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Sammanfattning 
 

Den 1a november 2010 togs revisionsplikten bort för små aktiebolag i Sverige. Sverige var 

det näst sista landet i EU att ta bort revisionsplikten för företag. Detta är något som EU gjort 

möjligt och gränserna för borttagande av revisionsplikt är betydligt högre än de vi har i 

Sverige idag. Huruvida borttagandet av revisionsplikten är bra eller inte är omdiskuterat och 

många studier undersöker varför företag som inte omfattas av revisionsplikten ändå väljer att 

behålla revision. I denna studie forskas det därför om vad det kan finnas för möjliga 

konsekvenser av att välja bort revision, då det ska finnas så många fördelar av att ha kvar 

den. 

 

Detta är en kvantitativ studie som med ett deduktivt angreppssätt tar sig an uppgiften att 

undersöka frågeställningen ”Vilka konsekvenser upplever små aktiebolag som inte längre har 

revision?” och har som syfte att undersöka vilka konsekvenser företag upplever som valt att 

inte ha revision. Ett delsyfte är att se vad som kännetecknar företagen som upplever olika 

konsekvenser. Detta undersöks via befintliga teorier utifrån vilka forskningsfrågor ställs upp. 

En webenkät skickas ut till representativa företag vilka inte omfattas av revisionsplikten och 

som inte har revision längre. Vidare bearbetas datan som samlats in för att sedan analyseras 

och jämföras med den befintliga teorin inom området. 

 

Det studien undersöker är om företag upplevt konsekvenser som exempelvis att de fått sämre 

lånevillkor, fått svårare att få beviljat lån, fått sämre kvalitet på årsredovisningen, fått mer 

internt arbete, fler skattekontroller, om de sparat tid i och med bortvalet av revision och om 

de upplever att nyttan av att inte ha revision överstiger kostnaden med att ha det. I 

empirikapitlet och analysen kan vi se att våra resultat skiljer sig från tidigare forskning. 

Tidigare forskning menar att revision är fördelaktigt och förbättrar samtliga områden vi tagit 

upp, vilket ett bortval av revision därför borde innebära att områdena blir sämre hos 

företagen. Detta visar sig dock inte vara sant då företag inte upplevt några konsekvenser alls. 

Vissa upplever emellertid att de besparat tid i och med bortvalet av revision och de flesta 

upplever att nyttan av att inte ha revision överstiger kostnaden av att ha revision. Vi kan dock 

se att det finns viss skillnad i upplevelserna inom dessa områden vad gäller företagens 

egenskaper, vilket vi kommit fram till med hjälp av linjära och logistiska regressioner. 

Företags olika egenskaper kan därför göra att de skiljer sig åt i sina upplevelser om vilka 

konsekvenser som kan ha uppstått.  
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Begreppsförklaring 
  
Små aktiebolag = aktiebolag som uppfyller två av dessa tre kriterier: 3 000 000 kr i 

omsättning, 1 500 000 i balansomslutning eller 3 anställda. 
  
Big-4 = de fyra största revisionsbyråerna: PwC, Deloitte, EY och KPMG 

  
BRÅ = Brottsförebyggande rådet 
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1. Inledning 
 

Den första delen av uppsatsen kommer beskriva bakgrunden till vårt problem. Vi kommer 

börja att skriva om hur revisionen har förändrats i Sverige sedan i slutet av 1800-talet fram 

till idag. Sedan skriver vi om tidigare studier som gjorts i andra länder vad gäller för- och 

nackdelar med att ha revision av sitt företag. Utifrån denna problembakgrund kommer vi 

fram till en problemformulering som sedan mynnar ut i ett syfte. I slutet skriver vi de 

avgränsningar vi har valt för studien.  
 

 

1.1 Problembakgrund 
  
I slutet av 1800-talet stiftades för första gången lagar gällande revision för aktiebolag i 

Sverige och sedan dess har revisionsplikten varit i ständig förändring. Det började med att 

alla aktiebolag skulle ha en lämplig person som skulle sköta revisionen (Rydberg, 2011, s. 

4). Det fanns inte någon tydlig definition på vad en lämplig person var, utan företagen fick 

själva utse en person som de tyckte var passande för uppgiften (Gärdfors, 2010, s. 5). Några 

år senare infördes en reglering som handlade om att de som hade hand om revisionen i ett 

företag skulle vara oberoende av företaget och styrelsen (Gärdfors, 2010, s. 5). Då efterfrågan 

ökade började Stockholms handelskammare även auktorisera revisorer (Rydberg, 2011, s. 4). 

I mitten på 40-talet stiftades första lagen som innebar att aktiebolag som hade ett aktiekapital 

som låg på minst 2 miljoner eller som var noterade på en fondbörs, denna gräns behölls i 30 

år och år 1975 sänktes kravet på revision av aktiebolag med ett kapital på 1 miljon (Rydberg, 

2011, s.4). Senare under 70-talet blossade en debatt om ekonomisk brottslighet upp och det 

ansågs att det behövdes mer kontroll kring hur företagen skötte sin ekonomi. BRÅ yrkade på 

att det skulle införas revisionsplikt för alla aktiebolag, vilket sedan ledde till en ny lagstiftning 

som innebar allmän revision för samtliga aktiebolag i Sverige, detta eftersom staten genom 

högre kontroll ville förhindra ekonomiska brott hos företag (Rydberg, 2011, s.3). 
  
Sedan den 1a november 2010 har revisionsplikten för företag med högst tre anställda, högst 

1 500 000 kr i balansomslutning och högst 3 000 000 kr i nettoomsättning tagits bort 

(Skatteverket, 2010). Revisionsplikten togs bort för små företag för att förenkla för dem och 

för att det skulle bli mer lönsamt att driva företag i Sverige (Rydberg, 2011, s.3). Syftet med 

regeringsreformen var även att företag själva ska ha större frihet i att välja vad de anser 

nödvändigt inom företaget (Justitiedepartementet, 2010, s. 1). EU införde rätten för länder 

att välja bort revisionsplikten för vissa företag (Collis et al., 2010, s.211). Sverige var det 

näst sista EU-landet att införa frivillig revision för vissa företag (Rydberg, 2011, s.3). 
 

Artikel 51 i EU direktiven ger EU-länder möjlighet att ta bort revisionsplikten för vissa 

företag (SOU 2008:32, s. 85). År 2003 var gränserna högst €3 650 000 i balansomslutning, 

högst €7 300 000 i omsättning och högst 50 anställda. Dessa gränser höjdes sedan 2008 till 

högst €4 400 000 i balansomslutning, högst €8 800 000 i omsättning och högst 50 anställda 

vilket motsvarade 41 019 000 kr samt 82 038 000 kr (SOU 2008:32, s. 86). Dessa gränser 

räknas ut för varje individuell valuta och får max höjas med 10 % vid omräkningen (SOU 

2008:32, s. 86). 
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Collis et al. (2010, s. 223) har i Storbritannien och Danmark undersökt vad företag anser om 

huruvida revisionsplikten ska tas bort för företag som uppfyller EUs maximala gräns på dessa 

företag eller om gränsen ska sättas lägre än EUs maximala gräns. Storbritannien uppnådde 

EUs maximala gräns 2004 (som då var €3 650 000 respektive €7 300 000 och 50 anställda 

(SOU 2008:32, s. 86)) medan Danmark tog bort revisionsplikten för små företag men började 

med lägre nivåer än EUs maximala gräns för borttagande av revisionsplikten (Collis, 2010, 

s. 211). I Storbritannien tyckte 57 % av företagen att det var rätt beslut av regeringen att höja 

gränserna för revisionsplikt till EUs maximala gräns, medan bara 31 % av företagen i 

Danmark var av samma åsikt. Detta visar dock att det finns ett stöd för borttagandet av 

revisionsplikten (Collis et al., 2010, s. 223). 
  
Efterfrågan på revision kommer från början enligt Abdel-Khalik (1993, s. 49) av 

komplexiteten hos företag och är beroende av hur hierarkin ser ut i företagen. Ju mindre 

kontroll ägandet har, det vill säga ju mer komplext företaget är, desto större efterfrågan finns. 

Revisionen ska därför alltså försäkra ägarna om att allt står rätt till, som kompensation för 

den förlorade kontrollen inom företaget. 
  
Det finns relativt många studier som beskriver vad som får företag som är undantagna från 

revisionsplikten att ändå revidera företaget. En studie av Dedman et al. (2014, s. 21), även 

den gjord i Storbritannien, visar att bland annat företag där det existerar agentkostnader 

(vilket är relaterat till större företag med högre skuldsättningsgrad, högre komplexitet, spritt 

ägandeskap och bolagsstyrelsens storlek) har revision. Företag som är mer riskfyllda har 

också högre incitament att köpa revision. Enligt Dedman (2014, s. 21) anses företag mer 

riskfyllda om de har sämre redovisning och riskfyllda omsättningstillgångar. Företag som 

tänker göra en emission har även de högre sannolikhet att revidera företaget. De företag som 

köpte andra tjänster än revision från revisorer var mer benägna att även köpa revision 

nästkommande år. Har företagen dessutom köpt revision från Big-4 företagen eller betalat ett 

högre pris för revision är det också positivt associerat med att behålla revision efter det att 

företaget inte längre pliktmässigt måste göra det (Dedman et al, 2014, s. 21). 
  
Collis et al. (2010, s. 226) argumenterar att omsättning kan ha ett positivt samband med att 

revidera företaget trots att det inte omsluts av revisionsplikten, men att omsättning också kan 

ha ett samband med att företaget blir mer komplext (se ovan, Abdel-Khalik) och att det i och 

med detta finns agentkostnader och företagen därför väljer att revidera företagen. Det 

behöver därför inte renodlat ha med omsättningen att göra, utan kan snarare ha med företagets 

struktur att göra. Collis et al. (2010, s. 226) har också kommit fram till att kostnaden för 

revision anses ringa då fördelarna i form av ett mer pålitligt bokslut överväger kostnaderna 

av att anlita en revisor, vilket är sant för både Storbritannien och Danmark. Collis et al. (2010, 

s. 227) konkluderar också att i Danmark revideras företaget om detta ger fördelar hos banker 

eller andra långivare men det samma gäller inte om leverantörer eller fordringsägare, medan 

det i Storbritannien är tvärt om. 

 

UC är ett ledande affärs- och kreditupplysningsföretag i Sverige (UC, 2015) och de kan se 

vissa förändringar sedan revisionsplikten togs bort för små företag. Enligt en analys år 2013 

visade det sig att 3 av 4 företag valde bort revision. Enligt UC har de företag som fortfarande 

har revision av sitt företag en högre kreditvärdighet (UC refererad av FAR, 2013). Från en 

analys år 2013 kan UC rapportera att de företag som valt bort revisor har fått sämre kvalitet 
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på boksluten. Det oroar dem då det blir svårare för kreditbolagen att avgöra hur 

återbetalningsförmågan ser ut för olika företag (UC, 2014, s. 1). Enligt Lennox och Pittman 

(2011, s. 1675) beror fenomenet om bättre kreditvillkor på att företag genom fortsatt revision 

signalerar att de är låg-riskföretag. 
  
Soliditet är ett annat kredit- och affärsinformationsföretag som bland annat genomför 

kreditvärderingar på företag (Soliditet, 2015). Soliditet bedömer företagen utifrån ett system 

där de ger kvalitetsbetyg till företagen. För att de ska kunna ge ett högt betyg behöver de ha 

bra fakta om företaget. Enligt Soliditet lämnas viktig information utanför om företaget inte 

är reviderat. De risker som de ser med att färre och färre företag väljer att inte revidera 

företaget är att de inte visar att de har följt lagar eller att de har verkställt sina förpliktelser 

kring skatter och avgifter (DN, 2012). 

 

Minnis (2011), Kim et al. (2011) och Blackwell et al. (1998) har alla tre genom deras studier 

funnit att företag som har revision får bättre lånevillkor i form av lägre ränta på lånen. Minnis 

(2011) har även sett att långivarna använder årsredovisningarna i stor utsträckning vid 

bedömningen av vilken ränta företaget ska få. 

 

Rydberg (2011) tar upp ett par punkter som FAR (branschorganisation för 

redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare) ser som fördelar med att revidera sitt företag. 

Enligt dem är revision av företag en kvalitetssäkring. Genom att fortsätta att revidera sitt 

företag trots att revisionsplikten är borttagen ger företagen sina intressenter, exempelvis 

kunder, leverantörer och kreditgivare, ett större förtroende. Genom revision har de bättre 

ordning på företaget och dess ekonomi samt en god kvalitet av deras redovisning. Revision 

skapar också en bättre kontroll av att de följer de regler som finns och att företaget 

konkurrerar med andra företag med lika förutsättningar. Då företagen har en ökad kontroll 

av företaget bör det leda till att företagsledare och ägare minskar risker för att oväntade 

överraskningar ska dyka upp. Att revidera sitt företag skapar också en god relation till sin 

revisor som kan vara en bra och kunnig person som kan hjälpa och handleda företagen i vissa 

val som de gör (Rydberg, 2011, s. 9). 

 

Clatworthy och Peel (2013) har gjort en studie där de bland annat undersöker om företag i 

Storbritannien sedan de valt bort revision har sämre kvalitet på sin redovisning än företag 

som fortfarande har revision. Resultaten visar att så är fallet, företag utan revision har större 

risk för att misstag ska finnas i bokföringen och årsredovisningen än om företaget har 

revision, troligtvis eftersom revisionen upptäcker denna sorts misstag (Clatworthy & Peel, 

2013, s. 22). 
  
In-Mu et al. (2009) undersöker vad som får noterade företag i Kina som inte behöver ha 

revision att ändå ha det och kommer fram till samma slutsats; det handlar om kvalitetssäkring 

för investerare och andra intressenter, årsbokslutet blir mer trovärdigt när det är reviderat av 

en auktoriserad revisor. Det ses som en differentiering att revidera företaget och det är mer 

informativt gentemot andra att göra så - lägre risk för vinstmanipulation eller annan sorts 

manipulation av siffror i årsbokslutet. 

 

SOU 2008:32 rapporterar att sedan 80-talet har skattekontrollerna minskat från 19 000 per år 

till att vara 7 000 per år under 2000-talet. Detta berodde på att de genomförde mer integrerade 
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revisioner och företagen som reviderades var större (SOU 2008:32, s. 139). Langli har i sin 

utredning sett att företag som medvetet har gjort skattefel kommer utsättas för kontroller och 

straff och de företag som omedvetet gjort fel kommer istället få handledning angående skatt 

(Langli, 2015, s. 334).  

 

Riksrevisionen genomför oberoende revision och granskar statens ekonomi och hur den 

används (Riksrevisionen, 2011).  År 2008 uttryckte de sina åsikter kring en borttagning av 

revisionsplikten för mindre aktiebolag. De såg en risk gällande skatter och ekonomisk 

brottslighet då revisionen har en stor betydelse i att undvika att skattebrott och andra 

ekonomiska brott begås. Att ha en revisor som går igenom företagets ekonomi kan, speciellt 

då det gäller skattefrågor, verka förebyggande för att undvika att det uppstår några problem 

och missar. Riksrevisionen menar att ett borttagande av revisionsplikten kan göra att 

företagets beskattningsunderlag inte blir korrekt. Enligt utredningen är det är dock svårt att 

mäta nyttan av de förebyggande effekterna med att revidera sitt företag som en självständig 

faktor, vilket leder till att det inte blir så tydligt hur skatteinkomsterna egentligen påverkas 

(Riksrevisionen, 2008, s. 2-3). 

 

Vidare kan företagens olika kännetecken och egenskaper påverka hur dessa olika områden 

upplevs. Collis et al. (2004) säger till exempel att företag med högre omsättning i större 

utsträckning ser revision som en kvalitetssäkring. Huruvida företag har anställt en Big-4 

firma eller inte innan bortvalet av revision kan även det spela roll i deras upplevelser eftersom 

Big-4 firmor levererar högre kvalitet på revision (Eshleman, 2014). Detta är två exempel på 

bakgrundsvariabler som undersöks i studien.  
 

De flesta studierna som hittats undersöker således varför företag väljer att ha revision trots 

att de inte omsluts av revisionsplikten, det finns inte många som säger vad konsekvensen för 

att inte ha revision är. Tänkbara konsekvenser skulle kunna vara att det motsatta gäller för 

företag som inte har revision, det vill säga att förtroendet hos de utomstående ägarna har 

blivit sämre och det blivit svårare att få investeringar från dessa. Att det blivit svårare att bli 

beviljat lån och att lånevillkoren blivit sämre. Att kvaliteten på årsredovisningen har blivit 

sämre och att skattekontrollerna har blivit fler. Att fler interna kontroller behövs och att dessa 

har blivit mer tidskrävande. Sist men inte minst kan bortvalet av revision leda till en 

tidsbesparing. Dessutom är de flesta studierna gjorda i andra länder än Sverige, 

företagsmiljön och lagar och dylikt skiljer sig åt mellan länder. Därför är det intressant att 

göra denna studie i Sverige och att fokusera på konsekvenserna av att välja bort revision till 

skillnad från att undersöka varför företag som inte omfattas av revisionsplikten behåller 

revision. Vidare bidrar denna studie med ett brett spektrum av upplevelser eftersom den 

undersöker flera olika tänkbara konsekvenser istället för att bara fokusera på en, vilket inte 

tidigare studier gjort, då de flesta bara undersöker en faktor och inte flera.  
 

1.2 Problemformulering 
  
Detta leder oss till vår problemformulering: 
 

Vilka konsekvenser har små aktiebolag som inte längre har revision upplevt? 
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1.3 Syfte 
  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka konsekvenser företag upplever som valt att 

inte ha revision. Ett delsyfte är att se vad som kännetecknar företagen som upplever olika 

konsekvenser. Detta är kännetecken som exempelvis företagens omsättning, vem som 

upprättar företagets redovisning och vilken revisionsfirma de hade innan bortvalet. 
  

1.4 Begränsningar 
  
Vi har valt att avgränsa studien till företag som är verksamma i Sverige och som givetvis inte 

omfattas av revisionsplikten, det vill säga de som uppfyller två av dessa kriterier; har högst 

tre anställda, högst omsätter 3 000 000 kr netto, och inte har högre än 1 500 000 i 

balansomslutning. Vi kommer göra undersökningen på företag som bildats före den 1a 

januari 2005 eftersom det är viktigt att företagen har erfarenhet av att både ha revision och 

av att ha varit utan revision för att få en så bra jämförelse som möjligt. Det valda datumet 

innebär att vi försäkrar oss om att företag har haft minst fem års erfarenhet av att ha revision. 

Detta bedömer vi som tillräckligt lång erfarenhet av att ha revision för att möjliggöra en 

jämförelse.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 

I detta kapitel inleder vi med att beskriva varför vi har valt att studera detta ämne och vad vi 

har för uppfattning och erfarenhet kring det. Sedan förklarar vi hur vi har kommit fram till 

valen av angreppsätt, kunskapssyn och verklighetssyn som sedan kommer leda fram till vårt 

val av forskningsstrategi. Efter detta diskuterar vi vårt val av forskningsdesign och beskriver 

vad vårt perspektiv kommer vara i studien. I den sista delen av detta kapitel beskriver vi på 

ett kritiskt sätt våra val av källor till denna studie.  
 

 

2.1 Ämnesval 
  
Vi är två studenter som strävar efter att bli revisorer när vi tagit vår civilekonomexamen. Som 

blivande revisorer tycker vi att det är intressant att utforska vad revisionsplikten innebär och 

framförallt vad som skett när den togs bort för vissa företag. Varför företag väljer att ha kvar 

revisorer inom företagen är mer eller mindre utforskat, vi intresserar oss därför för vad 

konsekvenserna av att välja bort revision är. Vi tror att det nu finns mycket information att 

hämta inom ämnet eftersom det snart är fem år sedan reformen för borttagandet av 

revisionsplikten för vissa företag gick igenom i Sverige. 
 

2.2 Förförståelse 
  
Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 101) är förförståelse författarnas uppfattning och 

erfarenhet av ämnet som ska undersökas, det vill säga, den befintliga kunskap författarna 

besitter. Förförståelsen är alltså en utgångspunkt för studien och kan därmed påverka hur 

författarna tolkar vissa saker och således även påverka deras objektivitet. Det är därför viktigt 

att deklarera vad för sorts förförståelse författarna har, vilket ökar kvaliteten på studien 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). Det finns två sorters förförståelse, den ena är 

förstahandsförförståelse, vilken består av personliga praktiska erfarenheter. Den andra är 

andrahandsförförståelse och utgör den teoretiska bakgrunden personen har till problemet som 

skall undersökas (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). 
  
Vår förförståelse grundar sig främst i vår utbildning, och är således andrahandsförförståelse. 

Förförståelsen som vi besitter har utvecklats från kurserna Redovisning C och Advanced 

Accounting D, där främst delmomentet Advanced Auditing står till grund för våra tidigare 

kunskaper inom revision. Under kursens lopp fick vi fördjupa oss inom ämnet revision och 

ta del av vetenskapliga artiklar gällande ämnet. Vi har dock ingen praktisk erfarenhet av 

ämnet och i största synnerhet inte av vårt valda ämne varför vi som författare får vara extra 

noggranna i vår inlärning och fortsatta förståelse om ämnet. 
  

2.3 Forskningsansats 
  
Vid genomförandet av en studie ska den som forskar skapa en relation mellan teorin och 

empirin. Empiri är den data eller information som samlas in för att kunna bygga teorier. Det 

finns tre olika typer av sätt att skapa en relation mellan teori och empiri. Dessa tre 
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angreppssätt är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Ett 

deduktivt angreppssätt innebär att forskaren vill bevisa något enligt Patel och Davidson 

(2001, s. 23). Forskaren arbetar utifrån redan existerande teorier och genom dessa skapar 

denne hypoteser som sedan prövas empiriskt. Detta arbetssätt brukar kallas för hypotetiskt-

deduktiva arbetssättet. Att arbeta på ett deduktivt sätt gör att forskaren får en objektivitet i 

sin studie. Detta på grund av att utgångspunkten är befintliga teorier, vilket gör att studien 

inte lika lätt blir påverkad av forskarens egna åsikter och uppfattningar. Detta är större risk i 

en kvalitativ studie, som kommer nämnas längre ner i texten. Det finns dock en risk med att 

använda sig utav en deduktiv utgångspunkt och det är att de valda teorierna kan göra att fokus 

ligger på det som teorierna säger och att forskaren inte kommer finna andra saker som kan 

vara av intresse (Patel & Davidson, 2011, s. 23). 
  
Motsatsen till ett deduktivt angreppssätt är ett induktivt angreppssätt. Det induktiva 

angreppssättet innebär att forskaren istället för att bevisa något vill upptäcka något (Patel & 

Davidson, 2011, s. 23-24). Forskaren studerar ett visst ämne och samlar in empiri som 

forskaren sedan skapar en teori utifrån. Att arbeta på detta sätt kan innebära att studien lätt 

kan blir påverkad av forskarens egna uppfattningar, studien utarbetas på ett sätt som inte är 

subjektivt (Patel & Davidson, 2011, s. 23-24). 
  
Ett tredje sätt att utforma en studie på är en blandning av de två tidigare nämnda 

angreppssätten (Patel & Davidson, 2011, s. 24). Detta kallas för abduktion och innebär en 

formulering av teori från ett specifikt fall, vilket är den induktiva delen. Sedan prövas teorin 

på andra fall, vilket är den deduktiva delen. Utifrån detta kan sedan teorin utvecklas och blir 

därmed mer övergripande. Att arbeta abduktivt kan vara problematiskt på det sätt att, som 

tidigare nämnts, kan forskaren vara påverkad av tidigare forskning. Forskaren kan välja ett 

fall som påverkas av erfarenheter och det är lätt hänt att forskaren skapar en teori som 

exkluderar olika tolkningar (Patel & Davidson, 2011, s. 24). 
  
Med hänsyn till detta kommer vår studie att vara deduktiv. Vi kommer att leta teorier som 

passar vårt ämne och utifrån dessa teorier ställa forskningsfrågor istället för hypoteser som 

sedan kommer testas empiriskt genom en webbenkät. Vi vill utifrån de tidigare teorierna 

kunna undersöka vissa saker och sedan kunna generalisera detta till en population och därmed 

göra en bred studie, varför det deduktiva angreppssättet passar oss bra. Hade vi istället velat 

fördjupa oss eller skapa helt nya teorier hade det induktiva angreppssättet passat bättre. Det 

deduktiva angreppssättet stämmer dessutom överens med den verklighetssyn och den 

kunskapssyn som vi använder oss av varför den därför också passar vår studie. 
  

