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Kempengren & Lundin 

Sammanfattning 
Efter avskaffandet av revisionsplikten för små företag i Sverige, den 1:e november 2010, har 

många små företag valt att inte anlita en revisor. Den främsta orsaken till detta torde vara 

kostnaden men eftersom det finns flera fördelar med revision undrar man om det finns andra 

bakomliggande orsaker. Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer som påverkar 

små företags val att inte anlita en revisor, samt om dessa små företag har något gemensamt. 

Studien fokuserar på således hur företag uppfattarna fördelarna med revision men vänder på 

argumenten och ställer frågan varför, trots de uppenbara fördelarna, företag väljer att inte 

anlita en revisor. 

Via ett positivistisk vetenskapligt perspektiv, genom en deduktiv undersökning baserad på 

befintlig teori används av en kvantitativ metod för att samla empirisk data. En undersökning 

av totalt 400 enkäter skickades ut och av dessa gav 82 fullständiga svar. Hälften av 

frågeformulären skickades ut till små bolag som inte anlitar en revisor och hälften till de som 

anlitar en revisor. 

Enligt resultatet av vår studie kan vi finna statistiska samband bland alla våra tre hypoteser. 

Det vill säga det finns ett samband mellan uppfattningen om revisionens kostnad, värde 

respektive behov och slopandet av revision. Studiens resultat visar även att behovet av 

revision ökar i enlighet med att ett företags storlek ökar. Resultatet presenteras i huvudsak 

genom data och tabeller. Förslag för framtida forskning är exempelvis att bredda studien och 

testa enkäten på andra intressenter för att få deras syn på nyttan med revision. 

Revisorns roll och förtroende har skadats av finansiella skandaler och liberalisering. Denna 

studie visar dock att tre år efter avskaffandet av revisionsplikten i Sverige - så efterfrågar 

fortfarande företag revisorer. 
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Abstract 
Since the removal of the audit requirement for small companies in Sweden, on the 1th of 

November 2010, many small companies have chosen not to hire an accountant. The main 

reason for this is likely the cost, but because there are several benefits of audit, we wonder if 

there are other underlying causes. The purpose of this thesis is to explain what factors 

influence a small company's choice to not hire an accountant and if these small companies 

have something in common. 

The study focuses on how companies perceive the benefits of auditing but reverses the 

arguments and asks the question why, despite the obvious advantages, companies choose not 

to hire an accountant 

Through a positivistic scientific perspective, through a deductive examination based on 

existing theory we will make use of quantitative methods in order to capture all the data we 

need. A survey of total 400 questionnaires was sent out and these resulted in 82 complete 

responses. Half of the questionnaires were sent out to small companies that don’t hire an 

accountant and the other half to those who do hire an accountant. 

According to the results of our study, we find statistic connections of all our hypotheses. That 

is to say there is a correlation between the perceptions of audit cost, value and need, and the 

abolition of the audit. The study's results also include that the need for audit increases as the 

company increases in size. The results are presented mainly through the data and tables. 

Proposals for future research are for example to broaden the study and to test the 

questionnaire on other stakeholders to get their views on the usefulness of the audit. 

The auditor's role has been damaged by financial scandals, loss of trust and liberalization. Our 

data demonstrate and provide the auditor a vindication because, after three years of the 

removal of the audit requirement in Sweden, small companies still have a demand for 

auditing. 

 

 

 

Keywords: Removal of audit requirements, cost, value, need, small companies, audit 



Kempengren & Lundin 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Pernilla Broberg för hennes stora engagemang och goda råd 

under uppsatsens gång. Hennes värdefulla kunskaper och synpunkter har varit vägledande 

genom denna uppsats. Vi vill även tacka alla våra respondenter som deltagit i vår 

undersökning, utan er hade inte denna uppsats vara möjlig att genomföra. Till sist vill vi även 

tacka det företag som ställde upp på vår pilotstudie. 

Kristianstad, juni 2013 

 

_______________________________  _______________________________ 

Christoffer Kempengren   Susanne Lundin 



Kempengren & Lundin 

Förkortningar 

ABL Aktiebolagslagen 

DI Dagens Industri 

EU Europeiska unionen 

FAR Föreningen för Auktoriserade Revisorer. Branschorganisationen för revisorer 

och rådgivare 

KS Kolmogorow-Smirnov 

PWC Price Waterhouse Coopers 

SEK Svenska kronor  

SRF Svenska redovisningskonsulternas förbund 

STB Standard beta 

STD Standardavvikelse  

VD Verkställande direktör 

VIF Variance inflation factor 



Kempengren & Lundin 

Innehållsförteckning 

Kapitel 1 ............................................................................................................................................................... 8 

Introduktion ......................................................................................................................................................... 8 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................................................. 8 

1.2 Problematisering .................................................................................................................................... 9 

1.3 Problemfrågeställning ....................................................................................................................... 10 

1.4 Syftesformulering ............................................................................................................................... 10 

1.5 Avgränsningar ..................................................................................................................................... 11 

Kapitel 2 ............................................................................................................................................................ 12 

Metod ................................................................................................................................................................. 12 

2.1 Vetenskapssyn ..................................................................................................................................... 12 

2.2 Ansats ..................................................................................................................................................... 13 

2.3 Metodval ............................................................................................................................................... 13 

2.4 Teoretisk referensram ........................................................................................................................ 14 

Kapitel 3 ............................................................................................................................................................ 16 

Teoretisk referensram.................................................................................................................................... 16 

3.1 Inledning ............................................................................................................................................... 16 

3.2. Revisionens syfte ............................................................................................................................... 16 

3.3 Agentteori ............................................................................................................................................. 17 

3.4 Legitimitetsteori .................................................................................................................................. 17 

3.5 Behavioral theory ............................................................................................................................... 18 

3.6 Aktuell debatt ...................................................................................................................................... 18 

3.7 Faktorer ................................................................................................................................................. 22 

3.7.1 Kostnad ......................................................................................................................................... 22 

3.7.2 Värde .............................................................................................................................................. 23 

3.7.3 Behov ............................................................................................................................................. 24 

Kapitel 4 ............................................................................................................................................................ 26 

Empirisk metod ............................................................................................................................................... 26 

4.1 Litteratursökning ................................................................................................................................ 26 

4.2 Datainsamlingsmetod & urval ........................................................................................................ 27 



Kempengren & Lundin 

4.2.1 Ansats ............................................................................................................................................ 27 

4.2.2 Metod ............................................................................................................................................. 27 

4.2.3 Population & urval .................................................................................................................... 27 

4.2.4 Enkätens utformning ................................................................................................................. 28 

4.2.5 Svarfrekvens och bortfallsanalys ........................................................................................... 28 

4.3 Operationalisering .............................................................................................................................. 29 

4.3.1 Kontrollvariabel ......................................................................................................................... 29 

4.3.2 Beroende variabel & oberoende variabel ........................................................................... 29 

4.3.3 Hypoteser ...................................................................................................................................... 30 

4.4 Analysmetoder .................................................................................................................................... 31 

4.5 Pilotstudie ............................................................................................................................................. 31 

4.6 Reliabilitet och validitet ................................................................................................................... 32 

Kapitel 5 ............................................................................................................................................................ 33 

Empirisk analys ............................................................................................................................................... 33 

5.1 Beskrivande statistik .......................................................................................................................... 33 

5.2 Hypotesprövning ................................................................................................................................ 36 

5.2.1 Hypotes 1 ...................................................................................................................................... 36 

5.2.2 Hypotes 2 ...................................................................................................................................... 37 

5.2.3 Hypotes 3 ...................................................................................................................................... 37 

5.3 Multipel linjär regressionsanalys ................................................................................................... 38 

5.4 Sammanställning av hypotesprövning .......................................................................................... 41 

Kapitel 6 ............................................................................................................................................................ 42 

Slutsats och diskussion ................................................................................................................................. 42 

6.1 Slutsats: Vilka faktorer påverkar ett företags val att inte anlita revisor? ........................... 42 

6.2 Diskussion ............................................................................................................................................ 43 

6.2.1. Metodreflektion .......................................................................................................................... 44 

6.2.2 Etiska implikationer .................................................................................................................. 45 

6.3 Förslag till vidare forskning ............................................................................................................ 45 

Litteraturförteckning ..................................................................................................................................... 46 



Kempengren & Lundin 

Bilagor 

Bilaga 1: Följebrev 50 

Bilaga 2: Enkäten 51 

Bilaga 3: Korrelationsmatris 54 

Tabeller 

Tabell 3.1 Antal nybildade aktie- och lagerbolag under 2012 19 

Tabell 3.2 Hur många bolag som är registrerade och så många bolag 20 

som inte har en revisor per 2013-04-24 

Tabell 3.3 Aktiebolag bildade före och efter den 1 nov 2010 per 2013-04-23 21 

Tabell 5.1 Svaren fördelat på kön 33 

Tabell 5.2 Åldersspann hos respondenter 33 

Tabell 5.3 Anlitar ni revisor idag? 34 

Tabell 5.4 Cronbach`s alpha test 34 

Tabell 5.5 Beskrivande statistik kostnad 35 

Tabell 5.6 Beskrivande statistik värde 35 

Tabell 5.7 Beskrivande statistik behov 36 

Tabell 5.8 Hypotesprövning – t-test 38 

Tabell 5.9 Multipel linjär regression – kostnad 39 

Tabell 5.10 Multipel linjär regression – värde 40 

Tabell 5.11 Multipel linjär regression – behov 40 

Figurer 

Figur 3.1 Faktorer som påverkar valet att inte anlita en revisor 22 

Figur 6.1 Storlekens inverkan på valet av att inte anlita en revisor 42 

 



Kempengren & Lundin 

8 

 

Kapitel 1 

Introduktion 

I detta kapitel presenteras bakgrunden för studiens ämne och en diskussion kring problemet.  

Detta leder slutligen fram till problemformulering och studiens syfte. 

1.1 Bakgrund  

Varje företag står inför ständig effektivisering där kostnaden är en stor faktor. När det gäller 

revision var detta ett faktum för många svenska företag från och med den 1 november 2010 då 

förslaget om avskaffning av revisionsplikten för ”små bolag” trädde i kraft. Denna förändring 

innebar att för företag som uppfyller två av följande kriterier är revisionen frivillig (FAR, 

2013). 

 Nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor 

 En balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor  

 Högst 3 anställda 

Revisionen avskaffas dock inte automatiskt av lagen utan de företag som vill avsäga sig 

revisionen måste fatta ett beslut och registrera detta hos Bolagverket (Justitiedepartementet , 

2010). Trots att revisionen är frivillig måste företag avsluta sin bokföring med en 

årsredovisning för varje räkenskapsår (PWC, 2013). Slopade av revisionsplikten har sedan 

tidigare genomförts ibland annat i Danmark år 2006 och i England år 1994. England började 

precis som Danmark på en låg nivå men har sedan höjt sina gränsvärden till dem nådde EU:s 

maximala gräns år 2004 (Collis, 2010). 

Förändringen innebär att ”små bolag” inte behöver anlita en eller flera revisorer som granskar 

dess årsredovisning samt avlägger sitt yttrande i en revisionsberättelse. Förändringen sågs inte 

som positiv av alla, bland annat Skatteverket ansåg att kvalitén och kontrollen över bolagen 

skulle minska avsevärt (Svensk näringsliv, 2010) Andra anser att det blir svårt att för företag 

utan revisor att få lån beviljat eftersom att banker och kreditinstitut bland annat tar bolagets 

revisionsberättelse i beaktande. Bolagverket har dessutom uttalat att sedan avskaffandet av 

revisionsplikten har kvalitén minskat och förseningsavgifter ökat (Bolagsverket, 2012). 
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Ett alternativ som uppkommit istället för revisionen är den så kallade bokslutsrapporten som 

är ett dokument som bevisar att redovisningskonsulten har följt en viss arbetsgång vid 

upprättandet av bokslutet. Till skillnad från revisionsberättelsen är bokslutsrapporten endast 

avsedd att användas internt i företaget och kan inte användas som kvalitetsdokument i 

kontakter med externa intressenter (PWC, 2013). Man kan därmed säga att en bokslutsrapport 

är en sammanställning av företagets redovisning medan revisionsberättelsen säkrar kvalitén 

på räkenskaperna. Revision utgår från att revisorn uttalar om bland annat de 

redovisningsprinciper som företaget använt är rimliga och om uppgifterna i årsredovisningen 

ger en rättvisande bild av företaget (PWC, 2013). En revisor utses av bolagets ägare och skall 

vara oberoende. 

