan dock inte i vår studie fastställa vad detta beror på. 

6.1.5 Bransch 
Vi kan se att det finns skillnader mellan branscher i Sverige. Det är hela 62 % som väljer 
bort revision inom “Annan serviceverksamhet” och bland “Fastighetsverksamhet” är det 
endast 23 % som väljer bort revision. Företag under “annan serviceverksamhet” kan vara 
exempelvis intresseföretag, reparatörer, frisörer, eller dylikt. Vi kan tänka oss att det finns 
många mindre aktiebolag som sysslar med denna typ av verksamhet. Det kan vara en 
anledning till varför många inom denna bransch väljer bort revision. En anledning till att 
fastighetsbranschen till stor del har kvar revision skulle kunna vara att om man köper en 
fastighet, antingen för att sälja eller hyra ut, belånas den ofta. Banken vill då ofta att 
företaget revideras. “Finans- och försäkringsverksamhet” som väljer bort revision i näst 
minst utsträckning, 27 %, kan tänkas ha komplexa transaktioner. Revisionen kan därför ge 
både en intern kontroll för ledning och en extern kontroll för andra intressenter och tillför 
därigenom en nytta till företaget. Vi kan dock, i vår studie, inte fastställa vad skillnaderna 
mellan branscher beror på. Vi finner det ändå intressant att vi kan se skillnader då tidigare 
studier inte funnit dessa (Senkow, 2001, s. 105 & 109; Svanström, 2008, s. 136 & 159). 
Som vi berättat tidigare använder vi oss endast av deskriptiv statistik, vilket kan vara en 
begränsning i vår studie. Det kan finnas underliggande faktorer som skapar dessa skillnader 
mellan branscherna. 

6.2 Kvalitativ analys 

6.2.1 Vilka konsekvenser har den nya lagstiftningen inneburit för 
revisionsbranschen 
De två tydligaste konsekvenserna som alla våra respondenter sett är att en stor andel 
nybildade aktiebolag väljer att inte ha revisor. En del befintliga aktiebolag väljer också bort 
revisionen. Detta har vi också fått bekräftat utifrån våra kvantitativa data (tabell 4). De 
berättade också att i samband med att revisionsplikten avskaffades sänktes även kravet på 
aktiekapital. Dessa två faktorer tillsammans har gjort det mycket lättare att starta ett 
aktiebolag. Våra respondenter tror att detta har lett till att många nya aktiebolag har startats 
och att dessa är väldigt små. Dessa drivs ofta av sin ägare och har inga lån. De har alltså 
inga externa intressenter som kräver en revision och när de är så pass små i storlek är det 
väldigt lite som kan gå fel i bokföringen. Detta resulterar i att revisionen tillför väldigt liten 
nytta. Det intressanta i detta är att se hur revisionsbyråerna påverkats av att de tappat 
revisionskunder. Ingen av respondenterna har uppfattningen att det inneburit något större 



	   47	  

intäktsbortfall. En anledning till detta är att många av de bolagen som valt bort revisionen 
köper fortsättningsvis andra tjänster av revisionsbyråerna. I de fall det handlar om 
redovisningstjänster så utgör också det arvodet en mycket högre andel än revisionen. 
Därmed har intäktsbortfallet inte varit betydande. Vi kan se att PWC, Ernst & Young, 
Grant Thornton och Revisionsteamet ökat i omsättning totalt i hela Sverige åren 2011 och 
2012. Baker Tilly i Umeå hade en ökning i omsättning 2011 men en minskning 2012. När 
vi tittar på Baker Tilly Sverige är dock läget tvärt om, en minskad omsättning 2011 och en 
ökning 2012. Vi hittade inga data gällande omsättning för Revata.  
 
 2012 2011 2010 2009 
Revisionsteamet Burman & CO 15 730 13 716 12 352 11 724 
Baker Tilly Umeå 9 457 9 481 9 553 0 
Baker Tilly Sverige 5 611 3 292 3 552 2 591 
Grant Thornton Sweden AB 1 057 475 947 376 879 782 882 456 
PWC Sverige 4 591 317 4 391 750 4 144 944 4 352 270 
Ernst & Young Sverige 3 090 080 2 884 931 2 729 860 2 704 001 

Tabell 12 – Omsättning revisionsbyråer 
 
Dessa siffror styrker respondenternas svar om att intäktsbortfallen inte varit betydande. 
Även om de har tappat revisionsuppdrag så har alla revisionsbyråer vi intervjuat, förutom 
Baker Tilly Umeå, ökat i omsättning från 2010 till 2012. Vår uppfattning är att 
konsekvenserna utifrån lagändringen hittills inte haft någon större påverkan på 
revisionsbranschens intäkter. I och med att det mestadels är nybildade aktiebolag som 
väljer att inte ha revisor kan detta ge ett större utslag i framtiden om de befintliga företagen 
med revision upphör. Fortsätter de nybildade mindre företagen att inte ha revisor kommer 
det leda till att endast de större företagen väljer att ha revisor. Detta kommer påverka 
revisionsbranschen då de får ett mindre antal revisionskunder. Det är troligen de minsta 
revisionsbyråerna som kommer att drabbas hårdast av detta då de ofta har mest små företag 
som kunder. Samtidigt kommer de företagen som inte väljer att köpa revision säkert köpa 
andra tjänster som revisionsbyråerna erbjuder. 
 
