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Förord  
 
Det pågår en debatt idag om huruvida revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas eller 
inte. Svenskt Näringsliv vill avskaffa revisionsplikten för de mindre företagen och driver 
ständigt på debatten. Inom revisionsbranschen tycks man dock vara ense i frågan om den 
lagstadgade revisionen. Revisionsbranschens tunga organisationer, SRS och FAR, anser att 
revisionsplikten bör finnas kvar i alla svenska aktiebolag. I denna studie har vi studerat hur de 
svenska mikrobolagen upplever revisionsplikten.    
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Sammanfattning 
 
Frågan om revisionspliktens vara eller icke vara har sedan en tid tillbaka varit ett 
omdebatterat ämne i Sverige och i de övriga nordiska länderna. Enligt EG:s fjärde 
bolagsdirektiv är revision ett krav i alla aktiebolag inom EU. Medlemsländerna har dock rätt 
att undanta mindre aktiebolag från kravet på att deras räkenskaper skall granskas av en 
kompetent yrkesman. De flesta medlemsländerna utnyttjar idag undantaget, men i Sverige har 
regeringen beslutat att ha kvar revisionsplikten i samtliga aktiebolag. Svenskt Näringsliv 
återupptog senast debatten, med ambitionen att avskaffa revisionsplikten för de så kallade 
mikrobolagen. Det argument som har framförts är att kostnaden för revision är alltför  
betungande för många små aktiebolag. 

  
Syftet med denna studie är att undersöka om de svenska mikrobolagen kommer att efterfråga 
revision och revisionsersättande tjänster vid ett avskaffande av revisionsplikten, samt i vilken 
mån några utvalda faktorer kommer att påverka denna efterfrågan. 

 
Utifrån den forskning vi har tagit del av har vi identifierat ett antal faktorer som kan antas 
påverka efterfrågan på revision. Dessa faktorer är storleken på företaget, 
skuldfinansieringsgraden, ägarstrukturen samt huruvida revisionen bidrar till att förbättra den 
interna kontrollen inom företaget.  

 
För att uppfylla studiens syfte har vi telefonintervjuat små aktiebolag med en omsättning upp 
till tre miljoner kronor och låtit dem besvara ett antal standardiserade frågor. Enkäten innehöll 
åtta frågor och respondenterna fick svara utifrån olika svarsalternativ. Vi gjorde ett urval på 
121 företag från samtliga aktiva mikrobolag i Sverige och fick svar från 39 företag. Det stora 
bortfallet berodde i huvudsak på att vi inte fick kontakt med den av oss valda respondenten.    

 
Resultatet av våra telefonintervjuer visar att respondenterna i allmänhet har en positiv 
inställning till revisorn och till revisionsplikten. De flesta svarade att de inte kommer att 
utnyttja ett eventuellt undantag, utan fortsätta låta revisorn granska räkenskaperna. Detta 
avviker avsevärt från Svenskt Näringslivs rapport, där man uppskattar att 70 % av 
mikrobolagen kommer att välja bort revisionen om den blir frivillig. 

 
Våra slutsatser är att majoriteten av mikrobolagen kommer att fortsätta anlita revisorn om 
revisionsplikten avskaffas. De flesta av dessa bolag kommer att anlita revisorn i samma 
omfattning som idag, medan en mindre andel kommer att anlita revisorn i mindre 
utsträckning. Enligt de företag som kommer att utnyttja undantaget, är höga kostnader samt 
inga upplevda fördelar med revision, de främsta skälen till att överge revisionen. Vad 
beträffar de utvalda faktorerna, har vi inte hittat något samband mellan storleken på företaget 
och efterfrågan på icke lagstadgad revision. Vi hittade heller inget samband mellan 
skuldfinansieringsgraden – eller ägarstrukturen – och företagsledningens efterfrågan på 
revision. Däremot lyckades vi hitta ett starkt samband mellan respondenternas instämmande 
till att revisionen förbättrar den interna kontrollen, och efterfrågan på frivillig revision. 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet kommer vi att föra ett resonemang om den senaste debatten kring 
revision i små aktiebolag. Därefter följer problemdiskussion, problemformulering samt syfte. 
Slutligen kommer vi att redogöra för vår avgränsning.  
 

1.1 Bakgrund  
  
I Aktiebolagslagens (1975:1385) 10 kapitel 3§ står det bland annat att: 
 

”Revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning och  
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.   
Granskningen ska vara så ingående som god revisionssed kräver.” 

 
Den huvudsakliga funktionen med lagstadgad revision är att tillhandahålla en granskning av 
den information som företagen ger ut och därmed skapa det nödvändiga förtroendet för den 
(Prop. 2000/2001:146 s.56). Utan någon lagstadgad revision kommer användarna av bolagets 
årsredovisning bli tvungna att erhålla information på annat håll för att avgöra om ett företag är 
trovärdigt eller inte. Aktieägarna satsar exempelvis kapital i bolaget och riskerar att förlora 
sitt kapital. Kreditgivarna är angelägna om att företaget kan betala tillbaka lånen. Likaså vill 
staten veta hur företagen redovisar eftersom redovisningen ligger till grund för indrivning av 
skatter och avgifter. Genom revisionsberättelsen kommunicerar revisorn med de olika 
intressenterna på marknaden, vilka därmed får en mer rättvisande bild av företaget (FAR, 
2002 s.14-16). 
 
Enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv1 är det ett krav att upprättade årsbokslut skall vara 
föremål för revision (78/660/EG). Enligt artikel 51.2 har medlemsländerna dock rätt att 
undanta mindre aktiebolag från kravet att deras årsredovisning skall granskas av en kompetent 
yrkesman (Prop. 97/98:99 s.127). En av de viktigaste orsakerna till denna undantagsregel är 
att det inte har lyckats bevisas att nyttan med lagstadgad revision i små företag överstiger den 
kostnad som dessa företag får när de ska granskas (Gerdin et al, 2004). En annan viktig 
anledning till undantaget är att revision av små företag medför risker på grund av att revisorn 
inte kan förlita sig på att det finns lämpliga system för intern kontroll (EU:s Grönbok, 1996). I 
samtliga EU-länder, med undantag från de nordiska länderna, har lagstiftaren därför valt att 
undanta små företag från revisionsplikten.  
 