Trots avskaffandet av revisionsplikten för så kallade ”små bolag” förekommer det bolag som 

”frivilligt” önskar anlita en revisor. Skälet till detta torde bero på att bolagen vill kvalitetsäkra 

sin redovisning. Enligt bolagverkets statistik är det cirka 73 procent av ”små bolag” som tar 

beslutet att ha kvar sin revisor och därmed är det återstående 27 procent som valt att avskaffa 

sin revisor (Brännström, 2013). Den största orsaken till avskaffandet torde vara 

revisionskostnaden (Svensk näringsliv, 2010), men man kan undra om de finns flera 

underliggande orsaker. Eftersom intressenter hävdat att det är bättre att anlita en revisor borde 

det finnas ytterligare orsaker till att mer än en fjärdedel av företagen valt att inte anlita en 

revisor. Denna studie har för avsikt att utforska vilka dessa orsaker är och om det föreligger 

något samband mellan dessa företag. 

1.2 Problematisering 

Efter avskaffandet av revisionsplikten så finns det företag som valt att inte anlita en revisor. 

Den till synes främsta orsaken är att företagen slipper den kostnad som kommer med att anlita 

en revisor. Det borde dock finnas andra underliggande orsaker som binder samman dessa 

företag och förklarar varför vissa, och inte andra, anlitar en revisor. 

 

In-Mu Haw, Daqing Qi och Woody Wu (2008) listar ett antal anledningar till varför privata 

företag från USA väljer att anlita en revisor för att granska dess räkenskaper. Det 

huvudsakliga skälet till att man anlitar en utomstående revisor antas vara att man motverkar 

jävigheten för företagets styrelse så att aktieägarna kan få en oberoende bild av företagets 

ekonomiska situation (se exempel Jensen & Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1986). 

Chow (1982) undersöker vilka incitament det finns för privata företag i USA att hyra in en 
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utomstående revisor. Chow visar på att påtryckningar, redovisade skulder och storlek på 

företaget ökar sannolikheten att företaget på eget initiativ förvärvar utomstående revision. 

Ettredge, Simon, Smith & Stone (1994) och Manry, Tiras & Wheatley (2003) undersökte 

varför vissa företag valde, och andra inte, att köpa en granskning av kvartalsrapporter. Deras 

slutsats var att företag med höga kostnader till olika myndigheter var mer benägna att få ens 

kvartalsrapport granskad än de andra företagen.  Det hela slutar inte där, finns ytterligare 

studier som pekar på att säkerhetsställandet av information från oberoende revisorer ökar 

företagens trovärdighet och förmedlar bilden av informationen håller en hög kvalité vilket i 

sin tur ökar företagets immateriella värde (t.ex. Akerlof, 1970; Holthausen & Verrecchia, 

1988; Beaver, 1998). Teoh & Wong (1993) visar att de företag som blivit granskade av någon 

av de större revisionsfirmorna uppvisar bättre intäktssiffror. Blackwell m.fl. (1998) menar på 

att de företag som arbetar nära någon av de större revisionsbyråerna får sänkta räntor på deras 

lån från banker vilket är ytterligare en orsak till varför vissa företag väljer att anlita en 

oberoende revisor som granskar ens räkenskaper. I litteraturen diskuteras således många 

anledningar varför ett företag bör anlita en revisor. I denna studie vänder vi på dessa argument 

och försöker förklara varför man väljer bort att anlita en revisor trots de listade fördelarna. 

 

Trots att företag väljer revision frivilligt så torde tre faktorer påverka ett företags val av att 

inte anlita en revisor. Dessa faktorer är revisonens kostnad, värde och behov. Anledningen till 

att revisionsplikten för små bolag avskaffades år 2010 var att minska de samhällsenliga 

kostnaderna (Thornell & Norberg, 2005). Kostnaden anses därför vara ett stort skäl till varför 

företag väljer bort sin revision i dag. Även om kostnaden för revision är stor borde revisionen 

medföra en viss nytta. Det vill säga revisionen borde medföra ett värde för företaget. En del 

kan dock hävda att revision är ett onödigt verktyg då behovet av revision inte är stor eftersom 

företagets verksamhet är liten (Knechel, Niemi, & Sundgren, 2008). 

1.3 Problemfrågeställning 

Vi har valt att inrikta oss på följande frågeställning: 

- Hur kan ett företags val av att inte anlita en revisor förklaras? 

1.4 Syftesformulering 

Syfte med denna studie är att förklara varför företag väljer att inte anlita en revisor. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att tillämpa vår frågställning på den svenska marknaden. Med företag menar vi 

privata aktiebolag med ett aktiekapital på minst 50 000 SEK och som uppfyllar två av de tre 

kriterier för att inte behöva anlita en revisor (FAR, 2013). Vår undersökning görs med syftet 

att förklara hur de svenska företagens relation med revisorn och hur revisionen mår efter 

avskaffandet av revisionsplikten den 1 nov år 2010. Denna studie kan ses som en isolerad 

undersökning som är vinklad att passa den svenska scenen och är inte tänkt att generellt 

förklara hur företag globalt väljer att agera i frågan om att anlita en revisor. 



Kempengren & Lundin 

12 

 

Kapitel 2 

Metod 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapssyn, ansats och metodval. Vidare beskrivs en 

inledning till den teoretiska referensramen.  

2.1 Vetenskapssyn 

Syftet med denna studie är att identifiera och analysera faktorer som kan förklara ”små 

bolags” val av att inte anlita en revisor. Vår kunskapsteoretiska ståndpunkt i denna studie är 

av naturvetenskaplig karaktär. I vår studie kommer vi därför att använda metoder för att 

analysera den sociala verkligheten och alla dess aspekter (Bryman, 2008). Vi kommer via vår 

vetenskapliga syn söka och identifiera mönster och regelmässigheter (Denscombe, 2009). 

Positivismen utgör grund eller i varje fall ram för samhällsvetarens förståelse av vad 

vetenskap och naturvetenskap innebär och är en viss beskrivning av en ståndpunkt när det 

gäller att utveckla kunskap (Bryman, 1997). Dock är det osannolikt att all vetenskaplig 

verksamhet kan karaktäriseras genom de egenskaper som bara en viss vetenskapsteoretisk 

inriktning uppfattar vara central. Det handlar om att passa ihop den bästa tekniken med en 

viss frågeställning (Bryman, 1997) 

 

Denna studie är positivistisk eftersom syftet är att systematiskt beskriva och analysera varför 

”små bolag” väljer att inte anlita en revisor. En annan anledning till att denna vetenskapssyn 

passar vår studie är att det existerar en stor mängd forskning om nyttan med revision och 

varför man till exempel bör anlita en revisor. Denna forskning kommer vi ha nytta av för att 

utveckla våra egna föreställningar och slutligen formulera hypoteser som sedan testas 

(Saunders, Lewis, P, & Thornhill, 2007). Ett alternativ hade varit att använda en variant av 

positivismen, nämligen den kritiska realismen. Denna vetenskapssyn skiljer sig från 

positivismen på två sätt, nämligen att forskarnas uppfattningar bara är ett av flera sätt att tolka 

eller känna till verkligen. Det andra, vilket är en följd av det ovanstående, är att om man valt 

den kritiska realismen skulle man även kunnat inbegripa teoretiska termer som inte kan 

observeras (Bryman, 2008). 
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2.2 Ansats 

Den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik när det gäller 

samhällsvetenskap är av deduktiv karaktär.  Eftersom det existerar utifrån vad man vet inom 

ett visst område och de teoretiska överväganden som rör detta område härleder eller deducerar 

forskaren en eller fler hypoteser som ska underkasta en empirisk granskning (Bryman, 2008). 

Orsaken till att vi valt att använda oss av en deduktiv och inte ett induktivt angreppsätt är att 

det hade varit onödigt att dra generaliserbara slutsater om de ”små bolagens” agerande. Detta 

på grund av att det existerar ett antal olika teorier till området. Via dessa teorier som 

utgångspunkt anser vi att man kommer nå ett mer önskvärt resultat (Bryman, 2008). 

2.3 Metodval 

Enligt Bryman (1997) så är kvantitativa och kvalitativa metoder två olika synsätt att bedriva 

forskning. Valet av metod beror på ens frågeställning och hur pass väl man kan få svar på sin 

fråga eller så kan det räknas endast som en teknisk fråga. I vår frågeställning, ”Hur kan ett 

företags val av att inte anlita en revisor förklaras?” så är vi ute efter att utforska orsaker än att 

förklara en individs handlande, beroende på till exempel livsstil. Vår forskning kommer inte 

att baseras på småföretagarnas egna upplevelser av den sociala verkligheten utan tillämpa det 

naturvetenskapliga synsättet (Bryman, 1997). Vi kommer att utföra en surveyundersökning av 

tvärsnittsdesign. All data kommer huvudsakligen samlas in med hjälp av enkäter och kommer 

att genomföras under en viss tidpunkt. Kombinationen mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning hade varit ett annat tillvägagångssätt för att på så sätt kunna utnyttja de starka 

sidorna hos båda metoderna. I vårt fall skulle i så fall till exempel den kvantitativa ha verkat 

som stöd åt den kvantitativa forskningen (Bryman, 1997). En annan aspekt av att inte den 

kvalitativa metoden kommer tillbruks är att vissa undanskymda, dolda och till och med 

illegala aktiviteter inte är lika lätt att identifiera. För att gå på djupet och dra fördelar av mer 

kvalitativa metoder krävs sensitivitet och förmåga från forskarens sida att skapa den tillit hos 

undersökningspersonerna som en surveyundersökningen svårligen kan få. Detta relaterat till 

skattefuskfrågan och den alltför snabba slutsatsen att det endast är skumma ”små bolag” som 

inte vill bli granskade (Bryman, 1997). I detta projekt kommer vi således via en positivistisk 

vetenskapssyn genomföra en deduktiv granskning grundad från existerande teori för att tolka 

resultatet. Vi kommer att använda oss av kvantitativ metod genom surveyundersökning i 

tvärsnittsdesign för att fånga in all data som krävs. I slutet, baserat på den insamlade 

informationen, formas hypoteser som antingen kommer förkastas eller inte (Bryman, 2008; 

Saunders et al, 2007).  
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2.4 Teoretisk referensram 

Revisorns syfte är att öka trovärdigheten för företagens redovisning och förvaltning (FAR, 

2013). Det har även påpekats att revison minskar risken för väsentliga fel och ger en trygghet 

för företaget. Agenteorin beskriver revision som försäkran om att företagsledningens 

uttalanden är korrekta. Vi har valt att utgå från denna teori då revisorns uppgift är att 

säkerställa all information som förmedlas vidare till ägaren. Agentteorin beskriver 

förhållandet mellan principalen (ägaren) och agenten (företagsledaren). När ett företag 

expanderar blir därmed ägaren tingad att överföra en del makt till företagsledaren och för att 

säkerställa att företagsledaren agerar i ägarens intresse är revisorn lösningen. Revisorn 

granskar informationen som tillhandahålls från företagsledaren.  

För att ett företag skall kunna utrustas med egenskapen legitimitet måste de agera inom 

gränserna för vad samhället beskriver som acceptabelt beteende (Deegan & Unerman, 2011). 

Vi har valt att utgå från legitimitetsteorin eftersom legitimitet visar sig inom revision då ett 

företags redovisning anses accepterat av samhället då en oberoende part (revisorn) granskat 

informationen (Carrington, 2010). Vi har här valt att inte inkludera den institutionella teorin 

eftersom vi anser att legitimitet påminner om denna teori. Detta då institutionella teorin 

hävdar att bolag agerar på ett speciellt sätt för att få, bevara eller återfå legitimitet (Deegan & 

Unerman, 2011). Därmed kan detta indikera på att företag anlitar en revisor för att uppnå 

legitimitet. En annan teori som vi valt att utgå ifrån är behavioural theory eftersom 

beslutstagarens beteende spelar väsentlig roll vid investeringsbeslut. En beslutstagares största 

mål är att gå med vinst det vill säga att investeringen skall återbetala sig inom en snar framtid. 

Detta kan förklaras inom revision då man antar att om man anlitar en revisor skall nyttan 

anses större än kostnaden. 

