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Sammanfattning  

 

Revisionsplikten för de allra minsta företagen i Sverige avskaffades 2010. De gränsvärden 

för omsättning, balansomslutning och antal anställda som valdes för frivillig revision är 

emellertid mycket lägre än de maximala som tillåts av EU:s direktiv. Efter undantagen 

infördes gick det knappt tre år innan regeringen uttalade sig om vad som ska hända härnäst 

med revisionsplikten, alltså om trösklarna ska höjas eller inte. I slutet av augusti år 2013 

meddelade regeringen att en ny utredning är beställd, den ska utvärdera den slopade 

revisionsplikten samt undersöka om ytterligare lättnader kan göras. Utredningen ska inledas 

2015. 

 

Den här studien uppdaterar kunskapen kring inställningen till revision. Önskar företagen 

som potentiellt står inför frivillig revision att fortsätta köpa tjänsten eller skulle de direkt 

avsäga sig revisorn? Vi undersöker företag som enligt EU:s direktiv kvalificerar sig för 

frivillig revision; vad deras inställning är till revisionens förtjänster, om de tycker att nyttan 

överstiger kostnaden, om de skulle fortsätta ha en revision utan revisionsplikt och om de är 

intresserade av alternativ till en fullständig revision. Empirin i den här studien består av 826 

svar vilka genererades från en webbenkät som skickades ut till 3000 företag. 

 

Den här studien uppvisar en betydligt starkare vilja att fortsätta med revision i förhållande 

till tidigare undersökningar. Våra resultat visar att så mycket som fyra av fem företag vill 

fortsätta med en fullständig revision även om de inte skulle vara tvingade av lagen. Vi 

finner bland annat ett samband mellan ett företags benägenhet att fortsätta med revision och 

storleken på dess omsättning. Vi har också funnit indikationer på att företagen är 

priskänsliga. Den här studien kan dock inte redovisa något signifikant samband mellan 

efterfrågan och valet av revisionsbyrå. Ett annat intressant resultat är att vi, till skillnad mot 

tidigare forskning, inte har hittat något samband mellan företag som har externa aktieägare 

och en ökad efterfrågan på revision.  

 

Vi konstaterar att revisionsmarknaden i stort skulle likna den som finns idag. Den här 

studien har emellertid påvisat att det finns ett intresse för en mindre omfattande revision. 

Den alternativa marknaden efterfrågar främst olika kombinationer av följande tjänster; 

räkenskapsrevision, redovisningstjänster samt skatterådgivning. Det ger en indikation på att 

lagstiftarna även bör utvärdera formkravet på revisionen.  
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Definitioner 

 

 

Big4 – Ett samlingsnamn för de fyra största revisionsbyråerna (KPMG, EY, Deloitte, 

PwC). Genom åren har antalet stora byråer varierat vilket gör att olika namn förekommit, 

till exempel Big5, Big6 och Big8. 

 

Små och medelstora företag – I det här arbetet definieras det som bolag med en 

omsättning mellan 3 000 001 – 78 408 000 kronor och antalet anställda är mellan 4 – 50. 

 

Review – En mindre omfattande revision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



I 
 
 

Innehållsförteckning  

1. Inledning ............................................................................................................................ 1 

1.1 Problembakgrund .......................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................ 3 

1.3 Problemformulering ...................................................................................................... 5 

1.4 Syfte .............................................................................................................................. 5 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................... 5 

2. Vetenskaplig metod .......................................................................................................... 6 

2.1 Förförståelse .................................................................................................................. 6 

2.2 Ontologi, verklighetssyn ............................................................................................... 7 

2.3 Epistemologi, vetenskapligt synsätt .............................................................................. 7 

2.4 Angreppssätt och forskningsstrategi ............................................................................. 8 

2.5 Perspektiv ...................................................................................................................... 9 

2.6 Etik .............................................................................................................................. 10 

2.7 Litteratursökning och källkritik .................................................................................. 11 

3. Teoretisk referensram .................................................................................................... 13 

3.1 Revision i Sverige ....................................................................................................... 13 

3.1.1 Bokföringsskyldighet ........................................................................................... 13 

3.1.2 Lagstadgad revision.............................................................................................. 13 

3.1.3 Gränser för revision .............................................................................................. 14 

3.1.4 Revisorns uppgifter .............................................................................................. 14 

3.1.5 Revisionsberättelsens innehåll ............................................................................. 14 

3.2 Revision i EU .............................................................................................................. 14 

3.2.1 Gränsvärden ......................................................................................................... 14 

3.2.2 Revisionsplikt i andra EU-länder ......................................................................... 15 

3.3 Läget i Europa ............................................................................................................. 16 

3.4 Revision och rättssystem ............................................................................................ 16 

3.5 Non-audit services ...................................................................................................... 18 

3.6 Agentteorin ................................................................................................................. 19 

3.7 Intressentmodellen ...................................................................................................... 21 

3.8 Förväntningsgapet ....................................................................................................... 23 

3.9 Tidigare studier ........................................................................................................... 25 

4. Praktisk metod ................................................................................................................ 34 

4.1 Urval ........................................................................................................................... 34 

4.2 Stickprov ..................................................................................................................... 36 

4.3 Access ......................................................................................................................... 37 

4.4 Enkät ........................................................................................................................... 37 

4.5 Enkätens konstruktion ................................................................................................. 38 

4.6 Pilotstudie ................................................................................................................... 40 

4.7 Svarsfrekvens och bortfall .......................................................................................... 41 



II 
 
 

4.8 Databearbetning .......................................................................................................... 42 

5. Empiri .............................................................................................................................. 44 

5.1 Deskriptiv statistik och univariata tester ..................................................................... 44 

5.1.1 Respondenterna och företagen ............................................................................. 44 

5.1.2 Inställning till revision ......................................................................................... 46 

5.1.3 Uppfattat värde av en revision ............................................................................. 49 

5.1.4 Alternativ till fullständig revision ........................................................................ 51 

5.1.5 Revisionsarvoden ................................................................................................. 52 

5.2 Logistisk regression .................................................................................................... 53 

6. Analys .............................................................................................................................. 60 

6.1 Fortsätta med revision, ja eller nej? ............................................................................ 60 

6.2 Faktorer som påverkar efterfrågan på revision ........................................................... 64 

6.3 Alternativ till fullständig revision ............................................................................... 66 

7. Slutsats ............................................................................................................................. 69 

7.1 Slutsatser ..................................................................................................................... 69 

7.2 Studiens bidrag ........................................................................................................... 70 

7.3 Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... 71 

8. Sanningskriterier ............................................................................................................ 72 

8.1 Reliabilitet ................................................................................................................... 72 

8.2 Validitet ...................................................................................................................... 72 

Referenslista ........................................................................................................................ 74 

Appendix 1. Följebrev första utskick. .................................................................................. i 

Appendix 2. Enkäten. ........................................................................................................... ii 

Appendix 3. Enkäten som respondenterna ser den. ......................................................... iv 

Appendix 4. Frågorna i tidigare studier. ............................................................................ v 

Appendix 5. Kodning inför empiri. .................................................................................... vi 

Appendix 6. Kodning av regressionsvariabler. ................................................................ vii 

Appendix 7. Korrelationsmatris. ...................................................................................... viii 

 

  



III 
 
 

Figur- och tabellförteckning 
 

Figur 1 - Agentteorin och revisorn (Eilifsen et al., 2013, s. 7) ............................................ 19 

Figur 2 - Förväntningsgapet (Porter, 1993, s. 50) .............................................................. 24 

 

Tabell 1 - EU-kommissionens klassificering av små och medelstora företag ..................... 15 

Tabell 2 - Gränsvärden för företag som kan befrias från revision ...................................... 15 

Tabell 3 - Frågor och teorigrund ........................................................................................ 39 

Tabell 4 - Svarsfrekvens ....................................................................................................... 41 

Tabell 5 - Titel/befattning .................................................................................................... 45 

Tabell 6 - Omsättningsgrupper ............................................................................................ 45 

Tabell 7 - Ägarstruktur ........................................................................................................ 46 

Tabell 8 - Publikt aktiebolag ............................................................................................... 46 

Tabell 9 - Revisionsbyrå ...................................................................................................... 46 

Tabell 10 - Överstiger revisionens nytta dess kostnad? ...................................................... 47 

Tabell 11 - Antal företag som skulle fortsätta med en fullständig revision trots slopad 

revisionsplikt ................................................................................................................. 47 

Tabell 12 - Fortsätta eller inte fortsätta vs. externa ägare.................................................. 47 

Tabell 13 - Fortsätta eller inte fortsätta baserat på val av revisionsbyrå ........................... 48 

Tabell 14 - Fortsätta eller inte fortsätta vs. omsättning ...................................................... 48 

Tabell 15 - Fortsätta/inte fortsätta vs. nytta/kostnad .......................................................... 49 

Tabell 16 - Uppfattad nytta av revisionen ........................................................................... 49 

Tabell 17 - Uppfattad nytta av revisionen vs. ägarstruktur ................................................. 50 

Tabell 18 - Uppfattad nytta vs. fortsätta/inte fortsätta ........................................................ 50 

Tabell 19 - Uppfattad nytta vs. Omsättning ......................................................................... 51 

Tabell 20 - Mindre omfattande revision .............................................................................. 51 

Tabell 21 - Tjänster som efterfrågas på en alternativ revisionsmarknad ............................ 52 

Tabell 22 - Kombinationer av tjänster som efterfrågas på en alternativ revisionsmarknad

 ....................................................................................................................................... 52 



IV 
 
 

Tabell 23 - VIF ..................................................................................................................... 56 

Tabell 24 - Regression: Fortsätta/inte fortsätta med revision ............................................. 57 

Tabell 25 - Regression: odds-ratio ...................................................................................... 58 

 



 1 

1. Inledning    
 

 

Kapitlet inleds med en kort historisk beskrivning för att sedan övergå till att beskriva 

studiens aktualitet. Vidare presenteras aktuell forskning inom ämnet och en diskussion om 

studiens praktiska bidrag som leder fram till problemformuleringen med tillhörande syfte 

och avgränsningar.  

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Året var 1853 och grunden till den moderna revisionen lades i Edinburgh, Skottland, 

genom bildandet av Société of Accountants. Under denna tid växte sig gapet mellan ledning 

och ägare allt större, tidigare hade företagen nästan uteslutande utgjorts av ägarledda 

företag. För att öka trovärdigheten i företagens finansiella rapportering uppstod efterfrågan 

för en oberoende granskning, med andra ord en revision. (Hayes et al., 2005, s. 2-3). 

Sverige antog sin första aktiebolagslag i oktober 1848 och den trädde i kraft den första 

januari 1849. Aktiebolagslagen som vi känner den idag liknar mer den uppdaterade 

versionen från 1895. Den sistnämnda innehöll krav på revisor, dock fanns det inte några 

krav på vilken kompetens denne skulle ha. (Wallerstedt, 2001, s. 846-847) 

   

1912 auktoriserades så Sveriges sex första revisorer från Stockholms Handelskammare. 

Tjugo år senare, 1923, grundades revisorsorganisationen Föreningen Auktoriserade 

Revisorer (FAR) som är aktiv än idag. (Wallerstedt, 2001, s. 848). Nästa stora finansiella 

händelse, kreugerkraschen 1932, kom att påverka Sveriges ekonomi, lagens utveckling och 

FAR:s förtroende. Det var uppenbart att det fanns ett behov för ytterligare reglering och 

året efter beställdes därför en utredning. Världen stod samtidigt inför en tid av krig och 

arbetet drog därför ut på tiden, både Finska vinterkriget och andra världskriget utspelade 

under denna period. I september 1944 antogs så den nya aktiebolagslagen där vi bland dem 

viktigaste förändringarna hittar kravet på en auktoriserad revisor för de större bolagen 

(Wallerstedt, 2001, s. 851-853). 

 

1983 landar vi i den lagändring som utgör en milstolpe i vår resa, revisionsplikt 

(kvalificerad revision) infördes för alla bolag. Revisionen skulle utföras av en så kallad 

kvalificerad revisor, det vill säga en godkänd eller auktoriserad revisor. (Wallerstedt, 2001, 

s. 855). Frågan om revisionsplikt för samtliga bolag var uppe för diskussion redan 1975 

men då ansågs det inte finnas tillräckligt många auktoriserade och godkända revisorer för 

att tillfredsställa den efterfrågan som skulle uppstå. I utredningen lyfts även argumentet att 

det skulle bli en stor kostnad med revision för de minsta företagen. (SOU 2008:32, s.72). 

 

1994 röstade Sverige ”ja” till medlemskap i Europeiska Unionen (EU) (Regeringen, 

2013A). Medlemsländerna omfattas av ett mycket stort regelverk, bland annat Europeiska 
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Gemenskapens (föregångare till EU) fjärde bolagsdirektiv från 1978 (78/660/EEG), detta 

direktiv innehåller revisionsskyldighet enligt artikel 51. Samma artikel ger dock 

medlemsländerna möjlighet att undanta små företag från revision (78/660/EEG artikel 

51;11.1). Vad är då ett litet bolag? Enligt 2006/46/EG artikel 1 gäller följande definition för 

små företag (om två av tre gränsvärden inte överskrids) en nettoomsättning om 78 408 000 

kronor, en balansomslutning om 39 204 000 kronor, samt genomsnittligt antal anställda 

under räkenskapsåret 50 stycken
1
. EU publicerade ett nytt direktiv under 2013, vilket säger 

att möjligheten till frivillig revisionsplikt för små företag kommer att finnas även efter 2016 

vilket är det år då direktivet får tillämpas för första gången (2013/34/EU). 

 

Det är som sagt frivilligt att tillämpa undantagen från revisionsplikt vilket har resulterat i att 

vissa länder har valt att snabbt ta till sig bestämmelserna (exempelvis Storbritannien) 

medan andra länder (främst Sverige, Finland och Malta) har valt att hålla kvar vid 

revisionsplikten för alla företag (SOU 2008:32, s. 323). I en utredning beställd av 

justitiedepartementet framställdes förslag till regeländringar som skulle forma ett 

avskaffande av revisionsplikten. Frågan enligt utredarna är inte om revisionsplikten ska 

avskaffas utan huruvida Sverige ska anta låga gränsvärden eller om EU:s maxvärden som 

beskrivits ovan ska tillämpas (SOU 2008:32, s. 17). I propositionen som följde denna 

utredning föreslog regeringen, mot utredarnas rekommendation att närma sig EU:s 

maximala gränsvärden, att de lägsta värdena bör antas för revisionsplikt. De företag som 

understiger minst två av följande kriterier under de två senaste räkenskapsåren behöver inte 

ha en revision; omsättning 3 mkr, balansomslutning 1,5 mkr och 3 anställda. Nämnda 

trösklar skulle betyda att 72 procent av aktiebolagen undantas från revisionsplikt. (Prop. 

2009/10:204, s. 24, 71). Den slutgiltiga lagändringen av aktiebolagslagen (som reglerar just 

revisionsplikten) trädde i kraft den 1 november 2010 och den följer propositionens 

gränsvärden (SFS 2010:834). Här bör det påpekas att utredningen såg det som högst troligt 

att EU kommer fortsätta höja gränserna och att allt fler kommer närma sig maximivärdena. 

Det är därför viktigt även för Sverige att närma sig de övriga länderna för att inte fastna i ett 

konkurrensmässigt underläge på grund av krav på en kostsam redovisning och revision. 

(SOU 2008:32, s. 17).  

 

Det har nu gått drygt tre år sedan undantagen infördes och från regeringen har det varit tyst 

om vad som ska hända härnäst med revisionsplikten, alltså om trösklarna ska höjas eller 

inte. Tystnaden bröts i slutet av augusti förra året (2013) då regeringen meddelade att en ny 

utredning är beställd som ska utvärdera den slopade revisionsplikten samt undersöka om 

ytterligare lättnader kan göras. Utredningen ska inledas 2015. (Regeringen, 2013B; 

Svensson, 2013). Enligt färsk statistik från bolagsverket så väljer 81 % av de nyregistrerade 

företagen sedan 1 november 2010 att undvara sig revision. Av det totala antalet aktiebolag 

väljer 41 % bort revisorn och baserat på trenden bland nyregistrerade aktiebolag kommer 

den totala kvoten att stiga. (U. Karnell, personlig kommunikation, 26 februari, 2014). Även 

                                                             
1 Alla definitioner är omräknade från EUR till SEK med utgångspunkt i artikel 51.1 och 11.1 78/660/EEG 

med följande ändringar; artikel 1.1 2003/38/EG samt artikel 1.1 2006/46/EG. Beloppen har omräknats i 

enlighet med stängningskursen årets första handelsdag, det vill säga per 2014-01-02, där 1 EUR är lika med 

8,91 kronor (Google Finance, 2014). 
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FARs generalsekreterare, Dan Brännström, har upptäckt samma trend och diskuterat det i 

ett i en publikation (Dan Brännström, 2014). 

 

Går lagstadgad revision stick i stäv med företagens efterfrågan? Dan Brännström diskuterar 

en helt fri revision där marknaden bestämmer villkoren. En revision som inte är bakbunden 

av lagar och myndigheter. Han tror att revisionen skulle bli mer givande om den var 

efterfrågestyrd och inte drevs av pliktskyldighet. Ökad konkurrens främjar även 

utvecklingen av tjänsterna som revisionsbolagen erbjuder. Fri revision hämmas inte av 

utdragna politiska processer och minskar allmänt byråkratin kring ämnet. (Brännström, 

2012; Lennartson, 2012). Stora frågetecken finns nu kring revisionens framtid och på sikt 

även hela dess existens. Vi ställer oss därför frågan vad som skulle hända om EU:s 

maximigränser skulle appliceras även i Sverige. Studiens praktiska bidrag är därför att ge 

revisionsbolagen en deskriptiv bild av vad förändringar i revisionsplikten skulle kunna 

innebära när det kommer till efterfrågan på revision.  

 

1.2 Problemdiskussion  
 

Jensen & Meckling (1976) var tidigt ute med att utveckla agentteorin som beskriver 

problematiken som uppstår då ett företags ägare och ledning är separerade från varandra. 

Agentteorin har sedan använts som utgångspunkt för att förklara varför revision behövs, se 

till exempel; Chow (1982), Seow (2001) och Collis et al. (2004). En annan grundläggande 

teori är intressentmodellen som identifierar vilka parter som kan anses vara intresserade av 

revision (Freeman et al., 2010). 

 

Varför revision behövs, alltså vad som driver efterfrågan, är ett välstuderat område där 

forskarna inom fältet är mer eller mindre överens. Företag med avlägsna ägare är i högre 

grad benägna att anlita en revisor (Seow, 2001, s. 74; Chow, 1982, s. 287) då revisionen 

kan användas som ett kontrollverktyg (Carey et al., 2000, s. 49; Collis et al., 2004, s. 97). 

Storleken på företaget har också en positiv inverkan på revisionsefterfrågan (Chow, 1982, 

s. 287; Collis, 2012, s. 462; Collis et al., 2004, s. 97). Vidare är långivarnas krav på revision 

en viktig faktor till företags efterfrågan (Seow, 2001, s. 74; Senkow et al., 2001, s. 111).  

 

Det kan även uppstå positiva ”sidoeffekter” av revisionen. Exempelvis har vissa banker 

inget krav på revision men den ökar ändå chanserna att få ett lån beviljat (Allee och Yohn, 

2009, s. 21). I Storbritannien fick företag som väljer en frivillig revision en högre 

kreditvärdighet i jämförelse med företag som väljer att avstå (Dedman & Kausar, 2012, 

s.416; Lennox & Pittman, 2011, s. 1675). Collis et al. (2004, s. 96-97) fann att revisionen 

förbättrar informationen i räkenskaperna, hjälper till med intern kontroll och majoriteten av 

de tillfrågade företagen i studien ansåg att nyttan överstiger kostnaden.  

 

Det är uppenbart att revisionen är något positivt för många företag men det finns dock en 

tydlig nackdel, kostnaden. Märkligt nog verkar kostnaden i princip vara den enda negativa 

aspekten av en revision. Det är dock en nackdel som är av mycket stor betydelse särskilt 

med tanke på att priset för en revision kan vara extra betungande för de allra minsta 

företagen (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s. 69; Seow, 2001, s. 75; SOU 2008:32,  
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s. 14). Problemet uppstår för de mindre bolagen eftersom de inte kan välja om de vill ha en 

revisor eller ej. Enkelt uttryckt säger Bokföringslagen att ett aktiebolag ska upprätta en 

årsredovisning som sedan ska revideras enligt revisionslagen (SFS 1999:1078). Revisionen 

är alltså en ofrivillig utgift som företaget kan anse vara omotiverad och onödig. Vidare 

skriver Porter (1993) om förväntningsgapet och hur det kan nämnas som en faktor till 

varför en betydande andel av företagen inte efterfrågar revision. Tabone & Baldacchino 

(2003) har visat att förväntningarna på revisionen inte är helt överensstämmande mellan 

företag och revisorer. En annan intressant slutsats i nämnda studie är att företagen uttryckte 

ett intresse för en mindre omfattande revision, en så kallad review (Tabone & Baldacchino, 

2003, s. 392).  

 

Collis (2010) jämför inställningen till revision i Danmark och Storbritannien. Där 41 % av 

de danska företagen skulle fortsätta med revision även om den blev frivillig var 

motsvarande siffra för Storbritannien 43 % (Collis, 2010, s. 226). Att företag inte 

nödvändigtvis vill ha en revision bevisades också i praktiken av de företag som 2004 blev 

undantagna från revisionsplikt i Storbritannien. Av dessa företag valde 33 % att redan 

under första året avstå från en revision (Lennox & Pittman, 2012, s. 1663). Bland de företag 

som valde bort revisionen var medelkostnaden GBP 4270 (Lennox & Pittman, 2011, s. 

1671). I en utredning gjord av Collis (2003, s. 24) redovisas att revisionsarvodet sträcker 

sig mellan GBP 114 - 19 000 för små och medelstora företag. I genomsnitt kostade 

revisionen för undersökta bolag GBP 1000. Det ska dessutom tilläggas att revisionsarvodet 

inte visar i närheten av hela den faktiska kostnaden för företaget. De indirekta kostnaderna 

som är förenliga med en revision, till exempel förberedelser av konton, uppgår 

uppskattningsvis till ytterligare GBP 1000 (Collis, 2003, s. 8). Oavsett den exakta summan 

är det tydligt att revisionen kan utgöra en ansenlig utgift för ett mindre företag. 

 

Kostnaden för revisionen kan dock generera vissa besparingar. Blackwell et al. (1998, s. 

68) visade att små, privata företag i USA sparar mellan 30-50 % av revisionsarvodet i form 

av lägre räntekostnad. En liknande studie gjordes i Korea där Kim et al. (2011, s. 599) 

visade att företag som frivilligt väljer att ha en revision får mellan 0,56 - 1,24 

procentenheter lägre ränta. Det finns bevisligen en del pengar att spara, majoriteten av 

kostnaden kvarstår dock, speciellt med tanke på de indirekta kostnaderna. Å andra sidan 

visar Collis et al. (2004, s. 96) att en majoritet av företagen anser att nyttan är större än 

kostnaden. Alltså, det är inte helt klart om revisionen är för dyr eller om den faktiskt är 

prisvärd.  

 

En annan aspekt som ständigt återkommer när detta ämne studeras är huruvida Big4 

levererar bättre revisioner än byråer som inte tillhör Big4. Chaney et al. (2004, s. 70) visar 

att företagen inte anser att Big5 levererar en signifikant högre kvalitet varför en premie inte 

är befogad, företag söker primärt efter den byrå som erbjuder det lägsta arvodet. När det 

kommer till kreditvärdighet är det ingen skillnad om företaget revideras av en byrå från 

Big4 eller non-Big4 (Fortin och Pittman, 2007, s. 886). Angående räntebesparingar hittande 

Kim et al. (2011, s. 599) inte heller någon skillnad mellan företag som reviderades av Big4 

i jämförelse med företag som reviderades av non-Big4.  

 

Det är tydligt att revisionen fyller en viktig funktion och har positiva attribut, även om 

kostnaden är en viktig faktor att ta hänsyn till. Det är intressant att studera hur de svenska 
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små och medelstora företagen ställer sig till frivillig revision i en tid när förändringar kan 

bli aktuella för den populationen. Denna studie kommer alltså undersöka inställningen till 

revision hos de företag som kan komma att påverkas av ett framtida undantag från 

revisionsplikt. Vidare kommer intresset för en alternativ revision också undersökas. Vår 

förhoppning är att kunna ge en anvisning om vart revisionsmarknaden i Sverige är på väg 

och därigenom hjälpa branschen möta den annalkande förändringen. Studien utgår från ett 

företagsperspektiv men resultatet kommer främst att vara till nytta för revisionsbyråer. Vi 

ser även att andra intressenter kommer ha användning av studien, såsom lagstiftare, de 

undersökta företagen och samhället i stort. När det kommer till studiens teoretiska bidrag 

ger denna undersökning en uppdatering av företags inställning till revision. Studien ämnar 

även tillföra ny kunskap i form av en deskriptiv bild av efterfrågan på en alternativ revision. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Hur skulle efterfrågan på revision i Sverige se ut bland små och medelstora företag vid en 

anpassning till EU:s maximala gränsvärden för frivillig revision? 

  

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att ge en deskriptiv bild av den framtida efterfrågan på revision, vad 

som driver efterfrågan samt hur en marknadsstyrd revision skulle kunna se ut för små och 

medelstora företag i Sverige. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Denna studie behandlar endast företag som kan omfattas av en eventuell höjning till EU:s 

maximala gränsvärden för frivillig revision, det innebär att två av följande gränsvärden inte 

får överstigas; nettoomsättning 78 408 000 kronor, balansomslutning 39 204 000 kronor 

samt genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret 50 stycken. Företagen får dock 

inte vara undantagna från revisionsplikt vilket gör att minst två av följande tröskelvärden 

måste överstigas; nettoomsättning 3 000 000 kronor, balansomslutning 1 500 000 kronor 

och 3 anställda i medeltal. 

 

Det senaste officiella räkenskapsåret kommer användas, med andra ord den nyaste 

informationen som finns tillgänglig hos bolagsverket. Det innebär att vissa företag finns 

med i urvalet med siffror från 2012 som grund och andra med 2013-års räkenskaper. Denna 

skillnad uppstår eftersom uppsatsen skrivs när många företag har rapporteringsperiod. Det 

påverkar dock inte denna studie på något sätt då företagen bedöms utifrån den mest aktuella 

informationen. Slutligen ingår endast företag från det svenska näringslivet då det svenska 

perspektivet är en av studiens grundpelare. Det är dock viktigt att poängtera att både 

ägarledda och icke ägarledda företag är av intresse för denna undersökning. 
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2. Vetenskaplig metod    
 

 

Följande kapitel inleds med en presentation av författarnas kunskaper inom området och 

vilken effekt det kan ha på studien. Sedan skildras studiens verklighetssyn, vetenskapligt 

synsätt, angreppssätt och forskningsstrategi. Kapitlet avslutas sedan med perspektiv, etik 

och en skildring av hur källor har behandlats. 

 

 

2.1 Förförståelse 
 

Generaliserad kunskap som uppnåtts genom erfarenheter är något som alla bär på, vilket i 

sin tur resulterar i att alla bär på någon typ av förförståelse (Thomasson & Retzlaff, 2007, s. 

36). Att uppfatta verkligheten med mer än bara våra sinnen kan också benämnas som 

förförståelse. Människans sätt att uppleva verkligheten präglas av tidigare kunskap. Det är 

absolut inget fel att ha förförståelse, det är snarare en mycket viktig faktor. Det kan givetvis 

hända att den är negativ och benämns då som en fördom. När den är positiv kan den 

benämnas som förkunskap. (Thurén, 2007, s. 58-62). Förförståelsen påverkas av utbildning, 

personliga erfarenheter och samhällets inverkan (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 

 

Vi har en bra kunskapsgrund inom företagsekonomi efter sju avklarade terminer på 

civilekonomprogrammet vid Umeå universitet. Båda har redovisning och revision som 

inriktning och det finns ett par specifika kurser som har givit oss sakkunskap inom ämnet. 

Främst åsyftas externredovisning, redovisning C, Advanced Financial Accounting samt 

Advanced Auditing. Författarna har också läst ett antal juridikkurser vilket är till hjälp 

under dem avsnitt som behandlar regelverk. 

 

Vi har främst teoretiska förkunskaper när det kommer till detta ämne då ingen av 

författarna praktiskt har arbetat med revision. Detta ser vi inte som en direkt nackdel då vi 

inte ämnar undersöka teknikaliteter kring revision vilket gör att vi inte heller behöver 

specifik, teknisk kunskap för denna studie. Att vi inte har någon praktisk erfarenhet hjälper 

oss snarare att minska våra normativa föreställningar (Holme et al., 1997, s. 31).  

 

Författarna ser sig själva som relativt homogena; samma utbildning, liknande intressen och 

de umgås även privat. Detta kan medföra en risk att forskningen blir aningen likformig. Det 

finns dock en stor fördel som vi anser väger upp den potentiella negativa effekten. Vi 

behöver inte på något sätt vara rädda för att kritisera varandra. Vi granskar noga varandras 

arbete, förslag, infallsvinklar etc. för att studien ska bli så bra som möjligt.  

 

Även om författarna innehar en viss kunskap inom ämnet är det ingen tvekan om att en 

omfattande inläsning har varit nödvändig för denna studie. Vår förkunskap har givit oss 

dem verktyg vi behöver för att kunna uppnå den sakkunskap som är erforderlig för denna 

undersökning. Vi vet hur vi ska söka, granska och utvärdera information vilket enligt oss är 

den viktigaste förkunskapen.  
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2.2 Ontologi, verklighetssyn  
 

Patel & Davidson (2011, s. 15) förklarar att filosofi kan delas in i tre områden; ontologi 

(naturfilosofi), epistemologi (kunskapsfilosofi) och etik (värdefilosofi).  

 

Ontologisk ståndpunkt kan även kallas verklighetssyn. Detta område inom filosofin 

behandlar hur forskaren anser att världen är konstruerad. Det finns två olika utgångspunkter 

när det talas om verklighetssyn, dessa är realism och idealism
2
. De båda står mer eller 

mindre i direkt motsats till varandra. Realism är en ståndpunkt som innebär att verkligheten 

”är som den är”, alltså oberoende av de individer som är aktiva i den. Världen existerar 

oberoende av om människan väljer att uppleva och observera den eller ej. Den andra 

ståndpunkten är följaktligen idealism som utgår från en verklighet som bildas och påverkas 

av de individer som är aktiva i den. Det innebär i praktiken att det inte är möjligt att uppnå 

kunskap utan subjektiva upplevelser. (Patel & Davidson, 2011, s. 15-17).  