Revisionsplikt i Sverige infördes i januari 1983 i alla aktiebolag samt i vissa handelsbolag. 
Förslaget kom från BRÅ och syftet var att motverka ekonomisk brottslighet, och det 
konstaterades att sådan förekom särskilt ofta i mindre företag. Samtidigt hävdades att 
revisionsplikten kunde vara till stor nytta för ägarna genom att revisionen kunde 
uppmärksamma på ekonomiska problem som företagen stod inför (BRÅ PM, 1978:2). 
 
Den senaste gången som regeringen uttalade sig om revisionsplikten var i propositionen 
”Aktiebolagets organisation”. Regeringen hade då beslutat om att fortsätta ha kvar en 
lagstadgad revision för samtliga aktiebolag. Motivet till beslutet var bland annat att revisionen 
                                                 
1 Det fjärde bolagsdirektivet tillkom 1978 och syftar till att harmonisera medlemsländernas regler om årsbokslut 
och förvaltningsberättelser som ska upprättas av aktiebolag och vissa handelsbolag (Prop. 97/98:99 s. 129). 
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fyller en viktig roll i det associationsrättsliga regelverket. Regeringen utgick från liknande 
skäl som BRÅ anförde, det vill säga att revisionen var viktig för att bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten samt att den kunde vara till stor nytta för ägarna. I propositionen nämns också 
de skäl som brukar anföras mot ett avskaffande av revisionsplikten i små aktiebolag. Ett skäl 
är att revisionen innebär ökade kostnader för dessa företag. Ett annat skäl är att ägarna i de 
små företagen ofta själva är verksamma i företagen, varför kontrollen i dessa företag inte är 
lika påtaglig. Regeringen svarade dock att revisionen har en positiv betydelse i övrigt samt att 
revisionen även ska tillgodose andras intressen (Prop. 97/98:99 s.127-128).      
 

1.2 Problemdiskussion 
 
1.2.1  Revisionsplikt i små aktiebolag 
 
Sedan en tid tillbaka har debatten om revisionspliktens vara eller icke vara hettat till i Sverige 
och i övriga Norden. Fokus ligger på huruvida Sverige ska följa i samma spår som övriga 
medlemsländer och undanta små företag från kravet på revision. Med små företag menas 
enligt det fjärde bolagsdirektivet bolag med: 
 

1. färre än 50 anställda,  
2. med en omsättning understigande 7,3 miljoner euro eller  
3. en balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro.  

 
Företag får enligt direktivet undantas från revisionsplikt så länge de inte överskrider två av 
dessa tre gränsvärden under de två senaste verksamhetsåren. Idag har de flesta 
medlemsländerna dock valt att införa lägre gränsvärden än vad som framgår av EU:s 
regelverk (Precht, 2005). 
 
Per Thorell och Claes Norberg har på uppdrag av Svenskt Näringsliv gjort en utredning där 
syftet var att kartlägga vilka fördelar respektive nackdelar en lagstadgad revisionsplikt har för 
små aktiebolag i Sverige. I sin definition av småföretag har de valt att sätta gränsen vid 3 
miljoner kronor i omsättning. Dessa företag kallar de för mikroföretag. I sin utredning 
kommer de bland annat fram till att det saknas empiriska data som motiverar en revisionsplikt 
i sådana företag. Slutsatserna i rapporten är att revisionsplikten bör avskaffas i dessa bolag 
(Norberg & Thorell, 2005). 
 
Kostnaderna för revision i mikroföretagen uppskattas enligt rapporten till cirka 10 000 kronor 
per bolag. Det finns cirka 250 000 aktiebolag i Sverige, varav 80-85 % faller in under 
kategorin mikroföretag. De samhällsekonomiska kostnaderna för revision i mikroföretag 
beräknas till cirka två miljarder kronor. Detta är kostnaden för att ha revisionsplikt för de 
företag som annars inte skulle välja revision. Beräkningarna baseras på hypotesen om att 70 
% av mikroföretagen skulle utnyttja ett undantag. I beloppet ingår heller inte de beräknade 
kostnadsökningarna på cirka en halv miljard kronor på grund av införandet av den nya 
revisionsstandarden, RS2, som innebär utökade krav på revisionens omfattning. Enligt 
författarna är det samhället som vinner mest på revisionsplikten, medan kostnaderna tillfaller 
företagen (Norberg & Thorell, 2005). 
                                                 
2RS baseras på de internationella revisionstandardena ISA som ges ut av den internationella 
revisorsorganisationen IFAC. FAR och SRS är medlemmar i IFAC. IFAC:s övergripande uppgift är att över hela 
världen utveckla och stärka en revisorskår som kan leverera en hög kvalitet på revisionen. Syftet är att deras 
revisionsstandarder ISA ska bli de standarder som är allmänt accepterade över hela världen (FAR, 2004 s.272).  
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I England har man sedan 1993 valt att avskaffa revisionsplikten för mindre bolag. Där finns 
en uttalad regleringsfilosofi som syftar till att minska kostnaderna för mindre och medelstora 
företag och genom det förbättra deras konkurrenssituation. Regleringsfilosofin bygger på att 
om nyttan av en tvingande regel inte kan visas överstiga de kostnader som regeln för med sig, 
innebär detta att regeln bör avskaffas. Vidare bygger den på att politiska frågor avseende 
regleringar ska grundas på empiriskt baserade genomgångar av aktuella områden (Norberg & 
Thorell, 2005). 
 
 
1.2.2  Efterfrågan på revisionstjänster 
 
Vid studier som har gjorts utomlands har det framkommit att mindre företag av olika skäl 
fortsätter att låta sina räkenskaper revideras fastän det inte utgör något krav. Chow (1982) 
menar att företag kommer att köpa revisionstjänster så länge företagen förväntar att nyttan 
med revision är högre än kostnaden för att erhålla tjänsten. Studier från bland annat England 
(Collis, 2003) och Australien (Carey et al, 2000) visar att nyttan med revision i första hand 
mäts genom att studera företagens efterfrågan på revisionstjänster. 
 