Sedan avskaffandet av revisionsplikten har flera företag valt att avstå från revision. I nuläget 

är det cirka 34 procent som väljer att inte anlita en revisor (Westman, 2013). Då det finns 

mycket som talar för revision kan man härleda frågan om varför flera företag ändå valt bort 

revision. Den främsta orsaken till avskaffandet av revision är kostnadsbesparingar, men finns 

det flera underliggande orsaker till detta val. Efter en del forskning inom ämnet har vi 

karategoriserat våra faktorer till varför man väljer att inte anlita en revisor till kostnad, värde 

och behov.  
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En faktor som kan påverka företagets val av att anlita en revisor är kostnaden då det i dag 

läggs i genomsnitt 10 0000 SEK per år på revisionstjänster (Thornell & Norberg, 2005). 

Revision kan även medföra andra kostnader i form av tid då företagets personal måste avlägga 

tid för att tillhandahålla material till revisorn. En andra faktor som kan förklara ett företags val 

av att inte anlita en revisor är det bristande värdet. Värdet kan även härledas med att företaget 

inte upplever någon nytta med revision och ses därmed som en onödig kostnad. En del 

skandaler inom revisionsyrket har även medfört ett begränsat förtroende för revisorn och 

därmed kan kvalitén drabbas. Den tredje faktorn som kan förklara ett företags val av att inte 

anlita en revisor är ett bristande behov. En del företag väljer bort revision då de anser att 

storleken på ett företags verksamhet är liten och därmed anses inte revision som något behov. 

Det bristande behovet kan även uppstå då företaget anser att deras personal redan besitter den 

kunskap som krävs för att deras redovisning skall vara tillförlitlig. 



Kempengren & Lundin 

16 

 

Kapitel 3 

Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med en presentation av de teorier och den tidigare forskning som studien 

har tagit sin utgångspunkt i. Vidare presenteras en debatt om hur dagens företagare och 

styrande politiker ser på avskaffandet av revisionsplikten. Kapitlet avslutas sedan med de 

faktorer som ligger till grund för denna uppsats tillsammans med respektive hypotes 

3.1 Inledning 

Behovet av revision började på 1900-talet med start i Scottland och England då företag med 

begränsat ansvar började expandera och blev beroende av externt kapital (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). Orsaken var behovet av kontroll. Kravet på revision för vissa företag i 

Sverige uppfördes år 1895 dock krävdes inte att dessa revisorer var auktoriserade eller 

godkända, utbildning var heller inget krav.  Först år 1987 var alla svenska aktiebolag tvungna 

att anlita en godkänd eller auktoriserad revisor (Carrington, 2010). Begränsning av lagen kom 

först år 2010 då revisionen blev frivillig för ”små bolag”. Den främsta orsaken till denna 

förändring var kostnadsbesparing för små företag. Det har länge diskuterats fördelar och 

nackdelar med detta förslag vi har därför valt att inleda detta kapitel med en diskussion kring 

varför man bör anlita en revisor.  

3.2. Revisionens syfte 

FAR (2013) beskriver revisionens syfte med att öka trovärdigheten för företagens redovisning 

och förvaltning. De menar även att revision ger en bra affärsutveckling och minskar risken för 

väsentliga fel (FAR, 2013). Det har länge pågått diskussioner kring revisorns roll vilket i 

förlängningen handlat om finansiella skandaler som revisor varit inblandade i. Det som krävs 

enligt aktiebolagslagen (ABL) är att en revisor skall granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och VD:ns förvaltning i enlighet med god redovisningssed. Öhman 

(2006) hävdar att revisorn inte bara skall granska företagets räkenskaper utan även 

koncentrera sig på revisions objekt som är av betydelse för aktieägare och investerare. 
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3.3 Agentteori 

Faktorer som kan förklara varför man bör anlita en revisor kan härledas från agentteorin. 

Agentteorin förklarar i huvudsak de så kallade agentproblem som uppstår mellan en principal 

och en agent (Eisenhardt, 1989). I ett företag kan detta problem illustreras när ett företag 

expanderar och ägaren (principalen) tvingas överföra en del beslutsfattande till 

företagsledaren (agenten). Då agentteorin utgår från att båda parterna är egocentriska, kan 

ägaren inte alltid vara säker på att företagsledaren arbetar i ägarens intresse. Eisenhardt (1975) 

beskriver att detta problem uppstår när ägaren har olika mål och kan därmed inte vara 

övertygad om att företagsledaren uppfört sig lämpligt. Problem av denna sort kan tolkas som 

en risk för ägaren, därför bör man införa en riskpremie i ersättningen till företagsledaren 

(Carrington, 2010). Carrington (2010) menar att för att eliminera denna riskpremie skulle 

lösningen kunna vara revision. Genom att anlita en revisor försäkrar sig ägaren om att de 

rapporter som överlämnas till honom från företagsledaren är tillförlitliga. Så länge som 

revisionskostnaden är mindre än riskpremien ligger det därför i företagsledarens intresse att 

anlita en revisor. 

En utförligare beskrivning av företags behov av revison med hjälp av agentteorin har 

genomförts av Ijiri (1975). Ijiri beskriver agentförhållandet utifrån en redovisningsberättigad 

(principalen) och en redovisningsskyldig (agenten). Utifrån standard är det vanligt 

förekommande att den redovisningsberättigade (till exempel ägaren) tar del av information 

från den redovisningsskyldige (till exempel företagsledaren). Här beskriver Ijiri att 

förhållandet inte alltid är samverkande mellan dessa parter eftersom en del överkontroll kan 

infinna sig. Samtidigt som ägaren har rätt till information gällande företaget har även den 

företagsledaren rätt till avskildhet. Detta menas att den företagsledaren inte kan arbeta 

effektivt med övervakning samtidigt som att ägaren innehar en del risk och har därmed rätt till 

information.  Redovisning är därför en viktig resurs som medverkar till att skapa ett 

tillförlitligt, lämpligt utformat och lagom omfattande informationsutflöde mellan parterna. För 

att hålla detta informationsflöde effektivt måste bådas behov tillgodoses och därför kan en 

revisor vara nödvändig (Eisenhardt, 1989).  

3.4 Legitimitetsteori 

O´Donovan (2002) beskriver att legitimitetsteori är baserad på idén att om ett företag vill 

fortsätta driva sin verksamhet framgångsrikt måste de agera inom gränserna av vad samhället 

beskriver som ett acceptabelt beteende. Detta kan förklaras med att företag som inte har 
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legitimitet kan få svårigheter med att överleva på lång sikt, detta kan till exempel innebära 

begränsad tillgång till resurser (Deegan & Unerman, 2011). O´Donovan (2002) hävdar att 

företag som använder sig av sociala och miljömässiga aspekter i deras redovisning anses möta 

de förväntningar som ställs av samhället. Detta kan kopplas till Carringtons (2010) tankar om 

revisorns roll då att efter en oberoende part (revisorn) granskat företagets redovisning anses 

den därmed vara acceptabel av samhället. Detta illustreras med hjälp av de budskap som 

revisorn förmedlar med sitt uttalande i företagets årsredovisning. Power (2003) menar 

däremot att för revisonen skall anses som trovärdig måste även redovisningsprocessen vara 

det. Power menar att legitimitetsskapandet ligger i revisionens process, rapport och formalitet. 

3.5 Behavioral theory 

Ett företags val av att anlita en revisor kan förklaras av beslutsfattarens beteende.  Företag 

genomför beslut dagligen en del som är mindre avancerade och de motsatta. Cyert & March 

(1992) menar att ett organisatoriskt beslut beror på förväntning, information och 

uppskattningar. Vid införandet av en investering är vinst beslutsfattarens främsta mål. Det vill 

säga man förväntar sig att investeringen kommer att återbetala sig inom en snar framtid. För 

att genomföra beslut krävs även därför information gällande investeringens kostnad och 

framtida avkastning. Cyert och March (1992) hävdar även att feedback från tidigare 

genomförda beslut tas i beaktande vid beslutsfattande. Då man kan göra uppskattningar om 

när investeringen kommer att återbetala sig. Detta resonemang kan även användas vid ett 

företags val av att anlita en revisor. Då ett företag bland annat förväntar sig att revision skall 

återbetala sig exempelvis genom legitimitet och komfort för företaget (Carrington, 2010). 

Man behöver därför information för att göra en uppskattning om fördelarna övervinnner 

nackdelarna. Detta skulle kunna resultera i att företag som sedan tidigare anlitat en revisor är 

bekanta med fördelarna och därför troligvis kommer fortsätta med att revidera företaget. 

3.6 Aktuell debatt 

Onekligen finns det en mängd orsaker till varför revisorn anlitas av företag, både historiska 

och teoretiska skäl. I dagens debatt och politiska klimat går dock tongångarna annorlunda. 

Sveriges inträde i EU 1995 kan ses som det första steget mot avskaffandet av revisionsplikten. 

I och med inträdet började Sverige att harmoniseras med EU (Wallerstedt & Öhman, 2012).  

År 2006 tog alliansen över under ledning av moderataternas partiordförande Fredrik Reinfelt. 

Via en fyrpartiallians bildades den första borgerliga majoritetsregeringen på 25 år (Arenander, 

2013). Denna borgerliga majoritetsregering har snart suttit två hela mandatperioder och har 
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under denna tid velat förenkla för småföretagarna i landet. Kombinationen av halverat krav på 

aktiekapital (50 000 SEK) och frivillig revision är två åtgärder som lett till att det skapats 

många nya aktiebolag och att dessa i sin tur väljer bort revisorn. 

Vi har valt att med tre tabeller (se nedan) synliggöra hur många, både till antal och andel, 

aktie- och lagerbolag som valt bort revisorn. I tabell 3.1 så visar vi antal nybildade aktie- och 

lagerbolag under 2012. Lagerbolag är företag som bildas enbart för att säljas vidare till en ny 

ägare, dessa räknas dock som aktiebolag och följer samma regelverk som vanliga aktiebolag 

(Bolagsverket, 2013). I vår studie ligger fokus på aktiebolag. I tabell 3.1 visas att huvuddelen 

av alla nystartade aktiebolag väljer bort revisorn (82 %) och dessutom inte har en revisor 

registrerad (79 %). Tabell 3.1 visar således att majoriteten av bolagen verkligen anammat 

reformen som inträde den 1 nov 2010. När man tittar på tabell 3.1 så är det en skillnad i första 

hand mellan aktie- och lagerbolag. Vidare så skiljer man även på bolag som har förbehåll om 

inte ha revisor och bolag som utöver att ha förbehåll dessutom inte har en revisor registrerad. 

Med förbehåll menas att ägaren gjort ett aktivt val att inte ha en revisor. Att dessutom inte ha 

en revisor registrerad kan tolkas som ett ytterligare distanstagande från revisorn, ett klart nej 

från företaget att de inte vill ha en revisor. 

Tabell 3.1 Antal nybildade aktie- och lagerbolag under 2012. 

  Antal nybildade 1a1 1b2 1c3 1d4 

      Aktiebolag 18 880    15 407    82 % 14 940    79 % 

      Lagerbolag 19 227    19 075    99 % 11 314    59 % 

            

Totalt 38 107    34 482    90 % 26 254    69 % 

Källa: (Westman, 2013) 

Där tabell 3.1 visar nystartade aktie-och lagerbolag under 2012 så ger tabell 3.2 istället en 

nutidsbild av hur bolagsscenen ser ut på den svenska marknaden per 2013-04-24. Från att ha 

                                                        
1 Antal aktie- eller lagerbolag med förbehåll om att inte ha revisor. 

2 Andel aktie- eller lagerbolag med förbehåll om att inte ha revisor. 

3 Antal aktie- eller lagerbolag med förbehåll om att inte ha revisor och som dessutom inte har en revisor 

registrerad. 

4 Andel aktie- eller lagerbolag med förbehåll om att inte ha revisor och som dessutom inte har en revisor 

registrerad. 
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sett hur många bolag som startades under 2012 får vi reda på det totala antalet registrerade 

bolag. Av dessa 436 496 registrerade bolag så är det 34 % som är utan en revisor. Värt att 

notera är vi genom Emma Westman (2013), Statistiker vid Bolagsverket, inte kunnat särskilja 

de företag som inte är revisionspliktiga. Så den totala siffran på 436 496 bolag är en blandning 

med Sveriges allra minsta till största aktiebolag. Att kunna filtrera bort alla de bolag som inte 

uppfyller två av de tre satta gränsvärdena hade kunnat ge mer spets till värdena och 

förståelsen för hur många bolag som per den 24:e april 2013 valt bort revisorn. Oavsett finns 

det ett värde i tabellen för att den lyfter diskussionen och låter en se hur stor del av den totala 

mängden bolag som väljer bort revisorn. I tabell 3.2 visas att huvuddelen cirka en tredjedel 

(34 %) av alla aktiebolag inte har revisor. När det gäller lagerbolag har majoriteten av bolagen 

inte revisor.  