 

Realism är den verklighetssyn som passar denna studie då vår ståndpunkt är att kunskap 

endast kan skapas genom att studera verkligheten och att endast det som kan studeras kan 

betraktas som vetenskap. Studiens empiri kommer att baseras på resultatet från en 

enkätundersökning med svenska företag som urvalsgrupp. Med det ämnar vi studera och 

förklara denna populations verklighet och exkludera subjektiva utläggningar och 

uppfattningar.  

 

2.3 Epistemologi, vetenskapligt synsätt 
 

Det finns två huvudsakliga inriktningar inom vetenskapen när det kommer till vad som 

anses vara kunskap; positivism och hermeneutik. Positivismen härstammar från 

naturvetenskapen medan hermeneutiken kommer från det humanistiska fältet (Thurén, 

2007, s. 16; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 36). Det är inte helt enkelt att hitta en enda 

definition av de epistemologiska utgångspunkterna, en del tankar är dock återkommande. 

Arbnor & Bjerke (1994, s. 112) förklarar att den positiva kunskapen är den som kommer av 

erfarenhet. Att vara positiv är nära förknippat med ord som säker, bestämd och jakande. 

Abstrakt filosofi får till stor del lämna plats för vetenskap och det finns en klar gräns mellan 

det faktiska (observerbara) och det inbillade (påhittade). Positivister håller sig till att 

förklara fenomens samband och generaliserbarhet är ett ledord. (Lundahl & Skärvad, 1999, 

s. 39).  

 

Inom positivismen finns det endast två källor till kunskap. Det som kan iakttas med våra 

sinnen och det vi kan räkna ut med hjälp av logik. Känslor är inget som hör hemma inom 

denna inriktning. Inom positivismen är det även uppmuntrat att kvantifiera fakta eftersom 

statistik gör att forskaren kan dra generella slutsatser (Thurén, 2007, s. 17). Vetenskapliga 

påståenden måste kunna verifieras med empirisk data. Slutligen ska fakta och värderingar 

skiljas från varandra. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39).     

 

                                                             
2
 Ibland används benämningen objektivism istället för realism och konstruktionism istället för idealism. 
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Enligt Arbnor & Bjerke (1994, s. 62) är förståelse ett ledord för hermeneutiker, skillnaden 

mellan att förstå och att förklara är grundläggande. Vidare anses studier om sociala och 

mänskliga förhållanden endast kunna leda till kunskap som är bunden till tid och rum. 

Forskaren kan endast uppnå förståelse av enskilda fenomen genom att förstå speciella 

sammanhang. Det är inte möjligt, och inte heller alltid att föredra, att bedriva en helt 

opartisk forskning. Personliga erfarenheter är vanligtvis nödvändiga för att nå kunskap. 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 42-43).  

  

Syftet med denna studie är bland annat att ge en deskriptiv bild av vad som driver 

efterfrågan på revision och hur denna efterfrågan skulle se ut om inget lagtvång existerade. 

Utgångspunkten är att verkligheten är given, en verklighet som vi ämnar undersöka, 

förklara och generalisera. Subjektivitet, isolerade företeelser och liknande är inte av intresse 

för denna studie varför positivism är den lämpligaste kunskapssynen. Positivism har 

objektivism som utgångspunkt (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 41) vilket också är den 

verklighetssyn som passar denna studie bäst. Vi är väl införstådda med att positivism och 

objektivism inte nödvändigtvis är bättre än hermeneutik och socialkonstruktionism. 

Revision i sig är förvisso konstruerad av människor och kan därför ses som mer kompatibel 

med socialkonstruktionism. Emellertid är det enligt oss viktigt att skilja på vad som 

studeras och hur det studeras, därav har vi valt positivism och objektivism eftersom vi anser 

att det passar bättre som utgångspunkt för studien.  

 

2.4 Angreppssätt och forskningsstrategi 
 

Deduktion bygger på logik. En deduktiv slutsats har följt ett logiskt resonemang hela 

vägen, annars är den inte deduktiv. Vanligtvis ställer forskaren upp ett antal hypoteser som 

utgångspunkt för att sedan härleda en undersökning som ämnar testa om hypoteserna 

stämmer överens med verkligheten. Angreppssättet inkluderar således både empirisk och 

logisk härledning. (Thurén, 2007, s. 28-29). Denna metod brukar beskrivas som bevisandets 

väg och är den mest använda metoden för att utveckla teorier. Utgångspunkten brukar vara 

en teoretisk modell som inte är speciellt applicerbar på verkligheten. Sedan lägger 

forskaren till variabler och hypoteser kopplade till grundteorin, det är på så sätt ny kunskap 

tas fram. Genom att empiriskt testa teorin när den är sammankopplad med de nya 

variablerna går det att finna nya samband och fortsätta bygga på redan befintliga teorier. 

(Holme et al., 1997, s. 51) 

 

Alternativet till deduktiv metod är ett induktivt angreppssätt. Det beskrivs som ett sätt att 

dra allmänna och generella slutsatser från empiriskt insamlad fakta (Thurén, 2007, s. 22). 

Vid en första anblick så låter det mycket likt deduktiv metod men den fundamentala 

skillnaden ligger i att metoden brukar användas till att upptäcka ny kunskap, i kontrast till 

att bevisa existerande (Holme et al., 1997, s. 51). Vid framtagandet av nya läkemedel är 

induktiv metod ett vanligt arbetssätt. Det är ett effektivt sätt att söka efter önskade effekter 

och eventuella biverkningar från medicinen. Tillvägagångssättet innebär då att en testgrupp 

får det nya läkemedlet och en annan ges en placebomedicin. (Thurén, 2007, s. 22-23). 

Resultatet ger sedan upphov till ny kunskap som exempelvis kan kvantifieras för att 

ytterligare stödja resultatet, det går att uppnå hög sannolikhet men aldrig 100 % säkerhet 

(Thurén, 2007, s. 26). Den här studien som ämnar undersöka populationen baserat på 
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befintliga teorier och forskning kommer att använda ett deduktivt angreppssätt. Ämnet har 

efterforskats i stor utsträckning i andra länder under 2000-talet, främst i Storbritannien, och 

målet är att undersöka om företeelserna även existerar på den svenska marknaden. Till 

skillnad från ett klassiskt deduktivt angreppssätt kommer studien inte att innehålla 

hypoteser. Istället kommer teoriavsnittet fungera som ett ramverk för empirin och 

datainsamlingen (Bryman, 2012, s. 161). Med hjälp av den teoretiska referensramen 

kommer vi få en djupare förståelse för ämnet och bättre förutsättningar för att utforma en 

enkät. 

 

Verkligheten är komplex, det gör att metodvalet för att studera samhället inte är givet. 

Forskaren kan använda sig av antingen en kvantitativ eller kvalitativ strategi i sitt arbete. 

(Holme et al., 1997, s. 76). Med hjälp av kvantitativ metod vill forskaren mäta insamlad 

data genom att bearbeta den och utröna mönster. Används istället en kvalitativ strategi 

ämnar forskaren att gå på djupet för att verkligen förstå, oftast via intervjuer. (Holme et al, 

1997, s. 78). Enligt Trost (2012, s. 23) är det studiens syfte som avgör val av metod. Vill vi 

kunna ange frekvenser och avgöra vad olika delar av populationen tycker och generalisera, 

då är kvantitativ metod att föredra. Skulle vi istället söka efter hur människor resonerar 

eller reagerar på diverse påståenden är det kvalitativ metod som ska användas. Valet är 

dock sällan svart eller vitt, utan betydligt mer komplicerat då de flesta studier innehåller 

moment som klassificeras som både kvantitativa och kvalitativa (Trost, 2012, s. 22). Den 

här studien vill redovisa svenska små och medelstora företags inställning till revision, vilket 

lämpar sig bäst med kvantifiering. Vi vill alltså undersöka hur stor del av populationen som 

är intresserade av en revisors tjänster om de skulle vara undantagna från lagen om 

revisionsplikt. Det enda sättet att få en procentuell, generaliserbar bild är med hjälp av 

kvantitativ metod. Dock förstår vi det komplexa i valet av strategi, som Trost beskriver 

ovan, då vi även vill veta mer detaljerat vilka delar av en revision som företagen 

efterfrågar. Med frågor av hypotetisk karaktär vill vi undersöka hur marknaden kan komma 

att förändras om lagen skulle ändras, vilket mer rör sig i trakterna av framtagandet av ny 

kunskap och en övergång från deduktiv till induktiv metod. Om än intressant är vi 

övertygande om att deduktiv metod är det mest lämpliga valet för den här studien, vilket 

kommer bli uppenbart i den teoretiska referensramen.  

 

2.5 Perspektiv 
 

Bjereld et al. (2009, s. 17) skriver att det är viktigt att utforma ett tydligt perspektiv från 

vilket arbetet bör tolkas, annars kommer läsaren applicera sina egna kriterier och 

värderingar vilket kan leda till misstolkningar av studien. Perspektivet är synvinkeln som 

forskaren använder för att tolka verkligheten genom och inkluderar dem aspekter som anses 

vara relevanta för undersökningen (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 62). Kärnan i arbetet är 

revision. Vi vill dock vara tydliga med att företagen är vår utgångspunkt när vi diskuterar, 

undersöker och analyserar inställningen till revision. Att använda ett företagsperspektiv är 

vanligt i tidigare forskning inom området (Allee & Yohn, 2009; Dedman & Kausar, 2012; 

Carey et al., 2000; Collis et al., 2004; Lennox & Pittman, 2011; Senkow et al., 2001; Seow, 

2001). Det förekommer även korta passager där revisionen diskuteras i förhållande till 

andra parter som inte direkt berör företagen. Det är då viktigt att komma ihåg att denna 

studies perspektiv är företagen och ingenting annat.  
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Även om den här undersökningen har ett företagsperspektiv är det viktigt att poängtera att 

det inte är de som undersöks som kommer ha störst nytta av den här studien. 

Revisionsbyråerna är enligt oss den grupp som kommer ha mest användning av resultaten, 

framförallt om det faktiskt sker en lagändring. Nämnda intressegrupp är även den som står 

inför störst förändringar i sammanhanget. Genom att redogöra för efterfrågan av deras 

tjänster kan branschen ställas inför en marknad som efterfrågar andra typer av tjänster än de 

som dagens revisionsplikt kräver. Det ska dock nämnas att även lagstiftare, de undersökta 

företagen och samhället i stort kan ha nytta av resultaten i denna studie. 

 

Ett alternativ till det valda perspektivet är revisorernas(byråernas) perspektiv. Det finns 

dock två huvudanledningarna till att detta perspektiv inte valts. Enligt oss föreligger det en 

överhängande risk att en undersökning med revisorernas(byråernas) perspektiv gör att 

svaren till stor del kommer vara präglade av ett egenintresse. Istället för att undersöka vad 

revisionsbyråerna tror om framtiden utreder vi därför vad deras kunder (företagen) 

efterfrågar. Vi anser därmed kunna förmedla en deskriptiv bild som är mer korrekt.  

 

2.6 Etik  
 

De etiska aspekterna innefattar vad forskaren anser är moraliskt lämpligt och vad som är 

moraliskt olämpligt. Det är skillnad på vad som får göras och vad som bör göras. (Arbnor 

& Bjerke, 1994, s. 33, 117). Respekt för andra medmänniskor ska vara en fundamental 

utgångspunkt för all forskning av samhället. Integritet är också av största vikt. Etik gör att 

det bildas gränser om vad som bör studeras och vad som faktiskt inte är lämpligt att 

studera. Det är viktigt att alltid respektera den enskildes människovärde vid all typ av 

forskning. Vidare ska det vara strikt mot en forskares etik att till exempel vilseleda 

respondenter. (Holme et al., 1997, s. 32-33). 

 

I forskningssammanhang är det vanligt att orden konfidentialitet och anonymitet behandlas. 

Det är viktigt att en forskare håller sina löften, utlovas anonymitet ska deltagarna inte under 

några omständigheter kunna identifieras. Konfidentialitet måste däremot definieras för 

varje individuell undersökning. (Bell, 2006, s. 57). 

 

Anonymitet utlovas till respondenterna i denna studie. Tjänsten vi använt oss av har 

ordning på vilka som har svarat och vilka som inte gjort det. Enligt (Bell, 2006, s. 57) 

innebär möjligheten att skickat ut påminnelser enbart till dem som inte svarat per definition 

att anonymitet inte kan uppfyllas. I denna studie, med rådande förutsättningar vill vi dock 

hävda motsatsen. Programmet kodar automatiskt alla inskickade enkäter till slumpmässiga 

ID-nummer vilket gör att det är omöjligt att veta vem som är respondent till en inskickad 

enkät. Vidare behandlas informationen om varje enskild respondent konfidentiellt.  

 

Falska förespeglingar uppstår när respondenterna vilseleds genom att en forskare 

presenterar sin studie som någonting annat än vad den faktiskt är (Bryman, 2012, s. 143). 

Vi har varit tydliga med att poängtera att denna undersökning görs av två studenter för att 

användas i ett examensarbete (se Appendix 1). Alla respondenter har givetvis haft 

möjligheten att inte delta och/eller avbyta trots att enkäten påbörjats. Respondenternas 
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privatliv (Bryman, 2012, s. 142) är inget som på något sätt är av intresse för denna studie 

vilket gör att det inte heller har skett något som helst intrång på detta område. 

 

I denna studie har, i enlighet med etik och moral, enbart faktiska siffror presenteras, utan 

manipulation. Vi har alltid försökt agera i enlighet med ovan presenterade metodval. 

Slutligen har vi alltid sett till att förklara de ställningstaganden som kan påverka studien i 

större utsträckning.  

 

2.7 Litteratursökning och källkritik 
 

I denna studie har främst vetenskapliga artiklar använts, det finns dock ett antal referenser 

till böcker, lagtext, utredningar, rapporter och andra publikationer. Utgångspunkten har 

varit att i största möjliga utsträckning använda källor som är peer reviewed vilket innebär 

att publikationen har granskats av sakkunniga parter. I de fall då böcker använts är det 

endast för att förklara vissa utgångspunkter, modeller eller teorier och de utgör inte på 

något sätt grunden för denna studie. 

 

Vi har i huvudsak använt oss av EBSCO och då främst databasen Business Source Premier. 

Universitetsbiblioteket vid Umeå universitet gör detta möjligt tack vare tillgång till just 

EBSCO. Denna tjänst har en sökfunktion som heter ”Source Types” vilket gör att 

sökningen kan filtreras till att enbart innefatta vetenskapliga artiklar. Detta är något som vi i 

princip uteslutande valt att använda oss av. Författarna har även nyttjat Google Scholar och 

Google.se för att bredda perspektivet och minska risken att missa relevanta källor.    

 

För det första är EBSCO en tjänst på engelska, för det andra finns det en stor del 

engelskspråkig forskning som är relevant för detta ämne. Det har resulterat i att den mesta 

sökningen har gjorts på engelska. Sökord som använts är bland annat; ”audit exemption”, 

”voluntary audits”, ”SMEs”, ”audit quality”, ”expectation gap”, ”audit demand”, 

”revisionsplikt” och ”frivillig revision”. Genom hela denna process har det funnits en 

handfull forskare som är ständigt återkommande, till exempel Chee Chow, Jensen & 

Meckling och Jill Collis för att nämna några. Bland de mer frekvent använda tidskrifterna i 

denna studie återfinns Accounting Review, Journal of Accounting and Economics, Journal 

of Accounting Research samt Managerial Auditing Journal. Vi har också använt oss av 

Critical Perspectives on Accounting vilket är en tidskrift som publicerar aningen mer kritisk 

och ”radikal” forskning.  

 

Thurén (2013, s. 6-7) förklarar att det finns fyra principer när det kommer till källkritik. För 

det första ska källan vara äkta, för det andra är tidssambandet mellan händelse och källa 

viktig. Den tredje principen är att källan ska vara oberoende vilket innebär att orden inte 

ska tillhöra någon annan. Slutligen nämns tendensfrihet, alltså att källan inte får ge 

intrycket att den är påverkad av någon utomstående. Vi har använt källor som uppfyller 

ovanstående kriterier genom att hålla oss till välkända forskare inom ämnet som har 

publicerats i de större tidskrifterna. Principen om tidssamband anser vi är den svåraste att 

uppfylla. Det går inte alltid att få tag i den senaste litteraturen från biblioteket, av olika 

anledningar (inte tillgängliga, mystiskt försvunna osv.), men vi har i största möjliga mån 

använt oss av den senast tillgängliga källan. Vi tycker även att det är nödvändigt att 
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kommentera det faktum att denna studie i stor utsträckning refererar till den engelska 

forskaren Jill Collis, se till exempel Collis (2003; 2010; 2012) och Collis et al. (2004). 

Detta är givetvis ett medvetet val då hennes forskning utformats på ett sätt som denna 

studie till stor del identifierar sig med. Collis arbete som används i denna studie är enligt 

oss praktiskt och konkret vilket vi bedömer som mycket passande. Nämnda artiklar har 

vidare använts i andra studier, se till exempel Svanström (2008), hon har också anlitats av 

engelska handelsdepartementet (DTI). Vidare har hennes arbete legat till grund för 

utredningen ”Revisionsplikten i små aktiebolag” som publicerats av Svenskt Näringsliv 

(Thorell & Norberg, 2005).  
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3. Teoretisk referensram  
 

 

Detta kapitel inleds med fem avsnitt av förklarande karaktär som är betydelsefulla för 

studiens helhet. Dessa avsnitt innehåller bland annat redogörelser för revision i andra EU-

länder och efterfrågan på rådgivningstjänster. Sedan behandlas ”klassiska teorier” som 

förklarar varför det finns ett behov av revision samt en teori som förkroppsligar dess 

meningsskiljaktigheter, förväntningsgapet. Avslutningsvis redogör vi utförligt för tidigare 

forskning som är relevant för den här studien. Det innefattar efterfrågan på revision, 

fördelar som revisionen ger och föränderliga marknader. 

 

 

3.1 Revision i Sverige 
 

De inledande avsnitten 3.1 – 3.3 innehåller information som vanligtvis inte återfinns i en 

teoretisk referensram. Vi har placerat dem här för att de innehåller viktig information som 

ligger till grund för studien och hjälper läsaren att förstå efterföljande delar.  

3.1.1 Bokföringsskyldighet  

En förutsättning för att kunna utföra en räkenskapsrevision är att det finns räkenskaper att 

revidera. De allra flesta företagsformer världen över behöver upprätta någon typ av 

redovisning. I Sverige regleras detta i bokföringslagen (BFL) som säger att juridiska 

personer är bokföringsskyldiga. Det innebär att aktiebolag ska, i enlighet med god 

redovisningssed, löpande bokföra alla affärshändelser samt upprätta en årsredovisning (SFS 

1999:1078). 

3.1.2 Lagstadgad revision 

En naturlig startpunkt vid en redogörelse för svensk revisionslagstiftning är 

Aktiebolagslagen (ABL). ABL innehåller som namnet antyder bestämmelser om ett 

aktiebolag och mer specifikt återfinns bland annat regler om dess bildande, bolagsordning, 

aktier och revision (SFS 2005:551). Innan vi landar i ABL krävs dock en kort beskrivning 

om vägen dit. Bokföringslagen 6 kapitlet 1§ säger att ett aktiebolag ska på årsbasis avsluta 

bokföringen med en årsredovisning som ska finnas tillgänglig offentligt (SFS 1999:1078). 

Enligt revisionslagen (RevL) 2§ ska nämnda lag tillämpas på företag som ska upprätta en 

årsredovisning enligt 6 kapitlet 1§ bolagslagen. RevL säger också att om annan lag har 

regler för revision, till exempel i fallet med ABL, går denna lagstiftning före RevL (SFS 

1999:1079).  
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3.1.3 Gränser för revision 

Utgångspunkten i ABL är enligt 9 kapitlet 1§ att ett aktiebolag ska ha minst en revisor
3
, det 

finns som känt ett undantag från denna regel. Om företaget i fråga är ett privat aktiebolag, 

alltså inte ett publikt, får bolaget välja att inte ha en revisor så länge två av följande trösklar 

inte överskrids för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren (SFS 2005:551): 
 

1. Medelantalet anställda har uppgått till maximalt 3 stycken. 

 

2. Balansomslutningen har maximalt uppgått till 1,5 miljoner kronor. 

 

3. Nettoomsättning har maximalt uppgått till 3 miljoner kronor. 
 

3.1.4 Revisorns uppgifter 

Revisorns uppgifter är enligt ABL att granska bolagets årsredovisning och bokföring men 

även styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska undersöka 

nämnda områden på ett tillräckligt tillfredställande sätt i linje med god redovisningssed. 

Efter varje räkenskapsår ska revisionsberättelsen
4
 överlämnas till bolagsstämman. 

3.1.5 Revisionsberättelsens innehåll 

Revisionsberättelsen ska enligt ABL (SFS 2005:551) alltid innehålla revisorns 

kommentarer om till exempel vilket normsystem för granskningen som har tillämpats, om 

årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag, om bolagsstämman 

bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen etc. Förvaltningsrevisionen är en del 

av den lagstadgade revisionen i Sverige till skillnad från EG-rättens definition av 

lagstadgad revision som inte omfattar denna del (SOU 2008:32, s.19). 

Förvaltningsrevisionen ska innehålla synpunkter på hur företaget styrs och revisorn ska 

alltså ge sin åsikt på bland annat förslaget till vinstdisposition.  

 

3.2 Revision i EU 

3.2.1 Gränsvärden 

Till att börja med är det viktigt att klargöra att EU-kommissionen gör skillnad på gränserna 

för vad som anses vara små och medelstora företag. Följande (tabell 1) är enbart en 

rekommendation och är därför inte tvingande (2003/361/EC). 

 

                                                             
3
 Tidigare kunde en revisor bli godkänd med eller utan avlagd examen denna möjlighet är borttagen sedan 

länge, titeln godkänd revisor utan revisorsexamen finns dock kvar än idag. Den 1 juni 2013 togs möjligheten 

att bli godkänd revisor med revisorsexamen bort. Revisorer som innan slopandet var godkända med avlagd 

examen ska benämnas auktoriserad revisor (FAR, 2013).  Revisorslagen (RL) gör inte längre någon skillnad 

mellan godkända och auktoriserade revisorer som avlagt examen (SFS, 2001:883). Då alla revisorer som 

avlagt revisorsexamen idag benämns som auktoriserade har vi valt att inte heller göra någon uppdelning utan 

endast använda (auktoriserad) revisor oavsett tidigare tillhörighet.   

 
4
 Revisionsberättelsen är det offentliga dokument som enkelt uttryck innehåller en sammanfattning av 

revisorns granskningsprocess (SFS 1999:1079). 
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Storlek Omsättning 

(mkr), max. 

Balansomslutning 

(mkr), max. 

Anställda 

Mikroföretag 17,82 17,82 -9 

Små företag 89,1 89,1 10-49 

Medelstora företag 445,5 383,13 50-249 

Tabell 1 - EU-kommissionens klassificering av små och medelstora företag 

Det fjärde bolagsdirektivet reglerar revision inom EU. Utgångspunkten är att revision är 

obligatorisk för alla aktiebolag. Mer specifikt ska företagets bokslut granskas av en eller 

flera personer som enligt medlemsländernas egen lagstiftning är behöriga att utföra 

revision. Den eller de som är valda ska också granska huruvida förvaltningsberättelsen 

stämmer överens med bokslutet. (78/660/EEG, artikel 51.1). Nämnda direktiv ger 

emellertid möjlighet för medlemsländerna att undanta små aktiebolag från denna plikt. De 

gällande gränsvärdena (se tabell 2) för företag som kan befrias från revision (två av tre 

måste understigas) är; omsättning 78,4 mkr, balansomslutning 39,2 och ett medeltal 

anställda om 50 stycken. (2006/46/EG, artikel 1,3; 78/660/EEG, artikel 11,27). 
 

Storlek Omsättning 

(mkr), max. 

Balansomslutning 

(mkr), max. 

Anställda 

Mikroföretag - - - 

Små företag 78,4 39,2 10-50 

Medelstora företag 311,6 155,9 51-250 

Tabell 2 - Gränsvärden för företag som kan befrias från revision 

3.2.2 Revisionsplikt i andra EU-länder 

När det kommer till revisionsplikt inom EU är det vanligtvis en handfull länder som ofta 

nämns eftersom de ligger, och länge har legat, i framkant när det gäller att utnyttja 

undantagen till fullo. Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Österrike har alla valt att 

använda sig av samtliga maxvärden, det vill säga, nettoomsättning, balansomslutning och 

anställda (SOU 2008:32, s. 154). I Danmark avskaffades kravet på revision under 2006 med 

följande gränser; en nettoomsättning på DKK 3 miljoner, en balansomslutning på DKK 1,5 

miljoner och antal anställda i genomsnitt tolv personer (SOU 2008:32, s. 158). I Finland 

utnyttjades möjligheten till undantag först under 2007 efter en mycket utdragen process 

med följande gränser; omsättning (eller motsvarande avkastning) EUR 200 000, en 

balansomslutning på EUR 100 000 och antalet anställda i genomsnitt tre stycken (SOU 

2008:32, s. 161, 163). 

 

Sverige har varit ett av de länder inom EU som väntat längst med att införa ett undantag för 

små aktiebolag. Under 2010 kom dock lagändringen SFS 2010:834 med den föregående 

proportionen 2009/10:204 som ändrade aktiebolagslagen så att den ser ut som beskrivet 

ovan. Förutom den låga gränsen som tillämpas för revisionsfrihet innehåller som sagt en 

revision i Sverige inte enbart en räkenskapsrevision utan den innefattar, till skillnad från 

EG-rätten, även en förvaltningsrevision. På grund av förvaltningsrevisionens omfattning 

kan den anses som dyr, speciellt för mindre företag. (SOU 2008:32, s. 196). 
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3.3 Läget i Europa 
 

Redan 1978 införde Nederländerna lagar som gränsar till EU-max för undantagen 

revisionsplikt, ungefär 95 % av alla företag i landet omfattas av detta. Dessa bolag kan 

använda sig av ett förenklat redovisningssystem; Extensive Business Reporting Language. 

Det började användas 2007 och är en enhetlig redovisningsstandard för att upprätta 

exempelvis ett årsbokslut som sedan rapporteras in elektroniskt till en särskild myndighet. 

Informationen kan sedan användas av skatteverk, handelskammare och andra intresserade 

myndigheter. Systemet förenklar företagens uppgiftsskyldighet samt minskar deras 

kostnader. Den allmänna åsikten i Nederländerna är att kvaliteten på räkenskaperna är 

självreglerande, bolag som inte sköter sig överlever inte. (SOU 2008:32, s. 167-168). 

 

Storbritannien har höjt gränsen för revisionsplikt ett flertal gånger och nådde EU:s 

maximala gräns 2008. Avskaffandet motiverades med att kostnaden ansågs överstiga 

nyttan. Mellan 60 - 70 % av firmorna i England kan frivilligt bestämma om de vill ha en 

revision. De mindre bolagen har även möjlighet att använda sig av ett förenklat 

redovisningsregelverk, FRSSE. Det består av 200 sidor, i kontrast till standardreglerna från 

UK GAAP på 2500 sidor. Lagen kräver att alla företag, även de som inte anlitar en revisor, 

måste skicka in en fullständig årsrapport av räkenskaperna till Companies House som ser 

till att alla delar finns med. Revisorsorganisationen ICAEW introducerade 2006 en ny 

”Assurance Service”. Det fungerar som ett mellanting, inte lika täckande som en fullständig 

revision men den gör mer än bara skrapar på ytan. Tjänsten måste även utföras av en 

”Chartered Accountant”, auktoriserad redovisningsekonom. (SOU 2008:32, s.169-173). 

 

I Tyskland finns det i huvudsak två former av företag; AG och GmbH, vilka kan liknas vid 

ett svenskt aktiebolag. AG som företagsform har ett mycket komplicerat regelverk och väljs 

ofta bort av privata företag. Alla företag, förutom de små, är obligerade att genomgå en 

revision. Definitionen av små företag i Tyskland är nära EU-max för undantagen 

revisionsplikt och de har alltid förbehållit sig rätten att inte ha en revision. Ungefär hälften 

av landets företag inkluderas i undantaget. Eftersom en stor del av bolagen alltid har varit 

utan plikt finns det en välutvecklad marknad för alternativa redovisningstjänster. En 

Steuerberater eller Steuerbevollmächtige, löst översatt till skatterådgivare, kan upprätta 

bokslut, genomföra deklarationer och erbjuda skatterådgivning. Deras tjänster är helt 

frivilliga att använda, men i princip alla företag anlitar dem. När de har ”signerat” sitt 

arbete och vidarebefordrat det till skattemyndigheten kommer det med en försäkran om att 

inga tecken på ekonomisk brottslighet har hittats. (SOU 2008:32, s. 175-176).  

 

3.4 Revision och rättssystem 
 

Nalan Altintas & Fatih Yilmaz publicerade 2012 en deskriptiv studie om hur samhällets 

värderingar har format redovisningsstrukturen i olika länder. Det finns inga länder som har 

helt identiska redovisningssystem. Däremot har flertalet likartade system, exempelvis 

Irland och Storbritannien. Den största faktorn till strukturell påverkan baseras på ländernas 

rättssystem, det avgör nämligen om revisorns roll regleras av staten eller är självreglerande. 

(Altintas & Yilmaz, 2012, s. 932). Det finns huvudsakligen två rättssystem; civil law och 
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common law. Common law härstammar från England och används i de flesta 

engelsktalande länder. Systemet är mindre abstrakt vilket leder till att redovisningsreglerna 

inte är så specifika utan innehåller oftast riktlinjer som sedan tolkas av 

branschorganisationer vilka därefter sätter standarder och rekommendationer för hur 

riktlinjerna bör tolkas. Civil law (kallas även code law och roman law) är vanligare på den 

europeiska kontinenten och härstammar från romarriket. Lagsystem med denna värdegrund 

bygger på strikta lagar snarare än riktlinjer vilket lämnar mindre utrymme för tolkningar. 

(Altintas & Yilmaz, 2012, s. 933-934). Studien undersöker rättssystem och dess inverkan 

på revisionsstruktur, med tillhörande institutioner, i 18 olika länder varav sex stycken 

använder common law och resterande tolv har lagar baserade på civil law (Altintas & 

Yilmaz, 2012, s. 934).  
 

Ett land som använder common law är som nämnt Storbritannien. Där måste 

revisionsbyråer som vill revidera företag registrera sig för övervakning hos en recognized 

supervising body, RSB. Påskrivande revisorer måste även få en specifik licens utfärdad från 

en recognized qualifying body, RQB. Det finns fyra stycken organ som får utfärda båda 

dessa. Dessutom finns två organ som endast utfärdar RQB respektive RSB. Storbritannien 

har även en institution som utfärdar licenser för redovisningsekonomer. Lagarna som 

reglerar organen är satta genom domstolspraxis efter en lång tradition av att använda 

common law-systemet. (Altintas & Yilmaz, 2012, s. 939-940).  