Enligt den forskning som har gjorts inom detta område har det kommit fram att det finns olika 
faktorer som påverkar företagets efterfrågan på revisionstjänster. En av dessa faktorer är 
storleken på företaget. Storleken på företaget har i många fall visat sig vara i positiv 
korrelation med företagets beslut att köpa revisionstjänster (se Chow 1982; Abdel-khalik 
1993; Collis; 2003). En annan faktor som kommer att påverka företagsledningens beslut om 
att fortsätta anlita revisorn, är om revisionen kompenserar förlusten av intern kontroll inom 
företaget (Abdel-khalik, 1993). 
 
Även faktorer ”utanför” företaget antas spela en avgörande roll i företagsledningens beslut att 
låta en oberoende part granska räkenskaperna. Chow (1982) menar att så kallade 
agentkostnadsförhållanden spelar en viktig roll när företaget skall fatta beslut om att välja 
extern revision. Collis (2003) kommer i sin studie fram till att ägarstrukturen har en betydelse 
vid inköp av revisionstjänster, då de flesta företag som skulle fortsätta anlita revisorn inte var 
helt familjeägda. Enmansbolag har i många fall mindre nytta av extern revision jämfört med 
företag som har många delägare, eftersom ägaren ofta har full insyn och har därmed inget 
behov av att någon annan ska kontrollera den egna verksamheten (Norberg & Thorell, 2005). 
Företagens relationer till banker och kreditgivare är också av betydelse vid deras bedömning 
att köpa revisionstjänster.  Flera studier pekar på att efterfrågan på revision positivt korrelerar 
med företagens skuldfinansieringsgrad3 (se Chow 1982; Abdel-khalik 1993; Blackwell et al 
1998; Carey et al 2000), vilket kan förklaras av att kreditgivarna ställer krav på någon form av 
försäkran på räkenskaperna. Blackwell et al (1998) kommer exempelvis fram till att de 
företag som valde att låta räkenskaperna revideras, betalade lägre ränta på sina lån, jämfört 
med de företag som inte hade någon försäkran på räkenskaperna. Genom att revisionen bidrar 
till att kontrollera företagens räkenskaper, betraktas den normalt sett som en kostnadseffektiv 
kontring mot agentkostnader (DeAngelo, 1981).  
 
 

                                                 
3 I fortsättningen kommer vi även att använda begreppet skuldandel som synonym till skuldfinansieringsgraden.   
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1.3 Problemformulering 
 
Liknande studier som har gjorts utomlands inom detta forskningsområde, har inte gjorts i 
samma utsträckning i Sverige. Den rapport som har gjorts av professorerna Per Thorell och 
Claes Norberg bygger i många avseenden på studier som har gjorts utomlands. Författarnas 
antagande om att 70 % av mikroföretagen kommer att utnyttja ett eventuellt undantag, bygger 
i stort sett på beräkningar från andra länder. De svenska förhållandena skiljer sig dock från 
många andra länder. I Sverige finns till exempel en stark koppling mellan redovisning och 
beskattning, vilket innebär att revisionen får en annan innebörd. Därför är det intressant att 
dels undersöka om de svenska mikrobolagen kommer att fortsätta efterfråga revision i samma 
utsträckning vid ett avskaffande av revisionsplikten, dels studera några i förväg utvalda 
faktorers påverkan på denna efterfrågan. 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om de svenska mikrobolagen kommer att efterfråga 
revision och revisionsersättande tjänster vid ett avskaffande av revisionsplikten, samt i vilken 
mån några utvalda faktorer kommer att påverka denna efterfrågan. 
 

1.5 Avgränsning 
 
I de länder där revision inte är lagstadgad för små bolag, finns det ett antal revisionsersättande 
tjänster som alternativ för revision. I Tyskland finns det till exempel särskilda skatterådgivare 
(Steuerberater) för bokslut och deklarationer. Med revisionsersättande tjänster avser vi i vår 
studie endast audit, review och compilation, vilka är vanligt förekommande tjänster i USA. 
Anledningen till att vi endast har valt ett mycket begränsat urval beror på att studien inte 
syftar till att ge förslag på alternativa revisionstjänster, utan endast framhålla att det finns 
alternativ till revision. 
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2. METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera och diskutera undersökningens tillvägagångssätt samt 
motivera och kritisera de val vi har gjort. 
 

2.1 Olika tillvägagångssätt för att få fram redovisningskunskap 
 
Det finns enligt Artsberg (2003) huvudsakligen två sätt för en forskare att få kunskap om 
redovisning; genom ett deduktivt respektive induktivt tillvägagångssätt. Deduktiv metod 
innebär att man tar utgångspunkt i befintlig teori och syftet är att forskaren prövar teorin. 
Utifrån de resultat som man senare får kan teorin förstärkas, omkullkastas, tillämpas eller 
utvecklas. I ett induktivt tillvägagångssätt utgår forskaren istället från empirin. Syftet är att 
utifrån de data som samlats in bygga upp ny teori, det vill säga ny kunskap (Artsberg, 2003 
s.31). 
 
I vår studie har vi utgått från en deduktiv ansats. Vi har med andra ord utgått från befintlig 
teori som rör vårt forskningsområde. Den teorin ska vi därefter jämföra med vår empiri för att 
uttala oss om hur våra slutsatser överensstämmer med tidigare forskning.  
 