Tabell 3.2 Hur många bolag som är registrerade och så många bolag som inte har en revisor 

per 2013-04-24. 

  Aktiebolag
5
 2a

6
 2b

7
 2b

8
 

Bildats 1 nov 

2010 eller senare 74 559    6 298    68 261    92 % 

     Bildats före 1 

nov 2010 
82 811    1 444    81 367    98 % 

          

Totalt 157 370    7 742    149 628    95 % 

 

Källa: (Westman, 2013) 

I den tredje tabellen så åskådliggörs, med utgångspunkt fr.o.m. 1 nov 2010, hur många företag 

som bildats före och efter att revisionsplikten avskaffades. Eftersom en av anledningarna till 

den slopande revisionsplikten var att förenkla småföretagandet och underlätta nyföretagande 

blir dessa siffror ett viktigt inslag i debatten. Tanken med tabell 3.3 är att synliggöra om det 

finns någon skillnad i andelen bolag som valt att inte ha en revisor beroende på den tidpunkt 

som bolaget bildats. Tabell 3 visar att det endast är marginell skillnad mellan bolagen som 

bildats före och efter avskaffandet. Om man ska dra någon sorts slutsats från denna tabell är 

                                                        
5 Antal bolag med revisorsförbehåll. 

6 Antal bolag med förbehåll som ändå har revisor. 

7 Antal bolag utan revisor. 

8 Andel bolag utan revisor. 
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det att de bolag som bildats före 1 nov 2010 i lite större utsträckning valt att anamma 

reformen och inte anlita en revisor. 

Tabell 3.3 Aktiebolag bildade före och efter den 1 nov 2010 per 2013-04-23. 

  Antal bolag 2a
9
 2b

10
 2c

11
 2d

12
 

      Aktiebolag 436 496    157 370    7 742    149 628    34 % 

      Lagerbolag 4 397    3 880    2    3 878    88 % 

            

Totalt 440 893    161 250    7 744    153 506    35 % 

 

Källa: (Westman, 2013) 

Inför och efter avskaffandet av revisionsplikten den 1 nov 2010 gick diskussionerna heta och 

det skrevs spaltmeter om både för- och nackdelar med reformen. I Dagens Industri (DI) den 

25 maj 2011 skrevs en rapport om hur slopandet av revisionsplikten i mindre bolag blivit en 

succé bland nystartade aktiebolag (Bolander & Ottosson, 2011). Där talar man om att cirka tre 

fjärdedelar väljer bort revisorn. Att slopa revisionsplikten minskar företagens omkostnader 

och förenklar (Bolander & Ottosson, 2011). Annika Fritsch, skattexpert från Företagerna, 

uttalar sig i artikeln och ser gärna att det blir en ännu enklare för företagen i framtiden att 

välja bort revisorn. Även de så kallade motståndarna till reformen uttalar sig positivt i frågan. 

I tidigare artiklar (Bolander & Ottoson, 2011;  Nordenskiöld, 2010; Sundberg, 2010) så yttrar 

sig branschorganisationer (till exempel FAR) och revisionsbyråer såsom PWC och ser 

fördelar med reformen och förordar frivillighet framför tvång. Självklart var inte alla på den 

tillsynes självklara motsidan till avskaffandet av revisionsplikten positiva till förslaget  

(Sundberg & Olofsson, 2010; Tulin, 2010; Karlsson & Nilsson et al, 2010) 

Hur kan företags val att inte anlita en revisor förklaras är frågan vi ställer oss. I kommande del 

har vi identifierat faktorer indelade i tre kategorier, kostnad, värde och behov. Dessa redogör 

vi för och avslutar med att formulera våra hypoteser inför fjärde kapitlet. 

                                                        
9 Antal bolag med revisorsförbehåll. 

10 Aktiebolag som har en revisor registrerad 

11 Förbehåll om att inte ha revisor och dessutom inte har en revisor registrerad 

12 Andel som inte har en revisor registrerad 



Kempengren & Lundin 

22 

 

3.7 Faktorer 

Nedan presenteras de faktorer som vi anser ligger till grund för ett företags val av att inte 

anlita en revisor. I varje faktor har vi även inkluderat olika kategorier som skall medföra en 

positiv inverkan till vår undersökning.  Avslutningsvis kommer varje faktor resultera i en 

hypotes som ligger till grund vid utformningen av vår enkätundersökning. 

 

  

 

 

 

Figur 3.1 Faktorer som påverkar valet att inte anlita en revisor 

3.7.1 Kostnad 

Ett mikroföretag lägger i dag i genomsnitt 10 000 SEK per år på revision vilket är en stor 

kostnad för små bolag (Thornell & Norberg, 2005). Den huvudsakliga intressenten av 

revisionsplikten är samhället då den samhällsenliga kostnaden uppgår till två miljarder 

kronor. Den huvudsakliga frågan som bolag måste ställa sig är om revisionskostnaden är 

minst lika stor som nyttan. Enligt Thornell och Norberg (2005) finns inte tillräckligt med 

bevis för att kunna säkerställa svaret på denna fråga. När ett företags användare inte upplever 

någon nytta med revisionsreviderad redovisning ses därmed revision som en ekonomisk 

börda. Thornell och Norberg (2005) menar även att företaget utnyttjar undantaget av 

revisionsplikten för att företagen inte ansåg att de erhöll några fördelar eller att de skulle spara 

kostnader. En annan aspekt som man förknippar med kostnad är tid, då tid i förlängningen kan 

leda till kostnader. Revision kan därmed betraktas som en tidskrävande process då bolag 

måste avsätta tid för att tillhandahålla material till revisorn. Denna tid kunde istället användas 

för aktiviteter som bidrar till företagets vinst. Leventis och Caramanis (2005) menar att tiden 

för en revisionsprocess varierar beroende storleken på de reviderade företaget. Det vill säga 

att ett företag som har en relativt stor verksamhet kräver mer tid för revidering. Detta skulle 

därmed resultera i att ju större verksamhet som bolaget har ju mer tid måste avsättas för att 

tillhandahålla material till revisorn. Revisorsrotation kan även något som kan resultera i 

fördyrande omständigheter för bolaget. Revisorsrotation betyder att revisorn efter en tid på 

Kostnad 

Värde 

Behov 

Val att inte anlita en 

revisor 

H1 

H2 

H3 
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bolaget roterar sig till ett annat företag (Finansdepartementet , 2012). Denna rotation kan 

resultera i dyra timkostnader då den nytillträdda revisorn måste sätta sig in i bolagets 

specifika situation. Dessa påföljder kan även visa sig när ett bolag beslutar att anlita en revisor 

för första gången. Med ovanstående information kan vi därmed forma den följande första 

hypotesen: 

- Hypotes 1: Det finns ett samband mellan slopad revision och uppfattningen om 

företagets kostnad för revision  

3.7.2 Värde 

Forsberg & Westerdahl (2007) skriver i sin uppsats om hur företagsskandaler, där revisorer är 

inblandade, har skadat klienternas förtroende för revisorn. Roten till detta problem menar 

författarna är att revisorerna tappat sin koppling till samhället och i förlängningen inte längre 

kan skilja på vad som är rätt eller fel. Enligt MacIntyre (1996) är det endast en medlem av 

samhället som kan skilja på vad som rätt eller fel (Forsberg & Westerdahl, 2007;  MacIntyre, 

1996). I en annan artikel skriven av Ganuza och Gomez (2007) som har titeln ”Should we 

trust the gatekeepers? – Auditors and lawyers liability for clients misconduct”så undersöker 

de i hur stor roll revisorer, advokater eller säkerhetsanlytiker har spelat i avslöjandet av 

företagsskandler såsom Enron eller Worldcom. De undersöker hur man i  framtiden skulle 

kunna förbättra dessa samhällsväktares roller – i revisorns fall så ligger oberoendet från dess 

klienter, privision från icke-revisionstjänster och rotation samt val revisorer högst på agendan  

(Ganuza & Gomez, 2007). I enlighet med Ganuza och Gomez studie kan revisorns val av att 

inte rapportera skandaler påverka den enskilde klientens fötroende. Då bolag vill värna om sin 

verksamhet blir de därför viktigt att få fullt förtroende för sin revisor. Då förtroendet sviker 

känner sig företagaren osäker och ser därför revisorn som en risk.  Det finns även skäl att 

ifrågasätta om revisorn följer sin uppgift att skydda investerare och aktieägare. Detta 

illustreras i artikeln skriven av Öhman, Häckner, Jansson och Tschudi (2006) där de 

argumenterar att revisorn inte vågar att agera utanför sin trygghetzon utan faller in i att endast 

arbeta efter rutin. I och med detta så gör revisorn saker och ting rätt men inte nödvändigtvis 

de rätta sakerna (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006). Detta kan även påverka 

kvalitén på revisionen då Öhman et al (2006) fastställt att revisorer känner sig trygg i sina 

vanliga arbetsmetoder. Detta menas med att revisorer inte gärna går utanför sin normala 

arbetsram och kan därför gå miste om saker i utförandet. Revisionens skall medföra nytta för 

företaget annars ses det som en nödig utgift. Nytta kan benämnas på olika sätt exempelvis 

legitimitet. Legitimitet är som nämnts tidigare en benämning om man uppfyller samhällets 
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normer och kriterier. Utan legitimitet blir det svårt att överleva på marknaden på lång sikt. 

Man kan därför argumentera för att revision behövs för att företag skall kunna överleva på 

lång sikt. En annan benämning på nytta kan vara effektivitet då revision kan medföra 

effektivitet i företaget. Bolag får med hjälp av revision bättre kontroll över sin verksamhet och 

kan därför bli effektivare. Känner bolaget inget förtroende för sin revisor avseende i bristande 

kvalité och nytta tillför inte revisionen något värde för bolaget, vilket resulterar i den andra 

följande hypotesen. 

- Hypotes 2: Det finns ett samband mellan slopandet av revision och uppfattningen om 

revisorns värdeskapande i företaget  

3.7.3 Behov 

Ett tredje skäl till att företag väljer att inte anlita en revisor kan vara att de inte finner något 

behov av revision. De finner inte den nödvändig eftersom deras företagssituation inte kräver 

revidering. Enligt en studie genomförts av Knechel, Niemi och Sundgren (2008) fastställdes 

att bland de små bolagen är valet av att anlita en revisor relaterat till komplexiteten i bolaget 

mätt genom storlek och arbetsstyrka. När ett bolag växer och komplexiteten blir större ökar 

behovet av lånefinansiering. Detta kan indikera på att banker och andra kreditgivare förlitar 

sig mer på finansiell information som blivit reviderad eftersom de ger en personlig garanti och 

säkerhet. Om bolagets verksamhet därmed är liten kan revision ses som onödigt Istället för att 

köpa in externa revisionstjänster kan bolaget anse att dess anställdas kunskap är tillräcklig 

inom redovisning och därför är risken för fel minimal. Flera forskare menar dock att 

efterfrågan för hjälp inom bokföring och redovisning kommer att öka. 