 

Tyskland som använder Civil law har ett strikt och tydligt uppdelat redovisningssystem. En 

Wirtschaftsprüfer är en auktoriserad revisor som får utföra fullständiga revisioner på alla 

bolag. De anlitas emellertid mest av stora företag och koncerner som är obligerade att ha en 

revision. Medelstora bolag kan använda sig av en annan typ av revisor, Vereidigter 

Buchprüfer. De företag som är undantagna från den obligatoriska revisionen anlitar nästan 

uteslutande Steuerberaters (skattekonsulter) för hjälp med redovisningstjänster. De anses 

vara kompetenta nog att utföra en revision men förbjuds att göra så av landets strikta 

lagstiftare. Redovisningssystemet i Tyskland är mycket statiskt och normativt. Det är hårt 

styrt av bolagsrätten och erbjuder få möjligheter till lagtolkningar. (Altintas & Yilmaz, 

2012, s. 944).  

 

I Nederländerna har de i likhet med Tyskland två stycken skrå som får utföra revision. 

NIVRA, Netherlands Instituut van Registeraccountants, som blev det första organet för 

landets auktoriserade redovisningsekonomer och revisorer. AA, Accountants-

Administratieconsulenten, innefattar redovisningsekonomer och revisorer som fokuserar på 

små och medelstora företag. Sedan 1993 har de två instituten varit lika i lagens ögon och 

medlemmar får utföra revision på alla sorters bolag. I praktiken ser det dock annorlunda ut, 

stora företag vänder sig nästan uteslutande till NIVRA-revisorer samtidigt som AA i 

princip uteslutande arbetar mot små och medelstora företag. I Nederländerna finns det även 

IT-revisorer som har gått en specifik utbildning och bär en skyddad titel som 

uppmärksammar deras expertis. Även om landets rättssystem bygger på romerska civil law 

har de i praktiken många likheter med engelsktalande länderna. Staten har en ”laissez 

faire”-attityd till redovisning och revision, de låter saker ha sin gång och vara 

självreglerande. (Altintas & Yilmaz, 2012, s. 946-947). 
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För att summera; i Storbritannien är det liberalt, både vad gäller antalet organ som får 

utfärda revisionslicenser och riktlinjerna som formats av samhället under lång tid. Tyskland 

kan anses vara Storbritanniens motsats och har en klar uppdelning av marknaden och lagar 

som är bestämda av staten utan prövning av praxis. Nederländerna är i det här 

sammanhanget en kompromiss av de två föregående nationerna. De har två olika 

institutioner som utfärdar licenser till revisorer som idag får revidera alla bolag enligt 

engelskteori medan det i praktiken är lika uppdelat som det tyska systemet. Vart hamnar då 

Sverige i relation till nämnda länder? Kopplingen mellan rättssystem och 

redovisningstraditioner är enligt oss intressant då den kan ge en indikation om framtiden för 

Sverige. Likt kontinentaleuropa tillämpas civil law i Sverige. Vi kommer därför undersöka 

vad inställningen till revision är hos de företag som kan komma att påverkas av framtida 

undantag från revisionsplikt och vad deras inställning är till alternativa tjänster till dagens 

revision. Vår förhoppning är att det kan ge en anvisning om vart revisionsbranschen i 

Sverige är på väg och hjälpa branschen möta den annalkande förändringen.  

 

3.5 Non-audit services 
 

Abdel-Khalik (1990) skrev om rådgivnings-/konsulttjänster, på engelska non-audit services 

(NAS). Han menade att branschen höll på att förändras och att den här delen skulle komma 

att stå för en allt större del av revisionsbyråernas intäkter (Abdel-Khalik, 1990, s. 295). Ett 

företag har två val, antingen utvecklar de en egen organisation av specialister som tar hand 

om exempelvis skatterådgivning eller redovisning. Alternativt tar de in utomstående 

konsulter som står för dessa tjänster. (Abdel-Khalik, 1990, s. 297-298). Det är i alternativ 

nummer två som revisionsbyråerna kommer in, det är en enorm marknad och skall i 

framtiden komma att bli en allt större del av byråernas inkomster. 

 

Då studien till viss del ämnar undersöka hur den framtida revisionsmarknaden i Sverige kan 

komma att se ut, på ett explorativt sätt, går det inte att utelämna en diskussion om 

rådgivningstjänster. Idag handlar en stor del av revisionsforskningen om 

rådgivningstjänster och huruvida dessa påverkar revisorns oberoende eller inte. Just det 

undersöktes av Hay et al. (2006) på den Nya Zeeländska marknaden. De nådde inga 

signifikanta resultat som pekar på att revisorns oberoende påverkas av att de även erbjuder 

rådgivningstjänster till sina kunder (Hay et al., 2006, s. 732). Ett annat angreppssätt som 

präglat forskningen inom revision och rådgivning används av bland annat Svanström 

(2008). Han undersöker om rådgivningstjänster kan förbättra kvaliteten på en revision när 

ett företag erbjuder både revision och rådgivning till samma klient (Svanström, 2008, s. 80-

81). Teorin är då att revisionsbyrån kan mer om organisationen vilket ska komma till 

användning i själva revisionen och leda till att den blir av högre kvalitet.  

 

Ämnet rådgivningstjänster är, som nämnt ovan, populärt att forska i men det har inte 

studerats huruvida just revision kan komma att påverkas av rådgivningstjänster. Vi vill 

undersöka om det finns en potentiell marknad där rådgivningen kan kannibalisera på 

revisionen. Finns det ett intresse för just dessa tjänster istället för revision och kan det bli 

ett allmänt accepterat sätt att redovisa sina sunda finanser på? Grunden kommer från 

Tyskland där skattekonsulterna (Steuerberater) även sätter sitt godkännande på finanserna 

innan de skickas till skatteverket.  
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3.6 Agentteorin 
 

I ett aktiebolag är det vanligt med informationsasymmetri mellan ägaren och ledningen. 

Denna asymmetri innebär i detta sammanhang att ledningen, generellt, har större insikt och 

vetskap om företagets ”sanna” finansiella ställning. Ytterligare ett problem uppstår 

eftersom det finns naturliga intressekonflikter mellan den avlägsna ägaren och chefen 

(ledningen). De två parterna kan ha olika syn på framtiden, till exempel om företaget ska 

expandera eller spara. Chefen kan vidare försöka manipulera redovisningen och resultatet 

för att aktiekursen ska stiga för att i förlängningen sälja sina ”överprisade” aktier eller bara 

för att erhålla större bonusar. Agentteorin (figur 1) i sig är därför en mycket bra 

utgångspunkt för att förstå varför det överhuvudtaget finns en efterfrågan på revision. 

(Eilifsen et al., 2013, s. 5-6; Hayes et al., 2005, s. 46). 

 

 

 

Figur 1 - Agentteorin och revisorn (Eilifsen et al., 2013, s. 7) 

 

 

Jensen & Meckling (1976) var tidigt ute med sin presentation och utveckling av 

agentteorin. En agentrelation är en överenskommelse där en eller flera personer 

(principal/er) anställer en annan person (agent) för att handla och ta beslut i dennes/deras 

ställe (Jensen & Meckling, 1976, s. 310; Ross, 1973, s. 134). Den generella definitionen av 

en agentrelation är enligt Jensen & Meckling (1976, s. 311-312) mycket enkel att koppla till 
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den situation som uppstår i ett företag mellan ägare och ledning då dessa är skilda från 

varandra. Nämnda författarare hävdar att en skillnad mellan ägande och kontroll direkt ger 

upphov till ett agentproblem. Bägge parter kan anses vara nyttomaximerande och det är 

därför rimligt att anta att agenten ibland kommer fatta beslut som inte är de bästa för 

principalen, denna kostnad benämns som residualkostnad. Det är vanligtvis omöjligt att 

försäkra sig om att agenten agerar i enlighet med principalens intressen utan att någon form 

av kostnad uppstår. Det är därför vanligt att agenten (förutom ersättning för utfört arbete) 

motiveras att ta ”rätt” beslut genom ytterligare kompensation, denna kostnad benämns 

förbindelsekostnad. Slutligen uppstår det en kostnad för principalen när det gäller att se 

över agentens arbete. Dessa tre kostnader; residual, förbindelse och övervakning utgör den 

så kallade agentkostnaden. (Jensen & Meckling, 1976, s. 310-311). Om situationen är sådan 

att ägaren och chefen är samma person kommer denne enbart ta nyttomaximerande beslut 

vilket gagnar både ”principalen” och ”agenten” vilket i sin tur gör att ett agentproblem inte 

uppstår (Jensen & Meckling, 1976, s. 316).  

 

Informationsasymmetri 

När det kommer till informationsasymmetri finns det ett mycket känt exempel som kallas 

för ”lemons problem”
5
 vilket säger att ett marknadsmisslyckande uppstår då säljare och 

köpare besitter olika grad av information (Akerlof, 1970, s. 489). Detta 

informationsproblem ger upphov till en efterfrågan av utomstående analyser för att utjämna 

informationsskillnaderna. För att avhjälpa denna asymmetri och minska agentproblemet 

kan kontrakt upprättas som innehåller incitament för att redovisa all information. (Healy & 

Palepu, 2001, s. 408, 422). Parterna kan också upprätta kontrakt som innebär att agenten får 

kompensation om denne agerar i linje med principalens intresse. Kontraktet kan också 

innehålla klausuler som innebär att agenten blir ersättningsskyldig om denne väljer att ta ett 

beslut som skadar principalen. (Jensen & Meckling, 1976, s. 310).  

 

Kritik mot agentteorin 

Det finns givetvis en del kritik när det kommer till agentteorin och dess giltighet. Teorin 

innehåller antaganden om människans natur och beteende, därmed öppnas dörrar för röster 

från andra fält än enbart ekonomi. Teorin anses bland annat vara för simpel och på gränsen 

till synisk eftersom långt ifrån alla människor är lika (Perrow, 1986, s. 14-15). Till exempel 

kan det inte alltid ses som givet att människan enbart ser till sin egen vinning eller att 

intressekonflikter mer eller mindre alltid kommer uppstå mellan ägare och ledning (Hirsch 

et al., 1987, s. 322; Doucouliagos, 1994, s. 881). Davis et al. (1997) skriver att agentteorin 

är bra för att beskriva en relation där intressen inte är helt i linje med varandra och vad som 

kan göras för att avhjälpa detta problem. De hävdar dock att agentteorin bör kompletteras 

med beteendevetenskap. Stewardshipteorin kan ses som en reaktion till agentteorin. Teorin 

säger att stewarten
6
 kommer agera i enlighet med företagets bästa och i förlängningen då 

principalens. Detta istället för att bara agera för egen vinning. (Davis et al., 1997, s. 24-25). 

 

Alltså, de antaganden som görs i agentteorin resulterar i att dess generaliserbarhet försvagas 

enligt ovanstående. Förvisso är det en kritik som vi till viss del håller med om, det är inte 

                                                             
5
 Lemons är ett vardagligt uttryck på engelska för en bil som ger skenet av att vara ett bra köp men som efter 

en mycket kort tid slutar fungera.    
6
 I Stewardshipteorin kallas agenten för stewart.  
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alla gånger rimligt att anta att alla människor enbart agerar för att maximera sin egen 

vinning. Vi anser dock att agentteorin förklarar den situation och de svårigheter som 

uppstår när företagets ägare och ledning är skilda från varandra. Det förklaras ovan att det 

finns ett antal metoder för att reducera skillnaderna, varav revision synnerligen är en av 

dem. Informationsasymmetri kan också hjälpa till att förklara varför andra intressenter än 

externa ägare har nytta en av revision. Sammantaget visar detta avsnitt varför revision 

efterfrågas, både på ett teoretiskt och praktiskt plan. Det finns vidare många som i sin 

forskning använt agentteorin som en utgångpunkt på ett eller annat sätt (Chow 1982; Collis 

et al. 2004; Seow 2001; Svanström 2008). Vi tror att agentteorins förklaringsgrad på 

efterfrågan av revision ökar i takt med företagets storlek. Problemen som kopplas samman 

med agentteorin kan vara icke existerande hos vissa mindre bolag. Då studien söker svar på 

frågor som rör revisionsefterfrågan är emellertid agentteorin en av självklar del och den 

måste därför diskuteras. Den utgör både en grund och en viktig del för studiens helhet.  

 

3.7 Intressentmodellen 

 

Intressentmodellen handlar om ett företags omgivning och hur relationerna till olika 

intressenter påverkar bolaget (Freeman et al., 2010). Bruzelius & Skärvad (2011, s. 73) 

beskriver intressenter som individer, grupper eller organisationer som har en 

beroendeställning eller utbytesrelation till bolaget. Företag och intressenter är beroende av 

varandra, det ligger därmed i företagens intresse att tillfredsställa intressenterna. (Ax et al., 

2009, s. 25-26). Modellen innehåller flertalet intressenter som är av större eller mindre 

betydelse för ett företag; kreditgivare, kunder, leverantörer, anställda, myndigheter, media, 

konkurrenter, samhällen, speciella intressegrupper och konsumentföreståndare (Freeman et 

al., 2010, s. 24). Intressenterna som diskuteras nedan är de som vi anser att företagen lägger 

mest värde i när det kommer till avkastning från revision. 

 

Kreditgivare 
Den ekonomiska informationen från ett företag förmedlar en bild om förmågan att kunna 

betala räntor och amorteringar. Är företagets räkenskaper reviderade så anses 

informationen vara mer tillförlitlig (Seow, 2001, s. 64). Blackwell et al. (1998) genomförde 

en studie som visade att företag som använder sig av en extern revisor kan sänka sina 

räntekostnader. Mindre företag har större nytta av revision när det handlar om att stärka 

förtroendet från kreditgivare, de kan sänka sina kostnader med så mycket att det täcker 30-

50 % av revisorns arvode. Det har också visat sig att ju större ett företag blir desto mindre 

nytta får de av en revision om de endast är ute efter att sänka räntan på sina lån. 

Förklaringen ligger i att förtroendet växlar i takt med att bolaget gör detsamma. (Blackwell 

et al., 1998, s. 68-69).  

 

Leverantörer 

Leverantörers intresse liknar kreditgivarnas, de efterfrågar den ekonomiska informationen 

för att försäkra sig om att företaget kan betala de kortfristiga skulderna (Jensen, 2001, s. 

304). Företaget är beroende av en leverantör som kan leverera dem efterfrågade 

produkterna på samma sätt som leverantören efterfrågar en stabil kund som inte har några 

problem med att betala sina fakturor. Båda söker ömsesidigt stabila parter som kan leverera 

på sina respektive fronter (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 75). Även leverantörer är 
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riskaversiva och söker efter låg risk med bästa möjliga avkastning (Jensen, 2001, s. 304). 

De företag som låter sig granskas av en revisor signalerar lägre risk. Utan en revisor kan 

företaget påverkas negativt av högre räntor och kortare kredittider från leverantörer. (SOU 

2008:32, s. 24). 

 

Kunder 
Kunderna är kärnan för ett företags överlevnad och anses ofta vara den mest essentiella 

intressenten. De efterfrågar varor och tjänster till så låga priser, bra kvalitet och hög service 

som möjligt (Jensen, 2001, s. 304). Det har även blivit allt viktigare vem som står bakom 

varan och inte bara själva produkten. Kunden ställer ofta krav på att företaget tar ett socialt 

och miljömedvetet ansvar. Idag utsätts företag för stor exponering via både traditionell och 

social media
7
, en negativ uppståndelse sprider sig snabbt. Ett företags tillförlitlighet 

gentemot sina kunder mäts i förmågan att behandla klagomål och garantiärenden. En 

revision kan stärka bilden av företagets möjlighet att behandla frågor som har en stark 

ekonomisk förankring, exempelvis garantier. Storleken på kunden är av stor betydelse, 

stora kunder är i högre utsträckning måna om att företaget blir reviderat. Som intressent har 

en stor kund också mycket inflytande vilket ökar ett företags incitament att göra kunden 

nöjd. Vilket i det här fallet innebär att de låter sig granskas av en oberoende revisor. 

(Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 75). 

 

Kritik mot intressentmodellen 

De olika intressenterna drar inte alltid åt samma håll och det är inte helt ovanligt att deras 

intressen konkurrerar med varandra. Det finns även risk för konflikter inom de olika 

intressentgrupperna. Ytterligare riskerar det att bli infekterat när en intressent tillhör flera 

grupper, exempelvis både leverantör och kund. (Jensen, 2001, s. 305-306; Bruzelius & 

Skärvad, 2011, s. 76-77). Det riktas ofta kritik mot att relationen mellan företag och 

intressenter är betydligt mer komplex än vad modellen kan förmedla. Som diskuterats 

tidigare har även intressentens storlek en stark inverkan på företaget vilket skapar en 

obalans mellan intressenterna. Bolagets storlek, bransch och geografiskt läge är ytterligare 

faktorer som påverkar detta. (Bruzelius & Skärvad, 2011, s. 76-77). 

 

Relationen till intressenter är en av faktorerna som vi anser är högintressanta när företagens 

åsikter om revision diskuteras. I mångt och mycket existerar revision för just intressenterna, 

en funktion för att öka ett bolags förtroende hos kunder, leverantörer anställda etc. Den här 

studien ämnar bland annat undersöka vilka faktorer som driver efterfrågan på revision. I 

sammanhanget intressenter innebär detta att vi vill undersöka hur mycket företagarna anser 

att revisionen förbättrar relationen till dessa. Vi vill också redogöra för om inställningen till 

revisionens förtjänster påverkar efterfrågan på revision. Alltså, skiljer sig åsikterna om 

revisionens förtjänster bland företagen som efterfrågar revision och de som inte gör det. 

 
 

                                                             
7 Traditionell media = papperstidningar, TV och radio. Social media = exempelvis Facebook, Twitter och 

Instagram. 
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3.8 Förväntningsgapet 
 

När ett företag betalar för en tjänst vill de förmodligen att den infriar förväntningarna. 

Svårigheter uppstår när kund och leverantör har olika uppfattning om en tjänsts innebörd. 

Det har tidigare gjorts många studier gällande förväntningsgapets existens och åtgärder för 

att eliminera det. I den tidigare forskningen har uppfattningen av en revisors uppgift 

behandlats och resultaten presenteras i följande delavsnitt. 

 

Utfallen har nästan varit helt entydiga, samhällets förväntningar på en revision är inte helt i 

linje med hur revisionsbyråerna tolkar sin uppgift. Förekomsten av gapet har undersökts av 

ett större antal forskare. Några studier som gjorts inom ämnet är; Porter (1993) som 

undersöker förväntningsgapet på Nya Zeeland och delar upp fenomenet i subgrupper, 

Manson & Zaman (2001) undersökte effekterna av en utökad revisionsrapport och huruvida 

det hade ökat förståelsen för syftet med en revision eller ej, Best et al. (2001) fann bevis för 

att gapet även existerar i Singapore, Dewing & Russel (2002) studerade fondchefers 

kunskaper och förslag till lösningar rörande förväntningsgapet, Dixon et al. (2006) utredde 

förväntningsgapets existens i Egypten, Humphrey et al. (1993) rapporterar om företeelsen i 

Storbritannien och McEnroe & Martens (2001) jämför revisorers och investerares 

uppfattning av förväntningsgapet. Koh & Woo (1998) från Singapore redogör för litteratur 

och tidigare studier som har behandlat förväntningsgapet för att på så sätt försöka öka 

förståelsen inom ämnet. 

 

En av de mer framstående forskarna inom fältet, Brenda Porter, har definierat problemet 

genom att dela upp det i två kategorier (figur 2); Gapet mellan samhällets förväntningar på 

en revisions innehåll och samhällets uppfattning om vad en revisor åstadkommer (Porter, 

1993, s. 50):  

 

1. Gapet mellan samhällets förväntningar på en revision och vad som rimligen kan 

ingå i en revision. ”The reasonableness gap”. 

2. Gapet mellan vad samhället rimligen kan förvänta sig från en revision och vad 

revisorer uppfattas göra ”The performance gap”. 

 

Ytterligare kan ”the performance gap” delas in i två sub-kategorier. (1) Revisorns 

förväntade utförande som definierat av lagen och (2) nivån på den plikt som en revisor har 

enligt samhällets förväntningar. Enklare förklarat handlar problemet om uppfattning eller 

perspektiv, antingen har samhället orimligt höga krav på revisorer eller så uppfyller inte 

revisorer sitt professionella ansvar. (Porter, 1993, s. 50). 
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Figur 2 - Förväntningsgapet (Porter, 1993, s. 50) 

 

Gapet existerar på grund av bristfälliga standarder, orimliga förväntningar och uppfattade 

dåliga prestationer från revisorer. Det bästa sättet att minska gapet är att konfrontera det så 

fort missnöje uppstår. En snabb konfrontation ska också göra det lättare att identifiera vart 

problemet har sin grund. Porter (1993, s. 66). 

 

Revisionsyrket blir alltid extra aktuellt vid oförutsedda finansiella motgångar. Har ett 

företag oväntat gått i konkurs eller en bubbla spruckit måste någon stå till svars. Då ställs 

ofta frågan om inte revisorerna borde ha upptäckt problemen innan de blev för stora. (Koh 

& Woo, 1998). Det ligger i människans natur att skylla på något, men är det rimligt att 

lägga skulden på revisionsbranschen? 

 

En av de största anledningarna till förväntningsgapet tycks ligga i allmänhetens 

förväntningar på att revisorerna ska upptäcka alla typer av bedrägerier. Flera forskare har 

resultat som tyder på det (Best et al., 2001; Dixon et al., 2006; McEnroe & Martens, 2001). 

McEnroe & Martens (2001, s. 356) skriver att allmänheten ser den oberoende revisorn som 

en ”vakthund” vars uppgift är att se till så att näringslivet följer lagen. Humphrey et al. 

(1993, s. 399) genomförde en enkätundersökning där en majoritet, 73 %, av revisorerna 

uppfattade det som att intressenter hade för stora krav på dem. Samtidigt ansåg endast 33 % 

av intressenterna att förväntningarna på en revision kunde vara överdrivna, detta illustrerar 

ett tydligt förväntningsgap. Best et al. (2001, s. 141) håller med om att intressenternas 

förväntningar är överdrivna medan ovan nämnda Humphrey et al. (1993, s. 399) tar en 

annan ställning och anser att revisorer bör anpassa sig efter allmänheten och dess 

uppfattning. Manson & Zaman (2001, s. 128) tror att det bästa sättet att möta användarnas 

förväntningar är att i större utsträckning dela med sig av informationen från 

granskningarna. Dewing & Russel (2002, s. 542) har utfört en undersökning bland 

fondchefer och föreslår regleringar som ett sätt att minska förväntningsgapet mellan 

utövare och användare.  

 

Förväntningsgapet anses vara ett av revisionsbranschens största problem, således ligger det 

i mångas intresse att minska gapet. Epstein & Geiger (1994, s. 64) fann att högre utbildade 

personer hade lägre krav på att revisorer ska upptäcka alla finansiella fel. En mer 
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välinformerad allmänhet kan då leda till ett minskat förväntningsgap. Flertalet 

revisionsbyråer har försökt utveckla tydligare strukturer i hopp om att det ska leda till högre 

kvalitet på revisionen och därigenom minska gapet. Boritz et al. (1987) granskade försöket 

men kunde inte finna något bevis för att metoden var effektiv. Sikka et al. (1998, s. 320) 

argumenterar för att förväntningsgapet aldrig kan elimineras. Detta eftersom det är en 

social konstruktion och därför kommer fenomenet alltid anpassa sig efter förutsättningarna 

och hitta nya infallsvinklar att beklaga sig över.  

 

Idag är alla förutom de absolut minsta företagen i Sverige tvungna att använda sig av en 

revisor. Oavsett förväntningar på en revision måste revisionen ändå genomföras och 

revisionsbyråerna har idag inte speciellt stort incitament att minska gapet. Den här studien 

ämnar undersöka hur efterfrågan på revision skulle se ut hos små och medelstora om 

revisionsplikten för nämnda bolag skulle slopas. Med en efterfrågestyrd marknad ökar 

konkurrensen och utövarna blir tvungna att vara användarna mer till lags, således minska 

förväntningsgapet. Det kan göras genom att öka förståelsen och/eller anpassa branschen 

efter samhällets uppfattningar. 

 

3.9 Tidigare studier 
 

I det här avsnittet redogör vi för tidigare forskning som är aktuell för vår studie. Studierna 

är uppdelade i kategorierna; efterfrågan på revision, revision och tillgång till krediter, 

avskaffad revisionsplikt samt Big4 och revisionskvalitet. Varje kategori inleds med en 

redogörelse av studierna och avslutas med en koppling till vår studie. Notera att den här 

studiens definition av små och medelstora företag (omsättning mellan 3 000 001 – 

78 408 000 kronor och antal anställda 4-50) inte gäller när undersökningar av andra 

forskare diskuteras. Detta eftersom alla länder, forskare, studier definierar dessa gränser på 

olika sätt. Avviker storleken på företagen betydligt har vi givetvis kommenterat detta.  

 

Efterfrågan på revision 
Chow (1982) undersöker varför företag väljer att ha en revision trots att de inte omfattas av 

revisionsplikt. Stickprovet innehöll 165 publika företag som var verksamma innan 

revisionen blev lagstadgad för noterade bolag i USA. Författaren finner att en av de största 

anledningarna varför stora företag väljer revision är intressekonflikter mellan 

företagsledning, långivare och aktieägare. Storlek och skuldsättningsgrad konstateras vara 

två av de drivande faktorerna för att ett publikt bolag frivilligt ska anlita en revisor. (Chow, 

1982, s. 287). Det uppstår snabbt ett problem när frivillig revision för publika bolag ska 

undersökas, data måste hämtas långt bak i tiden då revisionsplikt för nämnda företag 

funnits i dem flesta länder under nästan hundra år. Stickprovet som Chow (1982, s. 277) 

använt kommer därför från 1926.  

 

I en del av sin avhandling replikerar Buijink (1992), med vissa tillägg, Chows studie från 

1982. Stickprovet består av 141 publika bolag i Nederländerna som inte omfattas av 

revisionskrav (Buijink, 1992, s. 95). Författaren konkluderar att proportionen av skuld till 

eget kapital är en viktig faktor för ett företags efterfrågan på revision. Till skillnad från 

Chow (1982) finner författaren att storlek inte har någon nämnvärd effekt på efterfrågan av 

revision. En annan intressant slutsats är att revisorer förvisso är en kontrollfunktion, men de 
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bör endast ses som ett komplement till existerande kontroller. (Buijink, 1992, s.105). 

Samma kritik som ovan kan användas till denna studie med tanke på att data även här 

kommer från 1926.  

 

År 2000 publicerade Carey et al. en studie som undersökte efterfrågan på revision bland 

familjeägda företag i Australien. Från en företagspool av 318 bolag fick de 186 stycken 

adekvata svar som de kunde använda i sin analys (Carey et al., 2000, s. 42). Av de 186 

företagen använde sig 86 stycken (46 %) av en extern revisor. De hittade empiriskt stöd för 

att företagen använder revision som ett kontrollverktyg när ägarna är externa. Resultatet 

visade även att det finns en korrelation mellan hög skuldsättningsgrad och efterfrågan på 

revision. Det visade sig även att intern och extern revision främst substituerar varandra 

istället för hypotesen att de skulle fungera som komplement till varandra. Det mest 

uppseendeväckande resultatet var att författarna, till skillnad från Chow (1982), inte fann 

stöd för ökad efterfrågan i större företag. (Carey et al., 2000, s. 49-50). 

 

I en liknande undersökning behandlar Senkow et al. (2001) efterfrågan på revision bland 

stora privatägda företag i Kanada. Det som särskiljer den här studien är att den mäter 

effekten av avskaffad revisionsplikt. Av ett urval på 896 företag, som omsatte över CAD 10 

miljoner eller hade tillgångar som översteg CAD 5 miljoner, fick de 201 användbara svar 

(Senkow et al., 2001, s. 106). Utvecklingen sedan lagändringen visade att ungefär en 

fjärdedel hade valt bort revisionen. Den största anledningen till att företagen behållit 

räkenskapsrevisionen var överenskommelser med långivare som krävde det. Då studien 

avhandlar privata företag ingår många ägare i företagsledningen vilket enligt författarna 

leder till att kreditgivarnas efterfrågan på revision ökar. (Senkow et al., 2001, s. 111-112). 

 

Abdel-Khalik (1993, s. 41) studerade 570, privata företag med varierande storlek i USA. 

Genom att använda hierarkin inom företaget som storleksmått undersökte författaren 

sambandet mellan revisionsefterfrågan och storlek. Slutsatsen blev att efterfrågan på 

revision ökar med storleken på hierarkin. Abdel-Khalik (1993, s. 49). 

 

Tabone & Baldacchino (2003) undersökte inställningen till och förväntningarna av 

revision. En enkät skickades till 150 ägarledda företag och 150 auktoriserade revisorer på 

Malta. Svarsfrekvensen var 26 % respektive 53 %. Båda grupperna var överens om att 

revision ökar trovärdigheten i årsredovisningen och att revisorns betydelse ökar i takt med 

företagets komplexitet. (Tabone & Baldacchino, 2003, s. 390-391). Det hittades även en del 

skiljaktigheter, störst skillnader observerades när det gäller bedrägeri och materiella fel. 

Ägarna tyckte i lägre utsträckning att revisionen hjälper till att upptäcka dessa felaktigheter. 

Bägge grupperna ansåg att revisionen bör skräddarsys för att passa varje enskilt företag. 

Företagarna var också intresserade av en så kallad review istället för revision om det skulle 

godkännas av banker och myndigheter (Tabone & Baldacchino, 2003, s. 392). Författarna 

konstaterade också att revisionen fyller två viktiga funktioner. Den är av intresse för tredje 

part som inte har ett direkt ägande i företaget men som ändå är en samarbetspartner 

(intressent). För det andra har revisionen en positiv effekt på företagsledningen och de 

anställda, till exempel i form av disciplin och minimering av misstag. (Tabone & 

Baldacchino, 2003, s. 395). Vi noterar att en negativ aspekt med denna studie är den totala 

summan svar, dessutom kan det finnas risk att resultaten enbart är lokalt giltiga och 

representativa för företagare och revisorer på Malta.  
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Revision är till nytta både för företagen och för samhället i stort. Dagens ”efterfrågan” för 

små och medelstora bolag drivs av lagstiftningen. Nu vill vi undersöka hur efterfrågan 

skulle se ut utan den tvingande lagen och vilka faktorer det är som driver oreglerad 

efterfrågan. Tidigare forskning styrker inte entydigt storlek som en anledning till 

efterfrågan på revision, det gör det till en mycket intressant faktor att testa. Vi kommer att 

dela in populationen i tre storlekskategorier baserat på omsättning och sedan jämföra 

utfallet med efterfrågan på revision. Tidigare studier visar även på ett samband mellan 

externa ägare och efterfrågan på att ha en revisor. Det är resultat som stämmer väl överens 

med agentteorin och dessutom något som alltid är aktuellt i forskning inom det här fältet. 