I vår teori visade vi en studie där rådgivning och revision var nära sammankopplade. 
Studien fann att de som har rådgivning är mer troliga att ha kvar revision när 
revisionsplikten avskaffas. (Svanström, 2008, s. 262) De två minsta revisionsbyråerna såg 
ingen relation mellan rådgivning och revision. Hos revisionsbyrå C2 hade de företag som 
valt bort revision gjort det på revisorns inrådan medan de hade kvar rådgivningen. Detta 
kan dock vara en begränsning i intervjun där respondenten inte varit fullt ärlig. Vi tror 
mycket väl på att revisorerna uppmärksammat vissa företag, där revisionen inte tillför 
någon större nytta, att de inte längre behöver revision. Men att alla företagen som valt bort 
revision gjort det på revisorns inrådan kan tänkas vara ett något snedvridet svar. De fyra 
största revisionsfirmorna kunde däremot se en relation mellan rådgivning och revision. 
Uppfattningen bland dessa respondenter var att de företag som direkt efter avskaffandet 
tagit bort revisionen har ofta inte varit intresserade av att ha kvar rådgivning heller. 
Respondenten från revisionsbyrå A2 berättade också att bland de mindre företagen är 
rådgivningen oftast av ett enklare slag. Detta kan vara en anledning till denna relation. Ju 
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större företaget är desto mer komplicerad rådgivning har de och vi har tidigare kunnat visa 
på att ju större företaget är desto troligare är det att de har revision. Det kan även vara 
anledningen till att endast de större byråerna sett relationen, då det är troligt att de har fler 
större kunder. 
 
Vi trodde att alla revisionsbyråer gjort någon form av strategisk förändring för att 
kompensera/minimera intäktsbortfall. Det visade sig att de två minsta revisionsbyråerna 
inte hade gjort någon strategisk förändring alls. De båda valde att invänta konsekvenserna 
innan de gjorde någon förändring. Då de ännu inte upplevt någon betydande förändring 
sedan lagstiftningen har de inte gjort någon strategiförändring alls. Detta kan också vara en 
brist i intervjun där respondenterna inte varit fullt ärliga. Det är möjligt att de inte gjort 
någon strategisk förändring i samband med lagstiftningen, men vi tror att de borde känt av 
lagändringens konsekvenser. Det är trots allt flera företag som valt bort revision och många 
av de nybildade företagen väljer att inte ha revision. De mindre revisionsbyråernas kunder 
är mestadels små företag vilka omfattas av den nya lagstiftningen, vilket därmed borde ha 
påverkat dem. Propositionen kom redan 2009 (Proposition 2009/10:204), företagen har 
alltså haft god tid på sig att förbereda för förändringen. Vi finner det därför lite ologiskt för 
ett företag att inte arbeta förebyggande, utan bara vänta och se hur de kommer att påverkas. 
De större revisionsbyråerna som vi intervjuat har däremot genomfört strategiska 
förändringar. Revisionsbyrå B2 har sedan år 2005 fokuserat mer på redovisningstjänsterna 
då de misstänkte att de skulle efterfrågas i större utsträckning efter lagändringen. 
Revisionsbyrå A2 har fokuserat mer på att erbjuda helhetspaket som hjälp med upprättande 
av bokslut, redovisning och även revision. Överlag har de större byråerna fokuserat på att 
jobba närmare kunden vilket vi kommer beskriva närmare under avsnitt marknadsföring 
och försäljning. 

6.2.2 Revisionskostnader 
I vår teori fann vi stöd för att priset för revisionen och andra tjänster skulle ändras till följd 
av lagändringen. I propositionen till lagändringen förutsågs att priset på rådgivnings- och 
revisionstjänster skulle sjunka då konkurrensen om dessa skulle öka (Proposition 
2009/10:204, s. 143). I en annan svensk studie visades att priset torde höjas då de företagen 
som efterfrågade revisionen skulle vara villiga att betala ett högre pris (Jakupovic & Fridell, 
2011, s. 40). 
 
Alla respondenter som vi intervjuade var överens om att lagändringen i sig inte påverkat 
priset. Däremot har de sett andra faktorer som påverkat priset. De nämnde införandet av 
ISA, ett nytt regelverk som ställer högre krav på revisionen. Detta nya regelverk innebär att 
revisionen tar något längre tid att genomföra vilket leder till att priset för revisionen ökar. 
Likaså konjunkturläget, det allmänna konjunkturläget har också en påverkan på priset. Vid 
lågkonjunktur ser företag över sina kostnader och försöker skära ner där det är möjligt. 
Detta kan leda till att priset på revisionen minskar. Uppfattningen hos respondenterna är att 
priset på revisionen är ganska pressat och att revisionsbranschen generellt sätt är dåliga på 
att höja priserna. Men lagändringen har inte bidragit till en prisändring. Vi litar på våra 
respondenter i denna fråga. Alla har haft samma uppfattning i frågan och vi ser ingen 
anledning till att de inte skulle tala sanning. De nämner trots allt att priset ökat, men inte i 
och med lagändringen. Detta går alltså emot både propositionen som förutspådde att priset 
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skulle sjunka och den svenska studien som fann att priset borde komma att höjas 
(Jakupovic & Fridell, 2011, s. 40; Proposition 2009/10:204, s. 143). 