En annan anledning till att företag väljer att inte anlita en revisor kan bero på förekomsten av 

ett förväntningsgap – ett gap som uppstår mellan investerare, media och till exempel 

företagarna som förväntar sig mer av revisorn än den tjänst som revisorn i själva verket 

levererar enligt lagar och revisionsstandarder (Carrington , 2010). Det mindre företaget har en 

bild och en uppfattning om vad och hur en revisor ska jobba gentemot ens företag och när inte 

revisorn lever upp till detta så uppfyller inte revisorn företagarens behov. Revision kan även 

ses som en lösning på krav på ansvarskrävande (Carrington, 2005). Detta kan vara en 

ytterligare anledning till att det finns ett lågt behov av revision då det existerar ett mindre 

behov av ansvarskrävande i företag. Behovet av ansvarskrävande från intressenter och andra 

aktörer är något som beror på hur stort företaget är. 
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Som det nämns tidigare så har det uppkommit ett substitut till revisionsberättelsen nämligen 

bokslutsrapporten. Bokslutsrapporten används som en bekräftelse på att kraven för svensk 

standard för redovisningstjänster. Svenska redovisningskonsulternas förbund (SRF) menar att 

bokslutsrapporten är ett enklare och effektivare sätt att skapa förtroende för den ekonomiska 

rapporteringen. De menar även att bokslutsrapporten är baserad på rutiner som under året 

byggts in i det löpande arbetet, vilket resulterar i en snabbare och aktuellt underlag än 

revision. Med ovanstående påståenden kan vi formulera den sista hypotesen: 

- Hypotes 3: Det finns ett samband mellan slopandet av revision och uppfattningen om 

behov av revision i företaget  
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Kapitel 4 

Empirisk metod 

Detta kapitel inleds med en presentation av den undersökningsmetod som legat till grund för 

vår datainsamling. Vidare presenteras studiens urval följt av operationaliseringen. 

Avslutningsvis beskrivs uppsatsens reliabilitet och validitet.  

4.1 Litteratursökning 

Det främsta hjälpmedel som använts vid litteratursökning är Högskolan Kristianstads 

databaser. Genom dessa databaser har man fått möjlighet att finna vetenskapliga artiklar som 

enligt kriterierna, för denna kandidatuppsats, skall vara den huvudsakliga informationskällan. 

Sekundärt förbättrar valet att huvudsakligen använda sig av vetenskapaliga artiklar 

trovärdigheten och tillförlitligheten i den teoretiska referensramen. Litteratursökningen kring 

faktorer om varför man anlitar en revisor är omfattande. Valet av vilka artiklar som skulle 

användas som referenser har valts efter dess innehåll, relevans till ämnet och koppling till de 

olika faktorer som kan påverka ett företags val av revision. I efterhand så har vi samlat ihop 

en blandning artiklar från tidigt 70-tal till modern tid. Spannet av artiklar från olika decennier 

minskar snävheten i ämnet och visar på att man valt att åskådliggöra dess utveckling. 

Huvudsakligen har engelska sökord använts för att lokalisera relevanta artiklar, de främsta 

sökord som använts är; mandatory auditing, auditing value och need for auditing. Det har 

dock förekommit olika kombinationer av dessa för att hitta lämpliga artiklar. Förutom 

vetenskapliga artiklar har vi använt oss av facklitteratur från Högskolan i Kristianstads 

bibliotek och annan aktuell litteratur i ämnet. Vidare har vi använt oss av olika 

branschorganisationers informationsutskick som varit aktuella före och efter avskaffandet av 

revisionsplikten den 1 november 2010. Några av dessa är FAR, företagarna, svenskt 

näringsliv och regeringskansliet. Vi har även valt att använda oss av affärstidningen DI för att 

i vårt stycke 3.5 Aktuell debatt visa hur revisionsreformen påverkade näringslivet och de 

debattartiklar samt krönikor som skrevs under 2010. Information tagen från 

branschorganisationerna och DI är inte objektiv utan normativ till dess karaktär. Anledningen 

till att vi ändå valt att inkludera dessa källor beror på att de tillsammans har gett oss en inblick 

i hur de olika intressenterna påverkats, vilka förväntningar och vilka farvågor som fanns 

tidigare. Den normativa informationen har begränsats till delar i uppsatsen där den gjort nytta 
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men den objektiva i form av vetenskapliga artiklar och facklitteratur är stommen som 

genomsyrar resten av uppsatsen. 

4.2 Datainsamlingsmetod & urval 

4.2.1 Ansats 

Syftet med vår studie är att försöka identifiera vilka faktorer som påverkar ett företags val av 

att inte anlita en revisor. Då tvärsnittsanstasen ses som bred och ytlig användes denna för att 

överskådligt undersöka företagens inställning till revision. Denna ansats passar även bra till 

vår undersökning eftersom vid en tidpunkt studeras ett bestämt urval. 

4.2.2 Metod 

För att få en övergripande översikt över företagens inställning till revision har en kvantitativ 

studie valts. Materialet har insamlats via ett utskick av en enkätundersökning där vi vänder 

oss både till företag som inte anlitar en revisor och de som anlitar en revisor. Fördelar med en 

kvantitativ undersökning är följande; det medför tid och resursbesparing, respondenten utsetts 

inte för intervjuareffekten (Denscombe, 2009), vi når ut till en större population oavsett 

geografik spridning (Saunders et al, 2007) och via denna större population kan vi hitta 

regelbundenheter och generalisera slutsatser vid vår analys. Nackdelar med en 

enkätundersökning är att det ställer krav på att frågorna är utformade på så sätt att de är lätta 

att svar på och svåra att missuppfatta. Saunders et al (2007) menar på att just 

missuppfattningen av frågor i en enkät är överhängande när det inte finns någon fysisk person 

som kan förklara eventuella missförstånd. En annan svårighet är att inte via frågorna avslöja 

syftet med själva undersökningen. Ifall respondenten gör detta tappar man svarens spontanitet 

och studien når inte sin fulla potential (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2008). 

4.2.3 Population & urval  

För att öka undersökningens reliabilitet och validitet har vi genomfört en urvalsram, men med 

brist på tid och resurser har vi varit tvungna att begränsa vårt urval med ett 

bekvämlighetsurval. Detta bekvämlighetsurval inkluderade att vi enbart inriktade oss på 

aktiebolag från Skåne. I vårt urval har vi även haft som kriterier att bara använda oss av bolag 

som inte är revisionspliktiga. Populationsundersökningen resulterade i 21 655 bolag. Av dessa 

gjordes ett urval med 200 bolag med revisor och 200 bolag utan revisor. Urvalet fortskred 

genom olika intervaller för att sedan leta reda på bolagens e-postadresser. 
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4.2.4 Enkätens utformning 

Enligt litteraturen finns det flera olika sätt att samla in data till en surveyundersökning. Detta 

menar Denscombe (2009) är enkäter i form av post eller internetbaserad enkät, besök, 

telefonintervjuer och olika sorters observationer. För att genomföra vår undersökning effektivt 

så passade en webbenkät, vilket är en självadministrerande enkät som respondenten besvarar 

(Saunders et al, 2007). Enkäten utformades med hjälp av en avgiftbelagd hemsida som heter 

SurveyMonkey (SurveyMonkey, 2013). Via hemsidan kan man skapa, administrera och 

slutligen skicka ut sina enkäter till valda mejladresser. Det fanns möjlighet att använda en 

gratisversion av SurveyMonkey men det fanns åtskilliga begränsningar, bland annat att man 

inte själv kunde utforma sin egen enkät. På grund av detta valde vi att använda oss av 

betalversionen. Vid utskick av enkäten så fanns det, förutom en länk till enkäten, ett följebrev 

(bilaga 1) som kortfattat förklarade syftet med enkäten. I följebrevet poängterades det även att 

svaren skulle behandlas konfidentiellt vilket förväntades öka svarsfrekvensen. I slutet fanns 

information att enkäten tog cirka fem minuter att genomföra och en annan länk ifall man ville 

avregistrera sig från att få framtida enkätundersökningar via SurveyMonkey. Vi valde att 

använda oss av en webbenkät eftersom vi med hjälp av det verktyget under en begränsad tid 

når ut till många företag. Vidare var en webbenkät att föredra eftersom företags e-postadresser 

är relativt lätta att komma över via Högskolan i Kristianstads databaser och förlängningen en 

internetbaserad-sökmotor. 

4.2.5 Svarfrekvens och bortfallsanalys 

Av vårt urval på 400 bolag har vi erhållit 77 svar, detta resulterade i en svarsfrekvens på 19 

%. Enkäten skickades ut i två omgångar, 200 enkäter (utan revisor) den 14:e respektive 200 

enkäter (med revisor) den 16 maj 2013. Påminnelse skickades ut till de första 200 den 17:e 

och den 20:e till den andra urvalsgruppen. Anledningen till att utskicken inte gjordes 

samtidigt beror på svårigheter i att komma över kontaktuppgifter. Datainsamlingen avslutades 

den 20:e maj 2013 respektive den 22:e maj. Varje urvalsgrupp fick fyra arbetsdagar på sig att 

besvara enkäten. Efter den tidpunkten stängdes webbenkäten och inga fler svar togs emot. 

Totalt besvarades enkäten av 91 bolag, vilket resulterade i ett bortfall på 309 bolag. Detta 

bortfall kan bero på tidsbrist, brist på engagemang och att företag inte aktivt använder sig av 

sina mailadresser. På grund av att respondenter inte svarat fullständigt sållades 9 bolag bort. 

82 bolag blev det slutgiltiga antalet.  
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4.3 Operationalisering  

Enligt Körner & Wahlgren (2011) är operationalisering ett sätt att översätta eller att 

operationalisera det abstrakta och kanske omätbara begreppet till något konkret och mätbart. 

Vårt mål är därför att undersöka om det finns ett samband mellan slopandet av revision och 

våra faktorer (kostnad, värde och behov). Vid analys av samband är det naturligt att diskutera 

kring vad som är orsak och verkan. Vid ett ensidigt samband finns det en oberoende och en 

beroende variabel (Körner & Wahlgren, 2011). 

4.3.1 Kontrollvariabel  

I enkätens inledande frågor har vi valt att använda kön och ålder. Detta för att kontrollera om 

andra faktorer (än kostnad, värde och behov) som kan förklara variationerna i den oberoende 

variabeln. Tidigare studier har visat att kvinnor är mindre riskbenägna och behandlar 

information mer omfattande än män (Gold, Gomaa, & Hunton, 2009). Eftersom åldern också 

påverkar ens bedömningar vill vi därför också utforska om respondentens ålder har någon 

påverkan på uppfattningen om revision. Vidare i vår analys kommer vi att använda oss av 

uppgifter hämtade från arkivdata. Dessa uppgifter innefattar storleksvariablerna omsättning, 

balansomslutning och antalet anställda. 

Eftersom informationen om bolagen i databasen Retriever Business inte var helt tillförlitlig, 

valde vi att införa en fråga om företaget anlitade en revisor i dag. Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen (2010) nämner även att kontrollvariabler ger en möjlighet att undersöka om 

skensamband förekommer, det vill säga om det sambandet enbart beror på tillförlitlighet. 

Frågorna om kön och om företaget anlitar en revisor är kvalitativa variabler (icke numeriska), 

medan ålder är en kvantitativ variabel (numerisk) (Körner & Wahlgren, 2011). 

4.3.2 Beroende variabel & oberoende variabel  

Frågorna 5 till 16 i vår enkät avser mäta studiens beroende variabler och fråga 3 representerar 

den oberoende variabeln. Detta eftersom vi vill utforska orsakssambandet mellan 

uppfattningen om revision och valet av avskaffandet av revision (Djurfeldt et al, 2010). De 

beroende variablerna består av 12 påståenden som delats in i tre kategorier (kostnad, värde 

och behov). Dessa variabler som förväntas utgöra de faktorer som påverkar att företag väljer 

bort revision har valts med noggrannhet för att få en så hög validitet som möjligt. Dessa 12 

påståenden skall respondenten ta ställning till om de instämmer helt eller instämmer inte alls. 

Detta skulle genomföras via en sjugradig skala. Skalan valdes för att få en bredare varians och 

nyans av respondenternas inställning till revision. Saunders et al (2007) skriver att en enhetlig 
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och konsekvent utformad enkät har en större svarsfrekvens än en illa sammansatt sådan. 

Ytterligare för att vår enkät skulle vara enhetlig valde vi att nummer ett i den sjugradiga 

skalan skulle vara mest negativ och nummer sju mest positiv vid alla påståenden. Nedan 

presenteras våra kategorier med respektive påstående  

1. Kostnad 

5. Revision är en tidskrävande process som kostar pengar  

6. Revision är en ekonomisk börda för företaget  

7. Kostnaden för revisionen är större än nyttan  

 

2. Värde  

8. Jag har förtroende för revisorn  

9. Revision behövs för att öka kvalitén på företagets finansiella information  

10. Revisionen medför legitimitet för företag 

11. Revision är ett medel för att främja företagets effektivitet 

 

3. Behov 

12. Tillräcklig kunskap om bokföring och redovisning finns redan i företaget vilket 

  gör revisionen onödig 

13. Företagets verksamhet är relativt liten och därför är revisionen inte nödvändig  

14. I företaget är behovet av redovisningstjänster större än behovet av revisionstjänster 

15. Tillräcklig kunskap om lagar och regler finns redan i företaget vilket gör revisionen onödig  

16. Tillräckliga kontroller finns redan i företaget vilket gör revisionen onödig  

4.3.3 Hypoteser  

I denna del presenteras våra hypoteser och hur dessa görs mätbara.  