2.4 Kunskapssyn 
  
Epistemologi är kunskapsteoretiska frågeställningar och handlar om vad som ska accepteras 

som kunskap eller inte och om naturvetenskapliga metoder är ett lämpligt tillvägagångssätt 

för att utforska den sociala verkligheten (Bryman, 2011, s. 29). Två av de vanligaste 

kunskapssynerna som finns är positivism och hermeneutik (Patel & Davidson, 2011, s. 25). 

Positivism innebär att det utförs kvantitativa studier och att forskaren är objektiv och osynlig 

i sin roll. Hermeneutiken är positivismens motsats, vilket innebär att genom detta synsätt 

genomförs kvalitativa studier och forskarrollen är subjektiv och engagerad. Hermeneutikens 

syfte är att förstå hur saker fungerar genom att göra tolkningar. Är utgångspunkten däremot 
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ett positivistiskt synsätt vill forskaren istället förklara kunskapen (Patel & Davidson, 2011, 

s. 29). Med ett sådant synsätt utformas hypoteser eller forskningsfrågor utifrån existerande 

teorier som sedan testas med hjälp av empirisk prövning. I denna studie utgår vi från det 

positivistiska synsättet. 
 

2.5 Verklighetssyn 
  
Ontologi innebär “vad som finns” alltså den verklighetssyn vi har och sociala föremåls 

karaktär och hur de uppfattas (Bryman, 2011, s. 35). Det finns två typer av ontologiska 

frågeställningar; objektivism och konstruktionism, vilka står i motsats till varandra. 

Objektivism innebär att sociala företeelser uppfattas som objektiva enheter med en yttre 

verklighet som inte påverkas av de sociala aktörer som ingår i verkligheten. Konstruktionism 

innebär att sociala företeelser ständigt påverkas av sin omgivning och förändras på grund av 

de sociala aktörerna som ingår i dess omgivning. I konstruktionism är alltså verkligheten 

något som vi konstruerar och som beroende på vem som förklarar den kan skilja sig åt och 

som förändras eftersom, medan objektivism har en verklighet till vilken individerna anpassar 

sig, exempelvis i en organisation med en hierarki existerar människorna i den och följer de 

regler som finns istället för att själv sätta upp regler och skapa sin egen struktur (Bryman, 

2011, s. 35-37). 
  
I vår studie kommer vår ontologiska frågeställning vara objektivism, vi tror att de som ingår 

i verkligheten anpassar sig efter den, att företagen som valt bort revision inte försöker påverka 

verkligheten utan anpassar sig efter den genom att antingen välja bort eller ha kvar revision, 

och följer de riktlinjer som samhället ställt upp.   
  

2.6 Forskningsstrategi 
  
Det finns två olika typer av inriktningar på forskning; kvalitativ och kvantitativ. En 

kvantitativ studie innebär att studiens synsätt när det gäller relationen mellan teori och 

forskning är deduktivt och att positivism är den kunskapsteoretiska inriktningen. Den 

ontologiska inriktningen för en kvantitativ studie är objektivism, vilket innebär att forskaren 

håller sig objektiv i sin studie. Vid en kvalitativ studie arbetar forskaren på ett induktivt sätt 

och skapar egna teorier. Forskaren är tolkande i sitt synsätt och istället för att vara objektiv 

är hen subjektiv (Bryman, 2011, s. 40). 
  
Det finns så klart för- och nackdelar med båda alternativen. Genom att välja en kvantitativ 

studiemetod går det till exempel lättare generalisera resultatet från studien för hela 

populationen (Bryman, 2011, s. 372). En kvalitativ studie är däremot djupare och fokuserar 

mer på att skapa en förståelse för olika beteenden av det sammanhang som studien riktar sig 

mot. Forskaren samlar på sig djupare information i jämförelse med en kvantitativ 

undersökning. Där ses informationen som samlats in som hård, vilket innebär att den är mer 

tydlig och uppenbar (Bryman, 2011, s. 372). 

  

Eftersom det är flera olika områden som undersöks vad gäller konsekvenser av bortvalet av 

revision anser vi det lämpligast att göra en kvantitativ studie med hjälp av en enkät. Enkäten 

möjliggör för oss att på ett snabbt och enkelt sätt undersöka flera områden vilket en 
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kvantitativ studie lämpar sig bäst för. Kvalitativa studier fokuserar på att undersöka ett 

begränsat område djupare (Bryman, 2011, s. 372). Eftersom vi vill ha ett stort urval hade en 

kvalitativ studie varit för tidskrävande. Hade vi gjort en kvalitativ studie hade det dessutom 

varit lätt att våra åsikter i exempelvis en intervju hade påverkat respondenten, eller att denne 

hade varit mindre sanningsbenägen eftersom intervjuaren är med vid intervjun till skillnad 

från en webbenkät (Bryman, 2011, s. 229). Sekundärdata hade inte varit en möjlig metod i 

denna studie då det inte finns sådant material att använda sig av i alla olika områden vi 

undersöker.  

 

2.7 Forskningsdesign 
  
Den design vi tillämpar är enkät, detta eftersom vid en sådan studie samlas kvantifierbar data 

in från fler än ett fall vid ett tillfälle (Bryman, 2011, s. 64). Vid användandet av enkät är 

forskaren intresserad av variation, vilken uppstår vid undersökandet av fler än ett fall. Det är 

ofta en eller fler variabler som ska samlas in och data samlas oftast in vid ett tillfälle. Datan 

är kvantifierbar för att variationen skall synas lätt. En brist med en enkät är att om det finns 

sambandmönster mellan variabler är det nästan omöjligt att säga vad det sambandet beror på 

och vilka slutsatser som ska dras av det. Detta eftersom forskaren inte kan gå tillbaka och 

undersöka saken närmre som i exempelvis en experimentell studie, eftersom en enkät sker 

vid ett tillfälle (Bryman, 2011, s. 64).  

 

Denna typ av forskningsdesign passar vår studie mycket bra eftersom vi gör en webbenkät. 

Vi vill samla data från många fler än ett fall och sedan kvantifiera denna data. Studien är 

gjord vid två olika tillfällen; det första när vi skickade ut enkäten för första gången och andra 

tillfället när vi skickade ut påminnelsen. Vi hade kunnat göra en kvalitativ studie med 

intervjuer, men vi får ett mycket större urval med denna typ av studie, den sparar tid och är 

lättare att generalisera vilket är syftet med denna studie; att kunna generalisera resultaten till 

hela populationen. 
 

2.8 Perspektiv 
  
Det perspektiv vi valt är företagens perspektiv, det vill säga vilka positiva eller negativa 

konsekvenser de upplever med att inte ha revision jämfört med att ha haft revision. Det är 

företag, likväl som intressenter och samhället som drar nytta av studien; företag eftersom 

andra företag som överväger ett byte från att ha revision till att inte ha det får se hur andra 

företag som gjort bortval av revision upplever det. Intressenter och samhället i stort, eftersom 

även de får se hur företagen själv upplever att inte ha revision, vad det kan finnas för nytta - 

eller onytta - med det. Bolagsverket har visat intresse i vår studie när vi kontaktat dem, de 

vill gärna ta del av våra resultat vilket visar att det finns en samhällsnytta med vår studie. 
  

2.9 Källkritik 
  
Det är viktigt att vara källkritisk vid genomförandet av en studie för att säkerställa att det 

material som används är trovärdigt. Ejvegård (2009, s. 59-62) har fyra kriterier för att en 

studie ska kunna klassas som trovärdig. Det första kriteriet är äkthetskrav, det vill säga att 

källan är riktig och inte en förfalskning. Det andra är att studien ska vara oberoende, vilket 
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innebär att det är bättre med förstahandkällor än andrahandskällor, risken finns att om det är 

en andrahandskälla har materialet blivit manipulerat eller förvrängt, medvetet eller 

omedvetet. Det tredje kriteriet är färskhetskrav, det är bättre att använda sig av nya källor än 

av äldre källor som är utdaterade, då dessa bör innehålla färskare information. Det fjärde och 

sista kravet är samtidskrav, vilket innebär att källor som ligger den egna studien nära i 

tidsperspektiv ska användas; att en studie om en händelse exempelvis, är skriven nära den 

händelsen så informationen inte har glömts bort med tiden (Ejvegård, 2009, s. 59-62). Utifrån 

dessa kriterier har vi granskat de källor vi har använt.  
 

Vi har i vår studie utgått från vetenskapliga artiklar eller studier gjorda av myndigheter och 

har i inledningen även använt oss av vissa andra källor som vi har granskat och ansett 

trovärdiga. Vi förlitar oss också på att exempelvis Regeringen och Svenskt näringsliv 

publicerar trovärdig information. 
 

Samtliga vetenskapliga artiklar som vi använder oss av i denna studie är hämtade från 

databasen Business Source Premier. Vi använde oss av många olika sökord och 

kombinationer för att försöka hitta så många träffar som möjligt. Inledningsvis sökte vi på 

”audit demand” för att få en bakgrund till vad som i grund och botten driver efterfrågan på 

revision, denna sökning gav oss 1531 träffar, när vi begränsade den till endast Peer Rewieved 

fick vi en träff på 682 artiklar. Under denna sökning hittade vi artikeln “The demand for 

audit in private firms: Recent large-sample evidence from the UK” (2014), den är alltså Peer 

Rewieved och har dessutom blivit citerad 51 gånger, varför vi ser den som en trovärdig 

artikel. 
  
Nästa sökning vi gjorde använde vi kombinationen ”voluntary audit” som sökord, för att vi 

ville hitta artiklar som handlade om frivillig revision. Sökningen genererade 1762 träffar, när 

vi sedan begränsade sökningen till artiklar som har blivit Peer Rewieved fick vi 710 träffar. 

Vid den sökningen hittade vi artikeln “Voluntary Audits versus Mandatory Audits” (2011) 

skriven av Lennox och Pittman, denna ansåg vi relevant eftersom den berör ämnet som vi 

undersöker. Den verkar dessutom trovärdig eftersom den är Peer Rewieved och har blivit 

citerad 61 gånger. För att få tag på fler liknande studier sökte vi därefter på ”audit 

exemption”, detta gav oss 404 träffar, vilka minskade till 84 träffar när vi begränsade 

artiklarna till enbart Peer Rewieved. Under denna sökning hittades artikeln “Audit exemption 

and the demand for voluntary audit: A comparative study of the UK and Denmark” (2010). 

Efter det ville vi hitta artiklar om konsekvenser av frivillig revision och sökte därför på 

”voluntary audit consequences”. Sökningen genererade 21 träffar och med begräsning till 

Peer Rewieved fick vi 17 träffar. Under sökningen hittade vi artikeln “The economic 

consequence of voluntary audit” (2008), vilken även den är Peer Rewieved. 
  
Vi testade även andra sökkombinationer, men inget relevant kom upp i träfflistan. De andra 

vetenskapliga artiklarna har vi hittat genom källförteckningarna på de vetenskapliga 

artiklarna vi nämnde i ovanstående stycke. Vi sökte då på specifika artiklar i Business Source 

Premier. Vi tyckte de var tillförlitliga eftersom de blivit omnämnda i andra vetenskapliga 

artiklar, och samtliga artiklar är Peer Rewieved. De artiklar som har hittats kommer från 

tidskrifter som exempelvis Journal of practice and theory, Accounting rewiev, Journal of 

financial economics, Internatonal journal of auditing och Journal of accounting, auditing 

and finance.  
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Vi har även använt oss av en avhandling ”Revision och rådgivning: efterfrågan, kvalitet och 

oberoende” (2008) så väl som en utredning ”Evaluering av unntak for revisjonsplikt i små 

aksjeselskaper” (2015) vilka vi granskat enligt kriterierna ovan och anser är trovärdig. 
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3. Teoretisk referensram 
  
I det tredje kapitlet kommer vi att redogöra kring de delar som kommer ligga till grund för 

vår studie. Vi kommer inleda med att skriva om agentteorin och komplexiteten av förtaget. 

Sedan fortsätter vi med kreditvärdighet, kvalitetssäkring, skatter, interna kontroller, 

tidsbesparing och företagens kännetecken och dess förhållande till våra 

undersökningsområden. Det är tidigare studier inom dessa områden som vi utgår ifrån.  
 

 

3.1 Utomstående ägare 
 

Agentteori innebär enligt Jensen och Meckling (1978, s. 308) att en agent, vilket kan vara en 

chef eller annan anställd, utför uppdrag åt en principal, ägaren. Principalen delegerar 

uppgifter åt agenten eller agenterna som dessa ska utföra, men inom detta förhållande kan 

agentkostnader uppstå. Agentkostnader innebär att dessa två har olika synpunkter på hur 

saker skall skötas eller olika intressen och mål för organisationen, vilket gör att principalen 

(ägaren) förlorar kontroll genom delegerandet (Jensen & Meckling, 1978, s. 308). 

 

Genom att företagen reviderar sina företag kan ägarna göra en bättre kontroll av 

företagsledningen och dess arbete (Thorell & Norberg, 2005, s. 36). Ägarna använder sig av 

årsredovisningen och genom revision innehåller årsredovisningen mer trovärdig information 

om företaget. Ägaren är den huvudsakliga intressenten i ett företag och har lite olika nytta av 

att revidera företaget. De företag som endast har en ägare anses enligt Thorell och Norberg 

(2005 s. 36) inte behöva revision, utan det är när det handlar om företag med fler ägare som 

revision blir mer värdefullt. Då det är en ägare har denne redan kontroll på företaget och dess 

räkenskaper och årsredovisning, företaget behöver då ingen extra person som sköter det. 
 

Abdel-Khalik (1993) har gjort en studie i Storbritannien där de undersöker hur komplexiteten 

hos ett företag påverkar viljan att frivilligt köpa revision. Enligt deras studie är företag, ju 

större de är, mer komplexa i och med att det blir längre kedjor från chef till anställda, en 

hierarki uppstår (det vill säga det existerar agentkostnader inom företaget). När delegation 

från chef till underchefer och vidare till andra anställda blir en del av företagets struktur finns 

det en större risk för bedrägeri eller att företaget på annat sätt missköts. Detta i sin tur gör att 

företaget blir komplext och att ägarna har mindre kontroll så att de vill försäkra sig att allt 

sköts korrekt och därmed som en slags försäkran köper revision (Abdel-Khalik, 1993, s. 49). 

Carey et al. (2000, s. 49) har i sin studie om familjeägda företag i Australien inte hittat något 

samband mellan revision och företagets storlek, däremot har de hittat bevis för att 

familjeägda företag som också har utomstående ägare köper revision för att minska 

agentkostnaderna. Det behöver därmed inte vara så att det är hierarkin inom företaget som 

styr efterfrågan på revision, utan snarare antalet utomstående ägare. Författarna påpekar dock 

att om deras urval hade innehållit fler små och stora företag (och inte till största del 

medelstora företag) hade resultatet ifall storlek har en betydelse kunnat vara annorlunda, och 

hierarkin kan därmed ha en betydelse (Carey et al., 2000, s. 49). Dedman et al. (2014, s. 14) 

har i Storbritannien gjort en liknande undersökning vad gäller revision och agentkostnader. 

De kommer fram till samma som Abdel-Khalik, att storleken på företaget har en betydelse i 

och med fler agentkostnader. Spritt ägande och fler styrelsemedlemmar kan leda till att 
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företag att ha revision trots att det är frivilligt, detta i och med agentkostnaderna. Ägarna och 

styrelsemedlemmarna använder då revisionen som en form av kommunikation där revisionen 

fungerar som en sorts kontroll, och detta gäller då främst för företag som har större styrelser 

(Dedman et al., 2014, s. 14) 
  
Collis et al. (2010) har gjort en undersökning gällande vad som får företag i Storbritannien 

och Danmark att behålla revision trots att det är frivilligt. I deras studie har de bland annat 

undersökt agentfaktorer som styr detta. Resultaten varierar lite mellan länderna på så vis att 

i Danmark har aktieägare en stor roll i att företaget behåller revision, men resultatet är inte 

signifikant i Storbritannien. I Storbritannien däremot är förtroendet hos företag som inte är 

helt familjeägda och företag med externa aktieägare mindre, då dessa agentkostnader är så 

pass stora att revision är ett krav inom företagen (Collis et al., 2010, s. 227). Det huvudsakliga 

resultatet i Collis studie är därmed att agentkostnader är en stor del i att företag behåller 

revision, och resultatet är alltså i enlighet med de tidigare omnämnda studierna.  
  
Alla dessa studier visar att företag som behållit revision dels gör det för att ägare ska känna 

sig tryggare, de vill minska agentkostnaderna inom företaget och få mer kontroll genom 

revision. Det är alltså vanligt att företag med spritt ägande behåller revision för att minska 

agentkostnaderna. Därför spekulerar vi att företag som inte längre har revision borde uppleva 

det motsatta, det vill säga att utomstående ägare som inte är delaktiga i den dagliga 

verksamheten har lägre förtroende (för företagets redovisning och hur det sköts) efter att det 

valt bort revision. Revisionen som fungerar som ökad kontroll finns inte längre kvar, ägarna 

skulle därför också kunna ha lägre incitament att vilja investera och huruvida detta är något 

som företagen har upplevt är något vi finner intressant utifrån dessa studier. Detta mynnar 

därför ut i två forskningsfrågor gällande detta område: 
 

1. Upplever företag som har utomstående ägare att förtroendet hos de utomstående 

ägarna har blivit lägre sedan företaget valde bort revision? 

 

2. Upplever företag som har utomstående ägare att det är svårare att få investeringar från 

de utomstående ägarna sedan de valde bort revision? 

  

3.2 Kreditvärdighet 
 

Agentteori behöver inte bara gälla de utomstående ägarna utan kan även appliceras i detta 

avsnitt. Collis et al., (2010, s. 227) menar att kreditgivare ser positivt på revision vid 

avvägandet om ett företag ska bli beviljade lån eller inte, detta eftersom banker kan ses som 

principaler till företagen som då är agenter och de tar därmed en risk i att låna ut pengar till 

företag eftersom de inte kan påverka verksamheten inom företaget. Detta resultat har dock 

bara blivit signifikant i Danmark men inte i Storbritannien (Collis et al., 2010, s. 227). 

 

I små aktiebolag är kreditgivarna oftast de intressenter som är mest intresserade av företagens 

räkenskaper, de ser också oftast att företagens redovisning är reviderade. De anser att 

företagen har bättre ordning på redovisningen och att den är mer trovärdig samt att om det 

skulle uppstå en situation där de behöver mer information kan de prata med en revisor 

(Thorell & Norberg, 2005, s. 37-38). 
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Thorell & Norberg anser att kreditgivarna oftast är positiva till en lagstadgad revision på 

grund av att det är mer bekvämt för dem, då de i sådana fall slipper avtala om det vid alla 

enskilda fall. Dock anser de inte att detta är en anledning till att fortsätta ha lagstadgad 

revision, eftersom att utvecklingarna i England har sett bra ut sedan de tog bort 

revisionsplikten. Då dessa kreditgivare hur som helst kan be företagen revidera sin 

årsredovisning, finns det inget som säger att en lagstiftning skulle behövas (Thorell & 

Norberg, 2005, s. 38). 
 

Minnis (2011) undersöker i sin studie hur privata företag i USA som efter revisionspliktens 

borttagande ändå valt att ha revison har påverkats vad gäller deras räntekostnad. Minnis fann 

att företag som har valt att fortsätta revidera sitt företag har en räntekostnad som är signifikant 

lägre. Företagen som ingick i denna studie har i genomsnitt lån som uppgår till $3,6 miljoner, 

dessa företag sparar årligen $25 000, detta motsvarar ca 6 % av deras nettovinst (2011, s. 

487). Att företagen som har revision får lägre ränta bör indikera att långivare tycker det är 

bättre att företagen har revision. En reviderad årsredovisning har stor koppling till räntorna 

på lånen som företagen har. Detta bör innebära att långivarna använder årsredovisningarna i 

stor utsträckning i processen för prissättningen av skulden (Minnis, 2011, s. 497). 

 

Även Blackwell et al. (1998) har gjort en studie som behandlar detta område. De kommer 

också fram till att små privata företag i större utsträckning än andra företag betalar lägre ränta 

på sina lån då de köper revision. De fann även att räntebesparingarna som företag gjorde 

genom att skaffa revision minskade med företagens storlek (Blackwell et al., 1998, s. 63). 

Dessa företag var även mer riskfyllda till skillnad från företag som inte hade revision, detta 

kan innebära att företag som ses som mer riskfyllda kan genom att köpa revision minska sin 

låneränta (Blackwell, 1998, s. 66-67).  

 

Kim et al. (2011) har även de gjort en studie om frivillig revision och räntekostnaden för 

privata företag i Korea. De kom fram till att privata företag som inte reviderar sitt företag har 

en högre ränta på sina lån än vad företag med revision har (Kim et al., 2011, s. 597). Kim et 

al. (2011, s. 607-609 & 612) såg att företagen som gick från att inte haft någon revision till 

att ha frivillig revision fick en större reduktion av räntan än de företag som inte hade revision 

men som sedan blev tvungna att ha det på grund av att de nådde upp till något av kriterierna 

som gjorde att de måste ha revision. Enligt detta kan det antas att en frivillig revision bör 

väga tyngre vid bedömningen av trovärdigheten på företagens reviderade årsredovisning än 

vad en obligatorisk revision har som är tvingande på grund av att det finns en revisionsplikt 

(Kim et al., 2011 s. 607-609 & 612). De kom fram till att då företagen väljer att ha revision 

av sin årsredovisning inger dem ett större förtroende då företagen visar att de har mer 

trovärdiga årsredovisningar, vilket banker och andra långivare ser som en fördel (Kim et al., 

2011, s. 599 & 612). Utifrån resultaten i studien drar de slutsatsen att det som betyder något 

för långivarna är inte om företagen har en Big-4 revisor eller inte utan det som betyder något 

är om de haft revisor överhuvudtaget (Kim et al., 2011, s. 604). 
 

I en studie av Svensson (2003, refererad av Thorell & Norberg 2005, s. 38) kommer hon fram 

till att de institutionella kreditgivarna (banker) vid kreditbedömningen använder företagens 

årsredovisningar. De använder även sig mycket av annan intern information, så som 

periodrapporter och prognoser. De icke institutionella kreditgivarna (leverantörer) använder 

väldigt sällan årsredovisningarna som grund för kreditbedömningen. De tar istället hjälp av 
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lika kreditupplysningsföretag, till exempel UC som vi tidigare nämnt. Sådan information 

använder sig även de institutionella kreditgivarna sig av. Det kan alltså ses att en 

årsredovisning inte är den enda centrala delen vid bestämmandet om kreditgivning, utan 

kreditupplysningarna är de som avgör i enskilda fall. 
 

Senkow et al. (2001) har studerat olika faktorer som kan påverka företag att fortsätta ha 

revisor, trots att revisionsplikten tagits bort. I denna studie utgår de från företag i Kanada. 

Senkow et al. (2001) har tittat på tidigare studier som tagit upp viktiga faktorer som påverkar 

företagen i deras beslut om att behålla revision av deras företag. En av dessa faktorer är 

företagets relation till långivarna (Senkow et al., 2001, s. 102). Att företagen har revision 

innebär att de får mer trovärdiga årsredovisningar. För långivarna kan detta vara viktigt för 

att kunna se ifall företaget kommer kunna betala sina lån. Då det finns en intressekonflikt 

mellan aktieägare och långivare är det viktigt att företagen reviderar sin bokföring och sina 

låneavtal (Jensen & Meckling 1976; Watts & Zimmerman, 1986, refererad av Senkow et al., 

2001, s. 103). Senkow et al. (2001)  har kollat på hur det ser ut när det gäller låneavtal och 

reviderade årsredovisningar. I tidigare studier har både Abdel-Khalik (1993) och Barefield 

et al. (1993) kommit fram till att vissa enmansföretag omfattades av avtal om att långivarna 

skulle tillhandahålla reviderade årsredovisningar (Refererade i Senkow et al., 2001, s. 103). 

  

Med detta som bakgrund har Senkow et al. (2001) att undersöka om huruvida uppvisandet 

av en granskad årsredovisning till en kreditgivare hänger ihop positivt med sannolikheten av 

att fortsätta revidera sitt företag (Senkow et al., 2001, s. 103). Studien visar att det är en stark 

och positiv relation mellan att fortsätta revidera företagen när det handlar om kreditgivning. 