6.2.3 Alternativ till revision och revisionsbyråns tjänsteutbud 
I propositionen till lagändringen nämns att många av de företag som väljer bort revision 
kommer sannolikt att anlita en extern redovisningskonsult eller andra icke lagreglerade 
granskningstjänster av kvalificerade revisorer (Proposition 2009/10:204). I Storbritannien 
har det utarbetats andra granskningstjänster som inte är lagreglerade som ett mindre 
kostsamt alternativ till revision (Proposition 2009/10:204, s. 55). Vi ville se om liknande 
tendenser uppstått i Sverige och om efterfrågan på redovisning och icke lagreglerade 
granskningstjänster ökat. 
 
Det visade sig att den allmänna uppfattningen bland revisorerna var att de företagen som 
valt bort revisionen ändå vill ha någon form av ekonomisk hjälp. De företagen som valt 
bort revisionen har oftast fortsatt att köpa andra tjänster av byråerna. Det kan då handla om 
redovisningstjänster. Detta kunde vi se hos alla byråer vi intervjuade så det fanns ingen 
direkt skillnad på storleken av byrån. Det har också utarbetats andra lättare 
granskningstjänster inom branschen. Auktoriserade redovisningsekonomer kan idag lämna 
en bokslutsrapport. Den innebär att redovisningen uppfyller kraven i reko och är en 
kvalitetsstämpel på företagets redovisning. Våra respondenter har dock inte sett någon 
större efterfrågan på denna tjänst i dagsläget. Det är dock något som kan tänkas öka i 
framtiden. Att företagen ofta köper andra tjänster av byråerna när de valt bort revisionen 
torde vara en stor anledning till att revisionsbyråerna inte påverkats negativt i så stor 
utsträckning av den nya lagstiftningen. Detta kan vara en anledning till att bortfallet av 
revisionsuppdrag inte påverkade omsättningen betydande, vi har tidigare visat att 
revisionsbyråerna faktiskt ökat i omsättning från 2010 till 2012. 

6.2.4 Marknadsföring och försäljning 
En undersökning gjord år 2010 där revisorer intervjuades visade att revisionsbranschen inte 
hade någon välutvecklad säljstruktur (Tönnervik, Tåhlin & Johansson, 2010, s. 7-8). Vi 
ville undersöka om det skett ett skift där branschen tvingats bli mer säljinriktade och om 
revisionsbyråerna ändrat sin marknadsföring.  
 
Alla respondenter förklarade att de egentligen inte gjort någon större förändring i deras 
marknadsföring. Uppfattningen är att man ofta förlitar sig på sitt varumärke inom 
revisionsbranschen och inte gör några direkta marknadsföringsåtgärder. De mindre 
byråerna vi intervjuat förlitar sig helt på word-of-mouth. De större har ändrat sitt arbetssätt 
något. I och med att revisionen blivit efterfrågestyrd för de mindre företagen försöker de nu 
jobba närmare kunden, vara mer lyhörda och förklara nyttan av revisionen. De större 
byråerna förklarar att hela branschen tvingats bli mer säljinriktade. Det har blivit allt 
viktigare att förklara för kunden varför revisionen kan vara till nytta då de mindre företagen 
inte har lagkrav på revision. Detta bekräftar den teori vi funnit som beskriver att 
revisionsbranschen bör bli mer säljinriktad. Anledningen till att de mindre byråerna inte 
gjort någon förändring i arbetssättet tror vi är för att de alltid jobbat på det viset. Alternativt 
är det en begränsning i intervjun. Respondenterna på de mindre byråerna kanske inte vill 
verka svaga inför framtiden och därmed förklarar att de inte behöver göra några andra 
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åtgärder än att förlita sig på word-of-mouth. Oavsett vilket så drar vi slutsatsen att 
revisionsbranschen som helhet generellt sätt tvingats bli mer säljinriktade.  
 
Efter lagändringen införde skatteverket två nya kryssrutor i deklarationen för att kunna föra 
statistik på vilka som anlitar uppdragstagare och hur detta skiljer sig åt beroende på 
bransch, företagsform och företagsstorlek. Därigenom kan skatteverket rikta information 
och kontroller mot rätt kategorier av näringsidkare. (Proposition 2009/10:204, s. 94-95) Det 
är tydligt att detta ses som ett säljargument av och för revisorerna. Det gynnar 
revisionsbranschen då företagen får en hint om att det kan vara bra med någon form av 
ekonomisk hjälp. En av våra respondenter är dock tveksam till om dessa rutor är positiva då 
de ger ett indirekt krav på revision eller annan ekonomisk hjälp. Vi anser dock att 
kryssrutorna är positiva utifrån revisionsbyråernas perspektiv då en del företagare som inte 
funderat kring revision och annan ekonomisk rådgivning nu uppmanas till att faktiskt göra 
det. De företagare som inte behöver någon form av ekonomisk hjälp har nog kunskapen 
själv och känner sig därmed säkert trygg med att inte kryssa någon av dessa rutor.  
 