En variant av den deduktiva metoden är det som inom naturvetenskapen benämns som den 
hypotetiska/deduktiva metoden. Denna metod används främst för att testa befintlig teori men 
kan även användas för att utveckla teorin (Artsberg, 2003 s.31). Metoden går ut på att 
forskaren gör gissningar eller använder sig av hypoteser som han eller hon senare jämför med 
teorin. Teorin i sig utgår mestadels från en enkel modell som speglar verkligheten och kan 
successivt göras mer komplex genom att man tar in nya variabler eller typer av samband. 
Genom att på detta sätt införa nya variabler och hypoteser om vilka samband som råder 
mellan dem, kan man härleda diverse konsekvenser som återigen kan prövas empiriskt. 
Därmed kan ny kunskap ständigt utvecklas och en bättre förståelse byggas upp, som andra 
sedan kan använda sig av i sitt arbete. På detta sätt kan varje forskare och varje 
forskargeneration fortsätta processen, där deras föregångare lämnat den (Holme & Solvang, 
1997 s.51). 
 
Utifrån ett hypotetiskt/deduktivt tillvägagångssätt har vi på samma sätt gjort vissa antaganden 
och ställt upp hypoteser som vi prövar mot verkligheten. Dessa antaganden eller hypoteser har 
vi utvecklat utifrån den forskning som har gjorts inom vårt forskningsområde. På så sätt kan 
man få en uppfattning om dessa antaganden stämmer överens med verkligheten, vilket 
innebär att teorin kommer att förstärkas och bibehållas, eller om de inte gör det och då 
forskaren istället kanske bör överväga att förkasta teorin.  
 
 
2.1.1 Variabler 
 
Behovet eller nyttan av revision är något subjektivt och därför beroende av vem frågan 
egentligen ställs till. I det inledande kapitlet redogjorde vi dock för vissa faktorer som kan 
antas påverka efterfrågan på ”frivillig” (eller icke lagstadgad) revision. Som vi tidigare har 
nämnt har exempelvis storleken och relationen till externa parter i många fall visat sig ha ett 
samband med företagsledningens beslut om att efterfråga revidering av räkenskaperna. Dessa 
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faktorer kan betraktas som bakgrundsvariabler till företagsledningens efterfrågan på icke 
lagstadgad revision, det vill säga till själva undersökningsvariabeln. Om det visar sig att 
undersökningsvariabeln är en funktion av bakgrundsvariabeln, säger man att det råder ett 
orsakssamband mellan dessa variabler (Dahmström, 2005).  Utifrån vår teoretiska 
referensram har vi formulerat följande hypoteser; 
 

H1: Det finns ett samband mellan storleken på företaget och företagsledningens 
efterfrågan på frivillig revision. 
 
H2: Skuldernas andel av det totala kapitalet (skuldfinansieringsgrad) korrelerar med 
företagsledningens efterfrågan på frivillig revision. 
 
H3: Det finns ett samband mellan ägarstrukturen i företaget och företagsledningens 
efterfrågan på frivillig revision.  
 
H4: Det finns ett samband mellan företagsledningens uppfattning om att revisionen bidrar 
till att förbättra den interna kontrollen, och deras avsikt att efterfråga frivillig revision.                             

    

2.2 Undersökningsmetod 
 
2.2.1 Val av teori 
 
Revisionspliktens vara eller icke vara har således sedan en tid tillbaka varit ett omdebatterat 
ämne och vi hade i ett tidigt skede därför bestämt oss för att studera inom detta område. 
Norbergs och Thorells rapport, som gjordes på uppdrag av Svenskt Näringsliv, använde vi 
som grund till vår uppsats. I den rapporten hänvisade författarna till andra rapporter och 
framförallt till den undersökning som gjordes av Collis (2003) på uppdrag av det brittiska 
handelsdepartementet. När vi sedan läste den artikeln blev vi hänvisade till andra intressanta 
artiklar, och så vidare. Utifrån de artiklar vi samlat på oss fick vi senare idéer för hur vi skulle 
formulera vårt syfte och vår problemformulering.     
 
Den teoretiska grunden bygger i stor utsträckning på studier som har gjorts utomlands och 
huvudsakligen i de anglosaxiska länderna. Då revision av små företag inte är (eller aldrig har 
varit) lagstadgad i dessa länder, har man haft möjligheten att göra olika undersökningar om 
revisionens nytta. Exempelvis har studier gjorts där det har undersökts hur banker i sin 
kreditgivning reagerar på att företag väljer att inte låta någon oberoende part granska 
räkenskaperna. I Sverige och i övriga Norden kan liknande studier enbart genomföras i 
begränsad omfattning. Genom att studera vetenskapliga artiklar som har gjorts på andra håll i 
världen, har vi strävat efter att få en djupare förståelse över hur efterfrågan på 
revisionstjänster kan komma att utvecklas i Sverige vid ett avskaffande av revisionsplikten. 
Våra huvudreferenser förutom Collis (2003) är Chow (1982), Abdel-khalik (1993), Blackwell 
et al (1998) och Carey et al (2000). 
 
Förutom Svenskt Näringslivs rapport och de studier som har gjorts utomlands, har vi även 
använt oss av studielitteratur, artiklar från Balans, regeringens propositioner samt en 
utredning från BRÅ. 
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2.2.2 Val av respondenter 
 
Vi har valt att utgå från aktiebolag med en omsättning understigande 3 miljoner kronor i vår 
inhämtning av primärdata, då ett avskaffande av revisionsplikten enligt den inhemska 
debatten enbart skulle vara aktuellt för dessa företag. Vi vill undersöka om dessa företag 
kommer att fortsätta anlita revisorn och även vilka utvalda faktorer som påverkar deras val. 
Respondenterna som besvarade våra frågor var styrelseordförande eller hade befattningen 
som VD inom företagen. Eftersom vi i denna studie tillämpar en kvantitativ 
undersökningsmetod, vill vi även att urvalet av de företag som ingår i vår undersökning ska 
vara representativt för alla mikrobolag i Sverige. 
 
Det finns även andra intressenter som har nytta av revision. Ett alternativ hade därför varit att 
ta kontakt med banker eller statliga institutioner för att se hur de skulle påverkas av ett 
avskaffande av revisionsplikten, och på så sätt få en fördjupad förståelse. Det som har varit 
avgörande för oss att endast koncentrera oss på företag, är vårt val av undersökningsmetod 
samt den frågeställning vi arbetar med.  
 