De kommer fram till att kreditgivare tycker det är viktigt att företagens årsredovisningar är 

reviderade. Över hälften av de företag som de har undersökt säger att de har fortsatt att ha 

revision på grund att kreditgivarna vill ha reviderade årsredovisningar och att låneavtalet var 

det mest avgörande för deras val (Senkow et al., 2001, s. 109-110). 
  
Lennox och Pittman (2011, s. 1675) menar att orsaken till att reviderade företag får bättre 

lånevillkor beror på att företagen genom revisionen signalerar att företaget är låg-riskföretag. 

Detta är även något Senkow et al. (2001) nämner genom en annan studie som är gjord av 

Dharan (1992). Där ses revision som en “kostsam signal” när revisionen används i syfte för 

att bli beviljat lån. Denna signal existerar bara där revision är frivilligt (Senkow et al., 2001, 

s. 103). 
 

Företag med revision har alltså fördelar vad gäller lånevillkor och kreditgivning i övrigt enligt 

dessa studier. När företag väljer bort revision finns det som ovan omnämnt nackdelar, men 

gäller även dessa i Sverige? Det är intressant att se om företag upplever att de har fått sämre 

lånevillkor och om det är svårare att få lån sedan de valt bort revision. Enligt ovannämnda 

studier borde så vara fallet, eftersom många kreditgivare kräver att företag ska revideras och 

att räntekostnaden har ökat för företag utan revision. Om långivare anser att redovisningen 

är mindre trovärdig när företag inte är reviderade bör det således finnas ett samband mellan 

att företag upplever att de får sämre lånevillkor och har svårare att få lån. Detta leder fram 

till två forskningsfrågor: 
 

3. Upplever små aktiebolag att de efter bortvalet av revision har fått svårare att bli 

beviljade lån? 
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4. Upplever små aktiebolag att de efter bortvalet av revision har fått sämre lånevillkor? 

 

3.3 Kvalitetssäkring på redovisningen 
 

Både företagen och ledningen får fördelar från att företaget revideras (Thorell & Norberg, 

2005, s. 37). Genom revision får, bland annat företagsledningen, men också andra 

intressenter, bättre kontroll på räkenskaperna och bokföringssystemen. De får också en större 

trovärdighet och undviker att olika ekonomiska brott begås. Thorell och Norberg (2005, s. 

37) drar slutsatsen från tidigare studier, att den nytta som bedöms komma från revision bör 

minska för mindre företag. Genom företagets revisor kan företaget få råd från revisorn som 

har erfarenheter av andra företags verksamheter. En annan fördel är att företaget kan 

tillhandahålla andra tilläggstjänster från revisorn, istället för att företagen köper det från 

konsulter. Detta alternativ är ofta bättre då revisorn redan har kunskaper och insyn i företaget. 

Trots att ledningen har nytta av att revidera företaget är det inget som motiverar att 

revisionsplikt ska finnas. Sett till hur det är i England syns det att nyttan går att uppnå genom 

frivillig revision, ifall nyttan överstiger kostnaderna kan företaget själv avgöra (Thorell & 

Norberg, 2005, s. 37). 

 

Collis et al. (2010) menar att revision fungerar som en sorts riskförminskare, även fast det 

inte är tänkt att revision ska upptäcka bedrägeri så är chansen större att materiella bedrägerier 

upptäcks. Revision kan upptäcka materiella misstag och kontrollmisstag, det vill säga att 

interna kontroller hos företaget inte upptäcker misstag i konton, vilka kan vara materiella och 

därmed av stor betydelse för aktieägare. Güntert (2000) menar att revision ger 

styrelsemedlemmar högre förtroende i årsbokslutet och all den information som den 

innehåller. Collis et al. (2010, s. 226) kommer i sin undersökning fram till att både Danmark 

och Storbritannien inte anser att revision är en kostnad då den ger ett mer tillförlitligt 

årsbokslut, i enlighet med Günterts studie refererad i Collis et al. (2010, s. 217). 
 

Clatworthy och Peel (2013) har gjort en studie i Storbritannien där de undersöker hur olika 

faktorer hos styrelsen, företaget och frivillig revision påverkar årsbokslutet. Gällande hur 

frivillig revision påverkar årsbokslutet har de undersökt 80 konton där fel förekommer och 

även de rättade versionerna av dessa konton. 66 % av rättelserna förekom i årsboksluten och 

då främst i kundfordringar, inventarier och leverantörsskulder. När de undersökt hur många 

av felen som förekommer i företag som inte har revision så förekommer fel i årsboksluten i 

90 % av företagen, medan endast 45 % av reviderade företag har samma sorts fel (Clatworthy 

& Peel, 2013, s. 8). Det är alltså dubbelt så vanligt att företag som valt bort revision begår 

misstag i sina årsredovisningar än företag som ännu har revision. 
  
I en annan studie av Collis et al. (2004), även den gjort i Storbritannien, har de undersökt 

varför vissa behåller revision och då frågat små företag (klassificerade som små enligt lag i 

Storbritannien), de har även tillfrågat styrelsemedlemmar i större företag om de skulle behålla 

revision om gränserna i Storbritannien höjdes (2004 hade inte gränserna för undantag av 

revisionsplikt höjts till EUs maximala gräns). De fann då att 63 % av de tillfrågade 

styrelsemedlemmarna i de större företagen sagt att de skulle behålla revision även om den 

skulle tas bort. 86 % av dessa har kvalitetssäkring som motiv, de vill likt Dedman et al. 

(2014), visa utåt att all information är tillförlitlig (Collis et al., 2004, s. 94).  
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Rogers och Stocken (2005, s. 1249) säger i sin studie att företag som är riskfyllda, det vill 

säga som inte presterar bra finansiellt och har riskfyllda tillgångar i balansräkningen har 

större motiv att manipulera sina årsredovisningar. Dedman et al. (2014, s. 14) har i sin studie 

kommit fram till att företag som är mer riskfyllda därför behåller revision som ett 

signaleringsinstrument; de kan visa användarna av årsredovisningen att den håller en god 

kvalitet. 

 

Langli skiljer sig lite åt i sin utredning; han finner att de tillfrågade företagen inte upplever 

att kvaliteten på redovisningen blivit sämre sedan bortvalet av revision (2015, s. 497). Han 

påpekar dock att företag säkerligen ogärna erkänner att kvaliteten på redovisningen blivit 

sämre om så skulle vara fallet. 
 

Utifrån dessa studier kan vi alltså se att revision används som en slags kvalitetssäkring på 

redovisningen som uppförs inom företaget och att företagen ser revision som en 

kvalitetssäkring kan ha ett samband med omsättningen. Ett reviderat bokslut är högre i rank 

än ett icke-reviderat bokslut. En intressant utgångspunkt från dessa studier är då om teorin 

om att kvaliteten på redovisningen blir sämre när revision inte längre finns med i bilden. Om 

det är så att kvaliteten på redovisning är bättre hos reviderade företag borde det omvända 

gälla vid icke-reviderade företag. Denna teori mynnar ut i forskningsfrågan: 

 

5. Upplever små företag att kvaliteten på årsredovisningen har blivit sämre sedan de valt 

bort revision jämfört med när de hade revision? 

 

3.4 Skatter 
  
Enligt SOU 2008:32 är de skattekontroller skatteverket genomför grundkontroll som innebär 

att Skatteverket kontrollerar att företagen har deklarerat på rätt sätt och skulle några uppgifter 

saknas upplyser Skatteverket företagen om detta och de får då komplettera det som saknas. 

Den andra kontrollen kallas för utökad kontroll och då gör Skatteverket skrivbordskontroller 

och taxerings- och skatterevision. Skatteverket kontrollerar att företaget har skött 

bokföringen på rätt sätt. På 1980-talet låg antalet skattekontroller på ca 19 000 stycken per 

år. Under 2000-talet har dessa minskat till ett snitt på 7 000 per år, dessa 7 000 

skattekontroller har till största del varit kontroller av små och medelstora företag i Sverige 

(SOU 2008:32, s. 139).  

 

Revisorn ingår egentligen inte så stor del i arbetet med företagens skattedeklarationer och 

självdeklarationer. Det är företagen själva som genomför skattedeklarationer som rör 

exempelvis mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter, detta utan någon granskning av revisorn. 

Revisorns roll är att granska företagen, inte att upprätta företagens årsbokslut, 

skattedeklarationer eller bokföring. En revisor kan ha svårt att finna ifall företagen inte har 

bokfört alla inkomster, det är lättare för revisorn att upptäcka om det är fel gjorda i 

redovisningen eller om företaget inte betalat sina skatter i rätt tid (SOU 2008:32, s. 144). 

 

Det som bland annat är bra med en revisor för ett företag är att denne kan upptäcka fel utan 

att dessa fel uppmärksammas av andra externa personer. Genom att företagen har en revisor 

som kommer med råd och synpunkter kan företagen göra rätt direkt. Revisorer kan även 



18 
 

hjälpa företagen med upplägget för beskattningen vilket kan bidra till att företagen får betala 

lägre skatt. SOU 2008:32 kan dock inte säga hur stor inverkan dessa faktorer har (SOU 

2008:32, s. 147-148). 

 

Om en revisor har gjort anmärkningar i revisionsberättelsen gällande att en styrelseledamot 

eller VD har begått handlingar som strider mot exempelvis årsredovisningslagen eller att de 

har gjort något som kan leda till att de blir ersättningsskyldiga innebär detta att 

revisionsberättelsen är oren (SOU 2008:32, s. 145).  Denna orena revisionsberättelsen ska 

skickas till Skatteverket, detta på grund av att Skatteverket vill ha kontroll över 

beskattningssystemet och kontrollera att företag inte skaffar skatteskulder på bekostnad av 

andra. De orena revisionsberättelserna som årligen kommer in till skatteverket är ca 8 000. 

Varför de är orena beror oftast på att företagen har betalat skatt för sent eller att de lämnat in 

sin årsredovisning för sent. Skatteverket kan se att det är till 75 % företag med en omsättning 

under 3 000 000 kr som lämnar in orena revisionsberättelser (SOU 2008:32, s. 146). 

 

Att ha revisionsplikt och att revisorer har anmälningsskyldighet kan, tillsammans med 

exempelvis regler om skatte- och bokföringsbrott, indirekt göra att företag bokför giltiga 

uppgifter och att skattedeklarationen är rättvisande. Detta påverkar i sin tur att beskattningen 

för företaget blir rätt (SOU 2008:32, s. 148). 

 

Norska finansdepartementet la år 2012 fram ett förslag om att utvärdera både positiva och 

negativa konsekvenser för små aktiebolag i Norge sedan de valt bort revision. Langli har 

utifrån detta projekt gjort en rapport där han diskuterar kring vad som kommit fram och vilka 

slutsatser som kan dras (Langli, 2015, s. 19). Langli finner att företag som valt bort revision 

generellt inte har begått fler skattefel sedan bortvalet. År 2011 blev det möjligt för företag att 

välja bort revision i Norge och för att kontrollera ifall företagens redovisning har förändrats 

på något sätt genomförde Skatteetaten (Norska skatteförvaltningen) en omfattande kontroll 

av dessa företag. 2100 företag kontrollerades och varje kontroll tog 3,5 dagar. I vissa företag 

fann de skattefel och dessa företag blev skyldiga att betala det som de hade undanhållit 

(Langli, 2015, s. 21). 42,7 % av dessa företag var sådana företag som valt bort revision och 

dessa fick betala totalt 3 200 000 norska kronor i skatt.  

 

Företag som har gjort fel i sin beskattning på grund av att de inte har så stor kunskap i hur 

lagarna fungerar har fått hjälp och vägledning. De företag som däremot har gjort fel på ett 

medvetet sätt har istället fått straff och kontroller för detta (Langli, 2015, s. 334). 

 

De företag som i störst utsträckning betalar skatten för sent och lämnar in årsredovisningar 

för sent är alltså de företag vi har valt ska ingå i vår studie; de med en omsättning som är 

lägre än 3 000 000 kr. I och med att revisionsplikten år 2010 togs bort för dessa företag som 

i störst grad missköter sig när det gäller betalande av skatt och inlämning av årsredovisningar 

skulle det kunna tänkas att dessa företag kan få fler skattekontroller. Detta är inget som vi 

har fått stöd ifrån teorier med vi har valt att undersöka detta själva genom att besvara denna 

forskningsfråga: 

 

6. Upplever företagen att de har fått fler skattekontroller sedan de valde bort revision 

eller är denna faktor oförändrad? 
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3.5 Interna kontroller 
 

Bardhan et al. (2015) har gjort en undersökning på hur kvaliteten av interna kontroller skiljer 

sig mellan familjeägda företag och icke-familjeägda företag. De utgår från Section 404 i 

Sarbanes-Oaxley act som kräver att externa revisorer testar interna kontroller av finansiell 

information. Utifrån denna har de sett att icke-familjeägda företag har lägre materiella fel i 

sina interna kontroller än familjeägda företag (Bardhan et al., 2015, s. 56). En del av en 

revisors jobb är alltså att kontrollera interna kontroller (Elifsen et al., 2013, s. 32). Om 

familjeägda företag hade bristande interna kontroller menar vi då att småföretag som efter att 

de har tagit bort revision därför måste ha fler interna kontroller för att kunna kompensera för 

borttagandet av revision. Detta eftersom revision är en kvalitetssäkring på redovisningen (se 

exempelvis: Collis et al. 2010; Thorell & Norberg 2005; Clatworthy och Peel 2013). 
 

Abdel-Khalik (1993, s. 36) menar att interna kontroller kan upprättas inom företaget för att 

minska agentkostnader, dessa kontroller gör att ägarna känner större tillit till vad som sker 

inom företaget. Att även ha en extern revisor som kontrollerar såväl bokföring och bokslut 

som dessa interna kontroller ger också ägarna en större tillit och en försäkran på att allt är 

rätt (Abdel-Khalik, 1993, s. 38). Vidare har även Collis et al. (2004, s. 96) i sin studie kommit 

fram till att företag som frivilligt väljer att ha revision gör det för att det fungerar som en 

intern kontroll på bokslut och redovisningen, det är en faktor som chefer eller styrningen av 

företaget väger in när de beslutar att ha kvar revision inom företaget.  
 

Justitiedepartementet skrev år 2008 ett förslag om att ta bort revisionsplikten för små 

aktiebolag. De ansåg att företag som tvingats betala revisionsarvode istället skulle kunna 

använda de pengarna på det sätt de anser är bäst. Justitiedepartementet tror att de flesta 

företag kommer välja bort revision och istället satsa på deras interna kontroll av deras 

bokföring och köpa olika tjänster av redovisningskonsulter eller liknande (SOU 2008:32, s. 

249). 

 

Langli (2015, s. 493) har i en utredning om bortvalet av revision i Norge sett att vissa av 

deras tillfrågade företag har tillsatt fler eller lägger ner mer tid på sina interna kontroller innan 

de skickar in blanketter och dylikt till olika myndigheter. 28 % av de tillfrågade företagen är 

eniga i påståendet om att företagen är noggrannare i kontrolleringen av tillgångar och 

kostnader, 60 % håller varken med eller inte med, alltså finns det de företag som för att 

kompensera för förlorad kontroll lägger mer tid på deras interna kontroller (Langli, 2015, s. 

495). 
 

Dessa studier hänger alltså ihop med vår tro om att om företag väljer bort revision kan det 

bli nödvändigt med fler interna kontroller för att på egenhand inom företaget försäkra sig om 

att allt är korrekt. När revisionen försvinner innebär det att en slags kontroll på företaget 

också försvinner vilket vi tror kan leda till att företagen kompenserar med fler interna 

kontroller. Utifrån detta ställer vi forskningsfrågan: 

 

7. Upplever små företag att de behöver fler interna kontroller sedan de valt bort 

revision?  
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8. Upplever små företag att de interna kontrollerna har blivit mer tidskrävande sedan de 

valde bort revision? 

 

3.6 Tidsbesparing 
 

Svanström (2008, s. 129) har i sin studie refererat till två olika studier Tabone och 

Baldacchino (2003) och Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005), dessa författare har i Malta 

och Danmark undersökt om revision anses vara tidskrävande i små företag. De har inte funnit 

ett signifikant samband mellan detta men Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) har funnit 

att medelvärdet på en likertskala från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt) är 2,97 i 

danska företag. Detta innebär att de inte håller med om att revision är tidskrävande. Utifrån 

detta skulle vi kunna anta att företag inte upplever någon tidsbesparing av att ha valt bort 

revision, men vi tror inte att det är ett klart samband. Revision innebär trots allt en process 

där revisorn måste samla in relevant information från företagen som denne sedan objektivt 

granskar (Elifsen et al., 2014, s. 12). Detta bör därför innebära att det även hos företagen tar 

tid att tillhandahålla revisorn med material och kommunicera med denne i dennes process av 

att granska företaget. 

 

Langli finner däremot att tillfrågade företag i Norge som valt bort revision har besparat tid i 

och med att de nu mer inte behöver tillhandahålla revisorn med material och annat sådant 

som ingår i processen med revision (Langli, 2015, s. 475). 212 (56 %) av de tillfrågade 

företagen har uppgett att de besparat tid, och i genomsnitt beräknat att de besparar 1,8 timmar 

per månad. 40 % av företagen upplever varken att de besparat eller tappat tid och 4 % uppger 

att de tappat tid genom att välja bort revision, vilket är en klar minoritet (Langli, 2015, s. 

475). Det finns alltså företag som upplever att de besparat tid i och med bortvalet av revision 

i andra länder än Sverige. Vi tror att det möjligtvis kan finnas ett samband mellan att bespara 

tid och välja bort revision även i Sverige, tidigare teori är lite oeniga, men det kan finnas ett 

sådant samband. Denna teori leder oss till forskningsfrågan: 

 

9. Upplever företag att de besparat tid genom att välja bort revision? 

 

3.7 Företagens kännetecken och dess förhållande till våra 

undersökningsområden 
 

I detta underkapitel går vi igenom olika kännetecken och egenskaper som företag kan ha. 

Dessa egenskaper kan ha samband mellan hur pass mycket företag upplever olika 

konsekvenser. De har blivit testade som samband i andra studier men inte kopplade till 

konsekvenser varför vi tror att det är betydelsefullt att testa samband mellan dessa variabler 

och de områden vi tagit upp ovan i vår studie. De olika egenskaper och kännetecken vi tar 

upp i denna del används senare som oberoende variabler i de regressioner som gjorts. 
 

3.7.1 Omsättning 
 

Som omnämnt ovan finns ett samband mellan omsättning och agentkostnader (se exempelvis 

Abdel-Khalik 1993; Collis et al. 2004). Collis et al. (2004) har vidare i en regressionsanalys 

sett samband mellan omsättning och vissa av de andra underkapitlen i teoridelen. Enligt 
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Collis et al. (2004, s. 93 & 96) finns samband mellan företags omsättning och att de 

tillfrågade tycker att revision är en kvalitetssäkring. De har även funnit samband mellan 

omsättningen i företag och agentkostnader till långivare, där företag med högre omsättning 

ser större vikt i att tillhandahålla årsredovisningen till långivare. Omsättning har även 

samband med att revision fungerar som en kontroll på de interna kontrollerna, att revision 

fungerar som en kontroll på redovisningen och att revision ger redovisningen högre kvalitet. 

Omsättning har även samband mellan huruvida ledningen/cheferna ser en nytta med att välja 

bort revision (Collis et al., 2004, s. 93 & 96). Detta innebär att företag som har högre 

omsättning i högre grad håller med om att revision är en kontroll på dessa olika områden 

(kvalitet, interna kontroller och agentkostnader) men också att de ser större nytta med frivillig 

revision beroende på ledningens och chefernas kunskap om redovisning. Utifrån detta kan 

alltså omsättning spela en roll i förklaringen av det vi vill undersöka och ha ett samband 

mellan de olika områdena vi vill undersöka. Studien visar att det är företag med hög 

omsättning som oftare tillhandahåller långivare årsredovisningen vid ansökan om lån (Collis, 

2004, s. 96). 

 

I och med ovannämnda teorier tror vi därför att omsättningen hos företag kan vara en faktor 

som påverkar hur företagen upplever de olika områden som undersöks. Omsättning kan 

därmed ha samband mellan dessa olika områden och hur de upplevs.  
 

3.7.2 Vem som upprättar redovisningen 
 

Collis et al. (2004, s. 97) fann att ledningens kunskap om redovisning hade samband mellan 

deras åsikt om de behöver revision eller inte. Utifrån detta tror vi det finns ett samband mellan 

de olika teoridelarna och den som upprättar redovisningen. Är det en redovisningskonsult 

eller annan extern person bör kunskapen vara högre än om det är någon inom företaget och 

kan alltså ha samband mellan de olika frågorna vi ställt inom de olika teorikapitlen. 
 

3.7.3 Big-4 vs andra revisionsfirmor och revisionsarvode 
 

Enligt Eshleman (2014, s. 217) ger firmor som tillhör Big-4 högre kvalitet på sina revisioner 

än andra firmor och att det ofta är större företag som väljer Big-4. Det finns många andra 

studier som har olika resultat vad gäller kvalitet och Big-4. Utifrån denna studie bör alltså 

Big-4 leverera högre kvalitet vilket därför kan ha samband med hur valet av revisor innan 

bortvalet av revision påverkar hur företagen upplever ovanstående delar i teorikapitlet. Detta 

i kombination med att Big-4 debiterar högre revisionsarvode (Clatworthy, 2009, s. 152) bör 

innebära att företag med högre revisionsarvode har högre kvalitet på redovisningen och 

revisionen. När det gäller skillnad i ränta mellan de företag som haft en Big-4 revisor och de 

som haft en annan kunde de inte se någon skillnad (Kim et al., 2011, s. 599), men detta är ett 

samband som vi ändå testar för att se om det kan finnas i det urval vi har. Vilken 

revisionsfirma företag anställt och hur högt revisionsarvode företagen har betalat innan 

bortvalet kan alltså påverka de olika teoridelarna och hur de upplevs av företagen. 
  

3.7.4 Anlitat revisor för annat än revision 
 

I studien av Senkow et al. (2001, s. 109) kommer de fram till att företag som tillhandahåller 

sig andra tjänster (till exempel konsulttjänster och skattetjänster) av en revisor avsäger sig 
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revision i lägre utsträckning jämfört med de som inte tillhandahåller andra tjänster. Det var 

en större del som valde bort revision men som ändå inte använde revisor för andra tjänster. 

Dedman et al. studerar även detta och de kan däremot se att det finns ett samband mellan 

bortvalet av revision och valet av att ha andra tjänster av en revisor (2014, s. 14). I deras 

studie har det använt företag som valde bort revision vid år 2004 och de kan i deras tester se 

att det är ett signifikant större antal företag som skaffat andra tjänster än revision (Dedman 

et al., 2014, s. 14). Att det är skillnad mellan dessa två studier kan enligt Dedman et al. bero 

på att det i tidigare studier kan ha varit svårt att få ett tillräckligt stort urval (2014, s. 14). 

Svanström (2013, s. 360) finner dessutom att företag som har anlitat revisor för både revision 

och redovisning får högre kvalitet på både redovisningen och revisionen. 

Huruvida företag har anlitat revisor för annat än revision både före och efter bortvalet av 

revision kan även det påverka företags olika upplevelser av att ha valt bort revision, varför 

detta är värt att undersöka.  
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4. Praktisk metod 
 

I detta kapitel kommer vi visa hur vi tänkt när vi kommit fram till vår undersökningsmetod. 

Vi visar hur vi har bestämt vårt urval till studien och hur vi gick till väga för att få tillgång 

till de företag som vi skulle skicka ut enkäten till. Vidare kommer vi skriva om för- och 

nackdelar med valet av att använda oss av en webbenkät. Efter detta tar vi upp vårt 

genomförande av pilotstudie, vi skriver om i vilket program enkäten gjordes, hur enkäten 

konstruerades och en beskrivning av följebrevet. De två sista delarna i detta avsnitt kommer 

behandla svarsfrekvensen och bortfallet och hur vi bearbetade den data vi samlat in. 
 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 
 

I kapitel 2 kom vi fram till att vi kommer att ha ett deduktivt angreppsätt och ett positivistiskt 

synsätt vilket innebär att en kvantitativ metod passar oss bäst. Vi har sedan valt att utforma 

en webbenkät för att ta reda på hur företagen upplever att de har påverkats efter att de valt 

bort revision. Genom att välja en kvantitativ metod och att välja att göra en webbenkät 

kommer vi sedan kunna generalisera resultaten för hela populationen (givet att vi har ett 

tillräckligt stort urval och en bra svarsfrekvens). Med en kvalitativ metod hade en 

generalisering inte varit möjlig (Olsson & Sörensen, 2011, s. 131). Det finns så klart för- och 

nackdelar med vår valda metod, men vi känner att kunna generalisera, att kunna vara objektiv 

och ha ett stort urval är viktigt för oss snarare än att göra djupare intervjuer med ett mindre 

antal företag.  
 