Kostnad 

– H1: Det finns ett samband mellan slopad revision och uppfattningen om företagets kostnad 

för revision. 

Den andra hypotesen är utformad på ett sådant sätt så att slopandet av revision är den 

oberoende variabeln och företagets kostnad är den beroende variabeln. Bolagets uppfattning 

om revisionens kostnad är viktig att definiera och undersöks därför genom att bolagets får ta 

ställning till tre påståenden (fråga 5-7). Dessa påståenden kring revisionens kostnad är tagna 

ur egna reflektioner då man tidigare hävdat att revisionen kostnad är större än behovet för 

bolaget.
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Värde 

– H2: Det finns ett samband mellan slopandet av revision och uppfattningen om 

värdeskapande i företaget. 

I den andra hypotesen är som tidigare slopandet av revision den oberoende variabeln och 

värdeskapande den beroende variabeln. Vi vill därför undersöka om faktorn värde är en orsak 

till slopandet av revision. Till denna kategori har fyra påståenden (fråga 8-11) utformats för 

att öka tillförlitligheten. Dessa påståenden är tagna ut regna reflektioner kring värdet av 

revisionen för företaget. 

Behov 

– H3: Det finns ett samband mellan slopandet av revision och uppfattningen om behov av 

revision i företaget. 

I den sista hypotesen är som tidigare slopandet av revision den oberoende variabeln, men i 

denna hypotes är behov den beroende variabeln. Detta för att utforska om företagets behov av 

revisionstjänster påverkar ett företags val av att inte ha revision. För att ytterligare säkerställa 

tillförlitligheten på kategori har vi valt att tillägga fler påståenden (fråga 12-16). Dessa 

påståenden är tagna ur egna reflektioner kring hur stort behovet av revision är för ett bolag. 

4.4 Analysmetoder 

Innan testerna genomfördes gjordes ett beslut om vilken signifikansnivå som skulle användas. 

Detta innebär att man fastställer vid vilken gräns hypotesen skall förkastas eller inte (Körner 

& Wahlgren, 2011). Körner (2011) beskriver signifikansnivå som risken att acceptera 

(förkasta) hypotesen när den är sann. Vi har valt en signifikansnivå på 5 procent, vilket 

betyder att när p-värden < 0,05 anses signifikanta skillnader eller samband föreligga och 

därmed förkastas inte hypotesen. För att testa om vår data var normalfördelad utförde vi 

Kolmogorow-Smirnov-analys (KS-analys). Analysen visade att vårt material inte var 

normalfördelat, men eftersom vi fått över 30 tillfredställande svar valde vi ändå att genomföra 

parametriska tester (Djurfeldt et al, 2010). Dessa tolkas dock med försiktighet.  

4.5 Pilotstudie 

Innan enkäten skickades ut till vår målgrupp testades först vår enkät på en egenföretagare som 

passade in i vår urvalsprofil och en controller på ett medelstort familjeföretag. Detta för att 

öka reliabiliteten och för att säkerställa att respondenten uppfattade och tolkade frågorna på 
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rätt sätt (Körner & Wahlgren, 2002). Enligt Denscombe (2009) är det svåraste men samtidigt 

den viktigaste uppgiften vid utformningen av en enkät är att frågorna blir rätt formulerade.  

4.6 Reliabilitet och validitet 

Enligt ett Cronbach alpha test (se tabell 5.4) som vi genomfört har våra faktorer (kostnad, 

värde och behov) en hög reliabilitet vilket torde bero på att vi varit konsekventa i dess 

utformning, att frågorna varit genomtänkta och väl formulerade efter vår pilotstudie och 

slutligen att våra två urvalsgrupper fått all nödvändig information i form av följebrev och 

påminnelseutskick för att fylla i enkäten (Saunders et al, 2007). Ett annat tecken på hög 

realibilitet är att kostnad och behov är samvariabler, det vill säga att de mäter samma aspekt 

(se Bilaga 3).  

Enligt Denscombe (2009) innebär validitet i stora drag att data och metoder är ”riktiga”. I vår 

kvantitativa undersökning handlar det om i vilken utsträckning som data reflekterar sanning, 

verklighet och täcker de avgörande frågorna. Validitet benämns som ett mått på 

överenstämmelse mellan vad ett mätinstrument avser att mäta och vad det faktiskt mäter 

(Körner & Wahlgren, 2011). Vi genomförde en omfattande pilotstudie där oberoende 

granskare fick utvärdera enkäten. Detta medför att missuppfattning kring frågor minskade, 

även om sådana säkerligen förekom då vi inte hade möjlighet att hjälpa de respondenter som 

kan ha haft frågor. Ett hot som vanligtvis drabbar en studie av denna sort är bortfallet av svar, 

detta motverkades genom att skicka ut en påminnelse till varje urvalsgrupp. Ett ytterligare sätt 

att öka validiteten var att skicka med ett följebrev. Slutligen så innehöll vår enkät 16 

påstående. Denna sparsamma spartanska utformning med få konsekvent utformade frågor har 

bidragit till att respondenterna haft en enkel uppgift i att fylla i enkäten och ökat dess validitet. 
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Kapitel 5 

Empirisk analys 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från den kvalitativa undersökningen samt 

de statistiska tester som genomförts för att pröva studiens hypoteser. Avslutningsvis så 

kontrollerar vi hur stor påverkan kontrollvariablerna haft på resultatet genom multipel 

regressionsanalys. 

5.1 Beskrivande statistik 

För att få en överblick över det empiriska materialet inleder vi analysen med beskrivande 

statistik. Sedan kommer vi att testa våra olika hypoteser och se om de skall förkastats eller 

inte. Som hjälpmedel vid den empiriska analysen har vi använt verktyget SPSS 

(programversion PASW statistics 18). 

I Tabell 5.1 visas svarsfrekvensen i vår studie fördelat på kön. Totalt besvarade 82 personer 

vår enkät, av dessa var 55 personer män och 27 personer kvinnor. Majoriteten av 

respondenterna var män vilket resulterar i att materialet är något snedfördelat. 

Tabell 5.1 Svaren fördelat på kön 

  Frekvens Procent 

Man 55 67 % 

Kvinna 27 33 % 

Total 82 100 % 

Tabell 5.2 visar svarfrekvensen fördelat på ålder. Den äldste som besvarade enkäten var 72 år 

och den yngste var 22, medelåldern var 46 år. Detta pekar på en stor åldersfördelning bland 

respondenterna. 

Tabell 5.2 Åldersspann hos respondenter 

  Antal Min Max Medel Std.avvikelse 

Ålder 82 22 72 46 10,6 

Total 82 
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Tabell 5.3 visar svarsfrekvensen fördelat på om företaget anlitar en revisor i dag. Totalt sett 

svarade 82 personer på denna fråga. 64 bolag anlitar en revisor och 18 bolag anlitar inte en 

revisor. Vårt främsta mål var att hälften av respondenterna skulle anlita en revisor och hälften 

inte skulle anlita en revisor. Så blev inte fallet på grund av att information från vår databas 

inte var korrekt samt brist på engagemang från svaranden. 

Tabell 5.3 Anlitar ni revisor idag? 

  Frekvens Procent 

Ja 64 78 % 

Nej 18 22 % 

Totalt 82 100 % 

 

Tabell 5.4 Cronbach`s alpha test 

  Antal påståenden Cronbach`s alpha 

Påståenden Värde 3 st 0,865 

Påståenden Kostnad 4 st 0,799 

Påståenden Behov 5 st 0,785 

Eftersom vår enkät innefattade 16 frågor, varav 12 påståenden som skulle besvaras i en skala 

på 1 till 7, är det viktigt att skalorna är tillförlitliga (Pallant, 2010). Ett sätt att mäta 

tillförlitligheten, ”reliabiliteten” hos skalorna, är att utföra ett Cronbach`s alpha test. Testet 

visar på om skalorna mäter samma underliggande konstruktion, till exempel att vi med tre 

påståenden mäter samma sak - mäter företagens uppfattning om att revision är en kostnad. 

Enligt Pavot, Diener, Colvin och Sandvik (1991), så har en skala god intern konsistens, med 

en Cronbach’s alpha koefficient på 0,7. I vårt fall (se tabell 5.4) så har våra 

påståendekategorier värde, kostnad och behov alpha-värdet 0,865, 0,799 respektive 0,785 

(Pavot et al, 1991). Dessa värden är mycket bra vilket i sin tur har medfört att vi i vår senare 

analys kunnat addera frågorna och använda ett medelvärde för varje faktor (dessa benämns 

fortsättningsvis kostnad, värde och behov) för hypotesprövning och multipel 

regressionsanalys. Om alphavärdena skulle varit för låga hade man inte kunnat använda detta 

medelvärde utan fått pröva varje enstaka påstående för sig för att testa våra hypoteser. En 

annan anledning till att vi genomförde testet var att underlätta vid hypotesprövningen och 

minska risken för slumpmässiga mätfel (Djurfeldt & Barmark, 2009). 
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Tabell 5.5 Beskrivande statistik - kostnad 

  Antal Min Max Medel Std.avvikelse 

5. Revision är en tidskrävande process som kostar 

pengar  82 1 7 4,5 1,9 

6. Revision är en ekonomisk börda för företaget  82 1 7 4,5 1,9 

7. Kostnaden för revisionen är större än nyttan  82 1 7 3,7 2,0 

Kostnad MEDEL 82 1 7 4,2 1,7 

 

I tabell 5.5 man utläsa att respondenterna har använt hela skalan (1 till 7) för att beskriva hur 

de upplever kostnaden för revision. De påstående som hade högst medelvärde är tidskrävande 

process och ekonomisk börda. Därmed kan man fastställa att de flesta bolag ser revision som 

tidskrävande och en ekonomisk börda. Det påstående som fått lägst medelvärde är påståendet 

om att kostnaden är större är nyttan, detta kan betyda att bolag ändå anser att revisionen är 

värd kostnaden. Detta påstående var dock även det som bolagen var mest oense om då 

standardavvikelsen, och därmed spridningen kring medelvärdet, är högst för detta påstående. 

Tabell 5.6, visar respondenternas inställning till värdet av revision. 

Tabell 5.6 Beskrivande statistik - värde 

  Antal Min  Max Medel Std.avvikelse 

8. Jag har förtroende för revisorn 80 1 7 5,8 1,4 

9. Revision behövs för att öka kvalitén på företagets 

finansiella information. 80 1 7 5,1 1,6 

10. Revisionen medför legitimitet för företag 80 1 7 5,4 1,7 

11. Revision är ett medel för att främja företagets 

effektivitet 80 1 7 4,0 1,9 

Värde MEDEL 80 1 7 5,1 1,3 

 

I denna kategori kan man utläsa att 80 av 82 respondenter har besvarat påståendena. De två 

som inte togs med i tabellen valde att inte besvara dessa påståenden, detta räknades som ett 

partiellt bortfall. Av dessa 80 respondenter har alla valt att använda hela skalan för att 

beskriva dess inställning till värdet av revisionen. De påstående som har högst medelvärde är 

förtroendet för revisorn, vilket indikerar på att de flesta bolag känner förtroende för sin 

revisor. Påståendet om att revision främjar effektivitet har lägst medelvärde, vilket betyder att 

företag inte anser att revision främjar bolagets effektivitet. Standardavvikelsen visar att de 

påstående som respondenterna var mest ense om var förtroendet för revisorn då värdet var 

lägst i detta påstående. De påstående som de inte var överens om var att revision främjar 
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effektivitet då detta påstående visar högst standardavvikelse och därmed högst spridning. 