 
2.2.3 Teknik för insamling av primärdata 
 
Efter att ha formulerat syfte och problemställning, började vi konstruera vår enkät. Vi kunde 
välja mellan att skicka ut enkäterna till våra respondenter eller att ringa respondenterna och 
låta dem svara på enkäten per telefon. Efter att ha vägt för- och nackdelarna med de olika 
alternativen valde vi slutligen att göra telefonintervjuer. Det främsta skälet till att vi valde det 
senare alternativet var för att vi ville fungera som stöd för respondenterna vid eventuella 
funderingar eller oklarheter kring våra frågor. 
 
Vi kom fram till att våra respondenters kunskapsläge om revisionsplikten skiljer sig. Detta 
hade vi också i åtanke, varför vi förenklade språket i enkäten. Enkäten innehöll åtta stycken 
standardiserade frågor där respondenten fick besvara varje fråga utifrån ett antal alternativ. 
När respondenten hade svårigheter med att förstå frågans innebörd gick vi in och förtydligade 
frågan för att underlätta för denne, utan att förvränga frågans innebörd.  
 
När en studie ska generaliseras över en hel målgrupp är det viktigt att urvalet är representativt 
för hela målgruppen. I urvalsprocessen har forskaren många olika metoder att välja sitt urval. 
I praktiken dominerar två urvalsprinciper, slumpmässigt respektive icke-slumpmässigt urval. 
Det teoretiskt enklaste sättet att välja sitt urval på är genom ett obundet slumpmässigt urval 
(OSU). Dels har var och en som ingår i målgruppen lika stor chans att komma med i urvalet, 
dels är det slumpen som avgör vilka som hamnar i urvalet (Dahmström, 2005).  
 
Idag finns det cirka 250 000 aktiebolag i Sverige. Genom en sökning i databasen Affärsdata 
har vi funnit cirka 137 000 aktiva aktiebolag med en omsättning som uppgår till högst tre 
miljoner kronor. Dessa aktiva mikrobolag utgör därför vår målgrupp. Ur denna målgrupp 
valde vi sedan ut 121 aktiebolag.4 Enligt våra överväganden skulle 121 företag resultera i 

                                                 
4 När vi sökte över samtliga aktiva aktiebolag i Affärsdata fick vi 137 486 träffar som var ordnade i cirka 275 
sidor och varje sida innehöll namn på 500 företag. Vi valde ut de företag som vi ville undersöka genom att 
markera dessa först och sedan låta databasen producera en mer utförlig lista över de utvalda företagen. Vi hade 
ingen speciell ordning vid urvalet, exempelvis kunde det bli företag nr 212 från den första sidan, företag nr 1 104 
från den tredje sidan osv. Det kunde även förekomma att t.ex. två företag från en och samma sida hamnade i 
urvalet. Vi var väldigt måna om att inte beakta företagens namn för att vara så objektiva som möjligt.  
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cirka 50 besvarade enkäter, vilket är tillräckligt för att uttala oss om egenskaper hos den valda 
målgruppen. Urvalet gjordes utan att beakta egenskaper som omsättning eller 
branschtillhörighet. Eftersom databasen är sorterad efter alfabetisk ordning tror vi inte att det 
är någon skillnad mellan de företag som finns på den första respektive sista sidan. 
Anledningen till att slumptabell inte användes är för att företagen i databasen inte är 
numrerade utan enbart sorterade efter alfabetisk ordning. Vi fann därför att 
identifieringsarbetet skulle vara tidskrävande och ge upphov till oklarheter om slumptabell 
skulle användas. Argumentet mot den valda slumpmekanismen är godtycklighet, men risken 
för det är enligt vår egen bedömning nästan obefintlig.  
 
För de utvalda företagen inhämtade vi uppgifter om företagens kontaktperson och 
telefonnummer. Även nödvändig information om företagens omsättning och andra relevanta 
nyckeltal inhämtades från databasen. Sammanlagt har 39 företag deltagit i vår undersökning 
(se vidare Bortfallsanalys, kapitel 8.1). 
 
 
2.2.4 Sammanställning av empiri och analys 
 
Efter att vi blev klara med telefonintervjuerna började vi sammanställa dessa i olika diagram 
för att senare genomföra statistiska analyser. Det kvantitativa angreppssättet kännetecknas 
framför allt av att informationen omvandlas till siffror och mängder (Holme & Solvang, 1997 
s.76). Diagrammen sammanställdes genom dataprogrammet Minitab, och samma program 
skulle användas till själva analysen. I analyskapitlet kommer vi att koppla den teoretiska 
referensramen till de svar vi har fått från våra respondenter. Svaren från respondenterna 
skiljer sig åt och vi kommer att analysera kring skillnaderna. Vi kommer med andra ord att 
undersöka om det råder samband mellan de olika variablerna som vi i studien har valt att 
fokusera oss på. 
 
Chitvå-test 
 
Ett chitvå-test syftar till att klargöra om en viss fördelning med stor sannolikhet beror på 
tillfälligheter eller inte (och om det föreligger något samband mellan variablerna eller inte). 
Formellt så kan man ställa upp en nollhypotes H0 och en mothypotes H1 på följande sätt; 
 
 H0: det råder oberoende mellan variablerna    
 

 H1: det råder ett beroende mellan variablerna 
 
Hypotesprövningen bygger på att man utifrån teoretiska grunder kan avgöra hur ofta vi får 
olika tänkbara resultat från ett stort antal stickprov som dragits från en viss population. Vi 
kommer att godta H0 om vi får ett stickprovsresultat som ger en stor sannolikhet för att det 
inte finns något samband mellan variablerna i populationen, och därmed förkasta H1. Om vi 
istället märker att det finns samband mellan variablerna kommer vi att förkasta H0 och dra 
slutsatsen att det även i populationen finns ett samband som överensstämmer med H1.  
 