Således kommer vi även undersöka om företag med externa ägare har en avvikande åsikt 

om revision gentemot ägarledda företag.  

 

Revision, besparingar och tillgång till krediter 

Forskningen om varför revision efterfrågas, behövs, vad som är nyttan etc. är extensiv och 

relativt entydig. Det finns givetvis även en stor baksida med revisionen, den är kostsam. 

Frågan är om nyttan med en revision kan mätas monetärt på något sätt. Blackwell et al. 

(1998) undersöker nyttan med revision för små, privata företag i USA med fokus på 

lånekostnad. Stickprovet består av 212 kreditavtal
8

 (Blackwell et al., 1998, s. 62). 

Slutsatsen är att företag med revisor betalar lägre ränta i jämförelse med företag utan 

revisor. Besparingarna i form av lägre ränta minskar dock med företagets storlek. Ett 

företag sparar in mellan 30 % - 50 % av revisionsarvodet genom lägre ränta. (Blackwell et 

al., 1998, s. 68). 

 

Baserat på ovanstående studie av Blackwell et al. (1998) gjorde Kim et al. (2011, s. 591) en 

egen undersökning i Korea med 72 577 små
9
, privata företag. I Korea är det frivilligt för 

dessa företag att ha en revision, det är dock många som ändå väljer att ha en revisor varför 

två grupper av företag uppstår. Data mellan åren 1987-2002 användes och slutsatsen blev 

att företag med revision betalar signifikant lägre ränta. Detta i förhållande till företag som 

väljer att inte ha en revision när det är frivilligt. Besparingen ligger mellan 0,56 - 1,24 

procentenheter och det är ingen skillnad mellan en revision från Big4 eller non-Big4. (Kim 

et al., 2011, s. 599). Dessa två undersökningar har visserligen liknande resultat, vi känner 

dock att det bör nämnas att Kim et al. (2011, s. 604) har en förklaringsgrad (R
2
-adjusted) 

under 0,10 i jämförelse med Blackwell et al. (1998, s. 65) som har en förklaringsgrad i sina 

regressioner mellan 0,51 - 0,66. En annan skillnad är att Kim et al. (2011) använder sig av 

uppskattningar för räntekostnaden medan Blackwell et al. (1998) använder faktiska 

lånekostnader. Dessutom har Blackwell et al. tillgång till all data vilket gör att en 

högriskvariabel kan användas då de faktiskt vet exakt vilken kreditvärdighet företagen har. 

Slutligen finner Kim et al. (2011, s. 609) att räntebesparingen som revisionen genererar är 

större om ett företag väljer att frivilligt ha en revisor till skillnad från företag som har en 

revisor på grund av lagkrav. 

 

En studie av Allee & Yohn (2009, s. 5) innefattande 4004 små, privata företag i USA som 

enligt lag inte måste upprätta en årsredovisning. Ett speciellt fokus riktades mot de 790 av 

dessa företag som frivilligt upprättade en årsredovisning (Allee & Yohn, 2009, s. 6). Den 

                                                             
8
 Dessa data kommer ursprungligen från Blackwell & Winters (1997). 

9
 Omsättning under USD 7 miljoner. 
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viktiga slutsatsen är att företag med frivilligt reviderade räkenskaper har signifikant lägre 

risk att bli nekad ett lån (Allee & Yohn, 2009, s. 21).  

 

I USA undersökte Fortin & Pittman (2007) också företags kreditvärdighet men i 

förhållande till revisorsval. Ett stickprov av 345 privata företag användes (Fortin & 

Pittman, 2007, s. 868). Slutsatsen blev att kreditvärdigheten inte påverkas av huruvida ett 

företag har reviderats av en byrå från Big4 eller non-Big4 (Fortin & Pittman, 2007, s. 886). 

 

I de tidigare studierna har revisionen inte varit obligatorisk vilket den dock är för 

populationen som behandlas i den här studien. Förutsättningarna är därmed inte lika, men 

inför stundande lagändringar finner vi det ändå intressant att undersöka om det är en faktor 

som ökar efterfrågan på revision. Är det en förtjänst som uppskattas kan det vara en 

bidragande faktor till efterfrågan. Med det i beaktning har vi därför valt att undersöka hur 

företagen ser på sin relation till banken i ljuset av revision. Anser små och medelstora bolag 

att en revision gör det enklare att erhålla krediter? 

 

Avskaffad revisionsplikt 
I en studie av Seow (2001, s. 70) undersöktes 95 små privata företag som kvalificerade sig 

för den då aktuella höjningen av gränserna för frivillig revision i Storbritannien. Författaren 

konstaterade att företag som har aktieägare som inte innehar ledande positioner eller på 

annat sätt inte är aktiva i det dagliga arbetet i större grad är benägna att ha en revisor. 

Kapitalstrukturen påverkade inte valet av revision, dock influerades chefernas val till stor 

del av långivarnas krav. (Seow, 2001, s. 74). En annan viktig faktor för valet av revision 

var kostnaden i kontexten pengar (arvode), tid och störningar i verksamheten. Författaren 

bedömer avslutningsvis att lagstadgad revision kan vara onödigt betungande. (Seow, 2001, 

s. 75). En kritik som vi har till denna studie är att den bygger på 32 svar, detta motsvarar 

visserligen en svarsfrekvens på 32 % men sett till antalet svar är det relativt få för att 

generalisera. 

 

Dedman & Kausar (2012, s. 399) undersökte 4 873 små, privata företag som den 30:e 

januari 2004 blev undantagna från revisionsplikten i Storbritannien. Av dessa företag valde 

28 % att inte ha någon revisor redan under första året (Dedman & Kausar, 2012, s. 399). 

Författarna fann att företag som fortsätter med revision trots att det är frivilligt har 

signifikant högre kreditvärdighet i jämförelse med de företag som väljer att inte ha en 

revision. Resultatet är kontrollerat för vinst, ålder, storlek, likviditet etc. En annan viktig 

slutsats är att kvaliteten (mätt genom resultatmanipulation av periodiseringar) i 

årsredovisningarna sjönk för företag som valde att inte fortsätta med en revisor. (Dedman & 

Kausar, 2012, s. 416).   

 

Lennox & Pittman (2011, s. 1663) studerade 5139 privata, små företag. Med andra ord ett 

liknande stickprov och fokus som Dedman & Kausar (2012). De 1699 företag som valde att 

inte ha någon revisor under 2004 (då det blev frivilligt) hade året innan en medelkostnad 

för revisionen på GBP 4270. Det kan ställas i relation till den genomsnittliga skulden för 

dessa företag som var GBP 231000. (Lennox & Pittman, 2011, s. 1671). De företag som 

valde att ha kvar revisionen fick högre kreditvärdighet då detta signalerar lägre risk 

(Lennox & Pittman, 2011, s. 1675). Slutsatsen är i linje med Dedman & Kausar (2012). 
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Inför avskaffandet av revisionsplikten för små företag i Danmark presenterades en 

rapport/studie av Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005). Bland fördelarna med revision 

nämns; ökad trovärdighet, genomgång av företagets ekonomi, ökad säkerhet för att 

exempelvis skatten är korrekt redovisad osv. Den stora nackdelen med revision är den 

ständigt återkommande kostnaden. (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s. 69). 

Författarna till rapporten tycker att argumentet för att revisionen är bra för intern kontroll 

håller i många fall men det är ingen absolut sanning. I små företag kan det vara svårt att 

överhuvudtaget ha en intern kontroll eftersom en eller ett fåtal anställda är ansvariga för 

alla transaktioner (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s. 6). Vidare finns det en chans att 

revisorn upptäcker oegentligheter i företaget i form av till exempel svart arbetskraft, 

skattefusk och liknande. Det finns dock betydligt effektivare sätt att upptäcka denna typ av 

brott. (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s. 46). Om revisionsplikten avskaffades skulle 

40 % ändå välja att ha en revision. Nästan hälften, 49 % vill ha en mindre omfattande 

kontroll till exempel en review. (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s. 11). Slutligen vill 

11 % inte ha någon form av revision (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s. 35). 

 

Collis et al. (2004) undersökte efterfrågan på revision hos små företag i Storbritannien. 

Författarna använde sig av data från en studie genomförd 1999, innan Storbritannien höjde 

taket för revisionsplikten till EU-max år 2004. Enkäter skickades till 2288 företag och 

genererade 385 svar.  Företagen hade max GBP 4,8 miljoner i omsättning, GBP 2,4 

miljoner i balansomslutning och 50 anställda. (Collis et al., 2004, s. 91). Syftet var att 

redogöra för läget i landet inför den stundande övergången till ökat undantag av 

revisionsplikt.  Anledningen till lagändringen var att lätta på den ekonomiska bördan för 

mindre firmor. 63 % svarade att de skulle behålla revisionen samtidigt som 86 % ansåg att 

den fungerade som en bra internkontroll och 48 % ansåg att en revision förbättrar 

informationen i räkenskaperna (Collis et al., 2004, s. 94). Resultatet visar att majoriteten 

tycker att nyttan av revisionen överväger kostnaden. Författarna av den studien 

presenterade även de största faktorerna till varför företagen vill behålla revisionen. I 

fallande ordning med högsta statistiska signifikans först; uppfattningen att en revision 

förbättrar den interna kontrollen och kvaliteten på den förmedlade informationen, 

utbildningsnivån på företagsledningen, storlek mätt som omsättning, relationen mellan 

ägare och ledning samt slutligen relationen mellan företaget och kreditgivare. (Collis et al., 

2004, s. 96-97). 

 

Samme Collis som ovan genomförde 2010 en studie där hon jämförde den brittiska 

marknaden med den danska. Storbritannien genomförde, som tidigare påtalat, övergången 

till maximalt undantagen revisionsplikt 2004 medan Danmark införde sitt första undantag 

år 2006 (dock med betydligt lägre gränser än EU-max). Data i den jämförande studien 

bygger på undersökningar beställda av de båda ländernas regeringar som genomfördes året 

innan respektive lands lagändring (Collis, 2010, s. 211). Syftet med studien var att 

undersöka om efterfrågan på revision skiljer sig mellan olika marknader. Störst fokus lades 

på att efterforska om det existerade någon skillnad i hur omsättningen påverkar efterfrågan 

på revision. (Collis, 2010, s. 212).  43 % av företagen i Storbritannien och 41 % i Danmark 

svarade att de skulle behålla revisionen även om de blev undantagna från lagen. Resultatet 

visade även att det finns ett samband mellan storlek och efterfrågan på revision för båda 

länderna. Data pekar på att Storbritannien och Danmark inte skiljer sig nämnvärt och att de 

båda faller inom ramen för resultat som tidigare forskning visat. I Danmark var det 
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uppfattade värdet av intern kontroll större och i Storbritannien var agentteorin mer aktuell 

då utomstående ägare var med benägna att kräva en revisor. (Collis, 2010, s. 226-227). 

 

Efter att Storbritannien ändrade lagen om revisionsplikt 2004 (införandet av EU:s 

maximala tak för slopad revisionsplikt), publicerade Collis ytterligare ett arbete 2012. Den 

här gången använde hon data från en studie genomförd efter lagändringen, mer exakt från 

2008. Uppgifterna kommer från 592 företag varav 419 definieras av EU som mikroföretag 

(Collis, 2012, s. 441). Intentionen var att jämföra efterfrågan på revision mellan 

mikroföretag och icke mikroföretag. Tidigare studier publicerade av Collis, som behandlats 

ovan, har prövat en hypotetisk situation medan denna har tillgång till data baserat på 

verkliga resultat. Av de 592 undersökta företagen valde 61 % att avstå revision, av de 419 

som definierades som mikroföretag avstod hela 78 % (Collis, 2012, s. 454). Omsättning(1) 

var den enskilt största anledningen till att icke mikroföretag valde att ha en frivillig 

revision. Det följdes av uppfattad efterfrågan(2) av att ha en revisor (från investerare) och 

sedan om den upplevda kostnaden(3) inte var för stor. Det största skälet till att ett 

mikroföretag väljer att ha en revision är på inrådan från en redovisningsekonom(1), följt av 

om den uppfattade kostnaden(2) inte var för stor och slutligen att det efterfrågades av 

investerare(3). Författaren till studien vill också uppmärksamma att studien led av en låg 

svarsfrekvens. (Collis, 2012, s. 462-463).  

 

Svanström (2008, s. 100) studerade inställningen till revision hos 900 små och medelstora 

företag i Sverige, detta inför den då aktuella lagändringen. Enkäten fick 421 svar vilket ger 

en svarsfrekvens på 46,7% (Svanström, 2008, s. 104). Studien fokuserade på tre 

huvudområden; efterfrågan på revision, efterfrågan på rådgivning från en revisionsbyrå  och 

slutligen sambandet mellan rådgivningstjänster och redovisningskvalitet (Svanström, 2008, 

s. 14-15). Slutsatserna blev att 66,67% av de tillfrågade företagen hade för avsikt att 

fortsätta med revision trots avskaffat lagkrav. Enligt studien är ägare och långivare 

drivande faktorer för efterfrågan på revision. Det konstateras även att företagsstorlek och 

region har samband med efterfrågan på  både revision och rådgivningstjänster. (Svanström, 

2008, s. 262-263). Vidare anser endast 23,5 % av företagen i studien att nyttan överstiger 

kostnaden, 51,4 % procent tycker att den inte gör det och resterande och 25,1 % vet inte var 

de står i frågan (Svanström, 2008, s. 124). Slutligen skriver Svanström (2008, s. 266) att det 

är av större intresse att diskutera de tänkbara konsekvenserna av en lagändring snarare än 

att undersöka lagens existens.  

 

Thorell & Norberg (2005) fick i uppdrag av Svenskt Näringsliv att kartlägga för- och 

nackdelar med en lagstadgad revisionsplikt i små svenska aktiebolag. De anser att nyttan av 

en revision är ett axiom (Thorell & Norberg, 2005, s. 8). Frågan är istället om kostnaden för 

revisionsplikten överstiger nyttan. Alla ”gamla” EU-länder hade vid den här tidpunkten 

undantagit företag från obligatorisk revision i någon grad och exempelvis England, 

Tyskland och Luxemburg hade infört gränser nära den maximala undantagsnivån (Thorell 

& Norberg, 2005, s. 12). Tonen är genomgående tydlig, om andra liknande länder har 

undantagit företag från revisionsplikt kan väl Sverige göra detsamma. Författarna baserar 

en stor del av arbetet på Collis undersökning från 2003 som behandlar den brittiska 

marknaden. Revisionen för små och medelstora företag, kostar ungefär GBP 1000 i arvode 

plus  GBP 1000 i förberedelse av konton (Collis, 2003, s. 8). Thorell och Norberg beskriver 

också att ägaren i ett mindre företag inte har behov av en extern revision då ägaren och 
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företagsledningen nästan alltid är samma person. De vill även påpeka att revisorn i ett 

sådant fall inte är oberoende eftersom denne beställs av ägaren och ska undersöka samme 

ägares arbete. (Thorell & Norberg, 2005, s. 36). Vidare anser de att varken ägare eller 

bolagsledning har nytta av revisionsplikten. Är företagen av åsikten att en revision behövs 

kan de själva beställa en istället för att tvingas till onödiga kostnader på grund av lagen. En 

bank kan alltid ställa revisionen som krav för att bevilja ett lån. För samhället är 

revisionsplikten av värde men den ekonomiska förtjänsten är svår att mäta. (Thorell & 

Norberg, 2005, s. 44). När revisionsplikten infördes i Sverige byggde den enligt författarna 

av rapporten på otillräckliga fundament (Thorell & Norberg, 2005, s. 48). Lagkravet var 

mer en allmän övertygelse; alla tjänar väl på revision?  

 

Ovanstående forskning som främst behandlar avskaffandet av revisionsplikten hänger väl 

samman med den här studien. Tidigare forskningen visar att vår undersökning är 

genomförbar och dessutom erbjuder forskningen bra grund att jämföra den här studiens 

resultat med. På samma sätt som majoriteten av nämnda studier kommer vi ställa en 

hypotetisk fråga om företagen skulle välja att fortsätta med revision vid slopad 

revisionsplikt. Resultatet från den frågan kommer sedan användas som utgångspunkt för att 

jämföra faktorer som påverkar svenska små och medelstora företags vilja att fortsätta med 

revision.  

 

Big4 och revisionskvalitet 

Det finns även forskning om vad som påverkar valet av revisionsbyrå, Big4 eller non-Big4. 

Crasswell et al. (1995, s. 304) undersökte 1484 publika bolag i Australien. De använde 

bland annat agentteorin som utgångpunkt för att förklara varför företag efterfrågar en mer 

kostsam revision från en Big8-byrå. Författarna konstaterar att ett stort agentproblem är en 

naturlig anledning till att företaget efterfrågar revision från Big8 och/eller byråer med 

industrispecifik kunskap. De finner bevis för att företagen i Australien betalar en premie för 

Big8-revisorer, både för namnet och för specialkunskapen (Crasswell et al., 1995, s. 319). 

 

Crasswell et al. (1995) visar på en typ av beteende bland företag men är det en illusion att 

de stora byråerna levererar bättre kvalitet på revisionen? DeAngelo (1981, s. 186) definierar 

revisionskvalitet som sannolikheten att en revisor kommer upptäcka och rapportera en 

felaktighet. Sannolikheten är i sin tur en funktion av revisorns tekniska kunskaper att hitta 

felaktigheten och dennes oberoende. Hon skriver att ett stort antal klienter betyder att en 

revisor har mindre incitament att utföra en ”positiv revision”. Med andra ord, mindre 

incitament att utföra en dålig revision för att vara kunden (ledningen) tillfreds. (DeAngelo, 

1981, s. 191). Slutsatsen är att revisionskvaliteten är beroroende av byråns storlek 

(DeAngelo, 1981, s. 197). Liknande resultat har påvisats av DeFond & Jimbalvo (1993, 

428) och Francis & Krishnan (1999, s. 157). Palmrose (1988, s. 72) visade att Big8-

revisorer är inblandade i signifikant mindre rättsprocesser.  

 

Huvudargumenten i ovanstående studier är att de större byråerna har mer att förlora på att 

utföra en dålig revision. De investerar stora pengar i både sitt rykte och sin kunskap vilket i 

teorin ska göra att de inte är lika rädda att utfärda en oren revisionsberättelse. Även om 

forskningen visar ganska entydiga resultat finns det undantag, speciellt om vi flyttar fokus 

från USA till Europa. I Belgien undersökte Vander Bauwhede & Willekens (2004) 

revisionskvalitet i förhållande till storlek på revisionsbyrån. I stickprovet ingick 1302 
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privata företag, dessutom användes storleksdata för de 146 olika byråerna som reviderade 

nämnda bolag (Vander Bauwhede & Willekens, 2004, s. 509). De nådde slutsatsen att 

storleken på revisionsbyrån inte är en bra indikator för revisionskvalitet (Vander Bauwhede 

& Willekens, 2004, s. 518-519). Sercu et al. (2002, s. 14) använde sig av samma stickprov 

som (Vander Bauwhede & Willekens, 2004) och de fann inte heller något samband mellan 

revisionskvalitet och storlek på revisionsbyrån. 

 

I Storbritannien gjorde Chaney et al. (2004, s. 58) en studie baserad på 15 255 små och 

medelstora privata företag mellan 1994 – 1998 där valet av revisor studerades, mer 

specifikt i kontexten kostnad och kvalitet. För det första ansågs inte Big5 leverera en tjänst 

av så pass mycket högre kvalitet att en premie är motiverad. De undersökta företagen väljer 

allra helst den revisor som är billigast och respondenterna är definitivt inte beredda att 

betala extra för en revisor från Big5. (Chaney et al., 2004, s. 70). Big5 investerar 

visserligen mer i utbildning, teknologi, kontor osv. vilket gör att de klarar av att revidera 

mycket komplexa företag. I allmänhet är detta dock inget som intresserar mindre företag 

vilket gör att de inte heller är beredda att betala för det (Chaney et al., 2004, s. 68). En 

kritik som vi har till denna studie (och alla andra studier som innehåller revisionskostnad) 

är att när kostnaden för revisionen diskuteras används enbart själva arvodet. Enligt Collis 

(2003, s. 8) ger det inte hela sanningen då de indirekta kostnaderna av revisionen, till 

exempel förberedelser av konton, uppskattas uppgå till ungefär lika mycket som arvodet. 

Valet att enbart behandla arvodet är en förenkling som görs av förklarliga skäl då det skulle 

bli nästintill omöjligt att beräkna revisionens indirekta kostnader för flera tusen bolag. 

 

Om vi istället tittar på en marknad ännu närmre Sverige så hittade Sundgren & Johansson 

(2004) visst stöd för att Big5 levererar högre revisionskvalitet. Studien undersökte 1610 

finska företag och författarna använde inkomstreducerande redovisningsmetoder som mått 

på revisionskvalitet. (2004, s. 142-143). 

 

Levererar de stora revisionsbyråerna något mervärde, eller kanske ännu viktigare, uppfattar 

kunderna att Big4 tillhandahåller en överlägsen tjänst?  I den här studien vill vi ta reda på 

om Big4-byråer är mer eftertraktade hos företag som efterfrågar revision. Vår teori lyder; 

om ett företag tycker att revision är viktigt så borde de i högre utsträckning välja en Big4-

byrå för att förstärka förtjänsterna av revisionen. Väljer de inte Big4 i någon större 

utsträckning uppfattar inte respondenterna att de ger något mervärde eller att mervärdet inte 

är värt priset.  

 

Sammanfattning av tidigare studier och koppling till denna studie 
Det här avsnittet av den teoretiska referensramen skildrar forskning som har åstadkommits 

inom fältet revision. Mer specifikt studier som rör efterfrågan och nyttan av revision. Den 

inledande delen sammanfattar forskning om vilka faktorer som driver företags efterfrågan 

för revision. Studierna når konflikterande resultat angående företagets storlek. I den här 

studien kommer vi därför dela upp respondenterna efter storlek baserat på omsättning för 

att urskilja eventuella olikheter i efterfrågan och även andra frågor. Empirin från de olika 

studierna tyder även på att revisionen används som ett kontrollverktyg. Vi vill därmed testa 

hur uppfattningen av revisionens förtjänster ser ut hos företagen i studien.  
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Den andra delen återger forskning om kreditvärdighet och hur revision kan påverka ett 

företags räntekostnader. Flera studier visar att företag kan spara in stora delar av 

revisionsarvodet genom sänkta räntor. Det är också intressant att revisionen verkar förbättra 

kreditgivarnas allmänna syn på företag med (frivillig) revision. Mer specifikt har företag 

med en revisor lättare att erhålla krediter. Den här studien vill därför undersöka företagens 

inställning till revisionens nytta i förhållande till att lättare beviljas krediter. Även om 

forskningen visar på att företag har stor nytta av en revision när det gäller att låna pengar så 

gör det inte mycket nytta om inte bolagen förstår det själva. Särskilt inte om lagkravet 

skulle slopas och företaget ställs inför att väga fördelar mot nackdelar.  

 

Den tredje delen i avsnittet innehåller artiklar som behandlar studier om efterfrågan i 

relation till avskaffad revisionsplikt. Mycket av forskningen kommer från Storbritannien 

som under 2000-talet har gått igenom processen att höja taket för revisionsplikten. Sverige 

är ungefär där Storbritannien var för 15 år sedan varför vi anser att den forskningen är 

aktuell och passande för denna undersökning. Studierna ovan utgår ibland från en 

hypotetisk ståndpunkt, frågorna ställs alltså innan lagändringen faktiskt är genomförd. 

Resultaten används sedan för att analysera effekterna av en potentiell lagändring. I andra 

fall utgår forskarna från faktisk data som finns tillgänglig efter lagändringens införande, 

alltså utan hypotetiska inslag. Det förstnämnda fungerar mycket bra som en referenspunkt 

när vi i denna studie undersöker ett hypotetiskt scenario. Vi utgår alltså från en hypotetisk 

situation (slopad revisionsplikt för vår population) och sedan, med hjälp av vår empiri, 

ämnar vi ge en bild av den utveckling som Sverige står inför. Detta gör vi med 

utgångspunkt i ovanstående studier.  

 

Den avslutande delen har behandlat valet av revisionsbyrå och relationen mellan 

revisionskvalitet och storlek på revisionsbyrån (Big4 vs. non-Big4). Frågor som uppkommit 

under resonemanget är; skiljer sig inställningen till revision bland företag som anlitar en 

Big4-byrå och företag som anlitar en non-Big4-byrå? Då det har diskuterats huruvida 

kvaliteten skiljer sig mellan byråerna har vi valt att undersöka om inställningen till revision 

skiljer sig mellan företagen baserat på den anlitade revisionsbyråns storlek.   
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4. Praktisk metod  
 

 

Kapitlet innehåller studiens tillvägagångssätt. Vi beskriver urvalsgruppen och valet av 

stickprovsstorlek. Vidare skildras konstruktionen av enkäten samt dess distribution och 

koppling till tidigare forskning. Slutligen går vi igenom svarsfrekvensen och behandling av 

data. 

 

 

4.1 Urval 
 

Syftet med denna studie är att ge en deskriptiv bild av efterfrågan på revision om lagkravet 

skulle slopas. För att kunna undersöka detta anser vi att de företag som kan komma att 

omfattas av denna lagändring är de mest relevanta för studien. Att använda företag som 

urval (och perspektiv) vid studier av efterfrågan på revision är en vanlig företeelse (Allee & 

Yohn, 2009; Dedman & Kausar, 2012; Carey et al., 2000; Collis et al., 2004; Lennox & 

Pittman, 2011; Senkow et al., 2001; Seow, 2001). Det kan av förklarliga skäl bli svårt att 

undersöka hela populationen om den är mycket stor. Ett bättre alternativ vid en stor 

population är att ta ett stickprov vilket innebär att endast en del av populationen undersöks. 

(Eliasson, 2013, s. 44-45). 

 

En sammanställning av alla individer som ingår i populationen kallas urvalsram. Oavsett 

hur forskaren väljer att sammanställa sin urvalsram är det viktigt att den är så fullständig 

som möjligt. Detta för att slutsatserna ska vara giltiga för hela populationen. (Eliasson, 

2013, s. 45-46). Vi har valt att använda oss av databasen Retriever Business vilken finns 

tillgänglig via Umeås universitetsbibliotek. Databasen innehåller information om alla 

Sveriges bolag. Det finns givetvis konkurrerande tjänster, till exempel Datastream som är 

betydligt mer omfattande med bland annat fler företag. Vi valde dock Retriever Business 

eftersom den utan problem uppfyller alla våra behov. Nedan följer en påminnelse om våra 

kriterier för urvalet, baserat på studiens tidigare resonemang. 

  

Företag som inte överstiger två av följande gränsvärden:  

 

1. Balansomslutning 39 204 000 kronor.  

 

2. Nettoomsättning 78 408 000 kronor. 

 

3. Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret; 50 stycken.  
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Företagen får dock inte vara undantagna från revisionsplikt vilket gör att minst två av 

följande tröskelvärden måste överstigas:  

 

1. Balansomslutning 1 500 000 kronor. 

 

2. Nettoomsättning 3 000 000 kronor.  

 

3. Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret; 3 stycken. 

 

Genom att använda de filter som finns tillgängliga i Retriever Business kunde vi begränsa 

sökningen till aktiebolag, omsättning i intervall, antal anställda i intervall samt 

revisorskrav. Omsättningsintervallet hade dock begränsad flexibilitet vilket gjorde att vår 

sökning omfattade företag med en omsättning mellan 1 000 000 kronor och 499 000 000 

kronor. Detta var emellertid inget större problem då vi manuellt kunde begränsa 

sökresultatet i ett senare skede. Vidare användes inget filter för balansomslutning då ett av 

gränsvärdena tillåts överskridas både enligt svensk lag och EU:s direktiv. Antalet anställda 

begränsade vi till 4-50. Vi exporterade sedan svaren till ett Excelark där vi raderade 

företagen som hade en omsättning under 3 000 001 kronor och över 78 408 000 kronor. 

Detta gav slutligen en population om 63 942 företag. 

 

Vid enkätstudier är urvalsundersökningar den vanligaste metoden vilket innebär att ett 

stickprov dras från populationen. Korrekt utfört kommer stickprovet vara en avbild av 

populationen fast i mindre skala. (Ejlertsson & Axelsson, 2005, s. 19). Det finns ett antal 

olika metoder för att komma fram med ett stickprov. För att uppnå en miniatyrkopia är det 

dock viktigt att alla individer har lika stor chans att bli valda. Detta är möjligt att uppnå 

genom ett statistiskt urval. (Svenning, 2003, s. 101). Det finns ett antal olika urval med 

känd sannolikhet, till exempel obundet slumpmässigt urval (OSU), stratifierat urval och 

klusterurval. I ett OSU har varje individ exakt samma sannolikhet att komma med i 

stickprovet. I ett stratifierat urval delas populationen in i olika grupper vilket gör att hänsyn 

tas till storleksvariationer inom dessa. Slutligen finns det klusterurval där populationen 

delas in i olika grupper och urvalet görs sedan i ett par av dessa grupper. (Eliasson, 2013, s. 

46-47).  

 

Om forskaren vill uttala sig om populationen i dess helhet är OSU att föredra då det ger den 

högsta reliabiliteten och trovärdigheten för detta ändamål (Eliasson, 2013, s. 47). Då vi 

ämnar generalisera och ge en bild av hela populationen är OSU det urval som passar denna 

studie bäst. Vi har även övervägt ett stratifierat då antalet företag minskar kraftigt när 

omsättningen går över 50 000 000 kronor. Att dela in populationen i grupper skulle 

säkerställa att det finns ett givet antal företag från alla storlekskategorier. Slutsatsen blev 

ändå att ett OSU är mest relevant då vi inte är intresserade av någon speciell grupp inom 

vår population, helheten är det viktiga. 

 

Det finns olika sätt att uppnå ett OSU som möter statistiska krav, manuellt med hjälp av 

slumptalstabell eller automatiskt med hjälp av en dator (Svenning, 2003, s. 103). Till en 

början var vår population sorterad efter omsättning i stigande ordning. Följande kolumner 

användes i Excelarket; bolagsnamn, omsättning, bokslutsår samt organisationsnummer. För 

att uppnå ett OSU använde vi slumpfunktionen i Excel genom formeln ”=SLUMP()”. 
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Kommandot användes för samtliga företag vilket ger dem ett slumpmässigt tal mellan 0 och 

1, exempelvis 0,544920912. För att sedan blanda alla företag valde vi att sortera efter 

slumptal vilket ger en helt slumpmässig ordning.   