Vi fann i vår teori, och fick även bekräftat från våra respondenter, att småföretagare ofta 
inte vet skillnaden på revision, rådgivning eller redovisning (Norberg & Thorell, 2005, s. 
33). Denna okunskap bland företagare och allmänheten anser vi vara negativ för 
revisionsbranschen. Vissa företagare kan välja att driva företag utan revision och utan att 
veta vad en revision egentligen innebär. De kan då välja bort revisionen då de endast ser 
den som en betungande kostnad. Men det finns, som vi tidigare beskrivit, både interna och 
externa nyttor av revisionen som företagare kanske inte alltid är medvetna om. Det kan 
också vara så att om dessa företagare nu inte kommer i kontakt med en revisor går de även 
miste om annan ekonomisk hjälp de kunnat få via revisorn eller revisionsbyrån. I sin tur 
kan detta leda till att årsbokslut och deklarationer får sämre kvalitet, vilket bolagsverket 
redan sett tendenser till (Bolagsverket, personlig kommunikation, 29 januari, 2013). Nu när 
revisionen är efterfrågestyrd för de mindre företagen är det därmed extra viktigt för 
revisionsbyråerna att informera och visa på nyttan av revisionen till de mindre företagen. 
Görs inte detta kanske det tillslut endast är de större företagen som har revision. 

6.2.5 Konkurrens 
Med hjälp av Porters femkraftsmodell har vi i teorin identifierat några faktorer som vi 
ansett kunnat öka konkurrensen inom revisionsbranschen. Vi beskrev bland annat hur vi 
trodde att konkurrensen kunnat öka då substitut för tjänsten möjligtvis uppkommit och att 
revisionen blivit mer efterfrågestyrd. (Porter, 1980, s.34-35) Ingen av respondenterna har 
dock upplevt att konkurrensen blivit hårdare efter lagändringen. De två största byråerna 
nämnde att konkurrensen varit hårt under en längre tid. Detta stämmer med porters modell 
som säger att konkurrensen är hög om det finns flera företag på marknaden som är lika till 
makt och storlek. De fyra stora revisionsbyråerna upptar som vi tidigare nämnt 90 % av 
marknadsandelen för börsnoterade bolag i de flesta EU-medlemsstater. (Revisionspolitik: 
Lärdomar från krisen) Därmed är konkurrensen redan hård mellan de stora byråerna. De 
små byråerna förklarade att de inte märker av någon större konkurrens. Detta kan dock vara 
en begränsning i intervjun där de inte är fullt ärliga för att inte verka svaga inför framtiden. 
En av de minsta byråerna beskrev det som att de har sin kundbas och att de får nya kunder 
genom att de blir refererade av befintliga kunder. Skillnaden mellan de stora och små 
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byråerna i hur de uppfattar konkurrensen överlag kan dock hänföra sig till att de är olika i 
storlek. De stora är så pass stora att de upptar en stor del av marknaden, vilket skapar 
konkurrens. De små byråernas verksamhet är däremot inte är stor nog för att kunna 
konkurrera om kunderna som de stora byråerna konkurrerar om. Detta kan vara 
anledningen till att de små byråerna inte märker av den konkurrens som de stora byråerna 
upplever. En respondent från en medelstor byrå menade på att Umeå är en tillväxtstad och 
att det startas många nya små företag i Umeå. Konkurrenssituationen skulle alltså kunna se 
annorlunda ut på andra platser i Sverige. Utifrån porters femkraftsmodell ökar 
konkurrensen inom en bransch om till exempel kunderna får högre förhandlingsstyrka och 
substitut för tjänster uppkommer (Porter, 1980, s.34-35). Eftersom revisionen blivit 
efterfrågestyrd för de mindre företagen, och även för de lite större företagen om 
gränsvärdena höjs, och att närliggande substitut till revisionen finns så tror vi ändå att 
konkurrensen kan komma att öka. Om efterfrågan på redovisningstjänster och lättare 
granskningstjänster ökar kanske det träder in fler aktörer inom dessa områden på 
marknaden. I våra data har vi sett att antal företag inom redovisning och bokföring, 
revision, skatterådgivning har ökat något mer efter 2010 än innan (tabell 11 & diagram 1). 
Det har alltså trätt in fler aktörer på marknaden och enligt femkraftsmodellen skapar detta 
en högre konkurrens (Porter, 1980, s.34-35). Revisionsbyråerna som vi intervjuat har 
hittills inte sett några större konsekvenser utifrån lagändringen men några av 
respondenterna trodde att de kan komma att bli tydligare i framtiden. Vi tror att 
lagändringens konsekvenser helt enkelt inte haft något större genomslag än.  