4.2 Urval 
 

En population består av alla enheter från vilka urvalet görs (Bryman, 2011, s. 179). 

Populationen behöver inte bestå av människor utan kan bestå av vilken sorts enhet som helst, 

till exempel land, kommuner eller företag. Vår population består av företag som inte har 

revision och som har en omsättning mellan 500 000 kr (detta eftersom företag som omsätter 

mindre än 500 000 kr har en sådan liten verksamhet) och 3 000 000 kr. Dessutom är de 

företag som ingår i populationen grundade innan 2005, eftersom dessa företag har minst 5 

års erfarenhet av att ha revision innan plikten togs bort och därför kan göra en jämförelse 

mellan att ha revision och att inte ha revision. Vi räknar med att det kommer med företag 

som hamnar utanför dessa ramar, men detta är inget som påverkar studien så länge de som 

ingår inte har revision. Populationen bestod av 26 610 företag i hela Sverige enligt Retriever 

Business. Utifrån dessa 26 610 företag bestämde vi att 10 000 skulle ingå i vårt urval eftersom 

vi räknade med ett stort bortfall i form av företag som inte har någon e-mailadress eller som 

inte vill medverka i studien. Vi valde 10 000 som urval eftersom vi ansåg att ett större urval 

skulle kräva mer tid till att söka efter e-mailadresser och ett mindre urval riskerar färre svar. 

Vi gjorde ett obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att det är samma sannolikhet för alla 

företag inom populationen att ingå i urvalet (Bryman, 2011, s. 183). Detta gjorde vi med 

hjälp av en formel i Excel där vi hade samlat alla företag som ingick i populationen. Excels 

formel =SLUMP() ordnar om alla företag i slumpmässig ordning och utifrån det tog vi de 10 

000 första företagen i listan. Att göra ett obundet slumpmässigt urval är mycket fördelaktigt 
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då detta minskar den mänskliga faktorn och minskar därmed risken för skevheter i urvalet 

(Bryman, 2011, s. 183).  
 

4.3 Access 
 

Vi kontaktade bolagsverket och fick därifrån en lista på bolag som valde bort revision år 

2012. Vi kunde dock inte använda den listan då vissa företag registrerades år 2012 och vår 

studie kräver att företag har haft revision innan de valde bort den för att en jämförelse skall 

kunna göras mellan när de hade revision och sedan valde bort den. Det hade blivit väldigt 

mycket extra arbete med att kolla upp när företagen var grundade. Vår population hämtade 

vi därför från databasen Retriever Business. Där valde vi bolag som: 

 

 inte är revisionspliktiga och inte hade revisor  

 är registrerade innan 1a januari 2005 

 har minst 500 000 kr i omsättning men högst 3 000 000 i omsättning.  
 

Sista kriteriet om högsta omsättning upplevde vi var nödvändigt för att säkerställa att 

företagen inte har revision då databasen Retriever inte verkade vara helt pålitlig. Vi kunde 

då, med dessa kriterier, exportera en lista på 26 610 företag. Utifrån denna population har vi 

som sagt ett urval på 10 000 företag (se figur 1 på nästa sida). Nästa steg var därmed att 

googla på varje företagsnamn som vi fick tillgång till genom listan från Retriever Business 

och se om vi kunde hitta en hemsida med e-mailadress till varje företag. Där det fanns flera 

e-mailadresser valde vi antingen ägaren eller, om det var utskrivet, ekonomiansvarig då vi 

resonerade att denne kanske skulle ha mer tid att svara och dessutom kanske är mer insatt i 

företagets ekonomiska frågor. Vem som ska svara på enkäten är dock inget krav och inget vi 

nämnt i följebrevet, vi förlitar oss att den som svarar på enkäten har koll på de olika områdena 

vi undersöker och vi har även en kontrollfråga om vem som svarar med i enkäten (se appendix 

2). Totalt hittade vi 2 557 e-mailadresser. I början kunde vi söka på 100 företag per timme 

per person men sedan dubblerades takten och vi kunde söka på 200 företag per timme, vilket 

resulterade att vi satt i fem arbetsdagar med denna sysselsättning. Cirka 25 % av de företag 

vi googlade på hade en e-mailadress vilket resulterade i att vi hittade 25 per timme i början 

och 50 per timme efter det, per person. Efter det kunde vi skicka ut vår enkät, vilket vi var 

tvungna att göra i två omgångar då det fanns en spärr för antalet mail som går att skicka per 

dag. Den första omgången skickade vi den 17e mars och den andra den 18e mars. 

Påminnelsen skickades även den ut i två omgångar; den 24e och 25e mars. 
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Figur 1: Total population och urval 

 

4.4 Enkät 
 

Eftersom vi kommer att utgå från en kvantitativ studiemetod kommer vi välja en enkät som 

undersökningsmetod (se kapitel 2.7). Vår enkät är en online-enkät. Det finns två typer av 

sådana undersökningar, e-postsurvey och webbsurvey. Denna studie är en webbsurvey. Det 

innebär att vi gjort en enkät i Google Docs som vi skickat en länk till i ett mail till de 

tillfrågade där de går in på en hemsida (Google Docs) för att svara på enkäten. Detta kommer 

att ge oss möjlighet att utforma enkäten på flera olika sätt än vad vi hade kunnat om vi bara 

klistrar in enkäten direkt i mailet (Bryman, 2011, s. 598-599).  
 

Genom att välja att skicka ut enkäten via mail hålls kostnaderna nere, vi behöver inte skriva 

ut flera tusen enkäter eller lägga ner pengar på porto, vilket vi hade fått göra ifall vi hade 

skickat enkäten via post. Vi sparar även tid då ett mail kommer fram direkt det skickats, för 

ett brev tar det några dagar att komma fram. Svaren från respondenterna kommer också 

fortare tillbaka till oss (Bryman, 2011, s. 609). Sedan kan det tänkas att det bör vara större 

risk att ett brev kommer bort än vad ett mail gör. Vi kommer även kunna sammanställa svaren 

enklare när vi valt denna typ av enkät. Vi kan exportera svaren från Google Docs direkt till 

vilket program vi vill. Hade vi valt postenkät skulle vi manuellt fått föra över svaren från 

papper till dator. Vi känner att fördelarna av att ha en surveyundersökning online överväger 

nackdelarna som kan vara att vi får färre svar och att vi bara kommer i kontakt med de som 

är tillgängliga online och har en e-mailadress. Det kan också hända att online-populationen 

skiljer sig från den övriga populationen, i och med det kan viktiga åsikter uteslutas (Bryman, 

2011, s. 609). Det kan vara möjligt att de företag som har hemsida är större än de utan. Det 

är även möjligt att de företag med e-mailadresser (2 557 stycken) skiljer sig från urvalet 

(10 000 stycken) i andra aspekter, men detta är inte något vi tror påverkar studien i någon 

större utsträckning. 

16 610

10 000

Population och urval

Population som ej ingår i
urval

Urval
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4.4.1 Enkätens konstruktion 
 

Som vi nämnt tidigare har vi gjort en webenkät. Enligt Patel och Davidson (2011, s. 76) är 

det viktigt att enkäter har hög grad av strukturering och hög grad av standardisering. Det 

innebär att om enkäten har hög grad av strukturering är det fasta svarsalternativ, vilket de 

flesta av våra frågor har, de enda som inte har det är där respondenten själv får fylla i 

revisionsarvode och antal timmar de sparat på att välja bort revision. Hög grad av 

standardisering innebär att alla respondenter svarar på samma frågor, vilket en enkät 

automatiskt uppfyller (Patel & Davidson, 2011, s. 76). Vi valde slutna svarsalternativ på 

frågorna i vår enkät för att det enkelt skulle gå att kvantifiera och bearbeta datan och för att 

det även underlättar för respondenten då det är mindre tidskrävande att svara på sådana frågor 

och därför bör öka svarsfrekvensen. 
  
Inledningsvis bör det i en enkät vara bakgrundsfrågor, i mitten kommer frågor som rör 

frågeställningen i studien och sist lämnas utrymme för egna kommentarer (Patel & Davidson, 

2011, s. 77). Detta stämmer överens med upplägget på vår webenkät (se appendix 2). I 

enkäten har vi ”Ja” eller ”Nej” som fasta svarsalternativ eller en likertskala från ”1 Instämmer 

inte alls” till ”5 Instämmer helt”, i vissa frågor har vi flera indikatorer som går på en skala 

från exempelvis ”mycket färre” till ”mycket fler”. Vi har försökt att undvika ledande frågor 

och se till att frågorna ska vara ställda på ett begripligt sätt. Enkäten skickas som en länk i ett 

mail till vårt urval. Frågorna i enkäten har vi baserat på den teori vi har samlat in, vi har 

frågor angående kreditgivare, utomstående ägare (agentteori), kvalitet på redovisningen och 

frågor om interna kontroller och tidsbesparing. Vi har givetvis vissa bakgrundsfrågor också 

för att få en bättre bild av hur företaget som svarar ser ut, och också vem personen som svarar 

är, det vill säga vilken roll personen har i företaget, om det är en VD, ägare, ekonomiansvarig 

eller en annan. Hur länge personen jobbat inom företaget och om personen var delaktig i 

bortvalet av revision finns också som bakgrundsfrågor i enkäten. Vi har även som en första 

fråga en kontroll på om företaget har revision eller inte för att säkerställa att företaget passar 

in i studien då vi inte helt och hållet litade på informationen Retriever gav oss om företagen. 

Vid ett jakande svar på den frågan behövde respondenten inte fortsätta med enkäten. Se 

appendix 2 för hela enkäten. 
 

4.4.2 Enkätens distribution 
 

Webenkäten som vi konstruerat gjorde vi med hjälp av Google Docs där det finns en 

enkätfunktion. Google Docs var ett bra program att använda, det var enkelt och såg 

professionellt ut. Det gick dessutom att använda sig av olika svarsalternativ som exempelvis 

skalor, flera svarsalternativ, checkboxar där respondenterna kunde kryssa i flera alternativ 

etcetera. När enkäten var färdigställd kopierade vi webbadressen till webenkäten och 

klistrade in den i ett följebrev (se appendix 1). I följebrevet förklarade vi varför vi gjorde 

studien, hur företagen blivit utvalda, varför det är viktigt att svara på enkäten, att all 

information om de svarande är konfidentiell och att deras svar är anonyma. Vi följde 

Brymans (2011, s. 131-132) fyra etiska principer vid utformandet av följebrevet:  
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 Informationskravet: syftet av undersökningen förklaras för respondenterna och att det 

är frivilligt att delta i studien 

 Samtyckeskravet: respondenterna får själva bestämma om de vill medverka, vilket 

därmed hänger ihop med den första principen 

 Konfidentialitetskravet: att vi behandlar all deras information konfidentiellt, det vill 

säga att vi inte ger ut någon information om deltagarna till någon annan 

 Nyttjandekravet: att den information som vi samlar in genom vår forskning enbart 

kommer användas av oss för vår forskning 
 

Att skriva ett följebrev är enligt Bryman och Bell (2013, s. 249) viktigt för att dess existens 

minskar bortfallet i studien. Därför och av etiska skäl ansåg vi att det var viktigt att ha ett 

följebrev. Se appendix 1 för följebrevet i dess helhet.  
 

4.4.3 Pilotstudie 
 

Innan vi skickade ut enkäten till de företag som ingick i vårt urval valde vi att genomföra en 

pilotstudie. Vi ville testa om det var lätt för respondenterna att förstå alla frågor, om 

svarsalternativen var passande och om någonting saknades vilket är syftet med en pilotsudie 

(Bryman, 2011, s. 258). En pilotstudie är viktig att göra innan forskaren ska skicka ut en 

enkät. Vi är inte närvarande på samma sätt vid en enkät som vi hade varit vid en kvalitativ 

studie med en intervju som undersökningsinstrument. Vid en intervju kan forskaren lättare 

förklara för respondenterna ifall de tycker något är otydligt (Bryman, 2011, s. 258).  
 

Vi valde att försöka hitta tio stycken företag som vi skulle skicka ut enkäten till som en 

pilotstudie. I Retriever valde vi att använda samma sökkriterier som vi haft när vi tidigare 

sökte efter företag som skulle ingå i vårt urval, men vi valde även att begränsa oss till mer 

lokala företag i Umeå kommun. Utifrån den lista vi fick fram på små aktiebolag i Umeå 

kommun valde vi sedan slumpmässigt ut ett företag åt gången och kontaktade dem för att 

fråga dem om de ville delta i pilotstudien. Vi insåg efter ett tag att det tog mycket lägre tid 

att få tag på företag än vad vi trott och vissa var inte heller villiga att delta. Vi beslutade oss 

för att ha åtta stycken företag i vår pilotstudie på grund av tidsbrist då vi behövde skicka ut 

vår enkät så snabbt som möjligt. Av de tillfrågade företagen hade vi fått deras e-mailadresser 

som vi skickade vår enkät till med tillhörande följebrev. I princip alla svar kom samma dag, 

några kom någon dag senare.  
 

Alla tyckte att enkäten var bra utformad och lätt att förstå. En kommentar vi fick var att en 

respondent tyckte att vi skulle ändra ett påstående till en fråga istället, vilket vi också gjorde 

eftersom vi insåg att en fråga passade mycket bättre än ett påstående. När vi inte fick några 

fler kommentarer om ändringar av enkäten kände vi oss nöjda och vi kunde då skicka ut 

enkäten med följebrev till företagen vi slumpmässigt valt ut.  
 

4.5 Bortfall och svarsfrekvens 
 

Bortfall är enligt Bryman (2011, s. 192) när individer vägrar delta i studien, eller då enkäten 

är ofullständigt besvarad eller då individer inte varit lämpliga för studien. Detta är något som 

bör tas i beaktning vid val av urvalsstorlek, om vi till exempel vill få ett visst antal svar måste 
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vi fundera över hur många som inte kommer svara och öka urvalet, om vi vill ha 400 svar 

och räknar med 20 % bortfall ökar vi därmed urvalet till 500 enheter. Detta är något som vi 

tagit i beaktning, vi ville ha så många respondenter som möjligt, ett par hundra i alla fall, och 

räknade med att ca 10-15 % av alla enheter med e-postadresser skulle svara. Därför hade vi 

ett stort urval från början med 10 000 enheter, av dessa hade 2557 enheter e-mailadresser, 

vilket gör att vi hade ett bortfall på 7443 enheter redan där. Efter det hade vi ett bortfall på 

grund av att e-postadresserna var icke-existerande eller felaktiga och därför inte fungerade, 

detta bortfall uppgick till 134 företag. Sedan hade vi även ett bortfall på grund av att vissa 

inte ville svara på enkäten, dessa uppgick till 1791 företag. Totalt svarade 631 respondenter 

på vår enkät, men även här fick vi ett bortfall på 121 företag då dessa visade sig ha revision, 

varför bara 510 respondenter är representativa, se figur 2. Detta ger oss en förhållandevis låg 

svarsfrekvens på 19,94 %. Som sagt var detta något vi tog i beaktning när vi gjorde vårt urval. 

Vi anser att antalet respondenter är stort nog för att kunna göra studien och tror att 

respondenterna är representativa för populationen, och bedömer svarsfrekvensen som 

tillräcklig. Det är en hyfsat homogen grupp, vi tror inte att små företag skiljer sig så mycket 

åt i uppfattningen av hur bortvalet av revision påverkat dem. Resultaten går därför att 

generalisera till hela populationen av företag utan revision. 

 

 
Figur 2: Totalt urval, bortfall och antal svar 

 

Det första utskicket av enkäten gav oss 489 svar, vi var tvungna att skicka enkäten i två 

omgångar eftersom det existerade en gräns för hur många mail som går att skicka per dag. 

Detta gjorde att vi skickade första omgången den 17e mars och den andra den 18e mars. 

Sedan skickade vi en påminnelse den 24e och den 25e mars med ett följebrev (se appendix 

3) där vi förklarade vikten av företagens deltagande. Vi tyckte det räckte med en påminnelse 

då det kan vara påträngande att skicka fler och vi trodde inte att svarsfrekvensen skulle öka 

nämnvärt av en tredje påminnelse utan att de som var villiga att svara nu hade gjort det. Efter 

påminnelsen fick vi 142 respondenter. Totalt besvarade alltså 631 respondenter på enkäten. 
 

Bortfall pga. ingen 
e-mail ; 7443

Bortfall pga. 
"delivery failure"; 

134

Bortfall pga. 
uteblivna svar; 

1792

Ej giltiga svar pga. 
har revision; 121

Giltiga svar; 510

Svar och bortfall
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Figur 3: Svarsfrekvens per dag 

 

4.6 Databearbetning 
 

Efter insamlingen av alla respondenters svar i Google Docs exporterade vi svaren till Excel 

där vi började med att plocka bort de som svarat ”Ja” på frågan om de har revision av sitt 

företag då dessa inte är representativa för vår undersökning. Sedan kodade vi de svar som 

inte redan bestod av siffror för att sedan kunna analysera dem i SPSS. Det var 17 frågor som 

hade svar som bestod av bokstäver. En av dessa 17 frågor var frågan om omsättning och den 

frågan hade från början 7 olika alternativ som vi nu valde att sammanställa till tre olika 

grupper; liten, mellan och hög för att enklare kunna analysera denna fråga. Även frågan om 

vilken revisionsbyrå företagen har ändrades från att ha nio olika alternativ till att ha två, 

antingen Big-4 eller annan revisionsbyrå.  
 

När vi var klara med kodningen exporterade vi den färdiga filen till SPSS som är ett program 

som används för statistisk analys av data. Där genomförde vi olika typer av tester och 

regressioner för att analysera de svar vi fått av företagen genom enkäten. Sammanställningar 

över svaren och tolkningar av de olika testerna och regressionerna visar vi i nästa avsnitt. 
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5. Empiri 
 

Empirikapitlet kommer inledas med en beskrivning av upplägget. Sedan kommer vi 

presentera alla frågor från enkäten i tabeller genom respondenter i både antal och procent, 

medelvärden, standardavvikelser och signifikans. I det tredje avsnittet kommer vi visa de 

regressionsanalyser vi gjort och analyserar resultaten för att kunna se hur de oberoende 

variablerna påverkar de beroende variablerna. 
 

 

5.1 Empirins upplägg 
 

Den första delen av vår empiri kommer bestå av en genomgång av alla frågor i enkäten. Vi 

har genomfört one-sample t-tester och även tagit fram frekvenser (svarsfördelningar) och 

deskriptiv data (medelvärde och median). T-tester innebär att forskaren testar en variabel åt 

gången för att se om medelvärdet för en specifik grupp skiljer sig från ett förvalt värde. Vi 

har i våra test använt värdet 3 då vi i frågorna med likertskala använder en skala på 1-5. För 

varje fråga har vi gjort en tabell som visar respondenternas svar genom procent, medelvärden 

och standardavvikelser. Med hjälp av dessa tabeller skriver vi och förklarar respondenternas 

svar. Vissa av tabellerna i kommande delkapitel besvarar de nio forskningsfrågor som 

ställdes upp i den teoretiska referensramen (se kapitel 3). 
 

I nästa del av detta kapitel kommer vi att visa de regressionsanalyser vi genomfört på de 

frågor vi tycker var mest intressanta att analysera. Vi har valt att göra regressionsanalyser på 

internkontroll, skatt, lån, tidsbesparing och nytta. Dessa fem områden valde vi då vi har 

skrivit om dessa i teorikapitlet och därför tycker är mest intressanta och viktiga att undersöka. 

Vi har gjort två typer av regressioner för de olika delarna. För skattekontroller, omfattning 

på internt arbete och tidsbesparing har vi genomfört logistiska regressioner. För lånevillkor, 

kvalitet, tidsåtgång för interna kontroller och fördelar med att välja bort revision och tillgång 

till redovisningsexpertis har vi gjort linjära regressioner för att kunna se hur de oberoende 

variablerna påverkar beroendevariablerna. 
 

5.2 Frågornas svarsfördelning och t-tester 
 

Bakgrundsfaktorer 

 

Första frågan ställde vi för att säkerställa att respondenterna hade valt bort revision, eftersom 

Retriever Business som databas kan ha bristande information och företag som ännu har 

revision därför kan ha kommit med i urvalet. Eftersom det finns ja-svar på denna fråga visade 

sig detta antagande om databasen vara korrekt och hädanefter har vi därför exkluderat alla 

ja-svar då dessa inte är relevanta för studien. Vi går därmed vidare med enbart nej-svar, det 

vill säga alla som har valt bort revision i sammanställningen av alla andra svar samt de tester 

som gjorts och kommer redovisas senare i kapitlet. 
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Företag med och utan revision 

 Antal Procent 

Med 121 19,18 % 

Utan 510 80,82 % 

Totalt 631 100 % 
Tabell 1: Svarsfördelning på fråga 1 gällande revision 

 

Huruvida företaget är en koncern eller inte talar om för oss hur företagets struktur kan se ut. 

Tabellen visar att största delen av de tillfrågade företagen inte ingår i en koncern (89,2 %), 

företag som uppgett att de antingen är ett moderbolag eller ett dotterbolag har ungefär lika 

stora andelar (4,3 % respektive 4,5 %), men totalt sett är koncernföretagen en väldigt liten 

del av de tillfrågade.  

 

Företag som ingår i en koncern 

 Antal Procent Giltig procent 

Ja, det är ett moderbolag 22 4,30 % 4,40 % 

Ja, det är ett dotterbolag 23 4,50 % 4,60 % 

Nej 455 89,20 % 91,00 % 

Saknas 10 2 %  

Totalt 510 100 %  
Tabell 2: Svarsfördelning på fråga 2 gällande koncern 

 

Företagens omsättning har vi grupperat i tre grupper för att enklare kunna bearbeta datan. Vi 

har gjort en grupp med hög omsättning (”Hög” i tabellen), vilken innehåller företag som har 

en omsättning på 2 000 000 kr – mer än 3 000 000 kr. En grupp med medelhög omsättning 

(”Mellan” i tabellen och alla tester hädanefter) som innehåller företag med 1 000 000 kr – 

1 999 999 kr i omsättning. En grupp med låg omsättning (”låg” i tabellen) som innehåller 0 

kr – 999 999 kr i omsättning. Att dela upp omsättningen i 3 kategorier om 1 000 000 kr 

vardera ansåg vi gav dem en jämn fördelning. Företagen som hade mer än 3 000 000 kr i 

omsättning uppgick till 34 stycken och företag som hade omsättning under 500 000 kr 

uppgick även dem till 34 stycken. Vi har valt att ha med även dessa trots att de inte ingick i 

vårt tänkta urval. Varför de kommit med beror på att Retriever Business har haft felaktig 

information, men vi anser ändå att de är representativa för urvalet då huvudsaken är att de 

inte har revision. Tabellen visar att den största delen av urvalet har en omsättning mellan 

1 000 000 kr och 1 999 999 kr (44,3 %), hög och låg omsättning är ungefär lika stora, 26,3 

% hade hög omsättning år 2014 och 27,6 % hade låg omsättning år 2014. Utifrån denna 

fördelning av svaren är alltså omsättningen hos företagen normalfördelad. 

 

Företagens omsättning räkenskapsåret 2014 

Omsättning N Procent Giltig procent 

Hög (2 000 000 kr - mer än 3 000 000 kr) 134 26,30 % 26,75 % 

Mellan (1 000 000 kr - 1 999 999 kr) 226 44,30 % 45,11 % 

Låg (0 kr - 999 999 kr) 141 27,60 % 28,14 % 

Saknas 9 1,80 %  

Totalt 510 100 %  
Tabell 3: Svarsfördelning på fråga 3 gällande omsättning 
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Det är till största del VD:n inom företaget som har besvarat vår enkät (81,8 %), 

ekonomiansvariga som svarat består av 8,8 % och andra personer inom företaget 7,8 %. Vi 

förlitar oss dock på att de som besvarat enkäten har tillräcklig kunskap om hur bortvalet av 

revision påverkat företaget för att kunna besvara den. Denna fråga fungerar därför som en 

bakgrundsfråga. 