Som grund för bedömningen om H0 är sann, väljer man en viss signifikansnivå. Den utvalda 
signifikansnivån talar om hur stor sannolikheten är att göra ett felslut, som vi kan acceptera i 
det enskilda fallet. Att man har fel innebär att man förkastar en sann nollhypotes. 
Signifikansnivån säger oss alltså hur många gånger man med ett oändligt antal stickprov 
förkastar en sann nollhypotes på basis av stickprovsresultaten. Som regel använder man sig av 
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en låg signifikansnivå, ungefär mellan 1-5 %. Detta gör att det blir svårt att förkasta en sann 
nollhypotes. 
 
När man ska undersöka om H0 är sann och har valt en bestämd signifikansnivå, gäller under 
vissa förutsättningar att chitvå-måttet följer en så kallad chitvå-fördelning med bestämda 
frihetsgrader. Frihetsgraderna (DF= ”degrees of freedom”) bestäms på följande sätt;  
 
DF = (m-1) * (n-1) m = antal värden på den ena variabeln  
  n  = antal värden på den andra variabeln 
 
 
Utifrån en förbestämd signifikansnivå (i vårt fall 5 %) och det givna antalet frihetsgrader, kan 
en kritisk gräns på chitvå-fördelningen bestämmas. När det observerade värdet på chitvå-
måttet överskrider denna gräns, innebär det att H0 ska förkastas. Vi säger då att vi har fått 
signifikant resultat (Holme & Solvang, 1997 s.309-317). I analyskapitlet och i bilaga III 
kommer vi att vidareutveckla vårt resonemang.  
 
Ett annat betydligt enklare sätt att mäta om det finns ett samband mellan variablerna är genom 
att läsa av det så kallade P-värdet som Minitab ger. Väljer man signifikansnivån 5 %, innebär 
det att H0 förkastas om P-värdet är mindre än 0.05 respektive inte förkastas om P-värdet är 
större än 0.05 (Dahmström, 2005 s.211). 
 

2.3 Kritik av vald metod 
 
2.3.1 Kritik av vald teori 
 
Vår teoretiska referensram bygger mestadels på forskning som har gjorts i de anglosaxiska 
länderna. I Sverige råder andra förhållanden, till exempel har vi en stark koppling mellan 
redovisning och beskattning. Rent hypotetiskt borde ett sådant förhållande leda till att även 
andra intressenter har nytta av ett reviderat bokslut. Det idealiska hade varit att utgå från 
studier från Sverige och övriga Norden. Eftersom liknande studier inte har gjorts här, var vi 
tvungna att utgå från de av oss valda teorierna.    
 
Ett exempel på ovannämnda problematik är de alternativa revisionsersättande tjänster som vi 
redogör för under teorikapitlet. I länder där man inte har haft revisionsplikt eller har valt att 
avskaffa den, har företagen möjlighet att köpa andra revisionsliknande tjänster. Vi kommer att 
redogöra för de alternativa revisionstjänster som vanligen används i USA. Vi är dock 
medvetna om att det kan vara väldigt svårt eller rentav omöjligt att införa system från andra 
länder i Sverige, eftersom förhållandena i olika länder skiljer sig avsevärt.  
 
En annan kritik mot vårt val av teori är de faktorer som vi har valt att fokusera oss på. Det 
finns säkerligen andra faktorer som påverkar företagens beslut om att efterfråga frivillig 
revision. Carey et al (2000) kommer exempelvis fram till att det råder ett samband mellan 
företagens vilja att fortsätta köpa revisionstjänster och förekomsten av internrevision inom 
företaget. Ytterligare kritik är att vi endast har valt att mäta storleken på företagen i termer av 
omsättning, trots att det fjärde bolagsdirektivet också definierar storleken utifrån 
balansomslutning och antal anställda. Anledningen till att vi endast har valt omsättningen 
beror på att det är lätt att generalisera oavsett branschtillhörighet.  
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Den studie som har gjorts av professorerna Per Thorell och Claes Norberg kan i viss mån 
betraktas som en partsinlaga då initiativet till denna studie har tagits från Svenskt Näringsliv. 
Anledningen till att vi har valt att använda oss av partsinlagor beror på att det inte har gjorts 
liknande studier i Sverige inom detta forskningsområde. Vi är dock medvetna om att man bör 
skilja mellan värderingar och fakta. 
 
2.3.2 Kritik mot teknik för insamling av primärdata 
 
Den kvantitativa datainsamlingen kännetecknas framförallt av att hålla avstånd till 
respondenten (Holme & Solvang, 1997 s.82).  När vi utformade vår enkät hade vi redan 
bestämt oss för vilka frågor som skulle ställas till respondenten, utan att ta hänsyn till dennes 
åsikter. Svarsalternativen var utformade efter våra egna antaganden och vi vet inte om 
respondenten skulle ha resonerat annorlunda om frågorna var öppna. Vi har heller inte haft 
någon möjlighet att fånga upp den enskilde respondentens reaktioner på de frågor som har 
ställts.    
 
En nackdel med telefonintervjuer är att respondenten inte hinner sätta sig in i frågan, jämfört 
med till exempel postenkäter. Det kan således leda till att svaren inte är fullt genomtänkta. Ett 
alternativ hade därför varit att skicka postenkäter. Anledningen till att vi inte valde 
postenkäter är att vi ville ”vägleda” våra respondenter under intervjuns gång. Som exempel 
kan vi nämna att många respondenter inte kunde skilja mellan begreppen revisions- respektive 
redovisningstjänster. Ett annat motiv till vårt val av undersökningsmetod är att vi förmodade 
att det skulle leda till ett lågt bortfall. Detta visade sig dock inte stämma i vår undersökning, 
då vi hade ett stort bortfall (se Bortfallsanalys, kapitel 8.1).     
 
En nackdel med urvalsundersökningar är att tillfälligheter kan spela roll. Vi kan aldrig vara 
säkra på att en hypotes utifrån en urvalsundersökning slutgiltigt bevisas (Holme & Solvang, 
1997 s.187).  Eftersom vår studie bygger på en undersökning av 39 företag, är det svårt att 
göra en generalisering. Slumpen kan ha spelat en överhängande roll.  
 