6.2.6 Fortsatta utmaningar för revisionsbranschen 
Vi frågade alla revisionsbyråerna vad de ansåg om en ytterligare höjning av dagens 
gränsvärden av vilka företag som omfattas av revisionsplikt. Ingen av respondenterna 
verkar orolig för en höjning. Istället välkomnar de en höjning då arbetsklimatet blir bättre. 
En efterfrågestyrd revision gör ju att kunderna faktiskt vill ha det de betalar för. Kanske är 
detta återigen en begränsning i intervjun där respondenterna inte vill verka svaga inför 
framtiden. De stora företagen kommer säkerligen fortsättningsvis efterfråga revision på 
grund av att de exempelvis har externa intressenter som kräver reviderade bokslut, vilket 
respondenterna beskrev i intervjuerna. Samtidigt beskrev några respondenter att enklare 
varianter av revision kommer att utarbetas om gränsvärdena höjs. Utmaningen i detta blir 
att hitta en nivå på revisionen som är rimlig för alla. De mindre företagen väljer idag bort 
revisionen då de inte ser någon nytta i alla de stegen som en revision medför. Vi tror, i linje 
med några av våra respondenter, att konsekvenserna utifrån lagstiftningen helt enkelt inte 
haft något större genomslag ännu men att det kan tänkas komma. Bland annat i och med att 
det just är nybildade företag som väljer bort revisionen. Fortsätter det så kommer det finnas 
allt fler företag som drivs utan revision, men som säkert efterfrågar en annan typ av 
granskningstjänster. Detta kan i sin tur öka konkurrensen på dessa tjänster vilka kan 
innebära att nya aktörer kommer in på marknaden. Den ökade konkurrensen torde då leda 
till att marknadsföringen blir allt viktigare för revisionsbyråerna. Istället för att man som 
idag litar på sitt varumärke och word-of-mouth i stor utsträckning kanske det blir mer fokus 
på andra marknadsföringsåtgärder.  
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6.3 Slutsats 
Våra kvantitativa data visar att de allra minsta företagen, mätt i omsättning och 
balansomslutning, väljer bort revision i störst utsträckning. Ju större företagen är desto färre 
väljer bort revision. Det är även de företag som startats efter lagändringen som väljer bort 
revision i störst utsträckning. Vidare kan vi inte se någon tydlig trend mellan totala skulder 
och om företagen väljer att ha revision. Däremot ser vi att ju mer långfristiga skulder 
företagen har desto fler har revision. Vi tror att detta kan bero på att kreditgivare efterfrågar 
revision för att minska risken som utlåning av pengar medför. 
 
 
Det finns regionala skillnader vid valet av revision. Vi kan inte fastställa vad det beror på 
men företagsklimatet skulle kunna vara en faktor i detta. Våra data visar också att andelen 
företag som väljer bort revision varierar mellan olika branscher. Det är hela 62 % som 
väljer bort revision inom “Annan serviceverksamhet” och bland “Fastighetsverksamhet” är 
det endast 23 % som väljer bort revision. Detta kan dock bero på andra faktorer än 
branschspecifika. Vi kan inte fastställa detta i vår studie då vi endast använt deskriptiv 
statistik. 
 
Med detta har vi besvarat den första delen i vår problemformulering; “Vad kännetecknar de 
företag som har valt bort revision?”. Vi ville ge en bild av vilka företag som valt bort 
revision och genom att kategorisera dessa se om det fanns några tydliga trender. Vi 
kategoriserade företagen efter faktorerna storlek, bransch, region, skuld, vinstmarginal, 
avskrivningar, varulager och omsättningshastighet på varulager. Slutsatserna vi beskrivit 
ovan baseras på faktorerna där vi sett den tydligaste trenden. Alltså där vi tydligt kunnat se 
en skillnad på de företag som valt bort revision gentemot de företag som valt att ha kvar 
revision. Vi kan därmed känneteckna de företag som väljer bort revision i störst 
utsträckning baserat på faktorerna storlek, skuld, region och bransch. 
 
Trots att byråerna tappat revisionskunder har intäktsbortfallet inte varit betydande. 
Kunderna väljer ofta att köpa andra tjänster av revisionsbyråerna även om de väljer att inte 
Ha revision. Vi kan i våra data se att de flesta revisionsbyråerna ökat i omsättning från 
2010 till 2012. Priset för revisionen har heller inte påverkats av lagändringen. 
 
De fyra största revisionsbyråerna har sett en relation mellan rådgivning och de företag som 
har kvar revisionen. De företag som valt bort revisionen direkt efter lagändringen har ofta 
inte varit intresserade av att ha kvar rådgivningen heller. 
 
Det har blivit viktigare inom branschen att jobba mer säljinriktat då revisionen har blivit 
efterfrågestyrd för de mindre företagen. Att vara säljinriktad är extra viktigt nu när 
revisionen är frivillig för de mindre företagen då många av dessa inte vet vad revisionen 
faktiskt innebär. De nya kryssrutorna i deklarationen utgör också ett nytt säljargument för 
revisionsbyråerna. Att revisorerna blivit mer säljinriktade och fått ett nytt säljargument kan 
vara en del i varför revisionsbyråerna inte upplevt något betydande intäktsbortfall. Vi 
trodde, med stöd av femkraftsmodellen, att konkurrensen inom revisionsbranschen skulle 
ha ökat. Respondenterna har dock inte uppfattat någon ökad konkurrens. Vi tror att 
konkurrensen kommer att öka, samtidigt som andra konsekvenser av lagändringen kommer 
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att bli tydligare, i framtiden. 
 
Med detta har vi besvarat den andra delen i vår problemformulering som lyder: “Vad är 
revisionsbyråernas erfarenheter och bedömning av konsekvenserna utifrån avskaffandet av 
revisionsplikt samt vilka fortsätta utmaningar ser de inom branschen?”. Vi visste vid 
starten av denna studie att lagändringen förmodligen inneburit att en del företag valt bort 
revision. Vår undersökning syftade dels till att undersöka hur detta påverkat 
revisionsbyråerna samt vad deras uppfattning var om de eventuella konsekvenserna. 
Slutsatserna vi beskrivit ovan har gett oss en bild av hur revisionsbyråerna påverkats och 
förändrats av lagändringen.  
 