 

Respondentens befattning inom företaget 
Befattning Antal Procent 

VD 417 81,80 % 

Ekonomiansvarig 45 8,80 % 

Annat 40 7,80 % 

Saknas 8 1,60 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 4: Svarsfördelning fråga 4 gällande befattning 
 

Följande fråga har som syfte att säkerställa att personen som besvarar har varit med och 

upplevt konsekvenser av att välja bort revision, vilket enligt oss kräver att personen varit 

delaktig inom företaget mer än 1 år. Som tabellen visar finns det ingen respondent som 

arbetat mindre än ett år inom företaget, detta ser vi som väldigt positivt och därför anses alla 

svar som trovärdiga. Vidare har majoriteten av alla respondenter arbetat inom företaget i mer 

än 10 år, vilket stärker vår studie då dessa respondenter har väldigt lång erfarenhet av 

verksamheten inom företaget. 

 

Respondentens arbetslängd inom företaget 
Antal år Antal Procent 

Mindre än 1 år 0 0 % 

1-5 år 29 5,70 % 

6-10 år 43 8,40 % 

Mer än 10 år 432 84,70 % 

Saknas 6 1,20 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 5: Svarsfördelning fråga 5 gällande arbetslängd inom företaget 
 

Respondentens aktiva deltagande vid bortvalet av revision ger denna studie större 

trovärdighet och var därför en nödvändig fråga att ställa. Största delen av respondenterna (92 

%) har deltagit aktivt vid bortvalet av revision, däremot ser vi inte på de 27 personer som 

inte aktivt deltagit som mindre trovärdiga; de som inte aktivt deltagit i bortvalet kan ändå ha 

upplevt eventuella konsekvenser och anses lika lämpade att svara på studien. 

 

Respondentens deltagande vid bortvalet av revision 
Deltagande Antal Procent 

Deltog aktivt 469 92 % 

Deltog inte aktivt 27 5,30 % 

Saknas 14 2,70 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 6: Svarsfördelning fråga 6 gällande aktivt deltagande vid bortvalet av revision 
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Nästa fråga fungerar som en bakgrundsfråga till kommande frågor om utomstående ägare, 

eftersom enbart företag som har utomstående ägare kan svara på dem. Här ser vi att det endast 

är en liten del av respondenterna (8,2 %, alltså 42 stycken) som uppgett att företaget har en 

eller flera utomstående ägare som inte är delaktiga i den dagliga verksamheten. Detta kan 

bero på att de tillfrågade företagen är små och därför inte har utomstående ägare.  

 

Företag med utomstående ägare 
Har utomstående ägare Antal Procent 

Ja 42 8,20 % 

Nej 461 90,40 % 

Saknas 7 1,40 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 7: Svarsfördelning fråga 7 gällande utomstående ägare 
 

Följande fråga fungerar som en bakgrundsfråga för att veta till vilken grad respondenterna 

kan ha upplevt konsekvenser av att ha valt bort revision. Logiskt sett bör de som valde bort 

revision år 2010 ha upplevt fler konsekvenser än de som valde bort revision 2015. Delen av 

de som valde bort revision 2015 är väldigt liten, det är enbart 17 stycken, alltså 3,3 % av våra 

respondenter som uppgett att de valt bort revision i år. 

 

År vid bortval av revision 
År Antal Procent 

2010 79 15,50 % 

2011 81 15,90 % 

2012 105 20,60 % 

2013 140 27,50 % 

2014 77 15,10 % 

2015 17 3,30 % 

Saknas 11 2,20 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 8: Svarsfördelning fråga 8 gällande vilket år revision valdes bort 
 

Här har respondenterna fått uppge vilken revisionsfirma de anlitade innan de valde bort 

revision. Respondenterna fick välja mellan olika alternativ som vi sedan delade in i Big-4 

och annan, detta eftersom Big-4 är de dominerande revisionsfirmorna på marknaden och 

därmed brukar litteratur dela in revisionsfirmor på detta sätt. 24,7 % av respondenterna 

uppger att de hade en av Big-4 firmorna och 75,3 % hade en annan firma innan de valde bort 

revision. 

 

Företagens revisionsfirma innan bortvalet av revision 
Firma Antal Procent 

Big-4 126 24,70 % 

Annan 384 75,30 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 9: Svarsfördelning fråga 9 gällande revisionsfirma 
 

Här ser vi att medelvärdet för revisionsarvodet ligger på 19 403 kr och medianen är något 

lägre, 15 000 kr. Standardavvikelsen är 27 131 kr vilket innebär att spridningen i urvalet är 
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ganska hög. Värdena ändras något när vi rensat bort de tre lägsta och tre högsta värdena. De 

tre lägsta som plockats bort är 800 kr, 1500 kr och 3000 kr och de tre högsta som plockats 

bort är 100 000 kr, 220 000 kr och 500 000 kr. Dessa plockades bort för att de skiljde sig 

mycket från de övriga. Medelvärdet blir ca 2000 kr lägre (17 834 kr). Spridningen i urvalet 

blir betydligt lägre då standardavvikelsen är 11 206, dock är spridningen fortfarande hög 

inom populationen, vilket antagligen beror på vilken revisionsfirma företagen hade innan de 

valde bort revision. Rimligtvis är de större och mer kända firmorna dyrare, detta är dock inte 

något som kommer undersökas i denna studie och det finns befintlig forskning på detta för 

de som är nyfikna. Percentilerna skiljer sig inte mycket åt, 25 % av urvalet betalade ett 

revisionsarvode under 10 000, nästkommande 25 % betalade ett revisionsarvode mellan 

10 000 kr och 15 000 kr, vidare betalade 25 % mellan 15 000 kr och vid rensat urval 21 250 

kr eller vid orensat urval 20 750 kr, vilket är något högre. Resterande 25 % betalade ett 

revisionsarvode som var högre än detta. Andelen respondenter som har svarat på denna fråga 

är 89,8 %, varför vissa saknas beror antagligen på att de inte vetat eller kunnat uppskatta hur 

stor deras revisionsarvode var det senaste året de hade revision, det är möjligt att de 

respondenter som saknas helt enkelt inte kommer ihåg.  

 

Revisionsarvode senaste året företaget hade revision 
 Medelvärde Median Std. Avv. Antal Procent Percentiler 

      Q1 Q2 Q3 

Skrivet i kr orensat 19 403  15 000   27 131     10 000 15 000 20 750 

Skrivet i kr rensat 17 834  15 000  11 206   10 000 15 000 21 250 

Antal svarande       458 89,80 %  

Saknas    52 10,20 %  

Totalt    510 100 %  
Tabell 10: Svarsfördelning fråga 10 gällande revisionsarvode 
 

Nästa fråga visar att största delen av företagen (64,7 %) anlitar en redovisningskonsult för att 

upprätta redovisningen, 22,7 % har en egen anställd som sköter redovisningen och 4,1 % 

anlitar en annan extern person för ändamålet medan 6,5 % har en närstående person till någon 

inom företaget som upprättar redovisningen. Vid kommande regressionsanalyser är det 

nödvändigt att slå ihop kategorierna för att kunna utföra analyserna. Därför kommer enbart 

kategorierna ”egen anställd” och ”redovisningskonsult, annan extern person eller närstående 

till någon inom företaget” finnas. Den sistnämnda kategorin har en gemensam fördelning på 

73,3 %, största delen av upprättandet av redovisning hos företagen utförs alltså av en person 

som inte är anställd inom företaget.  

 

Personen som upprättar företagets redovisning 
Befattning Antal Procent 

Egen anställd 116 22,70 % 

Redovisningskonsult 330 64,70 % 

Annan extern person 21 4,10 % 

Närstående person till någon inom företaget 33 6,50 % 

Saknas 10 1,80 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 11: Svarsfördelning fråga 11 gällande upprättande av redovisning 
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Endast 20,2% av företagen anlitade revisor för något annat än revision innan bortvalet, denna 

fråga visar således att den största funktionen revisorer fyller för små aktiebolag är att revidera 

företagen, vilket är något som dessa företag har valt bort sedan dess. 

 

Företag som anlitat revisorn för något annat än revision innan bortvalet  
 Antal Procent 

Ja 103 20,20 % 

Nej 386 75,70 % 

Saknas 21 4,10 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 12: Svarsfördelning fråga 12 gällande anlitande av revisor för annat än revision 
 

Företagen upplever inte att de har fått mer internt arbete med redovisning sedan de valde bort 

revision, hela 92,7% har svarat nej på frågan, enbart 4,5 % upplever att de har fått mer internt 

arbete med redovisning sedan revisionen valdes bort. 

 

Företags upplevelser gällande omfattning på internt arbete med redovisning sedan bortvalet 
Större omfattning på internt arbete Antal Procent 

Ja, mer internt arbete 23 4,50 % 

Nej 473 92,70 % 

Saknas 14 2,70 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 13: Svarsfördelning fråga 13 gällande internt arbete med redovisning 

 

Endast två av respondenterna har behövt anlita någon ny person som sköter redovisningen 

sedan de valde bort revision, vi kan alltså dra slutsatsen att en konsekvens av att välja bort 

revision inte är att nyanställningar behöver ske för hjälp med redovisning och därför kommer 

inga ytterligare analyser ske av denna fråga. 

 

Företag som behövt anställa någon ny för upprättande av redovisningen sedan bortvalet 
 Antal Procent 

Har anställt 2 0,40 % 

Har inte anställt 496 97,30 % 

Saknas 12 2,40 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 14: Svarsfördelning fråga 14 gällande nyanställning för redovisning 
 

Cirka en fjärdedel av respondenterna har behövt anlita en revisor för antingen rådgivning, 

hjälp med årsbokslut eller löpande bokföring, här är det möjligt att ett, två eller alla alternativ 

stämmer in hos företagen som uppgett att de har anlitat revisor för annat än revision sedan 

de valde bort revison. Det var nödvändigt att slå ihop alla tre svarsalternativ till ett enda 

jakande svar för att vidare kunna bearbeta datan. Det huvudsakliga syftet med frågan är dock 

om de har anlitat revisor för något annat än revision sedan de valde bort revision, vilket de 

två befintliga kategorierna ”ja” och ”nej” uppfyller. Tabellen visar att revisorer därmed kan 

uppfylla andra roller inom företag än revision sedan revisionen valdes bort, och att de anlitas 

för annat än revision efter bortvalet i ungefär samma utsträckning som innan företagen valde 

bort revision. 
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Företag som har anlitat revisor sedan de valt bort revision 
 Antal Procent 

Ja, för rådgivning och/eller hjälp med årsbokslut och/eller för 

löpande bokföring 

116 22,70 % 

Nej 384 75,30 % 

Saknas 10 2 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 15: Svarsfördelning fråga 15 gällande anlitande av revisor 

 

Resultatet i följande fråga visar att respondenterna upplever det blivit lite lättare att få 

redovisningsexpertis sedan de valde bort revision, hela 87,3 % av företagen har valt detta 

alternativ. Medelvärdet ligger vid 2,9, vilket är väldigt nära svaret ”Ingen skillnad”. 

Företagen har således inte upplevt någon skillnad i tillgången till redovisningsexpertis sedan 

bortvalet. Standardavvikelsen från medelvärdet är 0,47, vilket innebär att det är en låg 

spridning i urvalet.  

 

Företag som upplever att det har blivit svårare att få redovisningsexpertis sedan bortvalet 
 Antal Procent Medelvärde Std. Avv. 

Ja, mycket svårare 21 4,10 %     

Ja, lite svårare 1 0,20 %   

Ingen skillnad 18 3,50 %     

Nej, lite lättare 445 87,30 %   

Nej, mycket lättare 12 2,40 %     

Saknas 13 2,50 %   

Totalt 510 100 %   

   2,9 0,47 

Tabell 16: Svarsfördelning fråga 16 gällande redovisningsexpertis 

 

Interna kontroller 
 

Majoriteten upplever inte att de behövt varken fler eller färre interna kontroller sedan de valt 

bort revision. Det är bara 1 % som har mycket fler och 2 % som har några fler interna 

kontroller nu sedan de valde bort revision. Denna fråga är ganska normalfördelad då 3,7 % 

uppger att de har några färre interna kontroller sedan de valde bort revision och 0,6 % uppger 

att de har mycket färre nu. Medelvärdet på denna fråga är 3,01, vi kan utifrån det säga att det 

inte är någon förändring i omfattningen på interna kontroller. Standardavvikelsen är 0,35 

vilket ligger nära medelvärdet och innebär att det är liten spridning i urvalet. One-sample t-

test är inte signifikant på 0,05 nivån. Detta besvarar forskningsfråga 7. 

 

Företags upplevelse om omfattningen på interna kontroller har förändrats sedan bortvalet 
 Antal Procent Medelvärde Std. Avv. Sig. 

Mycket fler 5 1 %      

Några fler 10 2 %    

Ingen förändring 461 90,40 %      
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Några färre 19 3,70 %    

Mycket färre 3 0,60 %      

Saknas 12 2,40 %    

 Totalt 510  100 %    

   3,01 0,35 0,523 
Tabell 17: Svarsfördelning fråga 17 gällande omfattning på interna kontroller 
 

Medelvärdet på nedanstående fråga är 2,667 vilket innebär att det inte är någon skillnad på 

tidsåtgången eller att respondenten inte instämmer. Standardavvikelsen är 0,787, det är lite 

högre spridning på denna fråga än tidigare frågor. Majoriteten (77,6 %) uppger att de inte 

märkt någon skillnad i tidsåtgången av interna kontroller, en större andel av populationen 

(16,7 %) uppger att de inte instämmer alls med påståendet. I övrigt är det väldigt små andelar 

av urvalet som har andra åsikter, se tabellen nedan. T-testet är signifikant. Genom detta 

besvaras forskningsfråga 8. 

 

Företagens upplevelser huruvida de interna kontrollerna har blivit mer tidskrävande 
 Antal Procent Medelvärde Std. Avv. Sig. 

1 Instämmer inte alls 85 16,70 %      

2 8 1,60 %    

3 396 77,60 %      

4 8 1,60 %    

5 Instämmer helt 2 0,40 %      

Saknas 11 2,20 %    

 Totalt 510  100 %    

   2,667 0,787 0,000 
Tabell 18: Svarsfördelning fråga 18 gällande tidsåtgång för interna kontroller 

 

Tidsbesparing 
 

26,9 % av de svarande upplever en tidsbesparing av att ha valt bort revision, alltså mer än en 

fjärdedel. Dock upplever inte majoriteten det. I kommentarerna till vår enkät är det dock 

många som kommenterat att bortvalet av revision är det bästa de gjort och att det bara var en 

onödig kostnad, därmed finns det andra fördelar än bara tidsbesparing av att välja bort 

revision, vilket undersöks vidare i fråga 28. Detta besvarar forskningsfråga 9. 

 

Företag som upplever att de besparat tid genom att välja bort revision 
 Antal Procent 

Ja 137 26,90 % 

Nej 360 70,60 % 

Saknas 13 2,50 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 19: Svarsfördelning fråga 29 gällande tidsbesparing 
 

Nästa fråga har blivit besvarad av 111 respondenter, vilket innebär att 26 av de respondenter 

som uppger att de har besparat tid inte har gjort någon uppskattning på hur mycket tid de 

besparat. Medelvärdet på hur mycket tid som besparats per månad är 2,67 timmar, medianen 
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är 2 timmar per månad. Standardavvikelsen är låg då den ligger nära medelvärdet och är 

2,792 timmar per månad.  

 

 

Företagens uppskattning på hur mycket tid de besparat per månad 
 Antal Medelvärde tim. Median tim. Std. Avv. Tim. 

Svar  111 2,67 2 2,792 

Saknas 399    

Totalt 510    
Tabell 20: Svarsfördelning fråga 20 gällande uppskattning för tidsbesparing 

 

Skatt 

 
Endast 13 personer har uppgett att de fått fler skattekontroller sedan de valde bort revision, 

majoriteten, 95,2 % upplever alltså inte detta, och vi kan då dra slutsatsen att skattekontroller 

inte kommer bli fler vid bortvalet av revision. Detta besvarar forskningsfråga 6. 

 

Företagens upplevelser gällande huruvida de fått fler skattekontroller sedan bortvalet 
Fler skattekontroller Antal Procent 

Ja 13 2,50 % 

Nej 485 95,10 % 

Saknas 12 2,40 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 21: Svarsfördelning fråga 21 gällande skattekontroller 

 

Lån och lånevillkor 
 

Det är en väldigt liten del av urvalet som har tagit upp ett nytt lån sedan de valde bort revision 

(31 respondenter, 6,1 %), denna fråga ansåg vi nödvändig som en bakgrundsfråga till fråga 

23; de som tagit upp ett nytt lån vet också om det blivit svårare att få lån beviljat. 

 

Företag som har tagit upp ett nytt lån sedan de valde bort revision 
Tagit upp nytt lån Antal Procent 

Ja 31 6,10 % 

Nej 466 91,40 % 

Saknas 13 2,50 % 

Totalt 510 100 % 
Tabell 22: Svarsfördelning fråga 22 gällande lån 
 

Av dessa 31 respondenter som har tagit upp ett nytt lån sedan de valde bort revision har 20 

uppgett att det inte är någon skillnad. Fördelningen på svaren är signifikant skilda på 0,05-

nivån från medelvärdet 3 i ett T-test, men eftersom det är få som svarat på frågan läggs det 

inte stor vikt vid detta. Medelvärdet är 2,529 vilket innebär att det inte blivit svårare att få 

lån. Standardavvikelsen är hög på 1,107 vilket innebär att det är hög spridning inom 

populationen. Detta är de enda tester som kommer utföras på denna fråga då det är ett väldigt 

lågt antal respondenter som kunnat svara på frågan och resultaten kommer inte kunna 

generaliseras. Detta besvarar forskningsfråga 3. 
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Företags upplevelser om det har blivit svårare att få lån nu jämfört med när ni hade revision 
 Antal Procent Giltig procent Medelvärde Std. Avv. Sig. 

1 Instämmer inte alls 9 17,60 % 29 %      

2 0 0 % 0 %    

3  20 3,90 % 64,50 %      

4 0 0 % 0 %    

5 Instämmer helt 2 4,00 % 6,50 %      

Har ej tagit upp nytt lån 479 93,90 %     

 Totalt 510  100 %      

    2,529 1,107 0,032 
Tabell 23: Svarsfördelning fråga 23 gällande lånebeviljande 
 

Nedanstående fråga visar att majoriteten (78,8 %) inte upplever någon skillnad på 

lånevillkoren sedan de valde bort revision, en större del (11,6 %) instämmer inte alls med 

påståendet och endast små delar av det totala urvalet har andra åsikter. Av enbart de som 

svarat blir andelarna lite större, majoriteten (85,5 %) har inte märkt någon skillnad och den 

större delen (12,6 %) instämmer inte alls. Medelvärdet är 2,745 vilket innebär att företaget 

inte märkt någon skillnad sedan bortvalet av revision. Standardavvikelsen är 0,6681, vilket 

är medelhög spridning på frågan i urvalet. T-testet är signifikant på 0,01-nivån från 

medelvärdet 3. Här besvaras forskningsfråga 4. 

 

Företags upplevelser om lånevillkoren har blivit sämre sedan de valde bort revision 
 Antal Procent Giltig procent Medelvärde Std. Avv. Sig. 

1 Instämmer inte alls 59 11,60 % 12,60 %      

2 6 1,20 % 1,30 %    

3  402 78,80 % 85,50 %      

4 2 0,40 % 0,40 %    

5 Instämmer helt 1 0,20 % 0,20 %      

Saknas 40 7,80 %     

Totalt  510 100 %      

    2,745 0,681 0,000 
Tabell 24: Svarsfördelning fråga 24 gällande lånevillkor 

 

Agentkostnader 
 

I följande fråga använder vi oss av den giltiga procenten, det vill säga, de som har 

utomstående ägare. Av dessa har majoriteten (82,9 %) av de som har utomstående ägare 

uppgett att de inte märkt någon skillnad hos förtroendet hos de utomstående ägarna sedan de 

valt bort revision. Resterande respondenter (17,2 %) har uppgett att de inte instämmer alls 

med påståendet. Medelvärdet på denna fråga är 2,659, vilket innebär att företagen inte 

upplever någon skillnad på förtroendet hos de utomstående ägarna. Det är medelhög 

spridning i urvalet med 0,762 som standardavvikelse. Fördelningen på svaren är signifikant 

på 0,05-nivån. På grund av den låga svarsfrekvensen lägger vi inte hög vikt vid resultatet och 

kommer heller inte göra fler analyser av denna data. Detta besvarar forskningsfråga 1. 
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Företags upplevelser om förtroendet hos utomstående ägare har blivit lägre efter bortvalet 
 Antal Procent Giltig procent Medelvärde Std. Avv. Sig. 

1 Instämmer inte alls 7 1,40 % 17,20 %      

2 0 0 % 0 %    

3  34 6,70 % 82,90 %      

4 0 0 % 0 %    

5 Instämmer helt 0 0 % 0 %      

Har utomstående 

ägare men saknas svar 

1 0,20 %     

Saknas pga. har inga 

utomstående ägare 

468 91,80 %      

Totalt 510 100 %     

    2,659 0,762 0,007 
Tabell 25: Svarsfördelning fråga 25 gällande förtroende hos utomstående ägare 
 

På nästa fråga var det två av de som nämnt att de har utomstående ägare som valde att inte 

svara. 85 % av de som har utomstående ägare har inte fått det svårare att få investeringar från 

utomstående ägare sedan de valde bort revision. Det är ingen som tycker att det har blivit 

svårare, antingen har de inte upplevt någon skillnad eller så instämmer de inte alls med 

påståendet, vilket 12,50% har angett. Standardavvikelsen är låg (0,679) vilket tyder på att 

svaren ligger nära medelvärdet (2,725). Frågan är signifikant på 0,005 nivån. Även här lägger 

vi ingen större vikt vid resultatet eftersom antalet svar är få. Detta besvarar forskningsfråga 

2. 

 

Företags upplevelser om det har blivit svårare att få investeringar från utomstående ägare  
 Antal Procent Giltig procent Medelvärde Std. Avv. Sig. 

1 Instämmer inte alls 5 1 % 12,50 %       

2 1 0,20 % 2,50 %    

3  34 6,70 % 85 %       

4 0 0 % 0 %    

5 Instämmer helt 0 0 %  0 %       

Har utomstående ägare 

men saknas svar 

2 0,40 %     

Saknas pga. har inga 

utomstående ägare 

468 91,80 %         

Totalt 510 100 %     

    2,725 0,679 0,014 
Tabell 26: Svarsfördelning fråga 26 gällande investeringar från utomstående ägare 
 

Kvaliteten på redovisningen 
 

I princip alla företag har svarat att de inte har upplevt någon skillnad vad gäller kvaliteten på 

deras årsredovisning sedan de valt att inte ha någon revision av deras företag. Efter att vi har 

räknat bort de ogiltiga svaren ser vi att nästan 9 av 10 företag inte har upplevt någon skillnad 

i kvaliteten för deras årsredovisning. Då de flesta valt detta svarsalternativ ligger medelvärdet 
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väldigt nära 3 (3,146) kvaliteten har därmed inte blivit sämre, utan aningen bättre. 

Standardavvikelsen är 0,484, det är alltså låg spridning inom urvalet. Fördelningen på svaren 

är signifikant skilt från 3. Genom detta besvaras forskningsfråga 5.  

 

Företags upplevelser gällande om kvaliteten på årsredovisningen är sämre sedan bortvalet 
 Antal Procent Giltig procent Medelvärde Std. Avv. Sig.  

Mycket sämre 0 0 % 0 %       

Sämre 6 1,20 % 1,20 %    

Ingen skillnad 431 84,50 % 87,20 %       

Bättre 36 7,10 % 7,30 %    

Mycket bättre 21 4,10 % 4,30 %       

Saknas 16 3,10 %     

 Totalt 510 100 %      

    3,146 0,484 0,000 
Tabell 27: Svarsfördelning fråga 27 gällande kvalitet på årsredovisningen 

 

Nyttan 
 

Utifrån nedanstående tabell kan vi se att över hälften av företagen som svarat på frågan (55,10 

%) håller med om att fördelarna av att inte ha revison överstiger kostnaderna med att ha 

revision. När vi ser till den giltiga andelen av svaren ökar procenten med 2,20 procentenheter. 