4.2 Stickprov 
 

Stickprovsstorleken kan bestämmas genom beräkningar med hjälp av statistiska formler av 

varierande komplexitet. Ett antal av dessa metoder har testats i denna studie, bland annat en 

formel som beskrivs av Moore et al. (2009, s. 369-370) som utan djupare förklaring ser ut 

på följande sätt ”n = (Z*σ/m)^2”. Vi har även tittat på en förenklad version som lyder n = N 

/ ( 1 + (N*e^2). Vidare har webbaserade program, till exempel Raosoft, använts för att 

räkna ut den lämpliga stickprovsstorleken. När dessa formler och metoder prövats insåg vi 

att det mer eller mindre handlar om gissningar kombinerad med en del matematik. 

Storleken på stickprovet varierar mycket kraftigt beroende på uppskattningarna som görs. 

Utan större ändringar sträcker sig det rekommenderade antalet från ett par hundra till ett par 

tusen företag. En anledning till att dessa typer av formler inte är lämpliga för denna studie 

är att det är mycket svårt för oss att uppskatta en godtagbar felmarginal. Vi har istället valt 

ett mer ”praktiskt” tillvägagångssätt genom att använda tidigare studier, uppskatta vår 

svarsfrekvens och sedan justera stickprovets storlek därefter. Vi har utgått från artiklarna 

som använts i den teoretiska referensramen (se avsnitt 3.9). Senkow et al. (2001, s. 106) 

använde ett stickprov om 896 företag, enkäten fick 251 svar vilket ger en svarsfrekvens på 

32 %. Seow (2001, s.70) skickade sin enkät till 95 privata företag, detta gav 32 svar vilket 

betyder att svarsfrekvensen var 34 %. Det ska dock nämnas att Seow hade telefonkontakt 

med samtliga företag innan enkäten skickades ut. Collis et al. (2004, s.91) hade en 

stickprovsstorlek på 2288 företag, de fick 385 svar vilket ger en svarsfrekvens på 17 %.  
 

Det är givetvis mycket svårt att uppskatta vilken svarsfrekvens vår enkät kan komma att få. 

Vi har dock konstaterat att företagen som ingår i vår population utgör ett relativt vanligt 

urval i svenska uppsatser vilket gör att ett antal företag förmodligen redan svarat på en eller 

flera enkäter. Vidare är vi inte kända forskare vilket gör att enkätens betydelse kan ses som 

försumbar varför viljan att svara kan minska. Vi har inte heller tunga organisationer som 

backar upp vår studie till skillnad från exempelvis Svanström (2008, s. 104) som hade 

FAR:s uttryckta stöd i följebrevet. Vi kan dock använda Umeå universitet som vår grund 

vilket förhoppningsvis är till vår fördel. En svarsfrekvens mellan 17 % och 34 % som 

nämnda studier har är enligt oss aningen högt och vi anser att 10 - 15 % är en mer realistisk 

siffra för vår enkät. Vi vill givetvis uppnå tillräckligt stort antal svar för att kunna uppfylla 

studiens syfte. För att säkerställa att vi har tillräckligt med data att analysera har vi valt att 

vara aningen pessimistiska i vår uppskattning av svarsfrekvens. Att stå med ett tunt 

underlag efter utskickad enkät är inte ett alternativ då vi i praktiken bara har ett försök på 

oss. Vi vill minst ha 300 svar att tillgå för vår analys. Utgår vi från den lägsta siffran i 

ovanstående intervall, 10 %, måste vi följaktligen göra 300/0,1= 3000 utskick. Vårt 

stickprov kommer alltså bestå av 3000 företag. Det är ett relativt stort antal utskick men vi 

vill verkligen minimera risken att underlaget blir för skralt. Skulle det vara så att 

svarsfrekvensen blir högre är det bara positivt. 
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4.3 Access 
 

För att kunna genomföra undersökningen är det avgörande att få access/tillgång till svar 

från ovannämnda urval. Datainsamlingen skedde med hjälp av en enkätundersökning och 

det enklaste sättet att nå urvalsgruppen på 3000 företag var genom internet. Vi sökte 

manuellt fram var och ett av företagen och deras mejladress via Google. Vi hade både 

bolagsnamn och organisationsnummer att tillgå via informationen hämtad från Retriever 

Business. När ett företags mejladress inte gick att finna gick vi vidare till efterföljande på 

listan till dess att vi nådde det förutbestämda antalet på 3000. För att maximera antalet svar 

och relevansen av dem sökte vi i första hand efter VDn’s/företagsledarens mejl därefter 

CFO/ekonomiansvarig. Hittades enbart en allmän mejladress likt ”info@företag” användes 

den med förhoppningen och förmaningen att den skulle nå företagets VD eller 

ekonomichef. Det är viktigt för studien att enkäten besvaras av någon som är nära 

revisionsbeslutens kärna. Att använda nämnda personer på företaget är något som också är 

vanligt i tidigare forskning. Till exempel skickade Senkow et al. (2001, s. 106) till 

ekonomichefer och både Seow (2001, s. 70) och Collis et al. (2004, s. 91) skickade enkäten 

till företagsledare. 

 

Det var inga problem med att ta fram alla adresser, svårigheten ligger i att få 

respondenterna i stickprovet att fylla i enkäten. Vi använde oss av enkätverktyget 

Websurvey av Textalk för att ge ett seriöst intryck och vår förhoppning var att det skulle 

leverera en större svarsfrekvens. Vi var även måna om att utforma enkäten på ett sätt så att 

den var enkel och snabb att svara på, inte längre än tre minuter och samtliga frågor på ett 

svarsblad.  

 

4.4 Enkät 

 

Vid datainsamling finns det två huvudtekniker; utnyttja redan insamlad data (sekundär) 

eller samla in ny data (primär) (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 241). Den här studien använder 

primärdata som har samlats in via enkät. Enkät som datainsamlingsverktyg kan användas 

på ett stort urval till en liten kostnad (Eljertsson & Axelsson, 2005, s. 11). Genom att 

använda en webbenkät undveks kostnader helt för den här studien. Ytterligare fördelar med 

webbenkäter är tiden, det går snabbt att få in svar från respondenterna. Genom att svaren 

kommer in elektroniskt undviker forskaren dessutom en särskild dataregistreringsfas då 

datan registreras automatiskt. (Dahmström, 2005, s. 83, 85). Verktyget Websurvey gav oss 

även möjlighet att exportera all insamlad data till ett Excelark.  

 

Nackdelen med en webbenkät är framförallt bortfallet. Risken förekommer i form av 

tillgång, eller existens, av mejladresser samt bortfall på grund av tekniska problem 

(Dahmström, 2005, s. 82). Den här studien skickade som sagt ut webbenkäter till 3000 

mailadresser och nästan alla nådde sitt mål. Vid den första distributionen fick vi en rapport 

om att 68 stycken hade problem med att nå fram, varav 28 stycken på grund av att 

mejladressen inte längre existerade och resterande 40 fastnade i diverse filter.  
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4.5 Enkätens konstruktion 
 

Ordningsföljden av frågorna är en smaksak och ingen absolut vetenskap. Det är lämpligt att 

inleda enkäten med några lätta frågor så att respondenten inte blir avskräckt och tappar 

motivationen. (Trost & Hultåker, 2007, s. 94-95). Studiens enkät startar med ett par 

demografiska frågor samt enkla frågor om företagets ställning som är nödvändiga för att 

dela upp resultatet i kategorier. Vi anser det lämpligt att börja med dessa simpla frågor för 

att öka motivationen att svara på resten av enkäten. (Se appendix 2 och 3 för enkätens 

utformning) 

 

Vid insamling av primärdata är det essentiellt att utforma frågorna så att de tar fram de data 

som är relevant för studien. Det är viktigt att lyfta fram teorin på ett sätt som gör den 

mätbar. Frågorna måste således vara välförankrade till teorin på ett sätt som gör att det går 

att mäta verkligheten baserat på tidigare forskning. (Eliasson, 2013, s.36). 

Operationaliseringen, det vill säga att utveckla begrepp från teorin, innehåller många 

fallgropar i form av egna åsikter vilket gör det extra viktigt att tydligt koppla teorin till 

studien (Eliasson, 2013, s. 12). Vi valde att hålla antalet frågor till 11 stycken för att 

förvissa oss om att alla var relevanta för studien och anpassade till ett deduktivt 

angreppssätt. Nedan följer en tydlig illustration av studiens frågor och hur de är kopplade 

till teorin (Tabell 3).  

 

Frågor Förtydligande Teori 

Omsättning Företagets storlek Abdel-Khalik (1993); Chow 

1982; Collis 2012; Collis 2004 

Har företaget ägare som 

inte ingår i 

företagsledningen? 

Gör det möjligt att urskilja åsikter 

baserat på ägarstruktur. 

Jensen & Meckling (1976); 

Seow, 2001; Chow 1982; 

Craswell et al. (1995) 

Är företaget noterat? Gör det möjligt att urskilja åsikter 

baserat på om företagen är privata 

eller publika. 

Jensen & Meckling (1976); 

Seow, 2001; Chow 1982; 

Craswell et al. (1995) 

Vilken av följande 

revisionsbyråer använder 

företaget?  

Undersöka eventuella skillnader 

mellan företag som använder stora 

eller små revisionsbolag.   

 

Chaney et al. (2004); Fortin & 

Pittman (2007); Kim et al. 

(2011); DeAngelo (1981); 

DeFond & Jimbalvo (1993); 

Francis & Krishnan (1999); 

Palmrose (1988); Vander 

Bauwhede & Willekens (2004) 

och Sercu et al. (2002) 

Revisionsarvode i SEK Gör det möjligt att kategorisera 

åsikterna om revision förankrat till 

företagens kostnad. 

Blackwell et al. (1998); Kim et 

al. (2011); Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen (2005); Thorell 

& Norberg (2005); Chaney et al. 

(2004) 

Kontrollerar den interna 

redovisningen 

 

Mäta företagens inställning till 

revisionens bidrag. 

Collis et al. (2004); Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen (2005) 

Upptäcker bedrägerier Samma som ovan. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

(2005) 
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Vid formuleringen av de specifika frågorna finns det många riktlinjer att följa. De ska 

exempelvis vara neutrala, icke ledande, icke uppmuntrande och endast innehålla en(1) fråga 

(Dahmström, 2005, s. 126-127). För att säkerställa kvaliteten på enkätens frågor har vi tagit 

hjälp av tidigare forskning (enkäter) inom området. Vi kopierade flertalet frågor rakt av 

från Collis & Jarvis (2000)
10

, Collis (2003)
11

 samt Svanström 2008 (se sammanställning i 

appendix 4). Vi valde ut de frågor som passade för vår studie och översatte dem som 

behövdes från engelska till svenska. Genom att ta frågor från studier som är peer reviewed 

kringgås eventuella fällor samtidigt som frågorna redan är prövade och godkända inom det 

aktuella fältet. Vi vill göra ett förtydligande när det gäller fråga 2 angående förtagets 

omsättning. Likt Collis & Jarvis (2000, s. 89) har vi valt att dela upp respondenterna i olika 

omsättningsintervall. Huvudanledningen till detta är att korta enkätens svarstid samtidigt 

som vi får en tydlig storleksuppdelning. Intervallen i denna undersökning har först och 

främst sin grund i studiens avgränsningar (min och max), de specifika gruppindelningarna 

kommer från den databas där vi hämtat urvalet. Vi anser att dessa tre kategorier, 3 – 9,99 

                                                             
10

 Användes som underlag i Collis et al. (2004). 
11

 Användes som underlag i Collis (2010). 

Förbättrar trovärdigheten 

i den finansiella 

informationen 

Samma som ovan. Tabone & Baldacchino (2003) 

Företagets kunder och 

leverantörer kan göra 

tryggare affärer 

Samma som ovan. Tabone & Baldacchino (2003) 

                          

styrelse och VD 

Samma som ovan. Carey et al. (2000); Collis (2004) 

En try                     

                      

                      

                        

krediter 

Samma som ovan. Allee & Yohn (2009); Dedman 

& Kausar, (2012); Lennox & 

Pittman (2011); Tabone & 

Baldacchino (2003); Seow 

(2001); Senkow et al. (2001) 

                         

                    

                     

Samma som ovan. (Porter, 1993); Tabone & 

Baldacchino (2003); Humphrey 

et al. (1993) 

                         

                          

överstiger dess kostnad? 

Undersöka företagens uppfattade 

värde av en revision. 

Blackwell et al. (1998); Kim et 

al. (2011); Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen (2005); Thorell 

& Norberg (2005) 

Skulle ni fortsätta ha en 

(fullständig) revision om 

inget lagkrav fanns? 

Genom den här frågan urskiljs de 

som är potentiellt intresserade av 

alternativa redovisningstjänster. 

Dedman & Kausar (2012); 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

(2005); Lennox & Pittman 

(2011); Collis et al. (2004) 

Skulle ni om tillåtet köpa 

en mindre omfattande 

revisionsliknande tjänst 

(lägre säkerhet men också 

lägre kostnad)?   

Undersöker intresset för en 

alternativ marknad till dagens 

obligatoriska revision 

 

 

Tabone & Baldacchino (2003); 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

(2005) 

Vilka av följande tjänster 

skulle du betala för om 

inget lagkrav fanns? 

Den här frågan mäter hur den 

alternativa marknaden skulle kunna 

se ut. 

Tabone & Baldacchino (2003); 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

(2005). 

Tabell 3 - Frågor och teorigrund 
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mkr, 10 – 49,99 mkr och 50 – 78,4 mkr ger en tydlig uppdelning av respondenternas 

storlek. Den exakta omsättningen är inte intressant för denna studie då vi endast vill skilja 

på bolagen i ackumulerad form (dela in dem i grupper) för att göra jämförande analyser.  

 

4.6 Pilotstudie 
 

En pilotstudie är en provundersökning som används för att testa frågeformuläret innan den 

faktiska undersökningen (Ejlertsson & Axelsson, 2005, s. 35). Pilotstudien innefattade 

totalt 14 personer av dessa var 12 civilekonomstudenter från handelshögskolan vid Umeå. 

Hälften av studenterna har finansiering som inriktning och den andra hälften har 

redovisning/revision som inriktning. Vidare deltog en VD och en Ekonomichef, båda från 

företag som givetvis inte ingår i stickprovet.  

 

Syftet med en pilotstudie är att klargöra om respondenterna tolkar frågor och svar på 

samma sätt som den som utformat frågorna. Forskarna kan vidare få information om 

svarsalternativ saknas i någon fråga. Dessutom kan tecken visa sig som tyder på att frågor 

eller svar kan vara felkonstruerade, till exempel om majoriteten väljer exakt samma 

svarsalternativ (Ejlertsson & Axelsson, 2005, s. 35). Med detta i åtanke hade vi följande 

avsikt med pilotstudien; säkerställa att frågorna i enkäten är förståeliga och fria från stavfel. 

Större delen av frågorna är förvisso beprövade i tidigare studier, det är emellertid två frågor 

som är egenkonstruerade (fråga 10 och 11). Det finns även en risk att inmatningsfel 

uppstått varför en extern kontroll är bra. Vidare var det viktigt att testa mjukvarans 

funktionalitet. Av respekt för potentiella respondenter var det också viktigt för oss att få en 

uppfattning om tidsåtgången för att svara på frågorna. Detta för att kunna ge en realistisk 

uppskattning av tidsåtgången. Slutligen användes förstudien för att samla in allmänna 

synpunkter. 

 

De sammanfattande intrycken av enkäten var att den är professionell, välformulerad, enkel 

att förstå samt att det är mycket bra att den är kort. Inga stavfel hittades av någon 

respondent. En omformulering av det fjärde påståendet i fråga sju föreslogs, från ”Leder till 

att företagets kunder och leverantörer kan göra tryggare affärer” till ”Gör att företagets 

kunder och leverantörer kan göra tryggare affärer”. Detta var en ändring som vi antog då 

den senare formuleringen är mer lämplig. Synpunkter lämnades också på fråga två 

”Företagets omsättning?” och fråga sex ”Revisionsarvode i SEK?”. Till en början hade igen 

av dessa frågor ett frågetecken i slutet vilket gjorde att en respondent ansåg att frågorna 

kändes aningen framfusiga. Vi valde att inte omformulera frågorna utan avslutade istället 

båda med ett frågetecken för att ge ett mjukare intryck. Den snabbaste svarstiden var en 

minut och 15 sekunder medan den typiska tiden var två minuter och 30 sekunder. Vi har 

med detta som grund valt att informera de faktiska mottagarna att enkäten tar 

uppskattningsvis tre minuter att fylla i.  
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4.7 Svarsfrekvens och bortfall 
 

Den första distribueringen av webbenkäten gjordes fredagen den fjärde april 2014 klockan 

12:10. Vi fick i samband med detta ett direkt bortfall om 68 företag då mailet inte nådde 

fram till dessa mottagare på grund av inaktiva mailadresser eller diverse olika filter. Detta 

gör att enkäten skickades ut och nådde fram till 2932 företag. Det finns olika uppfattningar 

om när den första påminnelsen ska skickas ut, det är dock inte ovanligt att detta sker redan 

efter en vecka (Bell, 2006, s. 152). Under de första dagarna mottog vi ett jämnt flöde av 

svar. Vi noterade dock en kraftigt avtagande svarsaktivitet efter fem dagar varför en första 

påminnelse började förberedas. Sex dagar efter första utskicket, precis innan andra 

distribueringen hade 237 svar inkommit vilket motsvarar en svarsfrekvens på 7,9 % (se 

tabell 4). Den första påminnelsen skickades ut torsdagen den tionde april 2014 klockan 

10:45. Detta resulterade i 357 nya svar vilket totalt ger 594 svar och en svarsfrekvens på 

19,8 %. Vid detta utskick noterade vi ett fall i svarsaktivitet redan efter fyra dagar och en 

andra påminnelse förberedes för att ytterligare öka svarsfrekvensen och minska bortfallet. 

Den andra påminnelsen skickades ut tisdagen den 15:e april 2014 klockan 9:45 vilket ledde 

till ytterligare 259 svar. Dagen efter, den 16:e april, klockan 18:00 stängdes enkäten. Efter 

tre distribueringar hade webbenkäten 853 svar vilket ger en svarsfrekvens på 28,4% (7,9 + 

11,9 + 8,6).  

 

Distribuering Antal svar Andel av totalt 

utskickade (3000) 

Kumulativ andel 

Första utskicket 237 7,9 % 7,9 % 

Första påminnelsen 357 11,9 % 19,8 % 

Andra påminnelsen 259 8,6 % 28,4 % 

Totalt inkomna 853 28,4 %  

Tabell 4 - Svarsfrekvens 

Antalet användbara svar är 826 vilket ger en svarsfrekvens på 28,2 % (beräknat på 2932 

mottagna enkäter). Det innebär att 27 (853-826) svar har eliminerats. För det första har tre 

respondenter tagits bort på grund av att det angivna revisionsarvodet är orimligt höga. En 

felskrivning är inte heller trolig då talen är allt för stora. Ett företag i omsättningskategori 

ett(1) med ett arvode på 4 500 000 kronor, ett företag i omsättningskategori två med ett 

arvode på 95 000 000 kronor dessutom med första svarsalternativet på alla frågor och 

slutligen ett företag i omsättningskategori tre med ett arvode på 9 000 000 kronor. Vidare 

har vi valt att ta bort de 24 respondenter som svarat att de varken vill ha en fullständig 

revision eller en mindre omfattande. Detta har vi gjort av anledningen att en klar majoritet 

(97,2 %) har antingen svarat ”Ja” på fråga 9 (fortsätta med fullständig revision) eller ”Nej” 

på samma fråga och sedan svarat ”Ja” på fråga 10 (mindre omfattande revision). Dessutom 

har de som svarat ”Nej” på både fråga 9 och 10 i olika utsträckning ändå besvarat fråga 11 

vilket gör det hela problematiskt. Detta har sammantaget, i kombination med studiens syfte, 

gjort att vi valt att ta bort dessa respondenter.  

 

Det interna bortfallet på övriga frågor (det vill säga de som inte behandlats ovan) är mycket 

lågt eftersom alla frågor förutom fråga 10 och 11 var obligatoriska. Även fråga 6 om 

revisionsarvode kan ses som frivillig då respondenten kunde välja att fylla i ”Vill inte 
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svara” eller liknande. Detta innebär alltså att det bara är fråga 6 som kan ha ett internt 

bortfall, förutom fråga 10 och 11 som på grund av begränsningar i Textalk Websurvey är 

frivilliga. Antalet användbara svar på fråga 6 är 766 stycken vilket ger ett internt bortfall på 

60 stycken eller 7,3 %. Detta kan olika förklaringar, till exempel kan det vara svårt för 

VD:n att veta storleken på revisionsarvodet direkt och/eller tidskrävande att ta reda på det. 

Vidare kan det vara så att respondenterna helt enkelt inte vill svara. Svaren visar att 20 av 

60 (33,3 %) inte vet storleken på arvodet och 14 av 60 (23,3 %) vill inte svara. Resterande 

26 är bortfall som vi inte med säkerhet kan uttala oss om. Konsekvensen av alla 

ovanstående bortfall är att det är färre observationer som ingår i analysen. Hur som helst är 

bortfallen relativt små vilket gör att det inte är något som vi oroar oss för. För att avhjälpa 

det interna bortfallet på fråga 6 skulle vi till exempel kunna ersätta bortfallet med 

medelvärdet av revisionsarvodet för respektive omsättningskategori. Detta är dock något vi 

valt att inte göra då vi har inställningen att det faktiska värdet är det enda som är av 

intresse, dessutom skulle det innebära att spridningen i svaren krymper. 

 

En återkoppling till resonemanget om stickprovsstorlek och svarsfrekvens i tidigare studier 

visar att vår svarsfrekvens på 28,2 % är god. Speciellt i kombination med det relativt stora 

antalet svar, 826 stycken. Senkow et al. (2001, s. 106) svarsfrekvens 32 % (251 svar), 

Collis et al. (2004, s. 91) svarsfrekvens 17 % (385 svar), Seow (2001, s. 70) svarsfrekvens 

34 % (32 svar).  

 

4.8 Databearbetning 
 

Textalk Websurvey möjliggör export av svaren till ett Excelark vilket är en funktion som 

använts i denna studie. Ett antal variabler hade den kodning vi önskade (fråga 1, 5, 7:1 – 

7:6, 8), andra krävde en mindre modifiering (fråga 3, 4, 6, 9, 10, 11) och vissa ändrades helt 

(fråga 2 och 11). De variabler som inte ändrats har inte kommenterats vidare utan återfinns 

endast i sammanställningen (se appendix 5). 

 

Frågorna 3, 4, 9, 10 och 11 har alla ändrats från 1= Ja 2= Nej till 1= Ja och 0= Nej detta 

enbart för att kodningen ska vara konsekvent genom all data. Det underlättar också empirin 

då alla frågor med svarsalternativen ”Ja” och ”Nej” har samma utfall, alltså 1 eller 0. Fråga 

6 angående revisionsarvodet besvarades genom att respondenterna manuellt skrev in ett 

belopp. Detta resulterade i att arvodet angavs i ett antal olika former, med utgångspunkt i 

till exempel 60 000 kronor återfanns; 60 000, 60’, 60000, 60tkr och 60 000 SEK. För att 

kunna använda dessa svar krävs att alla belopp har samma format. Dessutom ska formatet 

vara kompatibelt med Stata, därför valdes formatet ”60000” för samtliga svar. 

 

Fråga 2 och 11 har helt ändrats från sin ursprungliga form. Fråga 2 angående omsättning 

hade tre alternativ med olika spann. För att underlätta redogörelsen av svaren och analysen 

av dessa i Stata har vi valt att dela upp denna variabel i tre dummyvariabler. Namnen på 

dessa är ”OMS39”, ”OMS1049” samt ”OMS5078”. Ett företag som till exempel har en 

omsättning på 7 000 000 kronor gör att variabeln ”OMS39” tar värdet 1, ”OMS1040” tar 

värdet 0 och ”OMS5078” tar också värdet 0. En liknande ändring har utförts på fråga 11 

som har fyra alternativ där antalet valda tjänster kan variera mellan noll och fyra.  Dessa 

fyra svarsalternativ har delats upp i fyra dummyvariabler med följande namn ”RÄKEN”, 
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”FÖRVALT”, ”REDOV” och ”SKATT”. Varje enskild variabel tar värdet 1 om den är vald 

och värdet 0 om den inte är vald. 
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5. Empiri  
 

 

Det här kapitlet innehåller studiens resultat. I den inledande delen presenteras empirin 

med hjälp av enklare tabeller och statistiska tester. Den andra och avslutande delen 

innehåller en regressionsanalys av studiens mest essentiella och centrala fråga. 

 

 

5.1 Deskriptiv statistik och univariata tester 
 

Initialt är det bra att presentera beskrivande data, detta för att materialet ska bli mer 

familjärt. Presentationen sker exempelvis genom att beskriva variabler var för sig i 

lämpliga tabeller och diagram. (Dahmström, 2005, s. 179). Uppvisandet av enskilda 

variabler är en betydande del av informationen som senare avhandlas i den här studiens 

analys. 

 

Tidigare studier inom det aktuella ämnet som Svanström (2008) och Collis et al. (2004) 

presenterar stora delar av sina resultat med hjälp av deskriptiv statistik och univariata tester. 

Även i den här studien kommer data till stor del presenteras på samma sätt med hjälp av 

frekvenstabeller och medelvärden. Ett chi-square-test är ett statistiskt mått som jämför 

observerade och förväntade frekvenser (Hair et al., 2010, s. 630). Vi kommer använda 

Pearson’s chi-square-test för att mäta frekvensskillnader mellan olika svarsgrupper. Vidare 

kommer både one-sample t-test och two-sample t-test användas.  Ett t-test utvärderar om 

värdet för två olika grupper är signifikant skilda från varandra (Hair et al. 1998, s. 330). När 

vi vill undersöka om en grupps värde är signifikant skilt från ett förbestämt värde används 

one sample t-test. Vanligtvis definieras något som signifikant om värdet understiger 5 % 

eller 10 % och används för att minimera risken att dra felaktiga slutsatser av datan (Hair et 

al., 1998, s. 327). I det här avsnittet (5.1) har vi valt att använda 5 % som gräns för 

signifikansen.  

 

Inledningsvis redovisas respondentens position i företaget och följs av företagets profil, det 

vill säga omsättning, ägarstruktur och om det handlas publikt. Sedan följer fyra delar som 

avhandlar; inställning till revision, uppfattat värde av en revision, alternativ till fullständig 

revision och revisionsarvoden. 

 

* = signifikant vid 5 %. 

 

5.1.1 Respondenterna och företagen 

I det här avsnittet presenteras resultatet från frågorna 1 – 5 i enkäten. Det ger en 

övergripande bild av respondenternas profil, bland annat storlek och val av revisionsbyrå. 

Intentionen med avsnittet är att urskilja eventuella skillnader och mönster bland företagen 

baserat på de olika kategoriserade faktorerna. 
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Tabell 5 visar respondenternas position på företaget; om de är VD/företagsledare, 

ekonomichef/ekonomiansvarig eller innehar en annan position. Resultatet visar att en stor 

majoritet av de svarande innehar ledande positioner inom företagen och är därmed lämpade 

att svara på frågor gällande bolagens inställning till revision. 

 

Titel/befattning Frekvens Andel Kumulativ procent 

VD/företagsledare 610 73,85 % 73,85 % 

Ekonomichef/ekonomiansvarig 191 23,12 % 96,97 % 

Annat 25 3,01 % 100 % 

Total 826 100 %  

Tabell 5 - Titel/befattning 

Nästa tabell (6) visar respondenternas omsättning uppdelat i tre olika grupper. Då vi inte 

har en förteckning över omsättningen för de företag som ingår i stickprovet kan vi inte göra 

en jämförelse mellan respondenter, stickprov och population. Vad vi kan göra är en 

jämförelse mellan respondenterna och populationen. Det är emellertid viktigt att komma 

ihåg att ett obundet slumpmässigt urval använts vilket gör att stickprovet är en 

miniatyrkopia av populationen. Svar har inkommit från alla grupper och de är uppdelat på 

ett sätt som verkar spegla populationen på ett tillfredställande sätt. De med högst 

omsättning utgör den minsta gruppen i populationen (3700 företag) och företagen som 

omsätter mellan 3 – 9,9 mkr och 10 – 49,9 mkr utgör nästan lika stora delar 29 666 

respektive 30 276 företag. Svarsantalen återger inte exakt detta, men vi inser att det kan 

vara svårt att finna tid om företaget enbart har ett fåtal anställda. Det är givetvis större risk 

för ojämn svarsfördelning då vi inte använt oss av stratifierat urval. Skillnaden i antal svar 

mellan grupperna i denna undersökning är dock inte så stor att det påverkar 

generaliserbarheten. 

 

Omsättning Frekvens Andel Kumulativ procent 

3 000 001 – 9 999 999  295 35,71 % 35,71 % 

10 000 000 – 49 999 999 428 51,82 % 87,53 % 

50 000 000 – 78 408 000 103 12,47 % 100 % 

Total 826 100 %  

Tabell 6 - Omsättningsgrupper 

Företagens ägarstruktur illustreras i tabell 7 med data som redogör för om det finns ägare 

som inte ingår i företagsledningen. Frågan ingick i enkäten för att, likt andra studier som 

Seow (2001) och Chow (1982), användas som potentiell förklaringsvariabel till efterfrågan 

på revision. Att endast 18,40 % har ägare som inte ingår i företagsledningen pekar på att en 

stor del av företagen är privata och familjeägda. Det är inget förvånande resultat då det 

givetvis är vanligare med externa aktieägare hos större bolag.  
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Externa aktieägare Frekvens Andel 

Ja 152 18,40 % 

Nej 674 81,60 % 

Total 826 100 % 

Tabell 7 - Ägarstruktur 

Är företaget noterat på en publik handelsplattform? Det redovisas i tabell 8. Aktiebolag av 

storleken som ingår i den här studien är, som nämnt ovan, oftast privata och familjeägda 

vilket leder till att de sällan handlas publikt. Av respondenterna är endast 3,51 % publika 

aktiebolag.  