Genom dessa två delar har vi uppfyllt syftet med vår studie. Syftet var att skapa en 
heltäckande bild över hur revisionsbranschen påverkats. Våra slutsatser visar hur 
revisionsbranschen som helhet påverkats och förändrats av lagändringen. På kundsidan av 
branschen ser vi vad som kännetecknar de företag som väljer bort revision och på 
leverantörsidan ser vi hur revisionsbyråerna påverkats av att vissa företag inte längre 
behöver revision enligt lag.  
 
Utifrån dessa slutsatser rekommenderar vi följande. Vi föreslår att svenska lagstiftare 
avvaktar med ytterligare höjningar av gränsvärdet för revisionsplikt tills dess att påverkan 
av lagändringen visar sig till fullo. Detta då våra slutsatser visat att lagändringen fört med 
sig konsekvenser för revisionsbranschen, men att dessa inte varit betydande för 
revisionsbyråerna ännu. Vi tror dock att konsekvenserna utifrån lagändringen kommer att 
visas tydligare i framtiden. Till de revisionsbyråer som ännu inte börjat jobba mer 
säljinriktad rekommenderar vi att de gör detta. Våra slutsatser tyder på att branschen som 
helhet gjort denna förändring. Våra data visar tydligt att det är de nystartade företagen och 
de minsta företagen, baserat på omsättning och balansomslutning, som väljer bort revision i 
störts utsträckning. Därför rekommenderar vi att revisionsbyråerna jobbar aktivt med att 
upplysa nyttan av revision till dessa företag. De gånger en revision inte är aktuellt bör 
revisionsbyråerna ändå kunna erbjuda andra tjänster. Våra slutsatser tyder på att många 
revisionsbyråer jobbar på detta vis idag. De som inte gör det bör helt enkelt göra en 
förändring där de blir mer säljinriktade. Våra slutsatser visar att revisionsbyråerna ännu inte 
uppfattat någon ökad konkurrens. Vi tror dock att konkurrensen kan komma att öka i 
framtiden, när konsekvenserna utifrån lagändringen blivit tydligare. Detta är också ett 
argument till att revisionsbyråerna bör arbeta mer säljinriktat.  

6.4 Teoretiskt bidrag 
Tidigare studier som undersökt hur en inskränkning av revisionsplikten skulle påverka 
företags val att ha kvar revision eller inte har främst undersökt detta innan inskränkningen 
skett och genom att tillfråga ledningen i företag. Detta gäller både tidigare studier vi funnit i 
Sverige och internationellt. Vi har inte funnit någon tidigare studie som använt faktisk data 
över vilka företag som valt bort revision och om det finns faktorer som kan karaktärisera 
dessa. Vi har i vår studie tittat på just faktiskt data över de företag som valt bort revision 
och om det finns trender när vi tittat på olika faktorer. Vår studie stämmer överens med 
vissa studier när det gäller att företag med lägst balansomslutning och omsättnings är de 
som väljer bort revisions i störst utsträckning (Carey et al., 2000; Chow, 1982; Collis, 2010, 
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Svanström, 2008). Gällande skulder fann vi däremot ingen tydlig trend, vilket tidigare 
studier funnit (Carey et al., 2000; Chow, 1982; Senkow et al., 2001). Vi fann även i vår 
studie att de regionala skillnaderna inte stämde med vad Svanström (2008) funnit genom att 
tillfråga företagsledningen i berörda företag. Ström & Strand (2012) fann att de branscher 
där företagen i störst utsträckning har kvar revision var ekonomi, juridik samt bygg, design 
och inredning, en studie som utfördes genom att tillfråga småföretagare via en enkät om 
deras val att ha kvar revision. Vi fann däremot att de två branscher, enligt SNI-kodning, 
som hade kvar revision i störst utsträckning var fastighetsverksamhet samt finans- och 
försäkringsverksamhet.  
 
I propositionen till lagändringen nämns det att revisionsbranschen som helhet kan tänkas 
tappa intäkter på grund av lagändringen (Proposition 2009/10:204, s. 105). Vi har genom 
våra intervjuer med revisorerna fått uppfattningen att lagändringen absolut inneburit 
intäktsbortfall, men att det inte varit betydande. Detta då kunderna ofta väljer att köpa andra 
tjänster av revisionsbyråerna även om de väljer att inte ha revision. Detta stämmer alltså 
överens med vad som förutspåtts i propositionen.  
 
Svanströms (2008) studie fann att rådgivning och revision var nära sammankopplat, att de 
som har rådgivning var mer troliga att ha kvar revision vid ett avskaffande av 
revisionsplikten. I vår studie fann vi att revisionsbyråernas uppfattning om detta skiljde sig 
mellan de två minsta byråerna och de fyra större byråerna. De fyra större byråerna hade 
samma uppfattning om relationen mellan rådgivning och revision som Svanström (2008) 
fann medan de två mindre byråernas uppfattning var att någon sådan relation inte fanns. 
Detta tyder på att sambandet faktiskt existerar, även om alla revisorerna inte märkt av det. 
Vi kan därmed bekräfta relationen som Svanström (2008) funnit.  
 