Medelvärdet ligger dock på just över 4 på grund av att cirka en femtedel tycker att fördelarna 

och kostnaderna är likvärdiga. Detta visar att företagen upplever att fördelarna med bortvalet 

av revision överstiger kostnaderna av att ha det. Standardavvikelsen är 1,276 vilket är en hög 

standardavvikelse och innebär att spridningen i urvalet är stor. Även denna frågas T-test är 

signifikant och fördelningen på svaren går att generalisera. 

 

Företags upplevelser om fördelarna av bortvalet överstiger kostnaderna med att ha revision 
 Antal Procent Giltig procent Medelvärde Std. Avv. Sig. 

1 Instämmer inte alls 42 8,20 % 8,60 %       

2 7 1,40 % 1,40 %    

3  111 21,80 % 22,70 %       

4 49 9,60 % 10 %    

5 Instämmer helt 281 55,10 % 57,30 %       

Saknas 20 3,90 %     

Totalt 510 100 %      

    4,061 1,276 0,000 

Tabell 28: Svarsfördelning fråga 28 gällande nyttan av bortval av revision 

 

5.3 Regressioner 
 

5.3.1 Val av regressioner 
 

Regressioner kopplas ofta ihop med hypotesprövning, där forskaren utifrån de resultat hen 

kommit fram till i regressionsanalysen sedan förkastar eller bekräftar sin nollhypotes. I vår 

studie kommer vi som vi nämnt i tidigare kapitel att inte ha några hypotesprövningar, utan vi 
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kommer istället svara på de forskningsfrågor som vi har formulerat. Vi har valt att använda 

regressionsanalyserna till att se hur de olika oberoende variablerna påverkar de beroende 

variablerna, alltså vilket samband det finns mellan dessa. De oberoende variabler vi testar i 

detta område är de kännetecken som företag kan besitta som vi tog upp i den teoretiska 

referensramen i avsnitt 3.7. 
 

Vi har valt att ordna regressionsmodellerna efter ordningen i teorikapitlet. Detta innebär att 

den första modellen kommer förklara om företagen upplever att de har fått svårare att få 

lånevillkor sedan de valde att inte fortsätta revidera sitt företag. Modell nummer två har som 

mål att förklara om företagen upplever att kvaliteten på företagens årsredovisning försämrats 

från när de valde bort revision. Tredje modellen är till för att förklara om företagens interna 

kontroller har blivit fler sedan de valde bort revision. Nästa modell visar om företagen har 

fått mer tidskrävande interna kontroller. Modell fem förklarar om företagen känner att 

fördelarna av att ha revision överstiger kostnaderna. Om företagen har fått svårare att få 

redovisningsexpertis visas i den sjätte och sista modellen. Dessa modeller är linjära 

regressionsmodeller. De binära logistiska regressionernas syfte är att förklara ifall företagen 

som vi har tillfrågat har fått fler skattekontroller sedan de valt bort revision och detta visar 

modell nummer sju. Den åttonde modellen beskriver ifall företagen har fått mer internt 

arbete. I modell nio förklaras om företagen upplever att de sparat tid sedan de valt bort 

revision.  

 

Underlag för regressionsanalyser 

Beroende variabler Antal Medelvärde Kodning Fördelning 

Y Lånevillkor = Företagens 

upplevelse om lånevillkoren 

blivit sämre sedan de valt bort 

revision 

470 

 

 

2,745 

 

 

1= Instämmer inte alls 

2  

3  

4  

5 = Instämmer helt 

12,6 % 

1,3 % 

85,5 % 

0,4 % 

0,2 % 

Y Kvalitet = Företagens 

upplevelse om de upplever att 

kvaliteten på årsredovisningen 

blivit sämre sedan de valt bort 

revision 

494 

 

 

3,146 

 

 

1 = Mycket sämre 

2 = Sämre 

3 = Ingen skillnad 

4 = Bättre 

5 = Mycket bättre 

0 % 

1,2 % 

87,2 % 

7,3 % 

4,3 % 

 

Y Internt arbete = Företagens 

upplevelse om de fått mer 

internt arbete med redovisning 

sedan de valt bort revision 

496 

 

 

- 

 

 

1 = Ja 

 

0 = Nej 

 

4,6 % 

 

95,4% 

 

Y Skattekontroller = 

Företagens upplevelse gällande 

om huruvida de fått fler 

skattekontroller 

498 - 1 = Ja 

0 = Nej 

2,6 % 

97,4 % 

Y1 Interna kontroller = 

Företagens upplevelser gällande 

om omfattningen på de interna 

kontrollerna förändrats 

498 

 

3,01 

 

1 = Mycket fler 

2 = Några fler 

3 = Ingen förändring 

4 = Några färre 

5 = Mycket färre 

1 % 

2 % 

92,6 % 

3,8 % 

0,6 % 

Y2 Tidskrävande = Företagens 

upplevelser om de interna 

499 2,667 1= Instämmer inte alls 

2  

17 % 

1,6 % 
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kontrollerna har blivit mer 

tidskrävande 

3  

4  

5 = Instämmer helt 

79,4 % 

1,6 % 

0,4 % 

Y Spara tid = Företagens 

upplevelse om de sparat det 

497 - 1 = Ja 

0 = Nej 

27,6 % 

72,4 % 

Y Fördelar = Företagens 

upplevelse om fördelarna av att 

välja bort revision överstiger 

kostnaderna med att ha revision 

490 

 

 

4,061 

 

 

1 = Instämmer inte alls 

2  

3  

4  

5 = Instämmer helt 

8,6 % 

1,4 % 

22,7 % 

10 % 

57,3 % 

Y Redovisningsexpertis = 

företagens upplevelser om det 

blivit svårare att få 

redovisningsexpertis 

 

 

 

497 

 

 

2,9 

 

 

1 = Instämmer inte alls 

2 

3 

4 

5 = Instämmer helt 

4,2 % 

0,2 % 

3,6 % 

89,5 % 

2,4 % 

 

 

Oberoende variabler Antal Medelvärde Kodning Fördelning 

X1 Utomstående = Om 

företaget har utomstående ägare 

 

503 

 

 

- 

 

1 = Ja 

 

0 = Nej  

 8,3 % 

 

91,7 % 

X2 Big-4 = Om företaget hade 

en Big-4 firma innan de valde 

bort revision 

 

 

510 

 

 

- 

 

1 = Big-4 firma 

 

0 = Annan firma 

24,7 % 

 

75,3 % 

X3 Omsättning: 

X3.1 Hög 

X3.2 Mellan 

X3.3 Låg (referenskategori) 

 

 

134 

226 

141 

 

 

- 

 

 

1 = Hög; 0 = Annan 

1 = mellan; 0 = Annan 

1 = låg; 0 = Annan 

 

 26,8 % 

45,1 % 

28,1 % 

X4 Nytt lån 

 = Om företaget tagit upp något 

nytt lån 

497 

 

- 

 

1 = Ja 

 

0 = Nej 

6,2 % 

 

93,8 % 

 

X5 Redovisningsupprättare  
= vem som upprättar 

redovisningen inom företaget 

 

 

500 

 

 

 

- 

 

1 = Redovisningskonsult, 

annan extern person eller 

någon närstående 

0 = Egen anställd 

23,2 % 

 

76,8 % 

 

X6 Rådgivning före bortval = 

 Om företaget anställt revisor 

för annat än revision innan de 

valde bort den 

 

 

489 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 = Ja 

 

0 = Nej 

 

 

21,1% 

 

78,9% 

 

 

X7 Koncern = Om företaget 

ingår i en koncern 

 

500 

 

- 

 

1 = Ja 

0 = Nej 

 

9 % 

91 % 

X8 Rådgivning efter bortval = 

Om företaget anlitat revisor för 

något annat (än revision) efter 

bortvalet 

 

 

489 

 

 

- 

1 = Ja, för rådgivning 

och/eller hjälp med 

årsbokslut och/eller för 

löpande bokföring 

0 = Nej 

 

23,2 % 

 

 

76,8 % 
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X9 Revisionsarvode 458 19 402 - - 

Tabell 29: Beroende och oberoende variabler som används i regressionsanalyser 

 

5.3.2 Korrelationsanalys 
 

Till att börja med har vi gjort en korrelationsanalys för att försäkra oss om att de oberoende 

variablerna inte har något samband mellan varandra. Nedan kan vi se att det inte finns någon 

stark korrelation mellan de oberoende variablerna, vilket innebär att samtliga oberoende 

variabler går att använda i samma modell.  

 

 Korrelation mellan oberoende variabler 

 

 

5.3.3 Linjära regressioner 
 

Vidare analys av faktorer som vi lägger stor vikt vid utifrån den teoretiska referensramen 

utförs ett antal linjära regressioner. Den första regressionen undersöker forskningsfrågan 

huruvida företagen upplever att de fått sämre lånevillkor och vad deras svar innebär. Som 

tidigare visats i de grundläggande analyserna upplever företag ingen skillnad på 

lånevillkoren, men vad förklarar den beroende variabeln lånevillkor? Vi tror att huruvida 

företagen upplever att lånevillkoren har blivit sämre kan förklaras av vilken revisor företaget 

hade innan de valde bort revision, vilken omsättning företaget har, om de tagit ett nytt lån, 

vem som upprättar redovisningen inom företaget, om de anlitade revisor för något annat än 

revision både före och efter att de valde bort revisionen och om företaget ingår i en koncern. 

Som vi kan se är modellen signifikant på 0,01-nivån, det finns alltså ett samband mellan 

beroendevariabeln och de oberoende variablerna. Däremot är förklaringsgraden låg, endast 

2,2 % av beroendevariabeln kan förklaras av denna modell. Den enda oberoende variabeln 

som är signifikant med lånevillkoren är huruvida företagen tagit ett nytt lån eller inte, 

eftersom beta är negativt finns det ett negativt samband mellan variablerna; företag som har 

 Utomstående Big-4 Hög Mellan Nytt lån Redovisni-
ngsupprät-

tare 

Rådgivni-
ng före 
bortval 

Koncern Rådgivning 
efter 

bortval 

Revisio-
nsarvo-

de 
Utomstående 1 0,008 0,029 -0,056 0,015 0,068 -0,001 0,118 -0,077 0,139 

Big-4 0,008 1 0,030 0,038 0,063 -0,051 0,082 0,050 0,164 0,034 

Hög 0,029 0,030 1 -0,533 0,072 0,032 -0,102 0,060 0,010 0,030 

Mellan 0,056 0,038 -0,533 1 -0,034 0,017 -0,021 0,030 -0,023 0,086 

Nytt lån 0,015 0,063 0,072 -0,034 1 -0,056 0,112 -0,003 0,016 -0,005 

Redovisnings-

upprättare 

0,068 -0,051 0,032 0,017 -0,056 1 -0,018 -0,038 -0,121 0,051 

Rådgivning 

före bortval 

-0,001 0,082 -0,102 0,021 0,112 -0,018 1 -0,001 0,0371 0,021 

Koncern 0,118 0,050 0,060 0,030 -0,003 -0,038 -0,001 1 0,024 0,017 

Rådgivning 

efter bortval 

-0,077 0,164 0,010 -0,023 0,016 -0,121 0,371 0,024 1 0,001 

Revisionsarv-

ode 

0,139 0,034 0,030 0,036 -0,005 0,051 0,021 0,017 0,001 1 

Tabell 30: Korrelationsanalys för oberoende variabler 
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tagit ett nytt lån upplever att lånevillkoren har blivit sämre. Alla andra oberoende variabler 

är inte signifikanta. 

 

Lånevillkoren efter bortvalet 
 R² Β Sig. 

Modell 1 0,022  0,000 

Y Lånevillkor    

X2 Big-4  0,008 0,869 

X3.1 Hög  -0,054 0,356 

X3.2 Mellan  -0,011 0,846 

X4 Nytt lån  -0,119 0,013 

X5 Redovisningsupprättare  -0,024 0,613 

X6 Rådgivning före bortval  0,079 0,130 

X7 Koncern  -0,007 0,881 

X8 Rådgivning efter bortval  -0,016 0,759 
Tabell 31: Resultat av linjär regression med lånevillkor som beroendevariabel 
 

Gällande kvalitet ställdes en forskningsfråga om kvaliteten blivit sämre sedan bortvalet av 

revision. I sammanställningen av svaren visade sig majoriteten inte uppleva någon skillnad. 

Nästa linjära regression som gjorts handlar om sambandet mellan kvaliteten på 

årsredovisningen och samtliga oberoende variabler för att se vad kvaliteten kan bero på. Även 

här ser vi att modellen är signifikant på 0,01-nivån, vi kan med säkerhet säga att variablerna 

kan förklara kvaliteten på årsredovisningen och att det inte beror på slump. Dock är 

förklaringsgraden i denna modell också låg, 8,6 %. I denna regression är två variabler 

signifikanta på 0,01-nivån; att ha anlitat en revisor för annat än revision innan företaget valde 

bort revision (Rådgivning före bortval) och revisionsarvodet är signifikanta. Rådgivning före 

bortval har ett negativt betavärde, vilket innebär att det finns ett samband med att om 

företaget har anlitat revisor för annat än revision innan de valde bort revision upplever de att 

kvaliteten på redovisningen har blivit sämre efter att de valt bort revision. Detta är ett 

märkligt samband, vilket inte kan förklaras genom regressionen, men det finns alltså ett 

sådant samband. 

 

Kvaliteten på årsredovisningen efter bortvalet av revision 
 R² Β Sig. 

Modell 2 0,086  0,000 

Y Kvalitet    

X1 Utomstående  0,006 0,894 

X2 Big-4  -0,055 0,259 

X3.1 Hög  0,089 0,127 

X3.2 Mellan  -0,013 0,826 

X4 Nytt lån  -0,041 0,378 

X5 Redovisningsupprättare  -0,012 0,807 

X6 Rådgivning före bortval  -0,141 0,007 

X7 Koncern  -0,004 0,928 

X8 Rådgivning efter bortval  -0,046 0,380 

X9 Revisionsarvode  0,230 0,000 
Tabell 32: Linjär regression med kvalitet som beroendevariabel 
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Nästa regression som gjorts undersöker huruvida omfattningen på interna kontroller kan 

förklaras av samtliga oberoende variabler. Modellen är signifikant på 0,01-nivån men har 

även den en låg förklaringsgrad (3,9 %). Vi kan vidare se att variablerna Big-4 och 

revisionsarvode är signifikanta enskilt. Översätter vi resultaten kan vi se att de som har anlitat 

en Big-4 firma innan de valde bort revision upplever att de har fått fler interna kontroller. 

Vidare kan vi även se att de företag som betalt ett högre revisionsarvode upplever att de fått 

färre interna kontroller sedan bortvalet. 

 

Omfattningen på interna kontroller 
 R² Β Sig. 

Modell 3 0,039  0,000 

Y1 Interna kontroller    

X1  Utomstående  0,029 0,553 

X2  Big-4  -0,114 0,021 

X3.1  Hög   0,077 0,195 

X3.2  Mellan  0,041 0,495 

X4 Nytt lån  -0,047 0,337 

X5 Redovisningsupprättare  -0,072 0,142 

X6  Rådgivning innan bortval  0,002 0,965 

X7 Koncern  0,067 0,176 

X8  Rådgivning efter bortval  0,021 0,688 

X9 Revisionsarvode  0,101 0,045 
Tabell 33: Linjär regression med interna kontroller som beroendevariabel 
 

Som en alternativ modell vad gäller interna kontroller har vi gjort en regression på om 

tidsåtgången för interna kontroller har blivit fler. Även denna modell är signifikant och har 

en låg förklaringsgrad (4,4 %). Två variabler är signifikanta: om en egen anställd har 

upprättat redovisningen upplever företagen att de interna kontrollerna har blivit mer 

tidskrävande. Om företaget ingår i en koncern upplever de inte att de interna kontrollerna har 

blivit mer tidskrävande. 

 

Tidsåtgång för interna kontroller 
 R² Β Sig. 

Modell 4 0,044  0,000 

Y2  Tidskrävande    

X1 Utomstående  -0,007 0,881 

X2 Big-4  -0,028 0,570 

X3.1 Stor  0,111 0,061 

X3.2 Mellan  0,111 0,062 

X3.3 Nytt lån  -0,069 0,154 

X7 Redovisningsupprättare  -0,137 0,005 

X9 Rådgivning före bortval  0,045 0,392 

X10 Koncern  -0,103 0,036 

X12 Rådgivning efter bortval  -0,024 0,650 

X15 Revisionsarvode  0,021 0,679 
Tabell 34: Linjär regression med tidskrävande som beroendevariabel 
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I denna regression prövas sambandet med att fördelarna med att välja bort revision överstiger 

kostnaderna med att ha revision mot samtliga oberoende variabler. Denna modell är 

signifikant på 0,01-nivån, det finns ett icke-slumpmässigt samband mellan dessa oberoende 

variabler och beroendevariabeln. Förklaringsgraden är dock låg, dessa oberoende variabler 

förklarar endast 6,2 % av beroendevariabeln. Även här finns två enskilt signifikanta variabler, 

Nytt lån och Revisionsarvode. De som har tagit upp ett nytt lån upplever inte att fördelarna 

med att välja bort revision överstiger kostnaden med att ha revision. Ju högre 

revisionsarvodet var innan företaget valde bort revision desto mer upplever företaget att 

fördelarna med att välja bort revision överväger kostnaden med att ha revision. En variabel 

som är på gränsen till signifikant är om företaget anlitat en revisor för rådgivning eller dylikt 

efter bortvalet av revision; har företagen inte anlitat en revisor för rådgivning eller dylikt 

tycker de att fördelarna överväger kostnaderna. 

 

Fördelar med att välja bort revision 
 R² Β Sig. 

Modell 5 0,062  0,000 

Y Fördelar    

X1 Utomstående  0,055 0,264 

X2 Big-4  0,074 0,133 

X3.1 Hög  -0,054 0,444 

X3.2 Mellan  -0,010 0,865 

X4 Nytt lån  -0,149 0,002 

X5 Redovisningsupprättare  0,010 0,836 

X6 Rådgivning före bortval  -0,095 0,075 

X7 Koncern  0,018 0,709 

X8 Rådgivning efter bortval  -0,097 0,067 

X9 Revisionsarvode  0,102 0,042 
Tabell 35: Linjär regression med fördelar som beroendevariabel 
 

Här undersöker vi sambandet mellan om företaget upplever att redovisningsexpertis är 

svårare att få sedan bortvalet av revision och de oberoende variablerna vilken revisionsbyrå 

företaget hade innan bortvalet, vilken omsättning företaget hade, vem som upprättar 

redovisningen, om revisor anlitats för annat än revision både före och efter bortvalet och 

vilket revisionsarvode företaget betalade åt revisorn innan bortvalet. Modellen är signifikant 

med en väldigt låg förklaringsgrad men ingen enskild variabel är signifikant vilket är märkligt 

då modellen är det. Vad detta beror på är svårt att säga. 

 

Tillgång till redovisningsexpertis 

 R² Β Sig. 

Modell 6 0,014  0,000 

Y  Redovisningsexpertis    

X2 Big-4  -0,037 0,454 

X3.1 Hög  0,103 0,084 

X3.2 Mellan  0,097 0,108 

X5 Redovisningsupprättare  0,002 0,964 

X6 Rådgivning före bortval  0,019 0,725 

X8 Rådgivning efter bortval  0,052 0,321 
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X9 Revisionsarvode  -0,071 0,159 
Tabell 36: Linjär regression med redovisningsexpertis som beroende variabel 

 

5.3.4 Logistisk regression 
 

Med denna regression undersöks vad företags uppfattning om omfattningen på 

skattekontroller förändrats efter bortvalet av revision. Vi kan se att förklaringsgraden är 15,6 

% och att modellen är signifikant, men att inga enstaka oberoende variabler är signifikanta. 

Resultatet är därmed svårtolkat, men vi kan säga att skattekontroller kan förklaras av dessa 

variabler tillsammans, men inte att de oberoende variablerna enskilt kan förklara 

omfattningen på skattekontroller. 

 

Omfattning på skattekontroller 

 Nagelkerke R² Β Sig. 

Modell 7 0,156  0,000 

Y Skattekontroller    

X2 Big-4   -0,094 0,910 

X3.1 Hög  -17,710 0,996 

X3.2 Mellan  -0,115 0,873 

X4 Redovisningsupprättare  -0,085 0,922 

X6 Rådgivning före bortval  1,096 0,135 

X7 Koncern  -17,537 0,998 

X8 Rådgivning efter bortval  -1.501 0,200 

X9 Revisionsarvode  0,000 0,155 
Tabell 37: Logistisk regression med skattekontroller som beroendevariabel 
 

I följande regression undersöker vi vilka samband som kan finnas mellan att företag upplever 

att de fått mer internt arbete med redovisningen sedan bortvalet av revision och de oberoende 

variablerna. Vi kan se att modellen är signifikant och att internt arbete därför kan förklaras 

av dessa variabler och inte beror av slump. Enskilt signifikanta variabler är Utomstående och 

Big-4; om företaget har utomstående ägare har företaget fått mer internt arbete med 

redovisningen och om företaget haft en Big-4firma som revisorsfirma innan företaget valde 

bort revision har de även då fått mer internt arbete med redovisningen. Om de anlitade revisor 

för annat än revision innan bortvalet (rådgivning före bortval) är signifikant på 0,1-nivån och 

skulle kunna sägas ha ett säkert samband, men här har det inget samband eftersom nivån som 

används för signifikans är 0,05. Modellen har en förklaringsgrad på 18,1 %, detta innebär 

alltså att 18,1 % av om det interna arbetet har blivit mer kan förklaras av dessa variabler. 

 

Omfattning på internt arbete 
 Nagelkerke R² Β Sig. 

Modell 8 0,181  0,000 

Y Internt arbete    

X1  Utomstående  1,601 0,027 

X2 Big-4  1,431 0,004 

X3.1 Hög  -0,564 0,464 

X3.2 Mellan  0,300 0,598 

X4 Nytt lån  -0,596 0,590 
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X5 Redovisningsupprättare  -0,560 0,283 

X6 Rådgivning före bortval  0,905 0,100 

X7 Koncern  -18,654 0,998 

X8 Rådgivning efter bortval  0,335 0,555 

X9 Revisionsarvode  0,000 0,516 
Tabell 38: Logistisk regression med internt arbete som beroende variabel 
 

Denna regression har som syfte att undersöka vad tidsbesparing på grund av bortvalet av 

revision kan förklaras av. Utifrån tabellen syns att denna modell är signifikant och att 

variablerna kan förklara tidsbesparingen, men förklaringsgraden är låg (5,8 %). Här finns en 

enskilt signifikant variabel, vid ett högre revisionsarvode till revisor upplever företaget att de 

har besparat tid genom att välja bort revision. Om företaget har anlitat revisor för rådgivning 

eller dylikt efter bortvalet av revision upplever de inte att de sparat tid. Det senaste sambandet 

är dock endast signifikant på 0,1-nivån varför vi inte lägger någon större vikt vid detta 

samband, vi har som sagt en signifikansnivå på 0,05. 

 

Tidsbesparing 

 Nagelkerke R² Β Sig. 

Modell 9 0,058  0,008 

Y  Spara tid    

X1 Utomstående  -0,637 0,189 

X2 Big-4  -0,339 0,225 

X3.1 Hög  0,024 0,940 

X3.2 Mellan  -0,061 0,826 

X4 Nytt lån  -0,291 0,555 

X5 Redovisningsupprättare  -0,251 0,337 

X6 Rådgivning innan bortvalet  -0,453 0,162 

X7 Koncern  0,419 0,289 

X8 Rådgivning efter bortvalet  -0,619 0,060 

X9 Revisionsarvode  0,000 0,030 
Tabell 39: Logistisk regression med spara tid som beroendevariabel 
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6. Analys 
 

I detta kapitel kommer en analys av empirin att göras. Studiens empiri kommer att kopplas 

ihop med den teoretiska referensramen som vi har redogjort för i kapitel 3.  

 

 

Vår studies problemformulering: 
 

Vilka konsekvenser har små aktiebolag som inte längre har revision upplevt? 

 

Studiens syfte: 
  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka konsekvenser företag upplever som valt att 

inte ha revision. Ett delsyfte är att se vad som kännetecknar företagen som upplever olika 

konsekvenser. Detta är kännetecken som exempelvis företagens omsättning, om de ingår i 

en koncern och vilken revisionsfirma de hade innan bortvalet. 
 