 

Noterat Frekvens Andel 

Ja 29 3,51 % 

Nej 797 96,49 % 

Total 826 100 % 

Tabell 8 - Publikt aktiebolag 

I följande tabell (9) presenteras respondenternas val av revisionsbyrå. Den ursprungliga 

planen var att endast dela upp frågorna i Big4 och övriga då det är den vanligaste metoden 

vid liknande internationella undersökningar. I Sverige ser dock marknaden lite annorlunda 

ut. Big4 har en särställning även här, men inte på samma nivå som internationellt. I Sverige 

är exempelvis Grant Thornton ungefär lika stora som Deloitte när det kommer till 

omsättning och antal anställda. Enligt de senaste årsredovisningarna har Grant Thornton 

(2013, s. 2) 923 anställda och omsatte 1125 mkr samtidigt som Deloitte (2013, s. 3) har 

1081 anställda och en omsättning på 1461 mkr.  Vi valde således att skilja Grant Thornton, 

BDO, Mazars SET och Baker Tilly från övriga då de är betydligt större än slumpmässig 

mindre byrå i Sverige och vanligtvis även har hand om större klienter. Kategori ”andra 

byråer” är den enskilt största gruppen även om de större revisionsbyråerna sammanlagt har 

en större del av marknaden för bolagen som ingår i den här studien. 

 

Byrå Frekvens Andel Kumulativ procent 

Big4 (Deloitte, EY, KPMG, 

PwC) 

305 36,92 % 36,92 % 

Grant Thornton, BDO, 

Mazars SET, Baker Tilly 

140 16,95 % 53,87 % 

Andra byråer 381 46,13 % 100 % 

Totalt 826 100 %  

Tabell 9 - Revisionsbyrå 

5.1.2 Inställning till revision 

I det här avsnittet presenteras respondenternas inställning till revision och om de frivilligt 

skulle revidera företaget. Delen innehåller också tabeller som ställer olika svar mot 

varandra. 
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Tabell 10 visar hur stor del av respondenterna som tycker att nyttan av en revision 

överstiger dess kostnad. Det är ganska jämnt fördelat mellan de som tycker att kostnaden är 

större än nyttan och de som tycker tvärtom. Sedan finns det en betydande grupp, 18,64 %, 

som inte vet vart de står i frågan. 

 

Nytta/kostnad Frekvens Andel 

Ja 306 37,05 % 

Nej 366 44,31 % 

Vet ej 154 18,64 % 

Totalt 826 100 % 

Tabell 10 - Överstiger revisionens nytta dess kostnad? 

I tabell 11 illustreras svaren från fråga 9, alltså hur många av företagen som skulle fortsätta 

med dagens revision om de blev undantagna från lagkravet. Detta är den enskilt viktigaste 

frågan för denna studie då den ger en bild av hur framtiden kan komma att se ut. En klar 

majoritet av företagen, 80,61 %, svarade att de skulle fortsätta med revisionen som den ser 

ut idag även om revisionsplikten slopades. Följaktligen är det en relativt liten del, 19,37 %, 

som inte vill fortsätta med dagens revision.   

 

Fortsätta Frekvens Andel 

Ja 666 80,63 % 

Nej 160 19,37 % 

Totalt 826 100 % 

Tabell 11 - Antal företag som skulle fortsätta med en fullständig revision trots slopad revisionsplikt 

Enligt statistiken som presenteras i tabell 12 nedan kan vi observera företagens inställning 

till fortsatt revision om de har externa ägare eller inte. Enligt chi-square-testet är det inte en 

signifikant skillnad mellan grupperna. Det går alltså inte att statistiskt säkerställa att 

bolagen som har externa ägare är mer eller mindre benägna att anlita en revisor än företag 

utan externa ägare på en marknad med slopad revisionsplikt.  

 

Externa ägare Kommer fortsätta 

med revision 

Kommer INTE 

fortsätta med 

revision 

Chi-square-test, 

Signifikans, (värde) 

Ja 83,55 % 16,44 % P = 0,313 (1,0191) 

Nej 79,97 % 20,03 % P = 0,313 (1,0191) 

Tabell 12 - Fortsätta eller inte fortsätta vs. externa ägare 

Den nästkommande tabellen (13) är uppbyggd på samma sätt som den ovan (tabell 12). Vi 

söker efter skilda inställningar till revision baserat på vilken revisionsbyrå respondenterna 

använder sig av. En övergripande observation talar om för oss att skillnaderna är mycket 

små, 81,79 % mot 79,27 % som mest. Chi-square-testet säger också att den skillnaden inte 

är signifikant och kan alltså bero på slumpen.  
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Revisionsbyrå Kommer fortsätta 

med revision 

Kommer INTE 

fortsätta med 

revision 

Chi-square-test, 

Signifikans, (värde) 

Big4 (Deloitte, EY, 

KPMG, PwC) 

81,79 % 18,03 % P = 0,650 (0,8608) 

Grant Thornton, 

BDO, Mazars SET, 

Baker Tilly 

81,43 % 18, 57 % P = 0,650 (0,8608) 

Andra byråer 79,27 % 20,73 % P = 0,650 (0,8608) 

Tabell 13 - Fortsätta eller inte fortsätta baserat på val av revisionsbyrå 

Tabell 14 visar dem som kommer fortsätta med revision uppdelat i grupper baserat på 

omsättning. Det vi noterar är att de som har större omsättning är mer benägna att behålla 

sin revision än de bolagen som har den lägsta omsättningen. Chi-square-testet talar även om 

för oss att skillnaderna mellan omsättningsgrupperna är signifikanta.  

 

Omsättning Kommer fortsätta 

med revision, 

N= 666 

Kommer INTE 

fortsätta med 

revision, N = 160 

  Totalt Chi-square-test, 

signifikans, 

(värde) 

3 000 001 – 

9 999 999 

        72,54 %          27,46 %              100 % P = 0,000* 

(20,6580) 

10 000 000 – 

49 999 999 

        84,11 % 15,89 % 100 % P = 0,000* 

(20,6580) 

50 000 000 – 

78 408 000 

        89,32% 10,68 % 100 % P = 0,000* 

(20,6580) 

Tabell 14 - Fortsätta eller inte fortsätta vs. omsättning 

I tabell 15 jämförs svaren från frågan om nyttan överstiger kostnaden mot resultatet från 

frågan om de skulle fortsätta med en fullständig revision även om de skulle vara 

undantagna från revisionsplikten. Resultatet visar att 9 av 10 som tycker nyttan överstiger 

kostnaden planerar att fortsätta med revisionen som den ser ut idag. På samma sätt skulle 

nästan 72 % av respondenterna som tycker kostnaden överstiger nyttan ändå fortsätta med 

en fullständig revision trots slopad revisionsplikt. Resultaten från svaren ”Ja” och ”Nej” i 

förhållande till grupperna ”Kommer fortsätta” och ”Kommer INTE fortsätta” är även 

signifikanta och beror inte på slumpen enligt chi-square-testen.  
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Nytta/kostnad Kommer 

fortsätta med 

revision, N = 666 

Kommer inte 

fortsätta med 

revision, N = 160 

Totalt Chi-square test, 

signifikans, 

(värde) 

Ja 90,20 % 9,80 % 100 % P = 0,000* 

(28,4822) 

Nej 71,86 % 28,14 % 100 % P = 0,000* 

(32,3764) 

Vet ej 82,47 % 17, 53 % 100 % P = 0,522 

(0,4094) 

Tabell 15 - Fortsätta/inte fortsätta vs. nytta/kostnad 

5.1.3 Uppfattat värde av en revision 

Följande avsnitt redovisar företagens uppfattning av vad en revision ger dem, delen 

innehåller även statistik som jämför olika svarsgruppers uppfattning. 

 

I tabell 16 presenteras medelvärdet på svaren från fråga 7 som handlar om respondenternas 

uppfattning av vad revisionen gör för dem. Syftet är att få en överblick av hur de 

huvudsakliga karaktäristikorna av en revision uppfattas av företagen. Sammanställningen 

ger även ett underlag för att jämföra uppfattningen av revisionen mellan företag av olika 

storlek. Frågorna ställdes i form av en likertskala där det högsta värdet på skalan var 5 

”instämmer helt” och det lägsta var 1 ”instämmer inte alls”. Alla påståenden erhöll svar 

som representerade hela spannet. Därmed utförde vi ett one-sample t-test med mittenvärdet 

3 som utgångspunkt och fann att samtliga medelvärden är signifikant skilda från 3. 

 

Revisionen(s)... Medelvärde Standardavvikelse One-sample t-test, 3 

interna 

redovisningen 

4,30 1,01 P = 0,000* 

Bedrägerier 3,49 1,37 P = 0,000* 

Tryggare affärer 3,44 1,25 P = 0,000* 

Kontroll av ledning 3,58 1,34 P = 0,000* 

Erhålla krediter 3,73 1,25 P = 0,000* 

Arvode (storlek) 3,29 1,12 P = 0,000* 

Tabell 16 - Uppfattad nytta av revisionen 

I tabell 17 ställs företagen som har externa ägare mot de utan i en jämförelse av den 

uppfattade nyttan som revisionen medför. Uppfattningen är bara signifikant skild på en 

punkt; företag med externa ägare anser att revisionen, i större utsträckning, ger ägarna en 

kontroll av företagsledningen.  
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Revisionen(s)... Externa ägare, Ja Externa ägare, Nej Two-sample t-test 

Interna redovisningen 4,39 4,27 P=0,1836 

Bedrägerier 3,55 3,47 P=0,5182 

Tryggare affärer 3,43 3,44 P=0,9286 

Kontroll av ledning 3,95 3,49   P=0,0001*  

Erhållna krediter 3,69 3,74 P=0,6411 

Arvode (storlek) 3,29 3,29 P=0,9777 

Tabell 17 - Uppfattad nytta av revisionen vs. ägarstruktur 

Är det någon skillnad på inställningen till revisionens förtjänster mellan respondenterna 

som skulle fortsätta med revision och de företag som inte skulle fortsätta? Svaret illustreras 

i tabell 18 nedan. Vi noterar att inställningen skiljer sig markant på varje punkt och att de 

företag som inte vill fortsätta med en revision inte tycker att revisionen ger lika mycket i 

jämförelse med företagen i den andra gruppen ”Fortsätta”. Den enda punkten som ”Inte 

fortsätta” mäter ett högre värde är den som behandlar hur viktigt storleken på 

revisionsarvodet är. Enligt two-sample t-test är även resultaten signifikant skilda på varje 

punkt.  
 

Revisionen(s)... Fortsätta, 

medelvärde 

Fortsätta, 

standardavvikelse 

INTE 

fortsätta, 

medelvärde 

INTE fortsätta, 

standardavvikelse 

Two-

sample 

t-test 

Interna 

redovisningen 

4,36 0,96 4,03 1,13 P = 

0,0001* 

Bedrägerier 3,56 1,33 3,18 1,47 P = 

0,0012* 

Tryggare 

affärer 

3,54 1,22 3,00 1,29 P = 

0,0000* 

Kontroll av 

ledning 

3,69 1,30 3,12 1,39 P = 

0,0000* 

Erhållna 

krediter 

3,84 1,21 3,29 1,33 P = 

0,0000* 

Arvodet 

(storlek) 

3,20 1,11 3,66 1,10 P = 

0,0000* 

Tabell 18 - Uppfattad nytta vs. fortsätta/inte fortsätta 

Tabell 19 fungerar på samma sätt som tabell 18 ovan. Skillnaden är att följande tabell 

jämför inställningen till förtjänsterna uppdelat på hur mycket företagen omsätter. Här 

användes ett one-way ANOVA-test då skillnaden mättes mellan tre stycken grupper. 

Resultatet från testerna visar ingen skillnad av revisionens uppfattade nytta hos de tre 

omsättningsgrupperna. Det går inte att statistiskt säkerställa skillnaderna på medelvärdena.  
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Revisionen(s)

….. 

Omsättning 

3 000 001 – 

9 999 999 

Omsättning 

10 000 000 – 

49 999 999 

  Omsättning 

  50 000 000 – 

  78 408 000 

 Medel

-värde 

Std. 

avvikelse 

Medel- 

värde 

Std. 

avvikelse 

Medel-

värde 

Std. 

avvikelse 

One-way 

ANOVA 

Interna 

redovisningen 

4,27 1,03 4,30 1,01 4,35 0,96 P=0,7640 

Bedrägerier 3,54 1,39 3,45 1,36 3,50 1,36 P=0,6952 

Tryggare 

affärer 

3,40 1,29 3,46 1,25 3,47 1,14 P=0,7953 

Kontroll av 

ledning 

3,51 1,37 3,57 1,36 3,80 1,11 P=0,1704 

Erhållna 

krediter 

3,62 1,31 3,76 1,23 3,94 1,16 P=0,0594 

Arvodet 

(storlek) 

3,39 1,13 3,23 1,13 3,24 1,02 P=0,1506 

Tabell 19 - Uppfattad nytta vs. Omsättning 

5.1.4 Alternativ till fullständig revision 

I följande del redogörs resultaten för hur många som kan tänka sig en alternativ revision i 

kontrast till dagens revisionsplikt. Det presenteras också statistik som beskriver hur denna 

alternativa revision skulle kunna se ut.  

 

Tabell 20 redovisar hur många av respondenterna som kan tänka sig ett annat alternativ än 

dagens revision. 19,37 % är intresserade av en revision som är mindre omfattande jämfört 

med nuvarande utformning. Över 80 % svarade däremot att de skulle ha kvar dagens 

system, även om det inte fanns någon lag som tvingade dem. De som svarat ”Ja” på fråga 9 

om fullständig revision är följaktligen inte intresserade av en mindre omfattande tjänst. Det 

innebär att alla 666 som svarat ”Ja” på fråga 9 utgör gruppen ”Nej” i nedanstående tabell. 

 

Mindre omfattande 

revision 

Frekvens Procent 

Ja 160 19,37 

Nej 666 80,63 

Totalt 826 100 

Tabell 20 - Mindre omfattande revision 

De 160 svarande som var intresserade av en mindre omfattande revision fick även svara på 

vilka tjänster de är intresserade av. Tanken med den här frågan är att bidra med en 

indikation om hur en framtid utan revisionsplikt kan forma marknaden för revision.  I tabell 

21 presenteras resultatet från vilka tjänster som kan komma att efterfrågas. Det finns till 

exempel möjlighet att välja en mindre omfattande revision som består av samma 

komponenter som den nuvarande, alltså räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. 

Förvaltningsrevisionen sticker ut då det är den klart mest impopulära och minst efterfrågade 

tjänsten bland de företag som föredrar en alternativ revision. De andra potentiella tjänsterna 
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uppfattas om betydligt mer intressanta där skatterådgivning är den service som tilltalar flest 

respondenter. 

 

Tjänster Ja Nej 

Räkenskapsrevision 53,75 % 46,25 % 

Förvaltningsrevision 16,88 % 83,12 % 

Redovisningstjänster 55,62 % 44,38 % 

Skatterådgivning 63,75 % 36,25 % 

Tabell 21 - Tjänster som efterfrågas på en alternativ revisionsmarknad 

Tabell 22 presenterar resultatet från tabellen ovan i olika kumulativa former. 

Kombinationerna redovisar hur många procent av de 160 respondenterna som efterfrågar 

mer än en tjänst. Syftet med att redovisa kombinationerna är att identifiera hur potentiella 

leverantörer på bästa sätt kan paketera sina tjänster för en potentiell marknad. Endast 8,75 

% vill ha tjänsterna som täcker dagens revision, men i en lättare tappning. De båda 

rådgivningstjänsterna, redovisningstjänster och skatterådgivning, efterfrågas nästan av en 

tredjedel av respondenterna. Även räkenskapsrevision och skatterådgivning är en populär 

konstellation hos en tredjedel av de svarande. Tabellen visar också att bara 5 % är 

intresserade av samtliga tjänster. 

 

Kombination Andel 

Förvaltningsrevision + räkenskapsrevision 8,75 % 

Räkenskapsrevision + skatterådgivning 33,13 % 

Räkenskapsrevision + redovisningstjänster  25,0 % 

Redovisningstjänster + skatterådgivning 32,5 % 

Förvaltningsrevision + räkenskapsrevision +  

redovisningstjänster + skatterådgivning 

 

5,0 % 

Tabell 22 - Kombinationer av tjänster som efterfrågas på en alternativ revisionsmarknad 

5.1.5 Revisionsarvoden 

Av studiens 826 respondenter lämnade 766 användbara svar gällande revisionsarvodet. 

Medelvärdet för alla företag är 53 225 kronor och medianen landade på 35 500 kronor. 

Företagen inom den första kvartilen, även känt som den 25:e percentilen, betalar 23 467 

kronor i revisionsarvode. I den tredje kvartilen (75:e percentilen) är arvodet 60 000 kronor 

för revisionen. Delas respondenterna istället upp i grupper baserat på omsättning blir 

resultaten annorlunda. De företag som omsätter 3 – 9,9 mkr har en medelavgift på 33 464 

kronor med en standardavvikelse som mäter 28 177 kronor. Nästa grupp, som omsätter 10 – 

49,9 mkr, betalar i genomsnitt 50 903 kronor och har en standardavvikelse på 43 412 

kronor. Den tredje och största gruppen, med en omsättningsnivå mellan 50 – 78,4 mkr, 

betalar i snitt 121 800 kronor för sin revision, där ligger standardavvikelsen på 149 472 

kronor.  
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5.2 Logistisk regression 
 

Multipel linjär regression är en statistisk teknik för att analysera relationen mellan en 

beroende och flera oberoende variabler (Hair et al., 1998, s. 148). Denna typ av regression 

är en mycket välanvänd teknik som gör att numeriska variabler kan förutspås och förklaras. 

Det uppstår dock problem om den beroende variabeln är icke-numerisk då detta är en 

förutsättning för multipel linjär regression. (Hair et al., 1998, s. 240). 

 

I denna studie mäts efterfrågan på revision med frågan ”Skulle ni fortsätta ha en 

(fullständig) revision om inget lagkrav fanns?”. Svarsalternativen till denna fråga är ”Ja” 

och ”Nej”, kodad som 1 respektive 0. Det innebär att beroendevariabeln FORT är binär, det 

vill säga icke-numerisk, och multipel regression kan således inte användas. 

Diskriminantanalys och logistisk regression är två tekniker som kan användas när den 

beroende variabeln är icke-numerisk (Hair et al., 1998, s. 240). Skillnaden mellan dessa två 

tekniker kan enkelt beskrivas med antalet grupper som kan användas. Logistisk regression 

är begränsad till två grupper medan Diskriminantanalys klarar av betydligt fler. När endast 

två grupper används är logistisk regression att föredra då den är mer förlåtande om vissa 

antaganden i modellen (till exempel normalitet) inte uppfylls. Vidare passar sig denna 

teknik om dummyvariabler ska användas i regressionen (Hair et al., 1998, s. 244, 246). Vi 

har valt att använda oss av logistisk regression då beroendevariabeln endast innehåller två 

grupper, fortsätta eller inte fortsätta, samt att dummyvariabler kommer användas.  

 

En regressionsmodell har följande uppbyggnad (Hair et al., 1998, s. 157): 

 

y = β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 +…+βiXi+ ε 

 

Där y= beroendevariabel, β=parametrar, X= oberoende variabler (förklaringsvariabler) och 

ε= felterm. 

 

Regressionsanalys bör endast användas när de ingående variablerna är numeriska. Enligt 

resonemanget ovan går detta trots allt att lösa även om beroendevariabeln är icke-numerisk. 

När det gäller de oberoende variablerna går det att omkoda ordinal- och nominalskalor med 

så kallad dummykodning. (Hair et al., 1998, s.149). Vid dummykodning är 

indikatorkodning den vanligaste där en kategori representeras av antingen 1 eller 0 (Hair et 

al., 1998, s.149). Inom samhällsvetenskaplig forskning är det enligt Trost (2012, s. 164 – 

165) vanligt att variabler i ordinalskala används i multipla linjära regressionsmodeller utan 

att kodas om. Även om vi inte har nämnda typ av regression har vi analogt valt att inte koda 

om svaren som kommer från frågorna som behandlar inställningen till revision 

(likertskalor).  

 

I denna studie kommer regressionsmodellen se ut på följande sätt: 

 

Fortsätta med en fullständig revision = β0 + β1*OMS39 + β2*OMS5078 + β3*EXA + 

β4*ARVSEK + β5*INTRED + β6STYRVD + β7*KREDIT + β8*ARVSTOR + β9*NJA + 

β10*NNEJ + β11*BIG8 + ε 
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Regressionens variabler 
Regressionens beroendevariabel är inställningen till att fortsätta ha en revision om det inte 

fanns något lagkrav. Som den mest centrala frågan i studien var det ett naturligt val. 

Tidigare forskning på området har även använt samma beroendevariabel i sina regressioner 

(Seow et al., 2001; Collis et al. 2004; Svanström 2008). För en sammanställning av 

kodningen för samtliga variablerna se appendix 6. Identifiering av efterfrågan på revision 

säger bara så mycket. Studien strävar även efter att identifiera vilka faktorer och variabler 

som påverkar denna efterfrågan. Det var därför uppenbart för oss att använda storleken på 

företagen som oberoende variabel och se om det påverkade inställningen till revision. 

Variabeln har använts på liknande sätt av Collis et al. (2004). Tidigare studier har redan 

visat att det finns ett positivt samband mellan storlek och efterfrågan på att revideras, det är 

därför relevant att även testa sambandet på denna studies resultat. Gruppen ”OMS1049” 

används som referensgrupp och är därför exkluderad ur regressionstabellen. Därmed blir 

utfallet hur företagen som omsätter 3 – 9,99 och 50 – 78,4 mkr signifikant påverkar 

efterfrågan på revision i relation till företagen som omsätter 10 – 49,99 mkr.  

 

Enligt Agentteorin efterfrågar externa ägare revision som ett kontrollverktyg av 

företagsledningen. I teorin ska då företag som har externa ägare vara mer benägna att anlita 

revisorer. Med det som bakgrund väljer vi att se om variabeln externa ägare påverkar 

efterfrågan på revision. Variabeln har även varit populär i liknande studiers regressioner 

(Carey et al., 2000; Seow et al., 2001; Svanström, 2008). 

 

Det enda argumentet som kommer upp vid diskussioner om varför ett företag inte ska ha en 

revision är kostnaden. Det är därför storleken på revisionsarvodet finns med som oberoende 

variabel. Argumenten till att höja gränsen för revisionsplikt har motiverats med att det är en 

ekonomisk belastning för företagen. Vi anser därmed att det är relevant att mäta om 

storleken på revisionsarvodet påverkar efterfrågan på revision.  

 

Av frågorna som respondenterna fick svara på med hjälp av en likertskala valde vi först ut 

den som mätte uppfattningen om kontroll på den interna redovisningen. Genom att 

inkludera den i regressionen kan vi utläsa om företagens inställning till den interna 

kontrollen fungerar som förklaringsgrad av inställningen till revision. Nästa fråga som 

uppmätts med hjälp av likertskala relaterar även den till agentteorin. Uppfattningen om 

revisionen ger externa ägare någon kontroll på VD/företagsledning anser vi potentiellt 

kunna fungera som förklaring till efterfrågan. Respondenter som inte anser att revisionen 

bidrar med någon kontroll av ledningen kommer förmodligen vara mindre benägna att 

frivilligt betala för revision. Samma resonemang kan hänföras till exemplet om intern 

kontroll och nästa variabel som gäller tillgång till krediter. Den sista variabeln vi valt att 

inkludera, som mätts med likertskala, är den som frågade om storleken på arvodet var 

avgörande vid valet av revisor. Den här variabeln bedömer vi kunna förklara en signifikant 

del av den beroendevariabeln. De företag som inte efterfrågar en revision borde vara 

priskänsliga när det kommer till att betala för en oönskad produkt.  

 

Nästkommande variabler mäter respondenternas tolkning av om nyttan av en revision 

överstiger kostnaden. Svarsalternativen till den frågan var; ”Ja”, ”Nej” och ”Vet ej”. I 

regressionstabellen ovan syns endast ”Ja” och ”Nej” men svaret ”Vet ej” är inte 

bortrationaliserat bara för att det inte är publicerat i tabellen då ”Ja” och ”Nej” mäts i 
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relation till ”Vet ej”. Tanken bakom att inkludera dessa oberoende variabler som potentiell 

förklaring till den beroende variabeln är att en respondent som inte tycker att nyttan 

överstiger kostnaden rimligtvis borde vara mer benägen att välja bort revisionen vid en 

slopad plikt.  

 

Slutligen inkluderades en oberoende variabel som behandlar valet av revisionsbyrå. Här har 

svaren Big4 och de andra större byråerna (Grant Thornton, BDO, Mazars SET, Baker Tilly) 

sammanfogats som en variabel ”BIG8”. Det valet gjordes med hänvisning till den svenska 

marknaden där dessa stora byråer skiljer sig så markant i storlek i jämförelse mot övriga. 

Den ingår i regressionen för att undersöka om valet av byrå påverkar inställningen till 

fortsatt revision. Svanström (2008) använde även han en likartad variabel. 

 

Korrelation, kollinearitet och multikollinearitet 

Kollinearitet benämns som korrelation mellan två oberoende variabler. Multikollinearitet är 

korrelationen mellan tre eller fler oberoende variabler. (Hair et al., 1998, s. 156). En alltför 

hög korrelation mellan de oberoende variablerna kan ställa till problem vid analysen av 

regressionsmodeller (Hair et al., 1998, s. 220). Det första steget i att undersöka om det finns 

multikollinearitet är att upprätta en korrelationsmatris för de oberoende variablerna (Hair et 

al., 1998, s. 191) 

 

Som ett första steg i att undersöka risken för multikollinearitet upprättades därför en 

korrelationsmatris. Korrelationskoefficienten kan ta värden mellan -1 och +1 där 

ytterligheterna betyder perfekt negativt respektive positivt samband. Om värdet är 0 betyder 

detta att inget samband finns. (Hair et al., 1998, s. 143). Det råder olika uppfattningar när 

korrelationen indikerar problem i form av multikollinearitet. Anderson et al. (2009, s. 655) 

anger +/- 0,7, Djurfeldt et al. (2010, s. 366) nämner +/- 0,8-0,9 och Hair et al. (1998, s. 191) 

+/- 0,9. Med detta i åtanke visar sammanställningen (se appendix 7) att korrelation överlag 

inte alls är ett problem. Det finns dock två värden som bör kommenteras. Korrelationen är -

0,77 mellan dummyvariabeln för omsättning 3 000 0001 – 9 999 999 kronor ”OMS39” och 

dummyvariabeln för omsättning 10 000 000 – 49 999 999 kronor ”OMS1049”. Vidare är 

korrelationen -0,68 mellan dummyvariabeln för kostnad/nytta ja ”NJA” och 

dummyvariabeln för kostnad/nytta nej ”NNEJ”. Det finns dock ytterligare en dimension till 

detta eftersom det är två dummyvariabler som är korrelerade med varandra. Enligt Hair et 

al. (1998, s. 188) skapar forskaren själv en situation med hög multikollinearitet vid 

användning av dummyvariabler för ickenumeriska variabler. Det är precis det som uppstått 

i de två ovanstående fallen. Det är alltså inget problem eftersom dessa variabler aldrig är 

”aktiva” i modellen samtidigt. Respondenterna kan enbart tillhöra en omsättningskategori 

och enbart kan svara ett alternativ på frågan om kostnad och nytta.  

 

En av de tre dummyvariablerna för både omsättning respektive kostnad/nytta kommer 

fungera som referensgrupp varför endast två variabler kommer finnas utskrivna i 

regressionen. För maximal tydlighet har vi valt att utesluta OMS1040 och NVETEJ.  

 

Avsaknad av korrelation mellan två variabler betyder dock inte nödvändigtvis att det inte 

finns risk för kollinearitet. Det kan nämligen ändå vara ett problem på grund av att två eller 

fler variabler skapar en kombinerad effekt som inte syns i korrelationsmatrisen (Hair et al., 

1998, s. 191). Ett vanligt mått på multikollinearitet är ”Variance inflation factor” (VIF) där 
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det acceptabla värdet för en variabel är 10 eller lägre (Hair et al., 1998, s. 193). Djurfeldt et 

al. (2010, s. 366) är betydligt mer restriktiva och skriver att det kritiska värdet är 2,5. I 

tabell 23 ser vi dock att inte heller VIF ger indikationer på något problem med 

multikollinearitet då VIF ≤ 2 för samtliga variabler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 23 - VIF 

Regressionens resultat 
I det här avsnittet redovisar vi resultatet från regressionsanalysen. Vi har valt att endast 

presentera en regressionsmodell med efterfrågan på revision som beroendevariabel. Fler 

regressioner hade inte bidragit med någon ytterligare förklaring av värde för studien. 

 

Variabler Koefficient Signifikans 

OMS39 -.6751727 0.002*** 

OMS5078 .7347437 0.097* 

EXA .0761305 0.794 

ARVSEK -2.56e-06 0.081* 

INTRED .0668893 0.513 

STYRVD .240391 0.007*** 

KREDIT .2658135 0.005*** 

ARVSTOR -.5072324 0.000*** 

NJA .4099823 0.198 

NNEJ -.74303 0.007*** 

BIG8 -.1194359 0.568 

(Konstant 1.787406 0.003) 

Variabel VIF Variabel VIF 

FORT 1.16 STYRVD 1.46 

OMS39 1.16 KREDIT 1.47 

OMS5078 1.25 ARVSTOR 1.13 

EXA 1.09 NJA 2.00 

ARVSEK 1.22 NNEJ 1.99 

INTRED 1.16 BIG8 1.09 
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N= 766 Pseudo R
2
= 0,15 Chi-square =112,79, 

p= 0,000 

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

Tabell 24 - Regression: Fortsätta/inte fortsätta med revision 

Det första vi läser i tabell 24 är att omsättning 3 – 9,99 mkr är en signifikant del av 

förklaringen till variationen beroendevariabeln FORT, i relation till omsättningsgrupp 2 (10 

– 49,99 mkr). Då koefficienten är negativ innebär det två saker; att mindre företag är mer 

negativt inställda till fortsatt revision och att logoddsen för att ha en revision minskar med 

0,675 i relation till referensvariabeln OMS1049. Den största omsättningsgruppen är även 

den signifikant (vid 0,01) och förklarar en del av variationen i beroendevariabeln FORT, i 

relation till omsättningsgrupp 2 (10 – 49,99 mkr). Då koefficienten är positiv innebär det 

två saker; att större företag är mer positivt inställda till fortsatt revision och att logoddsen 

för att ha en revision ökar med 0,735 i relation till referensvariabeln OMS1049. Efterfrågan 

på revision kan alltså delvis förklaras av storleken på företaget och sannolikheten 

(logoddsen) ändras även gentemot referensvariabeln.  

 

Variabeln om externa ägare når inget signifikant resultat vilket innebär att EXA inte 

förklarar någon del av variationen i beroendevariabeln i denna modell. Det gör dock 

variabeln om revisionsarvodet, ARVSEK. Vilken, likt OMS39, har en negativ koefficient. 