En tidigare studie vi fann som utfördes våren 2011, det vill säga mindre än ett år efter 
lagändringen, visade att priset för revision skulle komma att öka i framtiden och att 
konkurrensen från redovisningsbyråer troligen skulle öka (Jakupovic & Fridell, 2011). I vår 
studie, 2 år senare, fann vi att revisionsbyråerna inte såg någon relation mellan avskaffandet 
av revisionsplikten och en förändring av priset. Vi fann heller inte att revisionsbyråerna, 
varken stora eller små, upplevde att konkurrensen blivit hårdare. Detta trots att fler aktörer 
inom redovisning och revisions tillkommit. Enligt porters femkraftsmodell (Porter, 1980) 
bör konkurrensen inom revisionsbranschen ha ökat i och med att trycket från vissa 
konkurrenskrafter ökat. Vi har dock inte funnit att revisionsbyråerna uppfattar någon 
hårdare konkurrens än innan avskaffandet av revisionsplikten. Detta går alltså emot 
femkraftsmodellen. Våra slutsatser stämmer alltså inte överens med den tidigare 
forskningen på området. Dock kan konkurrensen ändå tänkas öka i framtiden vilket vi 
beskrivit tidigare. Det kan även finnas andra anledningar till varför vi i vår undersökning 
inte funnit att byråerna upplevt någon ökad konkurrens. Som vi diskuterat tidigare i 
analysen kan detta bero på att våra respondenter inte varit fullt ärliga i sina svar gällande 
konkurrensen, till exempel för inte verka svaga inför framtiden.  
 
En undersökning gjord 2010 fann att revisionsbranschen skulle tvingas bli mer säljinriktade 
på grund av avskaffandet av revisionsplikten (Tönnervik, Tåhlin & Johansson, 2010, s. 7-8). 
De större byråerna vi intervjuat uppfattade det som att revisionsbranschen blivit mer 
säljinriktad i och med avskaffandet av revisionsplikten. Norberg & Thorell (2005) menade 
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att många småföretagare inte vet skillnaden mellan revision och andra ekonomiska tjänster. 
Vi fann i vår studie att denna okunskap fortfarande finns bland småföretagare och att det är 
en anledning till att revisionsbranschen tvingats bli mer säljinriktad. Dessa slutsatser ligger 
därmed i linje med den tidigare forskningen. Vi fann även tidigare teori vars slutsatser var 
att priset skulle komma att förändras i och med lagändringen. Propositionen (2009/10:204, 
s. 143) förespådde att priset skulle sjunka medan Jakupovic & Fridell (2011, s. 40) kom 
fram till att priset kunde komma att öka. Vi fann dock i vår studie att lagändringen inte 
hade haft någon påverkan på priset.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Som vi tidigare nämnt finns det en del forskning som gjorts innan lagändringen som 
förutspått vilka konsekvenser den skulle kunnat medföra. Vi har nu bekräftat en del av detta 
men samtidigt konstaterat att konsekvenserna hittills inte varit så stora för 
revisionsbyråerna. Vi tror dock i linje med våra respondenter att konsekvenserna kan bli 
tydligare i framtiden, vilket vi förklarat i analysen. Vi tror därför att det skulle vara 
intressant att göra en liknande studie om ett par år. Vi kom fram till att det är mestadels 
nybildade aktiebolag som väljer att inte ha revision. Om några år tror vi att detta kan leda 
till att det är många fler mindre aktiebolag som drivs utan revisor. Detta torde ha en 
påverkan på revisionsbranschen. Revisorernas bedömning och erfarenhet av 
konsekvenserna hittills var enligt vår studie inte så omfattande. Men om allt fler aktiebolag 
väljer att drivas utan revisor så borde konsekvenserna bli mer omfattande. Det finns studier 
som undersökt slopandet av revisionsplikt utifrån företagarnas perspektiv innan 
lagstiftningen. Om ett par år när konsekvenserna förmodligen är tydligare kan det också 
vara intressant att undersöka hur lagändringen påverkat företagarna. Det skulle kunna 
innebära att man undersöker hur nystartade företag tänker kring val av revision och om de 
efterfrågar andra tjänster istället för revision. En annan aspekt skulle kunna vara att 
undersöka konsekvenserna utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Till exempel 
Skatteverkets uppfattning om effekterna utifrån lagändringen. Redan i propositionen ville 
Skatteverket ha större granskningsmöjligheter. Bolagsverket har hittills kunnat se att antalet 
förseningsavgifter ökat samt att kvaliteten på årsredovisningar minskat. Fortsätter detta 
måste kanske Skatteverket i sin tur ges ökade granskningsmöjligheter.  
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7. SANNINGSKRITERIER 
 
 
I detta kapitel gör vi en sanningsbedöming av studien genom att visa dess giltighet, 
intersubjektivitet och praktisk användbarhet.  
 

7.1 Giltighet 

För att uppnå god giltighet måste tillräckligt mycket data samlas in så att ytterligare data 
inte tillför något nytt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 165). Syftet med vår studie var att ge en 
bild av vilka företag som valt bort revision och få revisionsbyråernas uppfattning och 
bedömning om de konsekvenser detta genererat. De data som använts för att se vilka 
företag som valt bort revision har inhämtas från Affärsdata där vi fått tillgång till 
information om samtliga aktiebolag i Sverige. Affärsdata hämtar sin företagsinformation 
direkt från bolagsverket. Vi anser därmed att dessa data är högst tillförlitlig och att den 
kvantitativa delen av studien har god giltighet. För att få revisionsbyråernas uppfattning och 
bedömningar om avskaffandet av revisionspliktens konsekvenser har vi utfört intervjuer 
med revisorer. Vi har intervjuat revisorer från sex olika revisionsbyråer av olika storlekar. 
Om vi istället endast utfört den kvalitativa delen av studien hade vi kunnat genomföra fler 
intervjuer och på så sätt få en högre giltighet. Vi tror dock inte att svaren från ytterligare 
intervjuer skulle ha skiljt sig så mycket från de sex vi utfört. Detta då alla intervjuade 
revisorers svar varit liknade. Vi anser därför att även den kvalitativa delen av studien har 
god giltighet.  