Ett alternativ till vårt val av metod hade varit att göra ett proportionellt stratifierat urval 
(Dahmström, 2005), där vi delar in samtliga aktiebolag med en omsättning under 3 miljoner i 
olika strata (kategorier). Från varje stratum dras sedan ett antal företag i proportion till den 
totala populationen. Vi hade exempelvis kunnat dela upp samtliga företag i tre olika strata (0-
1 MKR, 1-2MKR, 2-3MKR), för att sedan slumpmässigt välja ut ett antal företag inom varje 
stratum i förhållande till antalet företag inom varje stratum. På så vis får man ett bättre 
generaliserbart resultat. Att vi inte valde proportionellt stratifierat urval beror på att det 
tekniskt inte var möjligt. Samtliga företag på Affärsdata är rangordnade på alfabetisk grund 
och inte efter omsättning. 
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3. Teoretisk och praktisk referensram 
 
Detta kapitel inleds med en historisk tillbakablick om revisionsplikten i Sverige. Därefter 
kommer vi att diskutera vad som ingår i lagstadgad revision och presentera några 
revisionsersättande tjänster. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om efterfrågan på frivillig 
revision. 
 

3.1 Revisionsplikt i Sverige 
 
Sedan 1895 års Aktiebolagslag har det i Sverige angivits att alla aktiebolag ska vara föremål 
för revision oavsett deras storlek (Gunnarson & Åkesson, 1980). Däremot stadgades inget om 
vem som fick vara revisor och vad revisionen skulle innebära. Det fanns heller inga regler 
gällande revisorns tystnadsplikt, oberoende och kompetens5, vilka idag är de tre hörnstenar 
som omvärldens förtroende för revisorn vilar på. I slutändan kunde detta leda till att revisorn 
många gånger varken kunde eller ville upptäcka fel i sin granskning (Sjöström, 1994). 
 
I samband med 1895 års aktiebolagslag framfördes samtidigt förslag om att staten skulle 
leverera en kår av yrkesrevisorer för att kontrollera aktiebolagen. Syftet var bland annat att 
stärka oberoendefrågan samt avslöja ekonomisk brottslighet i verksamheten, och man menade 
att sådan brottslighet inte förväntades komma upp till ytan så länge företagen själva fick utse 
en revisor. Trots fördelarna valde riksdagen att avfärda förslaget med hänsyn till att 
kostnadsbördan skulle öka för de minsta bolagen. Efter Kreugerkraschen förstod man dock att 
den ekonomiska brottsligheten hade övergått från att vara ett problem för näringslivet till att 
bli ett problem för hela samhället och att det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv nu var 
angeläget att kontrollera företagens räkenskaper. 
 
I 1944 års aktiebolagslag stadgades att bolag som hade ett aktiekapital eller maximikapital 
överstigande två miljoner kronor eller var noterade på Stockholms fondbörs, var tvungna att 
tillsätta minst en auktoriserad revisor för revision av bokslut. I 1975 års aktiebolag ändrades 
gränserna på grund av att det inte fanns tillräckligt många auktoriserade revisorer för att 
revidera samtliga bolag i landet. Därför infördes krav på att endast bolag som hade mer än 1 
miljon kronor i eget kapital, en balansomslutning på över 1000 basbelopp eller mer än 500 
anställda skulle anlita en auktoriserad revisor. Samtidigt övergavs tidigare detaljreglering från 
1944 års lagstiftning till att granskningen skulle utföras enligt god revisionssed (Sjöström, 
1994). 
 
I januari 1983 infördes krav på revision för samtliga aktiebolag. Detta gjordes utifrån ett 
förslag från BRÅ, eftersom man ville att kvalificerad revisor skulle införas i alla aktiebolag 
(BRÅ PM, 1978:2). Till kvalificerade revisorer räknades både auktoriserade och godkända 
revisorer. BRÅ:s förslag syftade till att motverka ekonomisk brottslighet och man menade på 
att sådan förekom särskilt i mindre bolag som har litet aktiekapital och som bildats för att ge 
grundaren frihet från personligt ansvar. Det största hindret mot förslaget ansågs vara 
tillgången på kvalificerade revisorer. Efter en undersökning av dåvarande 
tillsynsmyndigheten, Kommerskollegium, visade det sig att det fanns tillräckligt med 
kvalificerade revisorer, vilket var anledningen till att lagstiftaren valde att införa allmän 
revisionsplikt i Sverige (Precht, 2005). 
                                                 
5 För vidare läsning om tystnadsplikt, oberoende och kompetens, hänvisar vi till FAR (2004).  
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3.2 Lagstadgad revision 
 
3.2.1  Vad skall granskas och hur skall granskningen ske? 
 
I 10 kap. 3 § i Aktiebolagslagen (ABL) står det att revisorn skall granska aktiebolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning6. 
Vidare skall granskningen vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. God 
revisionssed utgör norm för arbetet och innehållet i revisionen, och innebär att man ständigt 
försöker anpassa granskningens omfattning till utvecklingen inom revisionsområdet (FAR, 
2004 s.272). Från lagstiftarens håll har man därför valt att inte detaljerat ange hur 
granskningen skall ske. Lagstiftaren vill istället behålla ett system med en ramlagsstiftning där 
revisorn vid sin granskning ska iaktta god revisionssed (Prop. 1997/98:99 s.147). I praktiken 
är det FAR som genom revisionsstandarder avgör hur granskningen skall ske (Norberg & 
Thorell, 2005). 
 
 
3.2.2  Revisionsberättelse 
 
Revisorn ska efter varje räkenskapsår upprätta en revisionsberättelse, där resultatet av 
granskningen redovisas. Revisionsberättelsen skall lämnas till bolagsstämman (se 10 kap. 5 § 
ABL) och senare också offentliggöras. I revisionsberättelsen skall revisorn bland annat uttala 
sig om följande förhållanden (10 kap. 27-30 §§ ABL); 
 

- om årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om 
årsredovisning 

- om bolagsstämman bör fastställa balans- och resultaträkningen 
- om bolagsstämman bör besluta om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

företagets vinst eller förlust 
- uttalanden om huruvida styrelseledamöter och den verkställande direktören bör 

beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget 
 
Revisorn förutsätts också enligt 10 kap 6 § ABL löpande lämna företagsledningen erinringar 
och påpekanden om sådant som han eller hon anser bör komma till dess kännedom men som 
inte behöver tas upp i revisionsberättelsen. 
 