Tabell 5. 7 visar respondenternas inställning till behov av revision 

Tabell 5.7 Beskrivande statistik - behov 

  Antal Min  Max Medel Std.avvikelse 

12. Tillräcklig kunskap om bokföring och redovisning 

finns redan i företaget vilket gör revisionen 

onödig. 78 1 7 3,2 1,8 

13. Företagets verksamhet är relativt liten och därför 

är revisionen inte nödvändig. 78 1 7 3,7 2,0 

14. I företaget är behovet av redovisningstjänster 

större än behovet av revisionstjänster. 78 1 7 4,4 2,1 

15. Tillräcklig kunskap om lagar och regler finns 

redan i företaget gör revisionen onödig. 78 1 7 3,2 1,7 

16. Tillräckliga kontroller finns redan i företaget vilket 

gör revisionen onödig. 78 1 7 3,7 1,8 

Behov MEDEL 78 1 6 3,6 1,4 

 

I denna kategori har 78 av 82 bolag valt att ta ställning till påståendena (se tabell 5.7). Alla 

respondenterna har även i denna kategori valt att använda sig av hela skalan. Medelvärdet 

visar dock att flest företag anser att de är i mer behov av redovisningstjänster än 

revisionstjänster. De påstående som bolag instämmer minst på är att tillräcklig kunskap om 

lagar och regler och om bokföring och redovisning. Detta kan indikera på att bolag känner att 

en revisor behövs för att få information om gällande regler och normer och för att säkerställa 

företagets redovisning. Angående spridningen är det dock enbart påståendet tillräcklig 

kunskap om lagar och regler finns redan i företaget som har lägst spridning vilket kan förklara 

att bolagen är mest överens i detta påstående. Där bolag som är minst överens om är att om 

företaget har en liten verksamhet och därför är revisionen onödig och behovet av 

redovisningstjänster är större än revisionstjänster. Dessa påståenden har högst 

standardavvikelse och har därmed en större spridning.  

5.2 Hypotesprövning 

5.2.1 Hypotes 1 

– Hypotes 1: Det finns ett samband mellan slopad revision och uppfattningen om företagets 

kostnad för revision. 

För att testa den första hypotesen började vi med att ta fram medelvärden på samtliga bolag 

som anlitar en revisor och de som inte anlitar en revisor och sedan fördela dessa på kostnad. 
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Detta finns i tabell 5.8. I denna tabell kan man utläsa att de olika grupperna skiljer sig åt i dess 

inställning för revisionens kostnad. Då de respondenter som anlitar en revisor anser att 

revision inte är en stor kostnad medan de respondenterna som inte anlitar en revisor ser 

revision som en stor kostnad. För att testa om dessa skillnader var signifikanta genomfördes 

ett t-test. Enligt tabell 5.8 förekommer en signifikant (0,000) skillnad mellan grupperna. 

Enligt testet är det signifikanta skillnader i svar från de båda grupperna vad gäller deras 

inställning till revisionens kostnad vilket resulterar i att hypotes 1 inte förkastas. Detta resultat 

var dock inte helt oväntat eftersom vi tidigare påvisat att företag valt att avskaffa revision på 

grund av den höga kostnaden.  

5.2.2 Hypotes 2 

– Hypotes 2: Det finns ett samband mellan slopandet av revision och uppfattningen om 

värdeskapande i företaget. 

Vid prövning av den andra hypotesen inledde vi med att ta fram medelvärdet för grupperna 

som anlitar en revisor och de som inte anlitar en revisor fördelat på värde. Detta visade en stor 

skillnad i åsikter mellan grupperna. Sedan genomfördes ett t-test för att säkerställa om det 

finns några signifikanta skillnader i svar mellan de båda grupperna. Resultaten kan utläsas i 

tabell 5.8. Resultaten visar på att det finns en statistisk signifikant (0,000) skillnad även för 

denna hypotes. Här visar de sig att företag som inte anlitar en revisor ser ett mindre värde i 

revision än vad de bolag som anlitar en revisor gör. Detta kan indikera på att bolag som 

anlitar en revisor i dag är välbekanta med den nytta som revisionen medför och ser därför att 

nyttan med revision är större än kostnaden. De bolag som inte anlitar en revisor kanske aldrig 

anlitat en revisor förut och har därför inte insett nyttan. Då man kan säkerställa att det finns en 

signifikant skillnad i svar mellan de som inte respektive anlitar en revisor och revisionens 

värde. Detta resulterar i att hypotes 2 inte kan förkastas.  

5.2.3 Hypotes 3 

– Hypotes 3: Det finns ett samband mellan slopandet av revision och uppfattningen om behov 

av revision i företaget. 

Vid prövning av den sista hypotesen valde vi att ta fram medelvärden mellan de som anlitar 

en revisor och de som inte anlitar en revisor fördelat på behov. Detta visade att åsikterna 

mellan grupperna skiljer sig åt (se tabell 5.8). Sedan genomfördes ett t- test för att säkerställa 

om skillnaderna var signifikanta. Resultaten indikerade på att det finns en signifikant (0,000) 
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skillnad i svar mellan de olika grupperna. Vi kan därmed påvisa att de företag som inte anlitar 

en revisor ser ett mindre behov av revision än de företag som anlitar en revisor. Detta resultat 

kan bero på att de anser att bolagets verksamhet är så pass liten så revision inte medför någon 

nytta. Det kan också indikera på att bolag upplever att deras kunskap om redovisning är 

relativt hög och därför behövs ingen granskning av informationen. Då man fastställt att de 

finns en signifikant skillnad i svar mellan de som inte respektive anlitar en revisor och behov 

kan inte hypotes 3 förkastas.  

Tabell 5.8 Hypotesprövning – t-test 

  Anlitar ni revisor idag? Antal Medel Std.avvikelse Std.medelfel Sig. tvåsidigt 

Kostnad 
Ja 64 3,84 1,689 0,211 

0,000 
Nej 18 5,52 1,227 0,289 

Värde 
Ja 63 5,39 1,153 0,145 

0,000 
Nej 17 3,82 1,198 0,291 

Behov 
Ja 61 3,24 1,113 0,142 

0,000 
Nej 17 5,05 1,337 0,324 

 

5.3 Multipel linjär regressionsanalys 

Innan vi går närmre in på att analysera med hjälp av multipel linjär regression så har vi skapat 

en korrelationsmatris (se Bilaga 3). Djurfeldt et al (2009) beskriver multikolinaritet som en 

samvariation mellan en oberoende variabel och en eller flera beroende variabler i en 

regressionsanalys.  Denna matris över korrelationen mellan de variabler, som behandlas i 

regressionsanalysen, visar att det finns ett positivt samband mellan kostnad och behov.  

I och med att antalet anställda, balansomslutning och omsättning, alla är olika sätt att mäta 

storlek har vi i den multipla linjära regressionen valt att presentera modellerna med 

storleksvariabeln omsättning. Testerna har dock utförts även med de andra två 

storleksvariablerna och resultatet av dessa är likvärdiga. 

Genom regression så genomför vi en explorativ analys. I vår explorativa analys, i våra tre 

tabeller, har vi satt ”anlitar ni revisor idag?” som oberoende variabel. Anledningen till att vi 

valde att sätta frågan som oberoende variabel och våra tre faktorer som beroende variabler var 

eftersom vi ville undersöka hur våra faktorer påverkade de valda oberoende. Att göra 

regressioner med våra tre faktorer (kostnad, värde och behov) bidrar till en förståelse för hur 

variablerna hänger samman och påverkar varandra. 
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Tabell 5.9 Multipel linjär regression – kostnad 

Beroende variabel: Kostnad 

   

Multikollinearitet test 

Oberoende variabler St. B Medelfel Signifikans Toleransvärde VIF-värde 

Konstant - 0,926 0,000 - - 

Kön -0,215 0,416 0,063 0,954 1,049 

Ålder -0,049 0,019 0,660 0,987 1,014 

Omsättning 0,233 0,000 0,047 0,928 1,078 

Anlitar ni revisor idag? 0,459 0,465 0,000 0,963 1,038 

Förklaringsgrad: 26,5% 

  

Förklaringsgrad (just) 21,6% 

F-värde: 5,405 

    Signifikans: 0,001 

     

Multipla linjära regressionsanalyser med de tre olika beroendevariablerna presenteras i tabell 

5.9 – 5.11. Regressionen visar tendenser (p-värde 0,063) till att kvinnor i större grad anser att 

nyttan med revision är större än dess kostnad. För kontrollvariabeln ålder föreligger inte något 

signifikant samband med uppfattningen om revisonens kostnad. För kontrollvariabeln 

omsättning föreligger ett svagt signifikant (0,047) samband. För variabeln ”anlitar ni en 

revisor i dag” föreligger ett statistiskt samband (0,000) och att dess koefficient (0,459) talar 

om att om man inte anlitar en revisor (0=Ja, 1=Nej) så anser man att revision är en kostnad för 

ens aktiebolag.  

Hela modellen är signifikant och har en förklaringsgrad på 21,6 %. Detta betyder att 

uppfattningen om revision som en kostnad till 21,6 % kan förklaras med hjälp av modellen. 

Denna analys liksom i vår hypotesprövning (se tabell 5.8) kan vi tolka att vår första hypotes 

inte ska förkastas. 

Storleken i våra tre variabler (antal anställda, balansomslutning och omsättning) påverkar alla 

våra beroende variabler (kostnad, värde och behov) positivt. Det vill säga att när storleken 

ökar i de tre fallen så ökar även bolagets inställning till revision.  När vi testade de två andra 

storleksvariablerna, balansomslutning och antal anställda mot revisionens kostnad, så fann vi 

att varken balansomslutningen eller antal anställda har några statistiska samband med 

uppfattningen om revisonens kostnad. Det är således endast för storleksvariabeln omsättning 

som det finns ett samband med uppfattningen av revisionens kostnad. 
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Tabell 5.10 Multipel linjär regression – värde 

Beroende variabel: Värde 

   

Multikollinearitet test 

Oberoende variabler St. B Medelfel Signifikans Toleransvärde VIF-värde 

Konstant - 0,737 0,000 - - 

Kön 0,070 0,332 0,545 0,953 1,049 

Ålder 0,099 0,015 0,384 0,991 1,009 

Omsättning 0,027 0,000 0,822 0,926 1,080 

Anlitar ni revisor idag? -0,471 0,365 0,000 0,964 1,037 

Förklaringsgrad: 24,9% 

  

Förklaringsgrad (just) 19,8% 

F-värde: 4,891 

    Signifikans: 0,002 

     

I tabell 5.10 har vi använt den beroende variabeln värde, de oberoende är dock desamma. Då 

påståendena inom denna kategori är ställda på ett positivt sätt har koefficienterna bytt 

riktning. I föregående tabell så hade variabeln kön en negativ koefficient medan i tabell 5.10 

så är den positiv. I denna tabell så anser man, om man är kvinna, att revision medför ett värde 

för bolaget. I övrigt överensstämmer signifikansen och de andra värdena med föregående 

tabell. När vi testade storleksvariablerna omsättning, antal anställda och balansomslutning 

fann vi inget signifikant samband med synen på värdet med revision. Förklaringsgraden i 

denna tabell 19,8 % visar något lägre värde än föregående tabell, men modellen är fortfarande 

signifikant. Detta betyder att revision som värde kan förklaras till 19,8 % av modellen.  

Tabell 5.11 Multipel linjär regression – behov 

Beroende variabel: Behov 

   

Multikollinearitet test 

Oberoende variabler St. B Medelfel Signifikans Toleransvärde VIF-värde 

Konstant - 0,668 0,000 - - 

Kön -0,050 0,301 0,634 0,955 1,047 

Ålder -0,013 0,014 0,901 0,992 1,008 

Omsättning (tkr) 0,113 0,000 0,290 0,926 1,079 

Anlitar ni revisor idag? 0,639 0,332 0,000 0,964 1,037 

Förklaringsgrad: 39,9% 

  

Förklaringsgrad (just) 35,7% 

F-värde: 9,614 

    Signifikans: 0,000 

     

I den sista tabellen analyserar vi det beroende variabeln behov. I denna tabell så grundas 

variablerna på enkätfrågor som är negativt formulerade vilket innebär att tolkningen av 

koefficienterna är detsamma som i tabell 5.10. Vad som även kan tolkas liknande från tabell 

5.10 är de oberoende variablernas koefficienter. Är man kvinna anser man i större omfattning 

att det finns ett behov av revision. Ju äldre man blir anser man även att det finns ett behov av 
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revision men de bolag som inte anlitar en revisor ser inget behov med revision. Tabell 5.11 

visar en förklaringsgrad på 35,7 % vilket betyder att uppfattningen om revision som behov 

kan förklaras till 35,7 % av tabellen. Vid test av alla våra storleksvariabler inom denna 

kategori visades inget signifikant samband med uppfattningen om behov av revision. I 

liknelse med föregående tabeller visar även detta test att en ökning av antal anställda, 

balansomslutning och omsättning påverkar bolagets syn på behovet av revision positivt.  