7.2 Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet handlar om att respondenterna ska kunna acceptera de tolkningar som 
gjorts, detta uppnås genom att låta respondenterna läsa datasammanställningarna 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 166-167). För att undvika misstolkning av respondenternas 
svar vid intervjuerna spelade vi in dessa. Vi har därför kunnat spela upp intervjuerna i 
efterhand och därigenom noggrant kunnat sammanställa respondenternas svar. Sedan 
skickade vi de sammanställda svaren till samtliga respondenter. Detta gjorde vi för att ge 
respondenterna en chans att läsa igenom svaren och komma med eventuella korrigeringar 
där de ansett att något tolkats fel. Alla respondenterna godkände svaren. En av 
respondenterna vidareutvecklade ett par av sina svar för att förtydliga dessa. Då ingen av 
respondenterna haft några invändningar mot svaren har vi genom detta minskat risken 
ytterligare för felaktiga tolkningar. I och med att respondenterna accepterat de 
sammanställda svaren har studien uppnått intersubjektivitet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
166-167). 
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7.3 Praktisk användbarhet 
Ett viktigt kriterium för vad som är sant i en studie är dess praktiska användbarhet. Detta 
innebär att resultaten ska vara tillämpbara i praktiken. (Johansson-Lindfors, 1993, s. 167-
168) Vi tror framför allt att studiens kvantitativa del kan vara intressant för 
revisionsbranschen då den visar vilken typ av företag som väljer bort revision i störst 
utsträckning. Respondenterna vi intervjuat var av uppfattningen att det var de minsta och de 
nya företagen som valde bort revision men de hade inte någon faktiskt statistik på detta. Vi 
har genom vår studie kunnat visa faktiska siffror på vilka företag som väljer bort revision. 
Genom den kvalitativa delen har vi fått fram revisorernas erfarenheter och bedömning av 
konsekvenserna utifrån lagändringen. Detta tror vi också kan vara intressant för revisorer 
då de kan se hur andra aktörer inom branschen agerat i samband med lagändringen. Vi ser 
även att vår studie kan vara intressant i diskussion kring en eventuell höjning av 
gränsvärdena i Sverige då vi visat på hur lagändringen påverkat hittills. Vi anser därmed att 
studiens praktiska användbarhet är god. Det är dock svårt att avgöra en studies praktiska 
användbarhet innan någon faktiskt använder sig av resultaten (Johansson-Lindfors, 1993, s. 
168)
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Appendix 1: Tabeller för vinstmarginal, avskrivningar, varulager, 
omsättningshastighet varulager 
 
Vinstmarginal Kan välja bort Valt bort % valt bort 
<0 63231 28543 45.14% 
1-9% 35187 16394 46.59% 
10-19% 24055 11109 46.18% 
20-29% 15189 6849 45.09% 
30-39% 10657 4623 43.38% 
40-49% 7981 3306 41.42% 
50-59% 6324 2598 41.08% 
60-69% 4824 1970 40.84% 
70-79% 3801 1645 43.28% 
80-89% 3210 1453 45.26% 
90-100% 4234 1923 45.42% 
>100 8449 2351 27.83% 
Saknas 140861 70683 50.18% 
Totalt 328003 153447  

 
Avskrivningar/Tot. 
Tillgångar 

Kan välja bort Valt bort % valt bort 

0 % 133638 53900 40.33% 
1-5% 84506 32462 38.41% 
6-10% 20284 9338 46.04% 
11-15% 9365 4425 47.25% 
16-20% 4791 2308 48.17% 
>20% 6859 3311 48.27% 
Saknas 68614 47731 69.56% 
Totalt 328057 153475  

 
Varulager/tot. 
Tillgångar 

Kan välja bort Valt bort % valt bort 

0 % 208388 81756 39.23% 
1-9% 16739 7580 45.28% 
10-19% 8470 3950 46.64% 
20-29% 5614 2668 47.52% 
30-39% 4247 2059 48.48% 



	  

40-49% 3606 1660 46.03% 
50-59% 2950 1407 47.69% 
60-69% 2579 1685 65.34% 
70-79% 2326 1168 50.21% 
>79% 4519 2192 48.51% 
Saknas 68614 47731 69.56% 
Totalt 328052 153856  

 
Omsättningshastighet varulager 
(omsättning/varulager) 

Kan välja bort Valt bort % valt bort 

<=0 1847 827 44.78% 
1-19 32546 15441 47.44% 
20-39 6616 3059 46.24% 
40-59 3026 1400 46.27% 
60-79 1759 816 46.39% 
80-100 1173 578 49.28% 
>100 4137 1884 45.54% 
Saknas 276953 129470 46.75% 
Totalt 328057 153475  

 
 
 
  
 