För att besvara denna problemformulering har alltså en enkät skickats ut till företag som fått 

besvara på frågor kopplade till de teoridelar som tagits upp i kapitel 3. Genom 

sammanställningen av svaren kan vi se att majoriteten inte upplever några konsekvenser av 

bortvalet av revision. Vi ställde forskningsfrågor gällande de olika teorikapitlen som i denna 

analys kommer att undersökas om de stämde eller inte. 
 

Den första forskningsfrågan som ställdes var huruvida företag upplever att utomstående 

ägare har lägre förtroende för företaget efter att revision valts bort? Eftersom det endast var 

42 av företagen som hade utomstående ägare kan vi inte med säkerhet säga de resultat vi fått 

fram gäller för en hel population. Det resultat vi fått är att företagen upplever att förtroendet 

hos de utomstående ägarna inte har förändrats sedan revisionen valdes bort. 82,9 % av de 

som kunnat svara på påståendet har uppgett att det inte skett någon förändring, resterande 

håller inte alls med, vilket innebär att förtroendet inte har blivit sämre. Enligt de befintliga 

teorierna inom ämnet behåller många företag revision för att minska agentkostnader. 

Revision har en slags signalfunktion för de utomstående ägarna och ger ägarna en känsla av 

mer kontroll (se exempelvis Abdel-Khalik, 1993; Dedman et al., 2014). Detta tolkades därför 

som att vid borttagandet av revision förlorar ägarna lite mer av kontrollen över företaget, och 

borde därför ha sämre förtroende för hur företaget sköts. Det visade sig dock inte vara sant, 

inga sådana konsekvenser har uppstått. Som sagt bör inte allt för stor vikt läggas vid detta 

resultat då svarsfrekvensen är för låg för att kunna dra några slutsatser från.  
 

Den andra forskningsfrågan som ställdes upp gällde de utomstående ägarnas vilja att 

investera i företaget, huruvida denna vilja har blivit lägre. Detta baserades på samma teorier 

som är nämnda ovan. Vid lägre kontroll i och med den bortvalda revisionen bör utomstående 

ägare ha lägre incitament att investera i företaget. Detta är dock inget som företagen har 

upplevt. Resultatet visar att företagen inte upplever någon skillnad hos de utomstående 

ägarnas incitament att investera i företagen och avviker även här från tidigare forskning. 

Även vid detta resultat bör man med försiktighet lägga vikt vid slutsatser då svarsfrekvensen 

är låg.  
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Kim et al. (2011) och Blackwell et al. (1998) har i deras studier kommit fram till att 

kreditgivare helst ser att företagen bör ha en reviderad årsredovisning för att få bättre 

lånevillkor, exempelvis lägre ränta. Senkow et al. (2001) ser att det finns ett positivt samband 

mellan att fortsätta revidera sitt företag för att kunna uppvisa en reviderad årsredovisning till 

kreditgivaren. I Svenssons studie kring detta område (2003, refererad av Thorell & Norberg 

2005) kommer även hon fram till att bankerna använder företagens årsredovisning vid 

bedömningen för att bevilja ett lån och vid valet av räntenivå. Detta kunde även Minnis 

(2011) se i sin studie. Svensson (2003, refererad av Thorell & Norberg 2005) kunde dock se 

att banker även använder intern information som till exempel prognoser, så en reviderad 

årsredovisning är inte helt avgörande vid bedömningen för lånevillkor. Utifrån vår empiri 

kan man se att det endast är 6,1 % av företagen som har tagit ett nytt lån sedan de valde bort 

revisionen. De som har tagit ett nytt lån upplever inte att det har blivit svårare att få lån sedan 

bortvalet av revision. Detta visar alltså att den tredje forskningsfrågan som ställdes om att 

det skulle bli svårare att få lån efter bortvalet inte stämmer. Då vi har ett så pass lågt antal 

respondenter som tagit nytt lån och kunnat svara gällande om det blivit svårare att få lån är 

det svårt att generalisera resultatet och säga att det gäller för populationen. Vidare upplever 

inte företagen att de fått sämre lånevillkor sedan bortvalet av revision. Största delen av 

respondenterna (64,5 %) tycker snarare att det inte är någon skillnad alls på lånevillkoren och 

en nästan en tredjedel av företagen tycker att det inte alls blivit sämre. Detta är inte i enlighet 

med teorin ovan som säger det motsatta. Fjärde forskningsfrågan vi ställde utifrån teorin; att 

företag borde få sämre lånevillkor efter bortvalet stämde alltså inte, det är inte något de 

tillfrågade har upplevt. 
 

Forskningsfråga fem gäller huruvida företagens redovisning fått sämre kvalitet eller inte 

säger befintlig teori att de som har revision också har högre kvalitet på redovisningen (se 

exempelvis Collis et al., 2004; Collis el al., 2010; Clatworhty & Peel, 2013). De menar att 

revision fungerar som en kvalitetssäkring och att med revision känner sig intressenter säkrare 

på att informationen i årsredovisningen stämmer. Det är större säkerhet att allt är korrekt i 

årsredovisningen vid ett reviderat årsbokslut än ett icke reviderat årsbokslut. Langli (2015) 

har dock frågat företag som valt bort revision om de upplever att kvaliteten på redovisningen 

blivit sämre, vilket företagen uppger att de inte gör. Detta ledde till forskningsfrågan huruvida 

företagen upplever att deras redovisning är sämre nu jämfört med när de hade revision. 

Resultatet är att företagen inte upplever någon skillnad. 87,2 % av de respondenter som svarat 

på påståendet vi ställde upp i enkäten (se appendix 2) uppger att det inte är någon skillnad på 

deras årsredovisning. Även detta avviker från viss tidigare teori som uppger att det är 

fördelaktigt att ha revision därför att kvaliteten blir bättre (och borde då bli sämre i och med 

bortvalet av revision), men är i linje med Langlis (2015) resultat. Detta är en väldigt subjektiv 

fråga och det kan anses att företagen inte vill svara uppriktigt på denna fråga, men vi förlitar 

oss på att företagen har svarat ärligt och att det därför inte är någon skillnad rent 

kvalitetsmässigt på årsredovisningen. 
 

Thorell & Norberg (2005) kommer fram till att en borttagning av revisionsplikten inte 

kommer leda till fler brott då det redan innan borttagningen var ett lågt antal anmälda brott. 

Det kan antas att Skatteverket inte känner att de behöver ha fler kontroller då inte så stor del 

av företagen begår brott. I utredningen av Langli (2015) som gjorts i Norge kan det ses att de 

företag som gjort skattefel omedvetet kommer att få vägledning och hjälp med att rätta till 
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sina fel. De företag som får kontroller är de företag som begått skattebrott på ett medvetet 

sätt. Trots att det inte finns teorier som uttryckligen säger att det kommer ske fler 

skattekontroller i Sverige har vi valt att fråga respondenterna angående om de har upplevt att 

skattekontrollerna har ökat. I princip alla företag (95,1 %) vi har tillfrågat angående om de 

upplever att de fått fler skattekontroller sedan de valt bort revision har uppgett att de inte 

tycker att de har fått fler kontroller. Utifrån detta svar kan vi dra en slutsats om att 

skattekontrollerna inte kommer bli fler av att företagen inte väljer att revidera sitt företag. 

Kopplat till forskningsfråga sex gällande om omfattningen på skattekontroller förändrats 

sedan bortvalet av revision kan vi alltså besvara den med att det inte skett någon förändring. 
 

Tidigare studier säger att revision fungerar som en kontroll på de interna kontrollerna och att 

företag som har revision också har bättre interna kontroller (se exempelvis Bardhan et al., 

2015; Abdel-Khalik, 1993; Collis et al., 2004). Justitiedepartementet (2010) trodde även att 

företag kommer att lägga pengar på fler interna kontroller istället för revision när de fritt kan 

disponera de pengar som hade gått till revision. Langli (2015) har även hittat bevis för att 

företag i Norge som valt bort revision lägger ner mer tid på deras interna kontroller som 

kompensation för förlorad kontroll i och med bortvalet av revision. Vid borttagandet av 

revision spekulerade vi därför att för att kompensera för den förlorade kontrollen på företaget 

i och med borttagandet av revision har företagen fått sätta in fler interna kontroller. Detta 

ledde oss till sjunde forskningsfrågan huruvida företag behöver fler interna kontroller sedan 

de valt bort revision. Resultatet är här likt andra frågor att det inte skett någon förändring på 

omfattningen på interna kontroller nu jämfört med när företagen hade revision. 90,4 % av 

företagen har uppgett att de har samma antal interna kontroller nu som när de hade revision. 

Vi kan därför säga att sjunde forskningsfrågan inte stämde och att resultatet heller inte är i 

enlighet med de tidigare studierna. Bifråga (forskningsfråga åtta) till detta område ställdes 

också till företagen gällande om de interna kontrollerna har blivit mer tidskrävande sedan 

företagen valt bort revision. Detta baserades på samma teorier, om de interna kontrollerna är 

bättre hos reviderade företag kanske de inte har blivit fler efter bortvalet av revision men de 

kan ha blivit mer tidskrävande. Detta visade sig inte heller stämma då företagen även där inte 

upplever någon skillnad.  
 

Den slutgiltiga och nionde forskningsfrågan som ställdes gällde huruvida företag har sparat 

tid vid bortvalet av revision. Här är tidigare befintlig forskning inte helt klar på vad som 

gäller, de har inte helt tydligt kunnat avgöra om det skett någon tidsbesparing eller inte 

(Svanström, 2008). Langli (2015) har dock hittat vissa bevis för att företag sparar cirka 1,8 

timmar per månad efter att de valt bort revision. Detta eftersom revision är en process som 

inkluderar företaget i och med kommunikation med revisor och så vidare. Därför ställde vi 

upp forskningsfrågan huruvida företag upplever att de besparat tid. Mer än en fjärdedel av 

företagen upplever att de har besparat tid genom att välja bort revision. Medelvärdet för 

tidsbesparing per månad är 2,67 timmar, alltså ca 32 timmar per år. Det är därmed möjligt att 

det kan ske en tidsbesparing i och med bortvalet av revision, och våra resultat stämmer 

därmed överens med Langli (2015), där 212 företag svarade att de besparat tid. I denna studie 

var det något färre, 137 företag upplevde att de besparat tid, men uppskattade en något högre 

tidsbesparing (0,87 timmar högre). 
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6.2 Analys av regressioner 
 

Vi har vidare gjort regressionsanalyser på vissa av frågorna för att se vilka av företagens 

kännetecken kan tänka sig förklara de ovanstående områdena. Detta hör till delsyftet.  
 

6.2.1 Analys av linjära regressioner 
 

Den första regressionen testar sambandet mellan huruvida företag upplever om de fått sämre 

lånevillkor och vilken revisionsbyrå de anställt innan, vilken omsättning de har, om de tagit 

upp ett nytt lån, vem som upprättar redovisningen, om de anställt revisor för annat än revision 

innan de valde bort revision, om företaget tillhör en koncern och om de anställt revisor för 

något annat än revision efter att de valt bort revision. Dessa samband grundar vi i en tidigare 

studie av Collis et al. (2004) där de kommer fram till att företag med hög omsättning oftare 

tillhandahåller en reviderad årsredovisning till kreditgivaren, och därför får bättre lånevillkor. 

I våra resultat kan det utläsas att det inte finns ett säkert samband mellan omsättning och 

sämre lånevillkor. Företagen som tagit ett nytt lån upplever att lånevillkoren har blivit sämre 

vilket kan utläsas i modell 1. Sämre lånevillkor efter borttagandet av revision kan styrkas 

genom studier av Kim et al. (2011), Minnis (2011) och Blackwell et al. (1998). Enligt dessa 

studier har de företag som inte reviderar sin årsredovisning oftare sämre lånevillkor i form 

av högre ränta.  

 

Collis et al. (2004) kom fram till att det finns ett samband mellan den kunskap ledningen har 

om redovisning och deras val av att ha revision eller inte. Vi tänker oss då att det bör finnas 

ett samband mellan den som upprättar redovisningen och lånevillkor. Har företagen en extern 

person, till exempel en redovisningskonsult, som upprättar redovisningen bör den ha mer 

kunskap än en intern person i företaget om redovisning. I modell 1 kan vi se att det inte finns 

något säkert samband mellan lånevillkor och den som upprättar redovisningen. Vi kan inte 

heller säga att det finns något säkert samband mellan företag som har en Big-4 revisionsfirma 

som revisor och deras lånevillkor. Enligt Eshleman (2014) så har de företag som 

representeras av en Big-4 firma högre kvalitet på sin årsredovisning. Detta bör innebära att 

de borde ha lättare att få bättre lånevillkor då långivaren blir tillhandahållen en årsredovisning 

med högre kvalitet. Vi kan som sagt inte säga att det finns ett sådant samband då resultaten 

inte är signifikanta. Enligt Svanström (2013) har företag som har anlitat en revisor för 

redovisning och revision bättre kvalitet på dessa delar. Som tidigare studier nämnt kan 

företag med hög kvalitet på sin årsredovisning lättare att få bättre lånevillkor. Modell ett visar 

dock att det inte går att säga att det finns något samband mellan sämre lånevillkor och de 

företag som anlitat revisor för andra tjänster innan bortvalet och de företag som efter bortvalet 

har anlitat revisor för vissa tjänster. Då det var så pass få företag som har tagit upp nytt lån 

(6,1 %) är det svårt för oss att kunna generalisera detta resultat och säga att det är så för alla 

företag i populationen. Även förklaringsgraden för denna regression var låg (2,2 %), vilket 

innebär att bara 2,2 % av variabeln “Lånevillkor” kan förklaras av de oberoende variablerna.  
 

Nästa regression vi gjort (modell två) handlar om kvaliteten på redovisningen och huruvida 

företag upplever att den har blivit sämre sedan de valt bort revision och om detta har ett 

samband med alla eller några av följande variabler: om företaget har utomstående ägare, 
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vilken revisionsfirma företaget hade innan de valde bort revision, företagets omsättning, om 

företaget har tagit ett nytt lån, vem som upprättar redovisningen inom företaget, om de 

anställde revisor för något annat än revision innan de valde bort revisionen, om företaget 

ingår i en koncern, om de anställde revisor för något annat än revision efter bort valet av 

revision och om vilket revisionsarvode de betalade innan de valde bort revision. Denna 

modell är signifikant och vi kan alltså säga att dessa variabler kan användas för att förklara 

huruvida företaget upplevde att de har sämre kvalitet på redovisningen nu jämfört med när 

de hade revision eller inte. Däremot kan de bara förklara 8,6 % av detta som vi nämnt i 

empirikapitlet. Vi fann däremot enskilda samband mellan kvaliteten på redovisningen och 

huruvida företaget hade anlitat revisor för annat än revision innan de valde bort den och även 

vilket revisionsarvode de betalade innan de valde bort revision. Enligt tidigare studier borde 

det även funnits samband mellan vilken omsättning företaget har, vilken revisionsfirma de 

anlitade och vem som upprättar redovisningen, men här avviker sig vår studie och inga 

sådana samband finns (se exempelvis Abdel-Khalik, 1993; Collis et al., 2004; Eshleman, 

2014). Sambanden vi hittat har även andra studier hittat, sambandet mellan att ha anlitat 

revisor för annat än revision hittade Svanström (2008). Vår studie har ett litet annat samband 

dock, ett samband som säger att om företagen innan de valde bort revision anlitade revisorn 

för annat än revision upplever de att de har sämre kvalitet på redovisningen nu än innan de 

valde bort den. Detta tror vi kan bero på att de förlitade sig mycket revisorn i och med 

anlitandet för andra tjänster, detta är dock inget som har undersökts i vår studie. Svanström 

(2008) kommer fram till att revisionen blir bättre hos företag som har anlitat revisorn för 

både revision och andra tjänster. Vidare fann vi ett samband mellan revisionsarvode och att 

företagen upplevde att kvaliteten på redovisningen blivit bättre. Detta är i enlighet med 

Clatworthy (2009) som kommer fram till att de som betalar ett högre revisionsarvode får 

högre kvalitet på redovisningen. Det är alltså möjligt att revisorer med högre revisionsarvode 

ställer högre krav på sina klienter rent kvalitetsmässigt och att de därför efter bortvalet 

upplever att kvaliteten blivit bättre, men vi kan bara spekulera i vad detta samband beror på. 
 

En regression (modell tre) för att se eventuella samband mellan omfattningen på interna 

kontroller och vilken revisionsbyrå företaget anställde innan bortvalet av revision, vilken 

omsättning företaget hade, om företaget tagit upp ett nytt lån, vem som upprättar 

redovisningen i företaget, om de anställde revisor för annat än revision före bortvalet, om 

företaget ingår i en koncern och om de anlitat revisor för annat än revision efter bortvalet av 

revision. Här säger tidigare teorier att utomstående ägare och andra intressenter kan se på 

interna kontroller som en kontroll på redovisningen, vilket är dess funktion (Abdel-Khalik, 

1993, s. 36). Bardhan et al. (2015) menar också att revisorer har som ansvar att kontrollera 

interna kontroller. Alltså är det möjligt att utomstående ägare vill ha fler interna kontroller 

och det bör därmed finnas ett samband mellan fler interna kontroller och företag med 

utomstående ägare. Vidare resonerar vi huruvida företagen haft Big-4 revisor eller inte borde 

ha samband i och med förlorad revision och att de levererar hög kvalitet på revision 

(Eshleman, 2014) som kontroll och där med behövs fler interna kontroller för att kompensera 

för detta. Vidare bör omsättning ha ett samband med detta då företag med högre omsättning 

ser interna kontroller som en viktig del i kontrollerandet av redovisningen (Collis et al., 

2004). Det är vanligt att långivare tycker att revision är viktigt (se exempel Senkow et al., 

2001; Minnis, 2011), därmed för att kompensera för förlorad kontroll tror vi att företag kan 

ha satt in fler interna kontroller för att få bättre lånevillkor vid upptagandet av nytt lån och 

att ett nytt lån därför kan ha ett samband med fler interna kontroller. Vem som upprättar 
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redovisningen tror vi har ett samband med omfattningen på de interna kontrollerna av samma 

orsak som i stycket ovan, samt huruvida de anlitat revisor före och efter rådgivning för annat 

än revision. Huruvida företaget ingår i en koncern eller inte finns det inga tidigare studier 

som tar upp samband med omfattningen på interna kontroller, men detta resonerar vi att ett 

koncernföretag är mer komplext (Abdel-Khalik, 1993). Modellen är signifikant, det finns 

samband mellan dessa variabler men förklaringsgraden är låg, endast 3,9 % av omfattningen 

på intern kontroller kan förklaras av dessa variabler. De enda enskilt signifikanta variablerna 

är Big-4 och revisionsarvode, vilket alltså innebär att trots att tidigare studier sett samband 

kan vi inte göra det. Att Big-4 är negativt signifikant innebär att de som har haft en Big-4 

firma upplever att de har fått sätta in fler interna kontroller vilket är det samband vi trodde 

att vi skulle finna. Dock säger Clatworthy (2009) att Big-4 firmor ofta debiterar ett högre 

revisionsarvode än icke Big-4 firmor. Revisionsarvodet är positivt signifikant med 

omfattningen på de interna kontrollerna, vilket innebär att de som betalt ett högre 

revisionsarvode har färre interna kontroller, vilket är aningen motsägande om Clatworthys 

(2009) teori stämmer.  
 

Nästa regressionsanalys (modell fyra) är en alternativ analys och undersöker ungefär samma 

samband, men här har vi bytt ut beroende variabeln om omfattningen på de interna 

kontrollerna och testar istället om de befintliga interna kontrollerna i företaget har blivit mer 

tidskrävande. Detta testar vi med samma variabler som ovan och förväntar oss samma 

samband. Även denna modell är signifikant, med en aningen högre förklaringsgrad, 4,4 %. 

Förklaringsgraden är dock fortfarande låg. Här har vi enbart funnit enskilda signifikanta 

samband mellan att företag tycker att de interna kontrollerna har blivit mer tidskrävande och 

att de ingår i en koncern och vem som upprättar redovisningen inom företaget. Detta innebär 

att om företaget ingår i en koncern instämmer företaget inte vad gäller att de interna 

kontrollerna har blivit mer tidskrävande. Om företaget har anlitat redovisningskonsult eller 

annan extern person för upprättande av redovisning har inte heller de interna kontrollerna 

blivit mer tidskrävande. Detta stämmer ihop med Collis et al. (2004) som säger att kvaliteten 

på redovisningen har att göra med chefer och ledningens utbildningsnivå. Detta bygger vi 

vidare på och säger att om den som upprättar redovisningen är utbildad (redovisningskonsult 

eller annan extern person) bör alltså redovisningen vara så pass bra att interna kontroller inte 

behöver bli mer tidskrävande än vad de är.  
 

I modell fem kollar vi på hur sambandet sett ut när det gäller om fördelarna med att välja bort 

revision överstiger kostnaderna och alla de oberoende variablerna. Utifrån denna modell kan 

vi utläsa att det är de företag som har tagit ett nytt lån sedan bortvalet inte tycker att fördelarna 

överstiger kostnaderna. Företag som hade högt revisionsarvode innan de valde bort revision 

upplever också att fördelarna med att välja bort revision överstiger kostnaderna. Det finns ett 

samband som inte beror på slumpen mellan att fördelarna överstiger kostnaderna och alla de 

oberoende variablerna. Däremot kan inte de oberoende variablerna självständigt visa ett 

säkert samband. Som vi tidigare nämnt har studier visat att företag med en högre kvalitet på 

sin redovisning oftare har bättre lånevillkor (Kim et al., 2011; Minnis, 2011). Då även vår 

studie visar att lånevillkoren blivit bättre eller att det inte är någon skillnad kan vi tänka oss 

att företag som upplever att fördelarna överstiger kostnaderna är de företag som också fått 

bättre lånevillkor. Företag med högre revisionsarvode kan antas är företag som också har 

högre omsättning (om man antar att företag som är större lägger mer pengar på sitt 

revisionsarvode). Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det är de större företagen som har 
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upplevt större fördelar med att välja bort revision. Big-4 variabeln var som sagt inte 

signifikant. Enligt Eshleman (2014) har oftast större företag använt sig av en Big-4 

revisionsbyrå och dess företag betalar oftast högre revisionsarvode enigt studien av 

Clatworthy (2009). Enligt detta skulle det kunna antas att de företag som haft en Big-4 

revisionsbyrå som har skött deras revision också bör tycka att fördelarna överstiger 

kostnaderna. Men utifrån vår regressionsanalys kan vi inte säkert säga att det finns något 

samband mellan Big-4 och att fördelarna ska överstiga kostnaderna. Vi bör dock vara 

försiktiga kring analysen av denna modell då även denna har en låg förklaringsgrad, den 

ligger på endast 15,6 %.  
 

I modell sex söker vi samband mellan huruvida det blivit svårare att få redovisningsexpertis 

och alla oberoende variabler där vi främst förväntar oss ett samband mellan vem som 

upprättar redovisningen i företaget och tillgången till redovisningsexpertis. Rent logiskt bör 

det inte vara svårare att få redovisningsexpertis om den som upprättar redovisningen är en 

redovisningskonsult. Något sådant samband har dock inte hittats. Modellen är signifikant 

med en väldigt låg förklaringsgrad på 1,4 %. Det finns dock inga enskilt signifikanta 

variabler, varför vi inte kan se några samband med tillgång till redovisningsexpertis. Senkow 

(2001) och Dedman et al. (2014) skiljer sig åt i frågan huruvida företag som valt bort revision 

anlitar revisor för andra tjänster efter bortvalet. Den förstnämnda menar att majoriteten inte 

anlitar revisor för andra tjänster medan den sistnämnda menar det motsatta. Vi kan dock inte 

säga mer än huruvida företagen upplever någon skillnad i tillgången till redovisningsexpertis 

(majoriteten upplever ingen skillnad, se analys om redovisningsexpertis ovan) och inte se 

några samband mellan detta till företagens olika kännetecken. 
 