Slutligen vill vi nämna variation inflation factors (VIF-faktorer) och toleransvärdet som är 

längst till höger i tabellerna. I en modell utan multikollinearitet är VIF-värdet lika med 1. Om 

mulitkollineäritet föreligger blir det svårare att etablera statistisk signifikans för en variabel. 

En del författare anger ett kritiskt VIF-värde vid 2,5, över detta värde så kan 

multikollinariteten ställa till problem (Djurfeldt et al, 2010). Ju mindre toleransen är på en 

variabel, desto mer överflödig är den i modellen. Som kritiskt värde för tolerans brukar 0,5 

anges. Som tillsynes innehåller våra tabeller ingen problematisk multikollinearitet. 

5.4 Sammanställning av hypotesprövning 

 Hypotes 1 Förkastas ej 

 Hypotes 2 Förkastas ej 

 Hypotes 3 Förkastas ej 



Kempengren & Lundin 

42 

 

Kapitel 6 

Slutsats och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att presentera en slutsats kring vår analys. Vidare kommer vi att 

föra en diskussion kring resultatet kring hela uppsatsen. Slutligen kommer vi att föreslå 

förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsats: Vilka faktorer påverkar ett företags val att inte anlita revisor? 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Storlekens inverkan på valet av att inte anlita en revisor 

Studiens syfte var att förklara ett företags val av att inte anlita en revisor. Ett delmål var även 

att undersöka om det förekom samband mellan företagen. Vår undersökning visade att 78 % 

av de svarande företagen i studien anlitar en revisor medan 22 % av företagen inte anlitar en 

revisor. Vidare kunde vi via vår studie fastställa att våra tre faktorer (kostnad, värde och 

behov) påverkar företagens inställning till revision. Vi kunde även fastställa att det fanns ett 

samband mellan ett bolags storlek och dess inställning till revision. Detta betyder att ju högre 

ett bolags omsättning, antal anställda och balansomslutning är, ju mer påverkas inställningen 

till revisionens kostnad, värde och behov. I ett fall, kostnadsfaktorn mot storleksvariabeln 

omsättning, så förekommer ett svagt statistiskt samband. Detta kan indikera på att större 

företag ser revisionen som mer kostsamt. När man ser närmre på förklaringsgraden i 

respektive analys så har faktorn behov en högre förklaringsgrad än kostnad och värde. Detta 

skulle kunna innebära att inställningen till behovet av revison kan förklaras främst av vår 

modell. Faktorn behov kan därmed anses vara den vara den mest tillförlitliga förklaringen 

vilket de andra två faktorerna stöttar sig mot. Utan det initiala behovet från bolaget så 
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uppkommer inte de andra två faktorerna. Detta antyder också att det är relevant att ta hänsyn 

till organisatoriska faktorer när man studerar uppfattningen om (nyttan med) revision. 

6.2 Diskussion 

I problematiseringen så indikeras att den främsta upplevda orsaken till att företag väljer bort 

revision är dess kostnad. Vi menar även att det finns underliggande mer komplexa orsaker 

(faktorer) till varför företag väljer att inte anlita en revisor. I problemformuleringen så 

identifieras ett antal olika argument för att företag på eget initiativ anlitar en revisor eller 

väljer att bli granskade. Chow (1982) påvisar att påtryckningar från intressenter, redovisade 

skulder och företagets storlek påverkar ett företags val att anlita en revisor. Bevisligen kunde 

vi genom denna uppsats fastställa att hans argument, gällande företagets storlek, var korrekta. 

I vår problemformulering så presenterades ett antal orsaker till varför företag på eget initiativ 

väljer att anlita en revisor som vi sedan valde att inte undersöka vår studie. Dessa var effekten 

av en utomstående granskare (Haw et al, 2008), höga kostnader till myndigheter (Ettredge et 

al 1998; Manry et al 2003), säkerhetsställandet av information (Akerlof, 1970; Holthausen et 

al, 1988; Beaver, 1998), när man uppvisar höga intäktssiffror (Teoh et al, 1993) och slutligen 

effekten av att revision medför sänkta räntor (Blackwell, 1998). Eftersom det fanns många 

artiklar som beskriver anledningar till varför företag valde att anlita en revisor hade vi som 

mål att vända på dessa argument i vår studie. I detta har vi inte varit helt konsekventa utan 

istället har vi genom de ovan nämnda omvända argumenten och den aktuella debatten kring 

avskaffandet av revisionsplikten i Sverige, identifierat tre faktorer. Med dessa faktorer gjordes 

en djupanalys för att undersöka hur tre olika storleksvariabler påverkade bolagens inställning 

till revision. På så sätt kan man säga att vi avgränsade oss och valde att sätta företagens 

storlek, mot våra faktorer (kostnad, värde och behov). 

I inledningen av vår uppsats var vår främsta uppfattning att kostnad var det huvudsakliga 

skälet till varför bolag väljer bort revision. Vår studie visar dock att alla våra faktorer har lika 

stor inverkan på valet av revision. Behov visade däremot en högre förklaringsgrad vilket kan 

indikera att denna faktor bäst förklarar varför företag väljer bort revision. Denna förklaring 

anses lämplig då ett företags verksamhet kan vara så pass liten att revision inte medför någon 

nytta. Då behov kan ses som den initierade faktorn föreligger de två andra faktorerna som 

sekundära. Oavsett om företaget har eller inte har ett behov av revision så är det 

behovsfaktorn som utgör att företaget kan bedöma revisionens kostnad samt värde. Vår 

uppsats styrka är de starka statistiska samband som vår studie resulterat i. Allt från att vi har 
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fått svar på det vi ville mäta till att våra hypoteser inte förkastades. En annan styrka är vår 

höga svarsfrekvens som inneburit att vi kunnat säkerhetsställa statistiska samband. 

Genom denna studie har vi tagit tempen på företags-Sverige och kommit fram till att 

majoriteten av de mindre företagen fortfarande anser att revisorns spelar en viktig roll. Hur 

framtiden kommer att bete sig är oviss men förmodligen kommer gränsvärdena för vilka 

företag som inte behöver anlita en revisor att höjas i liknelse med England och Danmark. Det 

kommer att bli intressant och se hur detta påverkar framtidens revisor och uppfattningen om 

dessa. 

6.2.1. Metodreflektion 

Vår målpopulation bestod av 400 aktiebolag, av dessa fick vi 82 fullständiga svar. För att få 

en större svarsfrekvens och ett mer tillförlitligt underlag kunde man utvidgat målpopulationen 

med 100 aktiebolag. I dessa 100 aktiebolag kunde man även inkluderat enskilda näringsidkare 

och föreningar som inte drabbas av revisionsplikten för att ytterligare utöka synen på revision. 

Vid vårt utskick av enkäter har vi inte kunnat säkerhetsställa att rätt person i företaget har 

besvarat vår enkät. I och med detta så vet vi inte att enkäten är besvarad av personer med 

beslutsfattande eller endast av en sekreterare. Vad som ytterligare hade bidragit till större 

svarsfrekvens är om respondenterna svarat fullständigt och därmed hade de partiella bortfallet 

minskat. Vårt val av en kvantitativ undersökning bestämdes utefter vår frågeställning. 

Fördelen med detta val är att företag fick god tid på sig att besvara vår enkät istället för att 

behöva svara under tidspress. En annan fördel med kvantitativ undersökning var att vi inte var 

tvungna ta kontakt med företag och boka en intervju då detta hade blivit ett tidskrävande 

moment. Det mest tidskrävande momentet i vår studie var att ta reda på kontaktuppgifter till 

våra två urvalsgrupper. Detta kan bero på att många av företagen är små och inte har en 

offentlig mejladress. Då Högskolan i Kristianstads databaser inte heller tillhandahåller denna 

typ av kontaktuppgifter blev var vi tvungna att söka informationen på annat håll. Vidare fanns 

det även företag som avregistrerat sig från att besvara enkäter. 
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6.2.2 Etiska implikationer 

Denna uppsats visar att det finns ett behov och värde av revision. Då majoriteten av våra 

respondenter anlitade en revisor i dag visar detta på att behovet och värdet av revision är stort. 

Man kan därmed påvisa att bolag upplever revision som en trygghet och att revisionen är värd 

kostnaden. Med detta som bakgrund kan man påvisa att revisionen troligen kommer behövas i 

framtiden som trygghet för bolagen oavsett vilka lagar och bestämmelser som kommer stiftas 

i en närliggande framtid. För revisorerna är denna undersökning ett kvitto på att de fortfarande 

är efterfrågade av företagen i Sverige. Uppsatsens resultat kan påverka företag att anlita eller 

att avsluta sitt sammarbete med en revisor. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

På grund av tidsbrist har vi enbart kunnat undersöka ett begränsat antal faktorer som kunde 

påverka ett företags val av att inte anlita en revisor. Efter denna studie hade det varit intressant 

för att utforska om de finns fler faktorer som påverkar företags val att inte anlitar en revisor. 

Man hade kunnat använda sig av andra storleksvariabler för att ytterligare säkerställa om 

storlek verkligen har inverkan på inställningen till revison. Vår intressentgrupp innehöll 

endast aktiebolag från Skåne så i efterföljande studier hade man därför kunnat utvidga 

målgruppen med enskilda näringsidkare och föreningar. Man hade även kunnat kontakta 

revisorer, tjänstemän samt anställda på Skatteverket och Bolagsverket för att få deras syn på 

varför bolag väljer bort revison. 

Vår undersökning visade inte ett signifikant samband mellan kön och inställningen till 

revision, men hade vi valt en signifikansnivå på 10 % hade faktorn kostnad haft ett positivt 

samband med kön. Detta kan indikera på att man inte i fortsatta studier skall utesluta kön. 

Därmed kan det vara högst intressant att studera om kvinnor är mindre riskbenägna än män 

och om detta påverkar företagens beslut. 
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Bilaga 1: Följebrev 

Hej, 
 

Vi utför en enkätundersökning, vars syfte är att undersöka företags inställning till revision. Ni 

är ett av 400 slumpmässigt utvalda företag som enkäten skickas till. Alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

Studien kommer slutligen mynna ut i en examensuppsats för ekonomiprogrammet med 

inriktning revisor/controller vid Högskolan i Kristianstad. 

 

Vi är tacksamma om du vill delta och uppskattar om du har möjlighet att svara inom kort. 

Tiden för att besvara enkäten är ungefär 5 minuter. Du kommer till enkäten genom 

nedanstående länk: 

 

[SurveyLink] 

 

Tack på förhand. 

Med vänliga hälsningar, 

Christoffer Kempengren och Susanne Lundin 

Ekonomiprogrammet Revisor/Controller 

Högskolan i Kristianstad 

 

Kontaktinformation: 

christoffer.kempengren0004@stud.hkr.se 

susann.lundin0010@stud.hkr.se 

 

Denna länk är unikt knuten till den här undersökningen och din e-postadress. Vidarebefordra 

inte detta meddelande. 

Tack för att du deltar!  

 

Obs! 

 

Om du inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar du på länken nedan så tas du 

automatiskt bort från vår e-postlista: 

[RemoveLink] 
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Bilaga 2: Enkäten 
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Bilaga 3: Korrelationsmatris 

 

Pearson`s 

            1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kostnad medel 1 

       2 Värde medel 0,613*** 1 

      3 Behov medel 0,634*** -0,450*** 1 

     4 Ålder -0,510 0,098 -0,130 1 

    5 Anställda -0,042 0,165 -0,279** -0,037 1 

   6 Balansomslutning (tkr) -0,065 0,133 -0,670 0,092 0,367* 1 

  7 Omsättning (tkr) 0,115 0,115 -0,040 -0,032 0,530*** 0,293* 1 

 8 Anlitar ni revisor idag? 0,401*** -0,488*** 0,546*** -0,117 -0,196 -0,171* -0,162 1 

          * Korrelationen är signifikant på 0,05 nivå 

        ** Korrelationen är signifikant på 0,001 nivå 

        *** Korrelationen är signifikant på 0,000 nivå 

         