Det innebär att ju mer ett företag betalar i arvode desto mer benägna är de att avsäga sig 

revisionen. 

 

Vidare till nyttan av revision. Variabeln INTRED når inget signifikant resultat vilket 

innebär att den i likhet med EXA inte förklarar någon del av variationen i 

beroendevariabeln. Uppfattningen att revisionen ger en kontroll av VD/företagsledning och 

ökar tillgången till krediter är två variabler som båda är signifikanta. Resultaten innebär att 

för varje ytterligare steg på skalan ökar logoddsen att välja en revision med 0,24 för 

STYRVD respektive 0,366 för KREDIT. Den sista oberoende variabeln som signifikant 

bidrar till förklaringen av variationen av beroendevariabeln är den som behandlar nytta och 

kostnad. Mer specifikt är det endast variabeln NNEJ som är signifikant. Koefficienten är 

negativ vilket innebär att de företag som inte tycker att nyttan överstiger kostnaden är 

mindre benägna att fortsätta med en fullständig revision. Logoddsen för att välja en revision 

minskar med 0,743 i relation till referensvariabeln NVETEJ. Den allra sista variabeln BIG8 

är inte signifikant vilket innebär att vi inte med säkerhet kan säga att valet av byrå förklarar 

någon del av variationen i beroendevariabeln.  

 

Tabell 24 visar att N = 766 vilket är antalet respondenter som ingår i regressionen. 

Anledningen till att antalet inte är 826 har sin förklaring i att regressionen måste kunna 

testa alla variabler mot varandra. Detta gör att de 60 respondenter som valt att inte svara på 

fråga 6 (om arvodets storlek) inte heller ingår i modellen.  

 

Pseudo R
2
 är ett värde som beskriver modellens förklaringsgrad vid logistisk regression. 

Det är jämförbart med R
2
 som beräknas med en multipel linjär regression. (Hair et al., 

1998, s. 243). Pseudo R
2
 för denna modell är 0,15 eller 15 % vilket kan jämföras med 
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Collis et al. (2004, s. 96) vars modell har en förklaringsgrad på 34,8 % (Pseudo R
2
). Chow 

(1982, s. 286) undersökte som nämnt större företag och modellen i den studien har en 

Pseudo R
2
 på 26,8 %. Det finns även studier med betydligt högre förklaringsgrad, till 

exempel Svanström (2008, s. 149) där modellerna har ett Pseudo R
2
 som sträcker sig 

mellan 39,3 % – 68,9 %. Vi har i relation till nämnda studier relativt låg förklaringsgrad, 

det finns givetvis en förklaring till detta. Det primära målet med studien har inte varit att 

uppnå hög förklaringsgrad. Med det menar vi att flera olika mått av till exempel storlek 

(omsättning, antal anställda, totala tillgångar etc.) inte använts även om detta skulle kunna 

förbättra förklaringsgraden. Vi har istället valt att inkludera variabler som är direkt 

intressanta för denna specifika undersökning. Vi har alltså inte försökt förstärka vårt 

resultat genom att redovisa flera olika mått som egentligen mäter samma sak eller på annat 

sätt inkluderat variabler bara för att vi vet att de förklarar variationen i efterfrågan.  

 

Fortsätta Odds-ration Signifikans                 95%KI  

OMS39 .5090685 0.002*** .3352538 .7729988 

OMS5078 2.084948 0.097* .8747793 4.96926 

EXA 1.079103 0.794 .6096916 1.909923 

ARVSEK .9999974 0.081* .9999946 1.000000 

INTRED 1.069177 0.513 .8748245 1.306707 

STYRVD 1.271746 0.007*** 1.066469 1.516536 

KREDIT 1.304492 0.005*** 1.081364 1.573659 

ARVSTOR .6021598 0.000*** .4950385 .7324611 

NJA 1.506791 0.198 .8072133 2.812664 

NNEJ .4756705 0.007*** .2782978 .8130225 

BIG8 .8874209 0.568 .5891831 1.336623 

(Konstant 5.973933 0.003 1.85703 19.21772) 

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

Tabell 25 - Regression: odds-ratio 

Tabell 25 ovan redovisar de oberoende förklaringsvariablerna med hjälp av odds-ratio. 

Odds-ratio är jämförelsen av sannolikheten av att ett utfall inträffar mot sannolikheten att 

det inte gör det för den beroende variabeln i en logistisk regression (Hair et al., 1998, s. 

242). Oddset är koefficienten från variablerna omräknade till sannolikhet givet i form av 

decimalodds. Resultaten är desamma som i tabell 26 med skillnaden att de tar uttryck i en 

annan form. Oddsen 0,509 betyder att sannolikheten att fortsätta med revision är lägre om 

respondenten tillhör gruppen OMS39 i förhållande till gruppen OMS1049. Hade oddset 

visat 1 hade det varit lika troligt att svara ”Ja” som ”Nej” på fråga 9 om fortsatt revision. 

Oddset för OMS39 mäter alltså 0,509, vilket är mindre än 1, och det betyder i det här fallet 



 59 

att det är troligare att företag som omsätter 3 – 9,99 mkr inte väljer att fortsätta med en 

revision i förhållande till referenskategorin. Bolag som ingår i OMS5078 har ett odds på 

2,09 i relation till de från OMS1049. Det innebär att den förstnämnda gruppen med större 

sannolikhet väljer att ha en revision jämfört med OMS1049. Oddsen fungerar även som en 

indikation på hur stor sannolikheten för utfallen är. Ett högre tal betyder större sannolikhet 

för att ett företag vill behålla revisionen och på samma sätt fungerar det åt andra hållet <1, 

ju längre oddset är från 1 desto troligare är det att företaget kommer välja att inte fortsätta 

med revision. Alla odds står som sagt i relation till ett annat utfall.  

 

Variablerna ARVSEK, INTRED, STYRVD, KREDIT och ARVSTOR skiljer sig dock från 

de andra variablerna genom att de inte är binära. För variabeln ARVSEK ändras odds-

ration med 0,9999974 för varje ytterligare krona som betalas i revisionsarvode. Resterande 

icke binära variabler påverkar sannolikheten av utfallet för varje steg som de ökar på skalan 

1 – 5. Ett exempel med kontroll av VD/företagsledning; om en respondent svarar 4 istället 

för 3 så ökar sannolikheten att fortsätta ha en revision med oddset 1,27 i förhållande till 

oddset att inte fortsätta.  
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6. Analys  
 

 

I Kapitel 6 söker vi efter förklaringar till resultatet från empirin med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen. Frekventa återkopplingar till teori och empiri blandas med våra 

egna reflektioner och resonemang. Analyskapitlet är indelat i tydliga avsnitt som speglar 

arbetets struktur.   

  

 

6.1 Fortsätta med revision, ja eller nej? 
 

Av 826 respondenter svarade 666 stycken, eller 80,63 %, att de skulle fortsätta ha en 

revision oavsett om lagen tvingade dem eller inte. I relation till alla andra studier vi har 

uppmärksammat är resultatet överraskande högt. I den engelska studien av Collis et al. 

(2004, s. 94) svarade 63 % ”Ja” på samma fråga. Svanström (2008, s. 262) som även han 

studerade den svenska marknaden fick ett resultat där endast 66,67 % sade sig efterfråga en 

revision vid en slopad revisionsplikt. I den jämförande studien av Collis (2010) presenteras 

studier från Danmark och Storbritannien som hade genomförts året innan båda ländernas 

lagändring om revisionsplikt skedde. Då visade det sig att efterfrågan i Storbritannien hade 

sjunkit till 43 % och efterfrågan i Danmark hade uppmätts till 41 % (Collis, 2010, s. 226). 

Resultatet från Storbritannien visar på en markant skillnad i attityd, en förändring som 

utvecklades under endast fem år. Vi går vidare och ser till studier som undersökt företag på 

marknader med slopad revisionsplikt. I en studie av Carey et al. (2000, s. 49) hade 46 % av 

186 familjeföretag valt att anlita en extern revisor. En liknande undersökning från den 

kanadensiska marknaden utfördes av Senkow et al. (2001, s. 106) och inkluderade större 

företag, den redovisade att 75 % valde att behålla sin externrevisor efter att de hade 

genomfört en lagändring om slopad revisionsplikt. Forskaren Collis har publicerat 

ytterligare studier från den brittiska marknaden varav en från 2012 som inkluderar 

efterfrågan på revision efter att revisionsplikten har lyfts. Resultatet från den 

undersökningen visar att 61 % har valt att avstå revision, alltså har endast 39 % valt att 

fortsätta (Collis, 2012, s. 454).  

 

I relation till tidigare studier är alltså resultatet från den här studien markant skiljt. Det 

resultat som ligger närmast till hands är studien publicerad av Svanström (2008). Med tanke 

på att även den behandlade den svenska marknaden är det möjligen så att mentaliteten i 

Sverige skiljer sig från andra länder, att svenska företag generellt är mer positivt inställda 

till revision. En ytterligare potentiell förklaring är att förväntningsgapet inte är lika 

påtagligt i Sverige. Danmark som liknar Sverige på många plan, exempelvis geografiskt 

och kulturellt, uppvisar ett mycket större motstånd till revision med en efterfrågan innan 

genomförd lagändring som mätte 41 % (Collis, 2010, s. 226). Det är ungefär hälften så 

många jämfört med denna studie. Vidare ger studierna som har baserats på marknader utan 

revisionsplikt en intressant indikation på hur marknader som har revisionsplikt idag kan 

komma att utvecklas. Studien från Carey et al. (2000) uppvisade en betydligt lägre 

efterfrågan på revision, i förhållande till vår studie. Den studien är dock från Australien så 
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det kan ifrågasättas om det är en lämplig referenspunkt för den svenska marknaden. Då är 

studierna från Collis (2010, 2012) och Collis et al. (2004) mer relevanta då de är baserade 

på resultat från Storbritannien som, likt Sverige, ingår i den Europeiska Unionen. Från de 

resultaten går det att urskilja ett mycket tydligt och intressant mönster. I Collis et al. (2004, 

s. 94) svarade 63 % av företagen att de skulle behålla sin revision. Studien som sedan Collis 

publicerade 2010 bestod av, som vi minns, data från året innan Storbritannien lyfte sin 

revisionsplikt och vid den tidpunkten efterfrågade 43 % av respondenterna en revision 

(Collis, 2010, s. 226). I sin senaste artikel redovisade Collis (2012, s. 454) resultat från en 

marknad där revision var frivilligt, av bolagen anlitade endast 39 % de facto en revisor. 

Sedan den första undersökningen om potentiellt slopad revision hade alltså efterfrågan 

sjunkit med 24 procentenheter. Den största skillnaden inträffade precis innan lagändringen 

och vår uppskattning är att det har att göra med att många företag tidigare inte ens hade lekt 

med tanken att revisionen kunde vara frivillig. Skulle alla företag i den här studiens 

population bli informerade om att nästa år lyfts revisionsplikten bedömer vi att resultatet på 

efterfrågan hade sett annorlunda ut. Sverige har haft revisionsplikt för alla bolag i 

populationen i över 30 år (sedan 1983), då är det svårt att föreställa sig något annat. Med 

det i åtanke och resultatet från Storbritannien anser vi det rimligt att den faktiska 

efterfrågan kan vara något lägre.  

 

Senkow et al. (2001, s. 106) visade att 75 % av företagen anlitade en extern revisor trots att 

det inte fanns någon revisionsplikt. Resultatet från nämnda studie går emot vårt 

resonemang om att den verkliga efterfrågan är lägre än vad vår undersökning visar. Studien 

av Senkow et al. (2001) skiljer sig dock väsentligt från många andra inom fältet. 

Minimumgränsen för bolagen i studien var en omsättning på CAD 10 miljoner samt 

tillgångar om minst CAD 5 miljoner (Senkow et al., 2001, s. 106). Den relativt höga 

efterfrågan på revision stämmer väl överens med teorin att större företag i högre 

utsträckning efterfrågar revision. En teori som stöds av Chow (1982, s. 287), Collis et al. 

(2004, s. 97) samt empirin från den här studien. Vårt resultat visar att 89,32 % av de största 

företagen, som omsätter 50 – 78,4 mkr, kommer att fortsätta med revision. Det är klart 

skiljt från företagen i omsättningsgrupp ett(1), 3 – 9,99 mkr, där endast 72,54 % av 

respondenterna efterfrågar en revision. Det finns dock motstridiga resultat i frågan, varken 

Carey et al. (2000) eller Buijink (1992) fann stöd för storleksbetydelse.  

 

För att summera; Studien av Senkow et al. (2001) går stick i stäv med vårt resonemang om 

att den faktiska efterfrågan på revision är lägre än vad vår undersökning redovisar. Vi har 

dock en förklaring till detta. Nämligen att större företag, i en majoritet av de empiriska 

undersökningarna, är mer intresserade av revision, oavsett lagstiftning om revisionsplikt.  

 

Företagens upplevda nytta av revisionen 

Nytta är något som kan definieras och mätas på olika sätt, både monetärt och ickemonetärt. 

Blackwell et al. (1998, s. 68) och Kim et al. (2011, s. 599) undersökte nyttan av revisionen i 

form av räntebesparingar, det konstaterades då att revisionen gör att räntekostnaden 

sjunker. Ickemonetära mått är till exempel ökad trovärdighet och genomgång av 

räkenskaperna (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, s. 69; Collis et al. 2004, s. 97). 

 

I sin helhet är respondenterna försiktigt positiva till vad revisionen gör för deras företag. 

Svaren är ganska koncentrerade med ett spann på 3,44 – 4,30 där skalan sträcker sig från  
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1 – 5. Samtliga svar är signifikant skilda från tre. Den största nyttan med revisionen är 

enligt denna studie kontrollen av den interna redovisningen samt en ökad tillgång till 

krediter. Kontrollen av den interna redovisningen är en av revisionens mest kända 

egenskaper, det är därför inte förvånande att företagen anser att just detta är den största 

nyttan. Den positiva inställningen till krediter indikerar att företagen uppfattar att långivare 

lägger ett värde i revisionen trots att företagen i populationen omfattas av revisionsplikt.  

Freeman et al. (2010) redogör för företagets intressenter, bland annat återfinns kreditgivare, 

leverantörer och kunder. Medelvärdet för påståendet om revisionen bidrar till att företagets 

kunder och leverantörer kan göra tryggare affärer är 3,44. Detta är det påstående som 

företagen är minst positivt inställda till. Resultatet är fortfarande skilt från tre vilket dock 

tyder på en viss uppskattning. Tabone & Baldacchino (2003, s. 397) har också visat att den 

ökade trovärdigheten som revisionen är relevant för tredje part där liknande resultat 

observerades.  

 

Agentteorin (Jensen & Meckling, 1976) förklarar varför revisionen behövs i en situation 

med externa ägare. Att revisionen faktiskt används som kontrollverktyg när det finns 

externa aktieägare konstaterades av Carey et al. (2000, s. 49). För de företag som i denna 

studie har externa aktieägare är medelvärdet för påstående om att revisionen gör att ägarna 

får en kontroll av styrelse och VD lika med 3,95. Det betyder att respondenterna faktiskt ser 

revisionen som ett sätt att minska informationsasymmetrin mellan företaget och de 

utomstående ägarna.  

 

Tabone & Baldacchino (2003, s.392) har visat att företag tycker att revision är användbart 

för att upptäcka eventuella bedrägerier. Påståendet att revisionen upptäcker bedrägerier är 

något som företagen i denna studie i relativt låg utsträckning håller med om. Resultaten 

från denna fråga anser vi dock ska användas med försiktighet eftersom de är personer med 

det yttersta ansvaret (eller mycket stort ansvar) som svarat på enkäten. Det kan anses som 

en känslig fråga eftersom den behandlar ett brott som de indirekt har ansvaret för. 

 

Att kreditgivare bryr sig om huruvida företagen har en revision eller ej har redovisats av 

bland andra Allee & Yohn (2009, s. 21); Blackwell et al. (1998, s. 68); Kim et al. (2011, 

599); Senkow et al. (2001, s. 111). På frågan om revisionen kan underlätta företagets 

möjligheter att erhålla krediter är medelvärdet 3,73. Den rådande situationen i denna 

undersökning är speciell eftersom de tillfrågade företagen för närvarande tvingas ha en 

revision och de vet följaktligen inte hur banken ställer sig till en avsaknad av revision. 

Utfallet är dock fortfarande intressant eftersom respondenterna är medvetna om banken är 

intresserad av revisionen eller ej. Ser vi till skillnaden i inställning mellan de som vill 

fortsätta med revision i jämförelse med dem som inte vill är skillnaden ganska stor 3,84 

mot 3,29 när det gäller krediter. Detta resultat visar att företag som är mer positivt inställda 

till vad revisionen gör för dem också i större utsträckning är villiga att frivilligt fortsätta 

med den. 

 

Kostnaden av revision 

Den stora nackdelen med revision som konstant lyfts fram är kostnaden (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2005, s. 69; Collis et al. 2004, 87). Detta argument väger extra tungt när 

revisionsplikt diskuteras för små och medelstora företag då kostnaden kan ses som 

oproportionerligt hög (Seow, 2001, s. 75; SOU 2008:32, s. 14). Det genomsnittliga 
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revisionsarvodet skiljer sig en aning i olika studier, delvis på grund av storleken på 

företagen som ingår i urvalet. I en studie av Lennox & Pittman (2011, s. 1671) var summan 

GBP 4 270, i Collis (2003, s. 24) GBP 1 000 och i Svanström (2008, s. 118) 50 214 kronor. 

I denna studie är det genomsnittliga revisionsarvodet 53 225 kronor. Revisionsarvodet är 

förvisso den enda kostnad som går att mäta på ett tillförlitligt och relativt enkelt sätt. Enligt 

Collis (2003, s. 8, 24) är enbart arvodet långt ifrån hela sanningen, den totala kostnaden 

består av arvodet om GBP 1 000 plus GBP 1 000 i indirekta kostnader i form av 

förberedelser och liknande. Oavsett vad de indirekta kostnaderna uppgår till är den minsta 

totalkostnaden för företagen i denna studie, i genomsnitt, 53 225 kronor. Detta är absolut 

inte en förkastlig summa pengar, speciellt inte för de företag som har en relativt låg 

omsättning. Med årliga utgifter på över 50 000 kronor och ytterligare indirekta kostnader 

förstår vi de företag som inte önskar fortsätta med revision, speciellt när bara 37 % anser att 

nyttan överstiger kostnaden.  

 

Nytta vs. kostnad 

En naturlig fråga när kostnaden diskuteras är om revisionen är värd sitt pris? Nyttan i sig är 

svår att betvivla, frågan är dock om den överstiger kostnaderna? (Thorell & Norberg, 2005, 

s. 8). På frågan om nyttan överstiger kostnaden visar våra resultat att fördelningen är ”Ja” 

37 %, ”Nej” 44 % och ”Vet ej” knappt 19 %. Dessa resultat skiljer sig klart från Svanström 

(2008, s. 154) där motsvarande siffror var ”Ja” 23,5 %, ”Nej” 51,4 % och ”Vet ej” 25,1 %. 

Respondenterna i denna studie är alltså mer positivt inställda till revisionens nytta i 

förhållande till kostnaden jämfört med Svanström (2008, s. 154), ”Ja” 37 % mot 23,5 %. 

Detta kan också anses återspegla siffrorna i resonemanget ovan där 80,63 % vill fortsätta 

med revisionen i denna studie mot 66,67 % i Svanström (2008, s. 262).  

 

Det blir extra intressant när nytta/kostnad ställs i relation till att fortsätta/inte fortsätta med 

revision. Collis et al. (2004, s. 94) kommer som bekant fram till att 63 % av företagen i 

studien skulle fortsätta med revision vilket de likställer med att 63 % av företagen anser att 

nyttan överstiger kostnaden. Resultaten i denna studie visar att 90 % av de företag som 

tycker att nyttan överstiger kostnaden skulle fortsätta med revisionen. Vi tolkar detta som 

att det är en förenkling att säga att alla som vill fortsätta med revision per automatik tycker 

att nyttan överstiger kostnaden. Om individerna som undersöks hade varit helt rationella 

hade detta varit ett rimligt antagande. Så ser dock inte verkligheten ut vilket också visar sig 

i våra resultat. Det mest intressanta i sammanhanget är dock att hela 71, 86 % av de som 

tycker att nyttan inte överstiger kostnaden trots allt skulle fortsätta med en revision. Tittar 

vi på andelen som inte vet var de står i frågan om nytta/kostnad kommer ändå drygt 80 % 

av dessa fortsätta med en revision. Detta är anmärkningsvärda resultat eftersom de vid en 

första anblick inte går ihop. Det kan finnas ett antal förklaringar till de observerade 

resultaten. Företagen kan ha särskilda anledningar att fortsätta med revisionen trots att 

kostnaden är större än nyttan. Till exempel visade Senkow et al. (2001, s. 111) att företag 

fortsätter för att långivarna kräver det. Det är också viktigt att understryka att företagen som 

undersökts i denna studie, som sagt, har en lång historia av revisionsplikt och många 

företag har aldrig haft möjligheten att välja. Vår bedömning är att den stora del som inte 

tycker att nyttan överstiger kostnaden men som trots allt vill fortsätta med revision gör detta 

enbart på grund av osäkerhet inför vad förändringen innebär i praktiken. Hur ställer sig 

kreditgivare, kunder, leverantörer etc. till att ett företag väljer bort revision? Dedman & 

Kausar (2012, s. 416) visade till exempel att företag som väljer bort revisionen vid slopad 
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revisionsplikt får relativt lägre kreditvärdighet i förhållande till de företag som väljer att 

fortsätta. Det tillsynes ”märkliga” resultatet i vår studie anser vi vara ytterligare ett bevis 

som stärker resonemanget att andelen som de facto väljer en revision om plikten slopas är 

färre än vad som observerats.  

 

Revisionsbyråerna 

Värdet av att erhålla en revision från en Big4-byrå har varit mål för ett flertal studier. Enligt 

Craswell et al. (1995, s. 319) betalar företag en premie för dessa revisionsbyråer och får 

stöd av bland annat Defond & Jimbalvo (1993, s. 428) och Francis & Krishnan (1999, s. 

157). Sedan finns det studier som Vander Bauwhede & Willekens (2004, s. 518-519) och 

Sercu et al. (2002, s. 14) som inte finner något bevis för att revisionskvaliteten skulle vara 

högre bland de stora revisionsbyråerna. Ytterligare stöd för att det inte skulle vara någon 

skillnad mellan större och mindre byråer presenteras av Kim et al. (2011, s. 599) som 

bedömer att anlitandet av en byrå från Big4 inte leder till lägre räntekostnader. Fortin & 

Pittman (2007, s. 886) publicerade en studie som visar att företag som använder sig av Big4 

eller non-Big4 inte påvisade någon signifikant skillnad i kreditvärdighet. Ovanstående 

forskning bedömer alltså att de stora byråerna tar mer betalt för sina tjänster men att det inte 

leder till några ekonomiska fördelar. Med det i åtanke blir det svårt att motivera premien 

från en större revisionsbyrå. Chaney et al. (2004, s. 70) som undersökte små och medelstora 

företag visade att just denna population inte lade något större värde vid namnet på 

revisionsbyrån utan helst valde en med lågt pris. I samma studie framgår det även att alla 

investeringar som Big4 gör är svåra att översätta till mindre bolag då komplexiteten inte är 

så hög. Det gör att spetskompetensen är överflödig och bättre lämpad för stora 

svåröverskådliga organisationer. Det empiriska resultatet från den här studien visar att 

företagen som anlitar Big4 inte signifikant skiljer sig i efterfrågan på revision från 

respondenterna som anlitar andra byråer. De som vill anlita en extern revisor även i 

framtiden är enligt oss de som uppskattar revisionen.  

 

I regressionsanalysen sammanfogade vi som sagt Big4 med de fyra näst största byråerna i 

Sverige. Jämfört med övriga mindre byråer är dessa märkbart större samtidigt som 

avståndet till Big4 inte är lika stort i Sverige som det är internationellt. Resultatet av 

regressionen avslöjar att valet av revisionsbyrå inte kan förklara önskan att fortsätta med 

revision eller ej. 

 

6.2 Faktorer som påverkar efterfrågan på revision 
 

Den logistiska regressionen visar att det finns ett positivt signifikant samband mellan ett 

företags omsättning och dess benägenhet att fortsätta med revision. Detta positiva samband 

är i linje med vad vi förväntat oss då det redan i tabell 14 gavs indikationer om att 

företagens benägenhet att fortsätta med en fullständig revision ökar med storleken på 

omsättningen. Detta är ett resultat som står i paritet med tidigare studier, se till exempel 

Chow (1982, s. 287) och Collis et al. (2004, s. 97). Det är exempelvis rimligt att större 

företag efterfrågar revision i större utsträckning då revisionen kan vara ett sätt att 

kompensera för ledningens ökade förlust av kontroll. Denna förklaring har presenterats av 

Abdel-Khalik (1993, s. 49) i en studie där han visade att revisionen kan användas som just 

en kompensation för ledningens förlust av kontroll. Vid en höjning av gränsvärdena för 



 65 

revision kan det alltså förväntas att de mindre företagen inom populationen i större 

utsträckning väljer att inte fortsätta med en fullständig revision.  

 

Regressionsanalysen visar inget signifikant samband mellan företag som har externa 

aktieägare och efterfrågan på revision. Det stämmer inte överens med varken tidigare 

studier eller agentteorin. Collis et al. (2004, s. 96-97) har visat att externa aktieägare var en 

av de största faktorerna till efterfrågad revision i Storbritannien. Carey et al. (2000, s. 49) 

beskriver att de fann empiriskt stöd för att företag använder revision som ett 

kontrollverktyg när det finns externa ägare.  

 

Revisionsarvodet kan enligt regressionsanalysen hjälpa till att förklara efterfrågan på 

revision. Med ett signifikant resultat kan vi konstatera att ju mer företagen betalar i arvode 

desto mindre benägna är de att ha en revision. Vår tolkning av resultatet är att företag med 

stora utgifter för revision tycker att det är en för stor börda i förhållande till vad de får 

tillbaka.  

 

Variablerna som baseras på resultat från likertskalor visar sig i tre fall av fyra uppnå ett 

signifikant resultat i regressionsanalysen. De företag som efterfrågar revision anser även, i 

högre utsträckning, att en revision medför en kontroll på styrelse och VD samt ökar 

tillgängligheten på krediter. Vi kan även konstatera att respondenter som tycker att 

storleken på revisionsarvodet är av betydelse vid val av revisor är mindre benägna att 

frivilligt ha en revision. De två förstnämnda stämmer väl överens med både agentteorin och 

intressentmodellen. Revisionen ger en kontroll av ledningen för externa ägare samtidigt 

som det kan vara av stort intresse för ett företag att långivare har förtroende för bolaget. Det 

stöds även av studierna Blackwell et al. (1998, s. 68) samt Kim et al. (2011, s. 599) som 

beskriver hur en revision kan sänka ett företags räntekostnader. Som behandlat ovan 

angående variabeln om externa ägare visar den tidigare studien av Carey et al. (2000, s. 49) 

att företag använder revisionen som en kontroll av företagsledningen, vilket även den 

aktuella studiens regressionsanalys visar. Vi noterar att resultatet inte stämmer överens med 

variabeln om externa ägare. Teorin säger att externa ägare efterfrågar revision för att de har 

sämre insyn i företaget, respondenterna med externa ägare i denna studie har dock inte en 

signifikant högre efterfrågan på revision. 

 

Variabeln som behandlar byråtillhörighet, BIG8, är inte signifikant vilket innebär att vi inte 

kan säga att de företag som anlitar en större byrå är mer benägna att välja en fullständig 

revision. DeAngelo (1981, s. 197) hävdar att revisionskvaliteten är beroroende av byråns 

storlek. Även Sundgren & Johansson (2004, s. 142-143) hittade ett visst stöd för att Big5 

levererar högre revisionskvalitet i Finland. Däremot fann som sagt Vander Bauwhede & 

Willekens (2004, s. 518-519) och Sercu et al. (2002, s.14) inget samband mellan 

revisionskvalitet och storlek på revisionsbyrån. Vi kan konstatera att resultaten i vår studie 

visar att företagen som använder någon av de större byråerna inte påverkas, varken positivt 

eller negativt i sitt val av fortsatt revision. Detta resultat är intressant då samtliga 

regressionsmodeller i Svanströms studie (2008, s. 160) visade att de företag som anlitar en 

revisor från Big4 i större utsträckning är benägna att fortsätta med en revision.  
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När det kommer till inställningen om revisionens nytta överstiger dess kostnad är resultaten 

föga förvånande. De företag som inte tycker att nyttan överstiger kostnaden är mindre 

benägna att fortsätta med en fullständig revision. Detta är ett resultat som går i linje med 

vad som återfinns i tabell 15 där en klar majoritet av de som inte vill fortsätta med 

revisionen inte heller tycker att nyttan överstiger kostnaden.  

  

6.3 Alternativ till fullständig revision 
 

Av respondenterna skulle 19,37 % idag välja bort en revision om de inte var förpliktade av 

lagen. Generaliserar vi det över hela populationen på 63 942 företag är 19,37 % 12 386 

företag. 12 386 företag som, enligt resultatet från den här studien, i genomsnitt betalar 

53 225 kronor i årligt revisionsarvode, det är (uppskattningsvis) en marknad på nästan 

660 mkr. Skulle revisionsplikten lyftas till taket för vad EU tillåter innebär det en 

fundamental förändring i en mångmiljonmarknad. Många revisionsbyråer skulle då riskera 

minskade inkomster. Det finns dock alternativ till den fullständiga revisionen som Sverige 

har idag. Av de svarande i studien vill fortfarande över 50 % ha en räkenskapsrevision, bara 

en som inte är lika omfattande som dagens. Förvaltningsrevisionen är inte lika populär då 

den efterfrågas av knappt 17 %. Än färre bolag är intresserade av en kombination av 

räkenskaps- och förvaltningsrevision, 8,75 %. Det är alltså en betydande del som 

fortfarande önskar klassiska revisionstjänster även om det existerar ett missnöje till dagens 

utformning. Fenomenet går att relatera till både intressentmodellen och förväntningsgapet. 

En revision sänder ut signaler, vilket de flesta av bolagen har förstått. Ett reviderat bolag 

gör det lättare för kunder, leverantörer och kreditgivare att ingå i avtal och göra affärer med 

sagda bolag. Det kan vara kritiskt att uppvisa ett ekonomiskt välmående för verksamheten 

och det styrks då väsentligt om exempelvis räkenskaperna är reviderade. Av resultatet från 

empirin tolkar vi det som att företagen fortfarande vill förmedla dessa signaler till kritiska 

intressenter, de är dock inte villiga att fortsätta med revisionen som den ser ut idag.  