6.2.2 Analys av logistiska regressioner 
 

Den första modellen av de logistiska regressionerna (modell sju) är den som behandlar 

skattekontroller. I en studie av Langli (2015) uppmärksammades att företag som gjort 

skattefel omedvetet kommer att stödjas genom att få vägledning i skattefrågor. De företag 

som begår brott medvetet kommer kontrolleras mer och få straff för sina brott. Enligt SOU 

2008:32 ser de att de skattekontroller som genomförts per år har sedan 80-talet minskat från 

19 000 till ca 7 000 under 2000-talet (SOU 2008:32, s. 139). Eftersom det under denna period 

funnits revisionsplikt skulle det kunna antas att omfattningen av kontrollerna skulle kunna 

förändras på något sätt, då de minskat kraftigt under perioden så det fanns en plikt. Genom 

denna modell får vi fram ett resultat som är svårtolkat då ingen av variablerna är signifikanta 

enskilt, men tillsammans är de signifikanta. Trots att vi inte har studier som inte uttryckligen 

säger att skattekontroller kommer öka för företag utan revison valde vi att testa om företagen 

verkligen upplevt detta också. I vår modell har vi en låg förklaringsgrad vilket innebär att det 

är en väldigt liten del av den beroendevariabeln som kan förklaras genom modellen. Vi kan 

därför inte dra många slutsatser mer än att modellen är väldigt svår att tolka och att det inte 

finns något säkert samband mellan fler skattekontroller och de oberoende variablerna.  
 

Modell åtta gäller huruvida företag upplever att de har fått mer internt arbete med redovisning 

och vad detta kan bero på. Detta är liksom de flesta modellerna testat mot samtliga oberoende 

variabler där vi tror att samband kan finnas mellan att företaget har utomstående ägare, vilken 

revisionsbyrå de anställde innan bortvalet, vilken omsättning företaget har, om de har tagit 

upp ett nytt lån, vem som upprättar redovisningen, om de anställt revisor för annat än revision 
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före och efter, om företaget ingår i en koncern och vilket revisionsarvode de betalade till 

revisorn innan bortvalet. Dessa variabler tror vi kan förklara omfattningen på internt arbete 

av samma orsak som omsättningen på interna kontroller, vi tror att företagen måste 

kompensera bortvalet av revision (och därmed en kontroll på redovisningen, se exempelvis 

Abdel-Khalik, 1993; Collis et al., 2004). Via regressionen syns det att det finns samband 

mellan samtliga variabler då modellen är signifikant. Vidare har den en förklaringsgrad på 

18,1 %, vilket är den högsta förklaringsgrad som uppkommit vid de regressioner som utförts 

i denna studie. Det finns samband med de enskilda variablerna utomstående ägare och vilken 

revisionsbyrå företaget anställde för revision före bortvalet. Som vi kan se i tidigare studier 

(exempelvis Abdel-Khalik, 1993; Collis et al., 2004) ser utomstående ägare revision som ett 

sätt att återfå lite av den kontroll som förvinner vid att låta andra sköta företaget. Detta tror 

vi kan påverka att företag med utomstående ägare som kompensation för de utomstående 

ägarnas förlorade kontroll i och med bortvalet av revision jobbar mer internt med 

redovisningen. Vidare kan det vara så att eftersom Big-4 firmor ger bättre kvalitet på 

revisionen (Eshleman, 2014) har företag som kompensation för detta fått mer internt arbete 

med redovisningen för att vara på den säkra sidan. Detta kan vi dock bara spekulera i men vi 

kan med säkerhet säga att företag som har utomstående ägare och som anlitade en Big-4 

firma innan revision upplever att de fått mer internt arbete med redovisningen.  
 

Den nionde och sista modellen visar sambandet mellan om företagen har upplevt att de har 

sparat tid sedan de valde bort revision och de oberoende variablerna. I vissa tidigare studier 

har det inte kunnat ses något samband mellan att välja bort revision och spara tid (Tabone 

och Baldacchino, 2003 och Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005, refererat av Tobias 

Svanström 2008, s. 129). Langli (2015) har dock hittat bevis för tidsbesparing i och med 

bortvalet av revision, vilket avviker från de tidigare nämnda studierna. Vi tyckte därför att 

det skulle vara intressant att undersöka detta vidare och se om de företag vi har tillfrågat har 

upplevt någon tidsbesparing. I modellen kan det utläsas att de företag som haft ett högre 

revisionsarvode när de hade revisor upplevde att de sparat mer tid.  

 

Sammanfattande kan vi säga att företag inte har upplevt några konsekvenser av att välja bort 

revision. Vissa företag har upplevt att de besparat tid i och med bortvalet av revision, några 

andra följder av bortvalet har inte hittats i denna studie. Vidare kan vi via 

regressionsanalyserna se att hur företagen upplever de olika områdena kan ha samband med 

företagens olika kännetecken. Vi kan också säga att denna studie avviker lite från tidigare 

studier som menar att revision är väldigt fördelaktigt på de olika områdena vi undersökt och 

utifrån det trodde vi därför att företagen borde ha upplevt fler konsekvenser än de gjort via 

bortvalet av revision.   
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7. Slutsats 
 

Detta kapitel kommer att behandla vår studies slutsats, bidrag samt vårt förslag till vidare 

forskning som kan genomföras. 
 

 

7.1 Studiens slutsats 

 
I denna studie har vi undersökt vilka konsekvenser företag kan ha upplevt genom att välja 

bort revision. Till exempel om de upplever att förtroendet hos utomstående ägare har blivit 

sämre, om kvaliteten på redovisningen inom företaget blivit sämre eller om de upplever att 

de fått sämre lånevillkor. Vi kan med denna studie säga att företag inte upplever några 

negativa konsekvenser av att välja bort revision. Cirka en fjärde del av de tillfrågade 

företagen upplever att de besparat tid i och med bortvalet av revision och de flesta företagen 

anser också att nyttan av att välja bort revision överstiger kostnaderna med att ha revision. 

Många tidigare studier menar att revision är väldigt fördelaktigt att ha därför att saker som 

lånevillkor och kvaliteten på redovisningen blir bättre av revision. Detta är som sagt inget 

som företagen sett någon förändring i efter bortvalet av revision och vår studie avviker 

därmed från dessa teorier. Vad detta beror på kan endast spekuleras i, kanske finns inga 

konsekvenser för företag i Sverige därför att företagen som inte omfattas av revisionsplikten 

är små. Det kanske skulle finnas tydligare konsekvenser om revisionsplikten togs bort för 

större företag där utomstående ägare kanske är vanligare och där företag kanske har mer 

kontakt mer exempelvis kreditgivare.  

 

Vidare har vi testat vissa samband mellan olika variabler och de undersökningsområden vi 

har och vi kan se att det finns ett samband med att ha tagit upp ett nytt lån efter bortvalet av 

revision och att uppleva att lånevillkoren har blivit sämre. Vidare kan vi konkludera att det 

finns samband mellan att ha anlitat revisor för annat än revision innan bortvalet och att 

uppleva att kvaliteten på redovisningen är sämre. De som har haft högre revisionsarvode 

upplever att kvaliteten på redovisningen är bättre. Vidare kan konkluderas att de som har haft 

Big-4 upplever att de har fler interna kontroller nu jämfört med när de hade revision av sitt 

företag. Vi har även hittat ett samband mellan att ha betalat ett högre revisionsarvode innan 

bortvalet av revision och att behöva färre interna kontroller efter bortvalet av revision. Att en 

extern person eller redovisningskonsult upprättar redovisningen inom företaget har ett 

samband med att interna kontroller inte är mer tidskrävande, samt att de som ingår i en 

koncern inte heller upplever dem som mer tidskrävande. Om företag har tagit upp ett nytt lån 

upplever de inte att nyttan med att inte ha revision överstiger kostnaderna med att ha revision. 

Vi kan se att nyttan med att välja bort revision är högre för de som har betalat ett högre 

revisionsarvode till sin revisor vilket är ett väldigt självklart samband. Vidare kan vi fastställa 

att det finns ett samband med att ha utomstående ägare och att ha fått mer internt arbete med 

redovisning sedan bortvalet av revision och även att det finns ett samband mellan att ha fått 

mer internt arbete med redovisning om företagen anlitade en Big-4 firma för revision innan 

bortvalet av revision. Har företagen haft ett högre revisionsarvode upplever de att de besparat 

tid, vilket är ett säkert samband som kan fastställas.  
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Våra slutsatser är alltså att beroende på hur företag ser ut kan det finnas samband mellan att 

uppleva nytta i högre grad än andra, eller att bespara tid, men över lag upplever företag inga 

konsekvenser av att ha valt bort revision. Studien har dock vissa brister, dels går det inte att 

förklara varför sambanden ser ut som de gör, det går endast att spekulera i. Vissa samband 

är lite svårtolkade på grund av hur frågan i enkäten är ställd. Det är främst de frågor med en 

likertskala från 1 ”instämmer inte alls”, 3 ”ingen skillnad” och 5 ”instämmer helt” som vi 

funnit brister (se enkäten i appendix 2). Eftersom vi har 3 som ”ingen skillnad” blir då 

alternativet ”instämmer inte alls” svårtolkat, vi vet inte om företagen då tycker att exempelvis 

interna kontroller har blivit mindre tidskrävande än de var innan de valde bort revision. Här 

borde vi haft ”ja” eller ”nej” som svarsalternativ istället. Vi har därför i studien bara valt att 

säga att det inte är någon skillnad och inte gjort någon större tolkning vad gäller just 

”instämmer inte alls”. Detta påverkar inte studien i hög grad då det visar att det inte blivit 

någon konsekvens, men vi kan som sagt inte säga om det bara är så att de inte håller med 

eller om de tycker att det blivit lättare. Vidare har de samband vi har hittat har även låg 

förklaringsgrad, vilket även det bör tas i beaktning vid tolkandet av analyser och slutsatser. 

Vi tycker att vidare forskning vore intressant för att kunna säkerställa studiens syfte (se 

kapitel 7.3). 

 

Företagen upplever alltså i stort inga konsekvenser av att ha valt bort revision. 

Regressionsanalyserna visar att företagens karaktär och olika egenskaper kan spela en roll i 

hur de upplevt olika saker, då det finns vissa samband mellan olika egenskaper och 

upplevelser, vilka vi nämnt ovan. Att välja bort revision påverkar dock inte företag allt för 

mycket då inga konsekvenser kunnat utläsas i sammanställningen av frågorna. 
 

7.2 Studiens bidrag 
 

Studien bidrar till en bild av hur företag påverkas av att välja bort revision och är nyttig för 

företag som överväger att välja bort revision, så väl som samhället i stort, intressenter och i 

viss grad revisorer som kan vara intresserade av hur de kommer påverkas om gränsen skulle 

höjas och därmed kanske förlorar fler kunder och måste inrikta sig mer mot andra former av 

tjänster. Dessutom är denna studie bred i och med att den undersöker flera olika tänkbara 

konsekvenser istället för att bara fokusera på en, vilket vi anser är av högt värde och därmed 

ett stort bidrag. De samband vi söker i regressionerna har inte tidigare prövats i detta 

sammanhang varför även de samband vi finner är ett stort bidrag av studien. 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 
 

Liknande studier som undersöker konsekvenser hos företag som inte har revision har inte 

gjorts och därför kan denna studie ses som ett underlag till vidare forskning som skulle kunna 

fördjupa sig i de olika områden som tagits upp här. Denna studie utgår från företags 

upplevelser, det skulle vara intressant att se hur intressenter upplever dessa olika perspektiv. 

Om exempelvis utomstående ägare, som är en stor användare av årsbokslut, upplever att 

kvaliteten blivit sämre eller om de har lägre förtroende snarare än om företag upplever att de 

har det. Att utgå från kreditgivares perspektiv och gå djupare in på det området skulle också 

vara intressant. Att kunna utveckla samtliga områden, och fördjupa sig i varför det ser ut som 

det gör med exempelvis kvalitativa studier vore intressant fortsatt forskning för att kunna 
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förstå varför vissa samband finns istället för att bara förklara vilka samband som finns, vilket 

denna studie gjort (se kapitel 2.4). Vidare skulle det vara intressant att göra kvalitativ 

forskning vad gäller kvaliteten på redovisningen, där en granskning av redovisningen skulle 

kunna göras för att minska subjektiviteten i att fråga företagen hur de upplever att kvaliteten 

förändrats eller inte förändrats. 

 

7.4 Praktiska rekommendationer 
 

Utifrån resultaten i denna studie kan vi se att företag inte påverkas av att välja bort revision, 

därför kan vi rekommendera att de företag som upplever revision som en onödig kostnad kan 

välja bort revision utan att bli påverkade av bortvalet. Till revisionsbyråer som blir påverkade 

av att företag väljer bort revision och därmed får färre kunder kan vi ge rekommendationen 

att rikta in sig på andra tjänster som de kan tillhandahålla åt företagen. Detta eftersom cirka 

en fjärdedel av företagen som valt bort revision ändå köper andra tjänster av revisionsbyråer.   
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8. Sanningskriterier 
 

Det avslutande kapitlet kommer ta upp de sanningskriterier som är viktiga för en studie. 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är de tre kriterier som kommer att diskuteras.  
 

 

8.1 Validitet 
 

Att ha en hög validitet är viktigt för en studie då detta indikerar om studien mäter det som vi 

verkligen vill mäta. I kvantitativa studier brukar denna validitet kallas för begreppsvaliditet 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 124-125). Validitet och reliabilitet går att skilja åt men för att 

ha validitet krävs även att studien har reliabilitet (Bryman, 2011, s. 167). Vårt mål har varit 

att undersöka ifall företagen har upplevt några konsekvenser efter deras bortval av revision. 

Detta har vi gjort genom att leta teorier som handlar om de områden vi sett som mest 

intressanta att undersöka. Utifrån dessa teorier har vi sedan formulerat en enkät där vi ställer 

frågor som vi tycker har tagit reda på det som vi hade som mål att ta reda på. Det är möjligt 

att den svårtolkade likertskalan som vi använt oss av minskar validiteten av studien lite, vilket 

vi nämnt i slutsatsen (se kapitel 7.1). Detta är dock inget som påverkar resultatet i stort då vi 

kan konkludera att ”ingen skillnad” och ”instämmer inte alls” som svarsalternativ båda 

betyder att det inte uppstått konsekvenser, men som ändå är nämnvärt att det är en brist i 

studien. I övrigt anser vi att de begrepp vi använt oss av mätt det som skulle mätas. 
 

8.2 Reliabilitet 
 

Detta kriterium innebär att resultatet av en studie blir likadant ifall samma studie genomförs 

flera gånger. Om en studie har hög reliabilitet bevisar det att studiens resultat är pålitligt 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 123). Vid bedömningen av hur hög reliabilitet en studie har 

finns det tre olika faktorer som man utgår från. Den första faktorn är stabilitet, vilket innebär 

att om vi skulle göra om studien en gång till ska inte respondenternas svar skilja sig nämnvärt. 

Den andra faktorn är intern reliabilitet vilket betyder att respondenterna svarar 

sammanhängande på frågor som hänger ihop. Sista faktorn som bedömer graden av 

reliabilitet är interbedömarreliabilitet och detta innebär att studiens resultat ska bli det samma 

oavsett vem det är som genomför och tolkar den (Bryman, 2011, s. 160-162). 
 

Om vi skulle göra om vår studie och även då ha samma syfte och metod skulle vi kunna få 

ett resultat som skiljer sig då företagen kommer ha hunnit vara utan revision under en längre 

tid och då kunnat samla på sig mer erfarenhet kring hur de har påverkats. Just nu har det 

knappt gått fem år sedan plikten togs bort, varför deras erfarenhet inte är stor, företagen har 

idag inte upplevt några konsekvenser men kanske gör det i framtiden. Men det är som sagt 

svårt att bedöma då det än så länge gått ganska kort tid sedan borttagandet av 

revisionsplikten. 
 

Respondenternas svar på frågorna i enkäten hängde ihop på ett trovärdigt sätt, det var inte 

några svar som var osammanhängande med andra, utan de var besvarade på ett sätt som såg 

äkta ut. Det enda som skulle kunna påverka här är att det finns lite motsägelse vad gäller 
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samband med big-4 och revisionsarvode, vilket vi nämnt i analysen. Dessa svar borde hänga 

ihop enligt tidigare teorier, men har olika samband med vissa beroende variabler, vilket skulle 

kunna tyda på lägre intern reliabilitet. Det är dock mycket färre som har uppskattat 

revisionsarvode än svarat på vilken revisionsbyrå de anställde för revision innan bortvalet, 

vilket skulle kunna vara en orsak till motsägelserna. Skulle studien genomföras av andra så 

finns det så klart risk att de skulle tolka och genomföra studien på ett annat sätt än vi gjort, 

vi tycker dock att vi beskrivit tillvägagångssättet och tolkningarna tillräckligt bra för att 

resultaten skulle bli de samma.  
 

8.3 Generaliserbarhet 
 

För att resultatet av en studie ska kunna generaliseras ska variablerna i studien ha hög 

validitet och reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 257). Ett av målen med studien har 

varit att kunna generalisera våra resultat till hela populationen, detta brukar vara målet för 

kvantitativa studier. Det är viktigt att göra ett representativt urval för att kunna säga att 

resultatet av studien inte bara gäller för endast den tillfrågade gruppen. Eftersom vi har gjort 

ett slumpmässigt urval har vi större sannolikhet att få ett mer representativt urval då alla 

företag i vår population har lika stor chans att komma med. Vi hade en hyfsad låg 

svarsfrekvens (19,94 %), eftersom det fanns ett stort bortfall. Detta är något vi tog i beaktning 

när vi gjorde ett stort urval (10 000) varför antalet respondenter (510) anses representativa 

och som tillräckligt underlag för att generalisera resultaten till hela populationen (Bryman, 

2011, s. 168-169). 
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Appendix 1: Följebrev till enkäten 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar till civilekonom med inriktning redovisning och revision 

vid Umeå Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete om 30 hp med syfte att se vilka 

följder bortvalet av revision har fått. Ert företag har slumpvis blivit utvalt att ingå i denna 

studie, det är helt frivilligt att delta men vi vore mycket tacksamma om ni tog er tid att 

besvara vår enkät. Ert svar är av stor betydelse för vår studies kvalitet och för att vi ska 

kunna gå vidare med studien. 

 

Enkäten består av 29 frågor och tar högst 3 minuter att göra. Vi ser helst att företagsägare, 

VD eller ekonomiansvarig svarar på enkäten. Svaren är anonyma, vi vet inte vem det är 

som lämnar in vilket svar och era uppgifter behandlas konfidentiellt.  

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni kan besvara på enkäten snarast möjligt. Klicka på 

länken nedan för att öppna den: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1NeunyZgjUxGe5UmSe7RutHJkJWmj18qwXkQ_298OX

4I/edit 

 

Tveka inte att höra av er om ni vill ta del av resultatet eller undrar över något! 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 

Josefin Nyström    Evelina Strand 

Josefin.nyström@hotmail.com evelinastrand@hotmail.com 

Josefiin.nystrom@gmail.com  evelina.strand92@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/1NeunyZgjUxGe5UmSe7RutHJkJWmj18qwXkQ_298OX4I/edit
https://docs.google.com/forms/d/1NeunyZgjUxGe5UmSe7RutHJkJWmj18qwXkQ_298OX4I/edit
mailto:Josefin.nyström@hotmail.com
mailto:evelinastrand@hotmail.com
mailto:Josefiin.nystrom@gmail.com
mailto:evelina.strand92@gmail.com
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Appendix 2: Enkäten 
 

1. Har ni revision av ert företag?  

Om ni svarar ja behöver ni ej fortsätta med enkäten. 

 Ja  

 Nej  

2. Ingår företaget i en koncern?  

 Ja, det är ett moderbolag  

 Ja, det är ett dotterbolag  

 Nej  

3. Hur hög omsättning hade ni 2014?  

 0 - 499 999 kr  

 500 000 - 999 999 kr  

 1 000 000 - 1 499 999 kr  

 1 500 000 - 1 999 999 kr  

 2 000 000 - 2 499 999 kr  

 2 500 000 - 2 999 999 kr  

 Mer än 3 000 000 kr  

4. Vilken befattning har du inom företaget?  

 VD  

 Ekonomiansvarig  

 Annat  

5. Hur länge har du arbetat inom företaget?  

 Mindre än 1 år  

 1-5 år  

 6-10 år  

 Mer än 10 år  

6. Deltog du aktivt när ni valde bort revisionen?  

 Ja  

 Nej  

7. Har ni någon/några utomstående ägare som inte är delaktig i den dagliga verksamheten?  

 Ja  
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 Nej  

8. Vilket år valde ni bort revision?  

 2010  

 2011  

 2012  

 2013  

 2014  

 2015  

9. Vilken revisionsfirma hade ni innan ni valde bort revision?  

 Deloitte  

 PWC  

 KPMG  

 EY (Ernst & Young)  

 Mazars SET  

 BDO  

 Grant Thornton  

 Baker Tilly Sverige  

 Annat  

10. Hur stort var revisionsarvodet det senaste året ni hade revision?  

 

______________kr 

 

11. Vem upprättar redovisningen inom företaget?  

 Egen anställd  

 Redovisningskonsult  

 Annan extern person  

 Närstående person till någon inom företaget  

12. Anlitade ni er revisor för något annat än bara revision innan ni valde bort den?  

 Ja  

 Nej  

13. Har ni fått mer internt arbete med redovisning efter att ni valt bort revision?  

 Ja  

 Nej  
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14. Har ni behövt anställa en ny person inom företaget som sköter redovisningen sedan ni 

valde bort revision?  

 Ja  

 Nej  

15. Har ni anlitat en revisor efter att ni valt bort revision?  

Fler än ett svarsalternativ är möjligt 

 Ja, för rådgivning  

 Ja, för hjälp med årsbokslut  

 Ja, för löpande bokföring  

 Nej  

16. Har det blivit svårare att få redovisningsexpertis sedan ni valde bort revision?  

 Ja, mycket svårare  

 Ja, lite svårare  

 Ingen skillnad  

 Nej, lite lättare  

 Nej, mycket lättare  

17. Har omfattningen på antalet interna kontroller ändrats sedan ni valde bort revision?  

 Mycket fler  

 Några fler  

 Ingen förändring  

 Några färre  

 Mycket färre  

18. Era interna kontroller har blivit mer tidskrävande  

 1 Instämmer inte alls  

 2  

 3 Ingen skillnad  

 4  

 5 Instämmer helt  

19. Upplever ni att ni sparat tid när ni valt bort revision?  

 Ja  

 Nej  

20. Om ni svarat ja; Uppskatta hur många timmar per månad:  
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____________ 

 

21. Har ni fått fler skattekontroller sedan ni valde bort revision?  

 Ja  

 Nej  

22. Har ni tagit upp ett nytt lån efter att ni har valt bort revision?  

 Ja  

 Nej  

23. Det har blivit svårare att få ett lån nu, jämfört med när ni hade revision  

 1 Instämmer inte alls  

 2  

 3 Ingen skillnad  

 4  

 5 Instämmer helt  

24. Lånevillkoren har blivit sämre sedan ni valde bort revision  

 1 Instämmer inte alls  

 2  

 3 Ingen skillnad  

 4  

 5 Instämmer helt  

25. Sedan ni valde bort revision har förtroendet hos utomstående ägare blivit mindre  

 1 Instämmer inte alls  

 2  

 3 Ingen skillnad  

 4  

 5 Instämmer helt  

26. Det har blivit svårare att få investeringar från utomstående ägare sedan ni valde bort 

revision  

 1 Instämmer inte alls  

 2  

 3 Ingen skillnad  

 4  

 5 Instämmer helt  
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27. Upplever ni att kvaliteten på er årsredovisning är den samma som när ni hade revision?  

 Mycket sämre  

 Sämre  

 Ingen skillnad  

 Bättre  

 Mycket bättre  

28. Fördelarna av att inte ha revision överstiger kostnaderna med att ha revision  

 1 Instämmer inte alls  

 2  

 3 De är likvärdiga  

 4  

 5 Instämmer helt  

29. Övriga kommentarer  

 

 ___________________________________________________________________ 
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Appendix 3: Följebrev för påminnelse till enkäten 
 

Hej igen! 

 

För en vecka sedan fick ni ett mail om ni vill delta i en studie med syfte att se vilka följder 

bortvalet av revision har fått. Om ni redan deltagit eller inte kunde delta kan ni bortse från 

denna påminnelse, tack så mycket för att ni tog er tid! 

 

Till er som inte ännu deltagit, ert deltagande är av stor vikt och vi skulle vara mycket 

tacksamma om ni ville svara på vår enkät! Ni hittar den genom att klicka på länken nedan: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1NeunyZgjUxGe5UmSe7RutHJkJWmj18qwXkQ_298OX

4I/edit 

 

Tveka inte att höra av er om ni vill ta del av resultatet eller undrar över något! 

 

Tack på förhand! 

 

Josefin Nyström    Evelina Strand 

josefin.nystrom@hotmail.com  evelinastrand@hotmail.com 

josefiin.nystrom@gmail.com  evelina.strand92@gmail.com 
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