 

Förväntningsgapet kan anses vara revisionsbranschens största problem och delvis förklara 

motståndet till att ha en revision. Även den här studien kan redovisa resultat som illustrerar 

missnöjet, 44,31 % av alla respondenter tycker inte att nyttan överstiger kostnaden. Den 

nytta som företagen upplever är delvis den information och de signaler som förmedlas till 

intressenterna. Det stora missnöjet kan mynna ut i valet att slopa revisionen och vi vill 

argumentera för att det delvis härstammar från förväntningsgapet. Det är svårt att beräkna 

förtjänsten som en fullständig revision medför, det är subjektivt och unikt för alla företag. 

Teorin bakom förväntningsgapet säger att kunderna inte har förstått innebörden av en 

revision och kunder som många gånger är i tron att en revisor garanterar fläckfria finanser. 

Vi bedömer att eftersom revisionen inte alltid lever upp till företagens, i en del fall 

överdrivna, förväntningar kan det delvis förklarar varför vissa företag inte efterfrågar den. 

Det blir då ett problem för revisionsbyråerna på en fri marknad. Teorin har även stöd från 

en studie av Tabone & Baldacchino (2003) som visade att företagsledare och revisorer har 

olika uppfattningar om revisionens förtjänster. När bolagen inte längre är obligerade att 

anlita en revisor ligger det i byråernas intressen att antingen anpassa sina tjänster till vad 

som efterfrågas eller öka förståelsen av en revisions värde. Då gapet fortfarande existerar 

betyder det att ingen har lyckats eliminera det än och enligt Sikka et al. (1998, s. 320) är det 

omöjligt att sätta ur spel eftersom det är en social konstruktion som alltid kommer att 
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anpassa sig och finna nya aspekter att beklaga sig över. Med den insikten finns det bara ett 

alternativ, anpassa utbudet till efterfrågan.  

 

Av bolagen som efterfrågar alternativ till dagens revision är 55,62 % intresserade av 

redovisningstjänster och hela 63,75 % vill ha skatterådgivning. Abdel-Khalik (1990, s. 295) 

menade redan 1990 att rådgivnings- och konsulttjänster skulle bli en allt mer vital del av 

revisionsbyråernas intäkter. Enligt samma studie måste företag välja att antingen ha egna 

avdelningar som arbetar med skatt och redovisning eller anlita utomstående aktörer som 

utför de uppgifterna. Populationen som behandlas i den här studien får, många gånger, svårt 

att avlöna avdelningar för liknande tjänster. Resultatet från studien visar på att bolagen 

efterfrågar just de här tjänsterna och i enighet med teorin väljer de att anlita utomstående 

hjälp. Tabone & Baldacchinos (2003, s. 392) maltesiska studie visade att företagarna i 

landet var intresserade av en review som substitut till en revision, men på villkoret att 

myndigheter och låneinstitut godkänner det som en försäkran om god ekonomisk hälsa. Det 

är alltså företag som inte vill ha en fullständig revision och istället efterfrågar en tjänst som 

inte existerar på deras marknad. En tjänst som fungerar likt en revision men betydligt 

mindre omfattande. Resultatet från vår studie visar att det även finns företag som 

efterfrågar både rådgivningstjänster och räkenskapsrevision, går det att kombinera? Vi 

anser att det låter som en perfekt sammanslagning för ett mindre företag där revisionen inte 

är komplicerad och inte efterfrågas (19,37 % enligt vår studie). Det skulle vara ett lukrativt 

och kostnadseffektivt alternativ men är det ens genomförbart, skulle myndigheter och 

institutioner någonsin godkänna ett sådant upplägg? Vi bedömer att det är fullt 

genomförbart. Vår övertygelse härrör från ett annat europeiskt land som sedan länge 

praktiserar ett liknande system, Tyskland. 

 

Från den deskriptiva studien av Altintas & Yilmaz (2012, s. 944) och utredningen SOU 

2008:32 (s. 176) har vi lärt oss att Tyskland har ett system som låter bolag av storleken som 

ingår i den här studien kombinera revision och redovisning på ett sätt som fram till nyligen 

varit otänkbart i Sverige. En höjning av gränsen för revisionsplikt möjliggör en helt ny 

marknad. Även om steget till en helt förändrad marknad kan uppfattas som stort så finns det 

enligt våra resultat en efterfrågan för ett alternativ till det vi har idag. I analogi med 

grundläggande ekonomisk teori söker marknaden alltid efter jämvikt mellan utbud och 

efterfrågan, något som förhindras av dagens lagar men som kan komma att förändras snart, 

efterfrågan kommer att kräva det. I England har det, efter lagändring om revisionskrav, 

införts ett alternativ till fullständig revision, en bantad version som ändå ger en försäkran av 

ett företags räkenskaper (SOU 2008:32, s. 173). Även Nederländerna åtnjuter ett system där 

de mindre bolagen kan nyttja ett alternativ som innebär lägre kostnader men som ändå ger 

en viss grad av försäkran på finanserna (SOU 2008:32, s. 167-168). Tre tydliga exempel 

som visar att förändring är något som vi kan förvänta oss vid en lagändring i Sverige. Vi 

bedömer att marknaden kommer att förändras, vilket vi baserar på resultatet från vår studie 

och sättet som marknader har utvecklats i andra EU-länder. Hur kommer då marknaden att 

förändras i Sverige? Vi har gjort en egen uppskattning.  

 

Enligt Altintas & Yilmaz (2012, s. 932) är den största faktorn till strukturell påverkan på ett 

lands redovisningssystem baserat på dess rättssystem. Sverige som tillämpar ett rättssystem 

baserat på civil law har likt andra länder i den kategorin, exempelvis Tyskland, tydliga 

riktlinjer att följa. Förutom obligatorisk revision har Sverige även tydliga lagar gällande hur 
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redovisningen skall skötas och det regleras via bland annat Bokföringslagen (BFL). Enligt 

författarna (Altintas & Yilmaz, 2012, s. 932) är inget redovisningssystem identiskt med 

något annat men det finns ofta många likheter med länder som även har samma rättssystem.   

I Tyskland använder, som nämnt ovan, små och medelstora företag skattekonsulter kallade 

Steuerberaters istället för klassiska revisorer. Tillsammans med sina rådgivningstjänster 

lämnar de även en garanti till det tyska skatteverket att ingen ekonomisk brottslighet har 

förekommit (Altintas & Yilmaz, 2012, s. 944).  

 

För att summera avsnittet; resultatet från studien visar att nästan 20 % vill ha ett alternativ 

till fullständig revision men det finns ytterligare resultat från studien som är intressanta vid 

en diskussion om en förändrad marknad. 44,31 % anser idag att revisionens nytta inte 

överstiger dess kostnad, baserat på det resultatet bedömer vi att efterfrågan på alternativa 

lösningar kommer att öka när (om) företagen presenteras med möjligheten. Det skulle göra 

den potentiella marknaden som beskrevs i början av avsnittet ännu mer omfattande. Vilken 

form förändringen kommer att anta är svårare att förutse. 
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7. Slutsats 
 

 

I detta kapitel kommer problemformuleringen behandlas genom en diskussion av studiens 

slutsatser. Vidare kommer vi redogöra för studiens bidrag samt förslag till fortsatt 

forskning.  

 

 

7.1 Slutsatser 

 

Syftet med den här studien var att ge en deskriptiv bild av små och medelstora företags 

efterfrågan på revision i Sverige om gränsen för revisionsplikt skulle höjas till EU:s 

maximala gränsvärden. Studien ämnade även ge en deskriptiv bild av vad som driver 

efterfrågan på revision och slutligen också ge en deskriptiv bild av hur en marknadsstyrd 

revision kan komma se ut för nämnda bolag. För att uppnå detta har vi undersökt VD:s och 

ekonomichefers inställning till revision; vad de anser att revisonen bidrar till, huruvida 

nyttan överstiger kostnaden, om de vill fortsätta med en fullständig revision trots avsaknad 

av lagkrav samt om det finns ett intresse för en alternativ revision. 

 

Från den del av analysen som behandlar fortsatt revision fastställer denna studie ett resultat 

som ligger i linje med tidigare forskning. Även om resultatet liknar det som visats i tidigare 

studier skiljer sig dock denna undersökning på en viktig punkt. Vi har visat på en betydligt 

starkare vilja att fortsätta med revision i förhållande till tidigare undersökningar. Våra 

resultat visar att så mycket som fyra av fem företag vill fortsätta med en fullständig revision 

även om de inte skulle vara tvingade av lagen. 

 

Vad är det då som driver denna efterfrågan? Vi finner ett positivt samband mellan ett 

företags omsättning och dess benägenhet att fortsätta med revision. Det är ett resultat som 

också konstaterats av andra forskare inom området. Ett intressant resultat är att vi inte har 

hittat något samband mellan företag som har externa aktieägare och en ökad efterfrågan på 

revision. Detta är ett resultat som går emot tidigare studier, både från Sverige och 

internationellt. Trots nämnda resultat finner vi dock att företag som är mer positivt inställda 

till påståendet att revisionen ger ägarna en kontroll av styrelse och VD också är mer 

benägna att fortsätta med en fullständig revision. Vidare visar den här studien att en positiv 

inställning till att revisionen ökar ett företags möjligheter att erhålla krediter också 

resulterar i ökad efterfrågan. Vi har vidare hittat indikationer på att företagen är 

priskänsliga. De respondenter som tycker att storleken på revisionsarvodet är av betydelse 

vid val av revisor är också mindre benägna att frivilligt ha en revision. När det kommer till 

efterfrågan och valet av revisionsbyrå har denna studie inte kunnat visa på något samband 

mellan efterfrågan och storlek på företagets revisionsbyrå. 

 

Angående kostnaden av revisionen i förhållande till nyttan har denna studie hittat en del 

intressanta resultat. Bolagen i den här studien är mer positivt inställda till revisionens nytta 

i förhållande till dess kostnad jämfört med tidigare forskning. Det är emellertid viktigt att 
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poängtera att nästan hälften av respondenterna tycker att kostnaden är större än nyttan. 

Forskare har tidigare skrivit att en vilja att fortsätta med revision innebär att företaget också 

tycker att nyttan överstiger kostnaden. Vi har visat att detta är en förenkling som inte håller. 

Bland de företag som vill fortsätta med revisionen är det 1 av 10 som ändå inte tycker att 

revisionen är värd sitt pris. Vår slutsats blir därför; en vilja att fortsätta med en fullständig 

revision betyder nödvändigtvis inte att företaget anser att nyttan överstiger kostnaden. Våra 

resultat visar också att en klar majoritet av de företag som tycker att nyttan inte överstiger 

kostnaden trots allt skulle fortsätta med en revision.  

 

Det går inte att fastställa hur morgondagens revisionsmarknad kommer att se ut. Studien 

kan däremot slå fast att det finns en efterfrågan bland små och medelstora företag för 

alternativ till dagens fullständiga revision. Av bolagen som efterfrågar alternativ är över 

hälften fortfarande intresserade av räkenskapsrevision. I liknande utsträckning efterfrågas 

konsult- och rådgivningstjänsterna redovisning och skatterådgivning. Resultatet från 

studien visar alltså att det finns en alternativ marknad bortom revisionsplikten, men hur 

kommer den se ut? Då den här delen är av explorativ karaktär och det saknas specifik 

forskning har vi istället sökt inspiration från revisionsmarknader där EU:s maximala gräns 

nästan är uppnådd för att dra en slutsats. I alla behandlade länder finns det mindre 

omfattande alternativ för bolag som inte påverkas av revisionsplikt, utbudet har anpassats 

till efterfrågan. Med hänvisning till beteendet från liknande marknader är vår slutsats att 

även den svenska revisionsmarknaden kommer att erbjuda alternativa revisionstjänster som 

inte kan existera under lagstadgad revisionsplikt. 

 

7.2 Studiens bidrag 

 

För det första står både revisionsmarknaden och forskarna inom ämnet inför en förändring 

då det kan bli aktuellt att höja gränsvärdena för revisionsplikt. Den här studien hjälper fältet 

att ta steget in i denna nya fas. Undersökningen bygger i stor utsträckning på en hypotetisk 

situation (revisionsval vid avskaffad revisionsplikt). Tidigare forskning inom området har 

olika uppbyggnad, ibland är undersökningarna ganska lika denna och i andra fall bygger 

studierna på sekundärdata från faktiska händelser. Vår studie bidrar med en deskriptiv bild 

av framtiden för en specifik grupp av svenska företag. Studien bidrar även med en 

uppdatering av tidigare forskning som behandlar efterfrågan på revision. Den breddar 

fokuset genom att inkludera en alternativ revisionsmarknad. Vi ger en deskriptiv bild av hur 

en alternativ revision kan komma att formas. Vi lägger också en grund för fortsatt forskning 

(se avsnitt 7.3). 

 

Det har tidigare påpekats att denna studie har en relativt praktisk karaktär. Det innebär att 

den också lämnar ett praktiskt bidrag genom att ge revisionsbyråerna en fingervisning om 

hur framtiden kan komma att utformas. Vi har visat att revisionsmarknaden i stort skulle se 

ut som den gör i dag men vi har även visat att det finns ett intresse för en mindre 

omfattande revision. Marknaden som är intresserad av en alternativ revision föredrar främst 

olika kombinationer av följande tjänster; räkenskapsrevision, redovisningstjänster samt 

skatterådgivning. Den här studien ger också ett praktiskt bidrag till Sveriges lagstiftare 

(främst Justitiedepartementet) då vi visar på att en höjning inte skulle få någon drastisk 
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effekt. Vi har också påvisat ett intresse för en mindre omfattande revision, det ger en 

indikation att lagstiftarna även bör utvärdera formkravet på revisionen, främst genom att se 

över ABL. De undersökta företagen nytta av denna studie då den beskriver alternativ till en 

”vanlig revision”. Detta kan öka företagens medvetande kring nya och mindre vanliga 

tjänster. Slutligen vill vi även påpeka att samhället har nytta av studien då revisionen 

fungerar som en fundamental kontrollfunktion av företag för allmänhetens nytta.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Den här studien har vissa explorativa inslag vilka har genererat resultat som är intressanta 

för fortsatt forskning. Främst ser vi ett behov av studier som undersöker komponenterna i 

den alternativa revisionen. Genom att undersöka ett större antal tjänster finns det en 

möjlighet att ge en mer exakt bild av hur ”den nya” revisionsmarknaden kan komma att se 

ut.  

 

Denna undersökning hittade som sagt inte något samband mellan revisionsval och externa 

aktieägare. Det är ett resultat som går emot mycket av forskningen inom området. Vi 

föreslår därför en studie som mer eller mindre enbart fokuserar på företagens 

ägarförhållanden i relation till efterfrågan på revision. En sådan undersökning skulle kunna 

klargöra situationen.  

 

Vi har visat att relationen mellan försätta/inte försätta med revison och nytta/kostnad är ett 

intressant mysterium som behöver mer empirisk förklaring. Vi föreslår därför forskning 

som mer ingående undersöker den upplevda nyttans påverkan på revisionsefterfrågan.  

 

Den stora majoriteten av studier inom detta ämne är kvantitativa. Vi ser dock ett behov av 

att hitta åsikter och faktorer som inte är enligt normen. Det skulle i allmänhet vara 

intressant med fler studier av kvalitativ karaktär. Med hjälp av kvalitativa undersökningar 

skulle det vara möjligt att uppnå en djupare förståelse om vad det är som påverkar 

revisionsvalet. Det skulle också vara intressant att djupare undersöka dem som efterfrågar 

en alternativ revision. En sådan studie skulle kunna resultera i att helt nya revisionskoncept 

utvecklas.  
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8. Sanningskriterier  
 

 

Det avslutande kapitlet behandlar studiens reliabilitet och validitet. Vi avser öka 

undersökningens trovärdighet genom att diskutera dessa två kriterier. 

 

 

8.1 Reliabilitet  
 

Reliabilitet behandlar huruvida mätningarna som gjorts i en studie är tillförlitliga eller inte. 

Om mätningarna är undermåligt utförda blir följaktligen reliabiliteten lidande. (Bjereld et 

al., 2002, s. 111) Vid till exempel opinionsundersökningar är det viktigt med ett 

representativt urval för att inte tillfälligheter ska påverka resultatet. Det är också viktigt att 

visa kodningen av olika variabler för att någon som replikerar studien ska kunna arbeta 

efter samma principer som upphovsmannen. Att uträkningarna är korrekt utförda är också 

något som påverkar detta kriterium. Sammantaget kan det sägas att hög reliabilitet uppnås 

om flera forskare använder sig av samma metoder och alla kommer till samma resultat. 

(Thurén, 2007, s. 26).  

 

Vi har utförligt beskrivit arbetsgången; vart informationen kommer ifrån, hur urvalet gått 

till, hur informationen samlats in, hur bearbetningen har gått till, hur empirin har testats etc. 

Det är fullt möjligt för en annan forskare att använda samma databas, göra samma urval, 

använda samma enkät, bearbeta data på samma sätt osv. Denne skulle enligt oss uppnå ett 

resultat som är mycket likt det som finns i denna studie (förutsatt att vi bortser från 

slumpen). Den här studien bygger dessutom på ett relativt stort antal observationer vilka har 

sin grund i ett stort obundet slumpmässigt urval. Detta förbättrar möjligheterna att uppnå 

samma resultat vilket i sin tur gör att även reliabiliteten förbättras.  

 

Empirin i denna studie kommer som nämnt från svaren på en utskickad enkät. För att öka 

reliabiliteten i enkäten och därmed i varje enskild fråga har, förutom överläggning med 

handledare, även en pilotstudie utförts. Denna förstudie har hjälp oss att säkerställa att 

enkäten faktiskt mäter de faktorer som avses. Vidare har både univariata tester och logistisk 

regression använts vilket borgar för ett stabilare resultat.  

 

8.2 Validitet 
 

Bjereld et al. (2002, s. 108) definierar validitet som; ”i vilken utsträckning vi verkligen 

undersöker det vi avser att undersöka”. 

 

Ett av studiens mest kritiska moment var utformningen av enkäten. Med en felaktigt 

utformad enkät stämmer inte studien överens med syftet. För att undvika risken av låg 

validitet valde vi att starkt influeras av tidigare forskning på området. Därmed vände vi oss 

mot en av de forskare som har publicerat flest studier inom revision de senaste åren, Jill 
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Collis. Av frågorna som ingick i enkäten så är majoriteten direkt översatta från Collis et al. 

(2004). Vi tog även inspiration från Svanström (2008). Genom att tillämpa frågor som 

redan är använda av erkända forskare undviker vi att ställa fel frågor samtidigt som vi 

erhåller data med hög validitet. Ytterligare en aspekt som höjer studiens validitet är idén 

bakom själva studien och vem som kan tänkas ha nytta av den. Avsikten har hela tiden varit 

att revisionsbyråerna ska ha nytta av studiens resultat vilket vi anser att vi genomgående har 

varit trogna. Vi hämtade inspiration till studien från frågeställningar på revisionsbyrån 

Grant Thorntons hemsida vilket dessutom visar på aktualitet för studien. 

 

Generaliserbarhet kallas även yttre validitet och handlar om studien som helhet, om 

möjligheterna att kunna generalisera över en population baserat på en specifik studie 

(Svenning, 2003, s.66). När vi valde stickprovsstorlek för distributionen av enkäten var vi 

måna om att uppnå ett tillräckligt stort antal observationer för att kunna generalisera 

resultatet. Vi valde därför att skicka ut enkäten till 3000 företag. Med ett obundet 

slumpmässigt urval baserat på hela vår population och över 800 användbara svar (mer än de 

flesta studierna som är peer reviewed inom fältet) är vi av uppfattningen att studiens 

resultat kan generaliseras över hela populationen.  
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Appendix 1. Följebrev första utskick. 
 

Hej, 

 

Vad tycker ni om revision? Unna dig en mikropaus i arbetet och hjälp oss med denna enkät. 

 

Vi är två studenter som för närvarande skriver vårt examensarbete på Handelshögskolan vid 

Umeå universitet. Vi undersöker efterfrågan på revision hos små och mellanstora företag i 

Sverige och önskar din åsikt. Webbenkäten tar uppskattningsvis tre minuter att besvara. Du 

är givetvis anonym då svaren kodas automatiskt. 

 

Om detta mail inte mottagits av VD/företagsledare eller Ekonomichef/ekonomiansvarig är 

vi tacksamma om du kan vara så vänlig att vidarebefordra detta till någon av nämnda på ert 

företag. 

 

Har du några frågor eller vill ta del av studiens resultat är du välkommen att kontakta oss på 

någon av adresserna nedan. 

 

Tack på förhand, 

Daniel Berglund, dabe0035@student.umu.se 

Anton Lilja, anli0293@student.umu.se 

 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=72631&usr=user16&pwd=5671  

Om länken inte är blå pga. vidarebefordring vänligen kopiera och klistra in den i din 

webbläsare. 
 

 

 

  

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=72631&usr=user16&pwd=5671
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Appendix 2. Enkäten. 
 

 

1. Din befattning/titel: □ VD/företagsledare □ Ekonomichef/ekonomiansvarig  
         □ Annat 

 

2. Företagets omsättning i miljontals kronor (för det senaste officiella räkenskapsåret): 

□ 3 000 001 – 9 999 999 □ 10 000 000 – 49 999 999  □ 50 000 000 – 78 400 000  

   

3. Har företaget externa ägare som inte ingår i företagsledningen? □ JA   □ NEJ   
 

4. Är företaget noterat? □ JA   □ NEJ   

 

5. Vilken av följande revisionsbyråer använder företaget (för det senaste officiella 

räkenskapsåret)? 

□ Deloitte, EY, KPMG, PwC 

□ Grant Thornton, BDO, Mazars SET, Baker Tilly 

□ Annan revisionsbyrå 

 

6. Revisionsarvode i SEK (under det senaste officiella räkenskapsåret)? _________ 

 

7. Revisionen(s)... : 

(fyll i det som stämmer bäst där 1= Instämmer inte alls och 5 = instämmer helt) 

 

...Kontrollerar den interna redovisningen        1     2     3     4     5 

  

…Upptäcker bedrägerier                                1     2     3     4     5  

  

…Bidrar till att företagets kunder och  

leverantörer kan göra tryggare  

affärer                                                          1     2     3     4     5 

  

…Gör att ägarna får en kontroll av  

styrelse och VD                  1     2     3     4     5 

  

…Är en trygghet för företagets  

långivare, vilket kan underlätta  

företagets möjligheter att erhålla  

krediter                                                          1     2     3     4     5 

 

…Arvode (storlek) är betydelsefullt när  

företaget väljer revisor             1     2     3     4     5  

 

 

8. Anser ni att nyttan från revisionen av ert företag överstiger dess kostnad?  
□ JA   □ NEJ □ VET EJ 



 iii 

 

9. Skulle ni fortsätta ha en (fullständig) revision om inget lagkrav fanns?  

□ JA   □ NEJ 

 

Om ja är du nu klar med enkäten, tack för din medverkan. 

 

10. Skulle ni om tillåtet köpa en mindre omfattande revisionsliknande tjänst (lägre 

säkerhet men också lägre kostnad)?  □ JA   □ NEJ 

 

11. Vilka av följande tjänster skulle ni betala för om inget lagkrav fanns?  

(Fyll i så många tjänster som passar) 

□ Räkenskapsrevision 

 □ Förvaltningsrevision 

 □ Redovisningstjänster 

 □ Skatterådgivning 
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Appendix 3. Enkäten som respondenterna ser den. 
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Appendix 4. Frågorna i tidigare studier. 

  

Fråga  Tidigare studie(r) 

1. Din befattning/titel Collis & Jarvis (2000, s. 89); Svanström 

(2008, s. 319) 

2. Företagets omsättning i miljontals 

kronor (för det senaste officiella 

räkenskapsåret) 

Collis & Jarvis (2000, s. 89).  

 

3. Har företaget externa ägare som inte 

ingår i företagsledningen? 

Svanström (2008, s. 319);  Collis (2003, s. 

51) 

4. Är företaget noterat? Inte i andra studier, för teorigrund se tabell 3. 

5. Vilken av följande revisionsbyråer 

använder företaget (för det senaste 

officiella räkenskapsåret)? 

Svanström (2008, s. 319) 

6. Revisionsarvode i SEK (under det 

senaste officiella räkenskapsåret)? 

Collis (2003, s. 52) 

7:1. Revisionen kontrollerar den interna 

redovisningen 

Collis & Jarvis (2000, s. 82) 

7:2. Revisionen upptäcker bedrägerier Collis & Jarvis (2000, s. 82) 

7:3. Revisionen bidrar till att företagets 

kunder och leverantörer kan göra 

tryggare affärer 

Svanström (2008, s. 321) 

7:4. Revisionen gör att ägarna får en 

kontroll av styrelse och VD 

Svanström (2008, s. 321) 

7:5. Revisionen är en trygghet för 

företagets långivare, vilket kan underlätta 

företagets möjligheter att erhålla krediter       

Svanström (2008, s. 321) 

7:6. Revisionens arvode (storlek) är 

betydelsefullt när företaget väljer revisor 

Svanström (2008, s. 321), liknande.  

8. Anser ni att nyttan från revisionen av 

ert företag överstiger dess kostnad? 

Svanström (2008, s. 325) 

9. Skulle ni fortsätta ha en (fullständig) 

revision om inget lagkrav fanns? 

Collis & Jarvis (2000, s. 82); Collis (2003, s. 

52); Svanström (2008, s. 323) 

10. Skulle ni om tillåtet köpa en mindre 

omfattande revisionsliknande tjänst (lägre 

säkerhet men också lägre kostnad)? 

Inte i andra studier, för teorigrund se tabell 3. 

11. Vilka av följande tjänster skulle ni 

betala för om inget lagkrav fanns?  

(Fyll i så många tjänster som passar) 

 

Inte i andra studier, för teorigrund se tabell 3. 
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Appendix 5. Kodning inför empiri.  
  

Variabel  Fråga   Kodning  Ändring 

BEF 1 1= VD/företagsledare 

2= Ekonomichef/ekonomiansvarig 

3=Annat 

Ingen 

OMS39 2 0= Omsättning inte 3 000 001 – 9 999 999 

1= Omsättning 3 000 001 – 9 999 999 

Tidigare 

kodad 1 

OMS1049 2 0 = Omsättning inte 10 000 000 – 49 999 999 

1= Omsättning 10 000 000 – 49 999 999 

Tidigare 

kodad 2 

OMS5078 2 0= Omsättning inte 50 000 000 – 78 400 000 

1= Omsättning 50 000 000 – 78 400 000 

Tidigare 

kodad 3 

EXA 3 0= Nej 

1= Ja 

Tidigare  

1= Ja  2= Nej  

NOT 4 0= Nej 

1= Ja 

Tidigare  

1= Ja  2= Nej 

BYR 5 1= Deloitte, EY, KPMG, PwC 

2= Grant Thornton, BDO, Mazars SET, Baker 

Tilly 

3= Annan byrå   

Ingen 

ARVSEK 6 Arvode i SEK Mindre 

justeringar 

INTRED 7:1 Heltal 1-5 direkt från enkäten Ingen 

BEDRÄG 7:2 Heltal 1-5 direkt från enkäten Ingen 

TRYGG 7:3 Heltal 1-5 direkt från enkäten Ingen 

STYRVD 7:4 Heltal 1-5 direkt från enkäten Ingen  

KREDIT 7:5 Heltal 1-5 direkt från enkäten Ingen 

ARVSTOR 7:6 Heltal 1-5 direkt från enkäten Ingen 

NKOST 8 1= Ja 

2= Nej 

3= Vet ej 

Ingen 

FORT 9 1= Ja 

0= Nej 

Tidigare  

1= Ja  2= Nej  

REVIEW 10 1= Ja 

0= Nej 

Tidigare  

1= Ja  2= Nej 

RÄKEN 11 1=Vald  

0= Inte vald 

Tidigare 

kodad 1 

FÖRVALT 11 1=Vald  

0= Inte vald 

Tidigare 

kodad 2 

REDOV 11 1= Vald  

0= Inte vald 

Tidigare 

kodad 3 

SKATT 11 1= Vald  

0= Inte vald 

Tidigare 

kodad 4 
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Appendix 6. Kodning av regressionsvariabler. 
 

 

  

Variabler Förklaring Kodning/definition 

FORT 

(beroendevariabel) 

Skulle företaget fortsätta med en 

fullständig revision 

0 = Nej  

1 = Ja 

OMS39 Dummyvariabel för omsättning 3 – 9,99 

mkr. 

0 = Annan omsättning  

1 = Omsättning 3 – 9,99 mkr 

OMS1049 

(referenskategori) 

Dummyvariabel för omsättning 10 – 

49,99 mkr. 

0 = Annan omsättning  

1 = Omsättning 10 – 49,99 mkr. 

OMS5078 Dummyvariabel för omsättning 50 – 78,4 

mkr. 

0 = Annan omsättning  

1 = Omsättning 50 – 78,4 mkr  

EXA Företaget har eller inte har ägare som inte 

ingår i företagsledningen 

0 = Företaget har inte externa 

aktieägare 

1= Företaget har externa 

aktieägare 

ARVSEK Företagets betalade arvode i SEK  

INTRED I vilken utsträckning företagen tycker att 

revisionen kontrollerar den interna 

redovisningen 

Heltal 1-5 

STYRVD I vilken utsträckning företagen tycker att 

revisionen gör att ägarna får en kontroll 

av styrelse och VD 

Heltal 1-5 

KREDIT I vilken utsträckning företagen tycker att 

revisionen underlättar företagets 

möjligheter att erhålla krediter   

Heltal 1-5 

ARVSTOR I vilken utsträckning företagen tycker att 

revisionsarvodets storlek är betydelsefullt 

när företaget väljer revisor 

Heltal 1-5 

NJA Dummyvariabel för revisionens nytta i 

relation till dess kostnad 

0 = Annan åsikt 

1 = Företaget anser att nyttan av 

revisionen överstiger kostnaden 

NVETEJ 

(referenskategori) 

Dummyvariabel för revisionens nytta i 

relation till dess kostnad 

0 = Annan åsikt  

1 = Företaget vet inte om nyttan 

av revisionen överstiger 

kostnaden 

NNEJ Dummyvariabel för revisionens nytta i 

relation till dess kostnad 

0 = Annan åsikt 

1 = Företaget anser att nyttan av 

revisionen inte överstiger 

kostnaden 

BIG8 Företaget anlitar revisor från en Big8-byrå 0 = Företaget anlitar inte en 

revisor från en Big8-byrå 

1 = Företaget anlitar en revisor 

från en Big8-byrå 
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Appendix 7. Korrelationsmatris.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