 
3.2.3  Rapportering avseende skatter och avgifter 
 
En revisor ska också i revisionsberättelsen anmärka om han eller hon har funnit att 
aktiebolaget inte har fullgjort sin skyldighet beträffande skatter och avgifter (10 kap. 31 § 
ABL). Syftet med att införa denna särskilda gransknings- och rapporteringsskyldighet är att se 
till att beskattningssystemet fungerar på ett tillfredsställande sätt (Norberg & Thorell, 2005).  
 
Om revisionsberättelsen är oren, skall revisorn genast sända en kopia av revisionsberättelsen 
till Skatteverket (se vilka förutsättningar som gäller enligt 10 kap. 33 a § ABL). Anledningen 

                                                 
6 Till skillnad från övriga länder ingår även en förvaltningsrevision i den lagstadgade revisionen. Denna syftar 
till att undersöka om vissa krav på styrelsens och VD:ns arbete är uppfyllda. Det innebär att den lagstadgade 
revisionen är mer omfattande i Sverige, jämfört med andra länder. Bara i Finland har man en motsvarighet av 
detta (Nyqvist, 2005). För vidare läsning om förvaltningsrevision hänvisar vi till Aktiebolagslagen (1975:1385). 
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till denna regel är att en oren revisionsberättelse kan utgöra skäl att ur skattesynpunkt granska 
företaget närmare (Norberg & Thorell, 2005).     
 
 
3.2.4  Rapportering avseende misstanke om brott  
 
Enligt 10 kap. 38-40 §§ ABL måste en revisor rapportera vissa iakttagelser rörande brott till 
styrelsen samt anmäla brott till åklagare. Om revisorn gör en sådan anmälan ska han eller hon 
också som huvudregel avgå från sitt uppdrag (Norberg & Thorell, 2005). 
 
 
3.2.5  Övrig upplysningsplikt 
 
Revisorn har under vissa omständigheter en lagstadgad upplysningsplikt (10 kap. 41-42 §§ 
ABL). Revisorn måste lämna vissa upplysningar till följande personer och organ; 
 

- bolagsstämman, i den mån det inte skulle vara till väsentlig skada för bolaget 
- medrevisor, lekmannarevisor, särskild granskare och ny revisor 
- konkursförvaltare, om bolaget försatts i konkurs 

 

3.3 Revision - för vem? 
 
3.3.1 Ägarna 
 
Revisionen syftar idag till att ge ett opartiskt uttalande om företagets ekonomiska ställning 
och därmed till att öka tilltron till informationen i årsredovisningen (Power, 1997 s.21).  
Ägarnas nytta av revision varierar emellertid. Det är under sådana omständigheter när bolaget 
har mer än en ägare som revisionen fyller sin funktion. Det är endast när ett bolag har ägare 
som inte ingår i företagsledningen som bolaget har nytta av revision, eftersom ägarna inte kan 
delta i företagets dagliga skötsel (Norberg & Thorell, 2005). Detta kan förklaras av den så 
kallade principal agent–teorin (Jensen & Meckling, 1976) vilken är tillämpbar när ägaren 
(principalen) delegerar beslutsfattandet till någon annan, vanligen företagsledningen 
(agenten). Eftersom ägarna inte har någon direkt insyn i företaget blir agenten därigenom svår 
att kontrollera. Detta kommer även leda till informationsasymmetri vilket gör att det uppstår 
kostnader, så kallade agentkostnader, för att säkra att informationen är riktig. Förekomsten av 
revision kan förklaras utifrån denna agentrelation, genom att revisorn ska se till att 
principalens intressen tas till vara (Artsberg, 2003 s.84). I tidigare studier har det bland annat 
framkommit att övervakningsbehoven ökar då informationsasymmetri mellan två eller flera 
parter förekommer (Stoeckenius, 1979).   
 
Norberg och Thorell (2005) menar att agentkostnaderna är minimala i enmansbolag eftersom 
ägarnas personliga närvaro gör att de som ledare för ett företag inte kommer att missallokera 
resurser. I dessa företag är ägaren, bolagsledningen och styrelsen i regel samma person. Det 
innebär att de som ska granskas såväl utser revisorn som betalar för revisionen. Den formella 
uppdelningen i bolagsorgan kommer därför i praktiken sakna betydelse. Författarna menar 
vidare att ägaren i denna roll inte har något behov av revision, då ägaren inte behöver 
övervaka sig själv och därför inte behöver någon oberoende granskare. Revisionen utförs 
under sådana förhållanden enbart i andras intresse, medan det är företagen som får stå för 
kostnaden (Norberg & Thorell, 2005). 
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I Sverige anses dock revision inte bara utföras för ägarnas räkning utan även för andra 
grupper som har nytta av att räkenskaperna granskas av en oberoende part (se t.ex. Prop. 
2000/01:146 s.31). Det är vanligt att man här talar om den så kallade Intressentmodellen. Till 
intressenterna räknas enligt FAR, förutom ägare, även kreditgivare, anställda, leverantörer, 
kunder och samhälle. Det är meningen att revisionen ska ligga till grund för deras 
beslutsfattande om företaget. Om revisionen inte fanns skulle intressenterna bli tvungna att 
ordna fram information från annat håll för att avgöra om de vågar lita på ett företag (FAR, 
2002 s.8). 
 
 
3.3.2 Samhället 
 
Ur samhällets perspektiv är det två institutioner som har nytta av revisionsplikt, nämligen 
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Att hitta brister i de ekonomiska rapporterna, 
upptäcka penningtvätt samt avskräcka företag från att begå brott anses vara en nyttoeffekt för 
samhället (Norberg & Thorell, 2005).  
 
I Sverige finns det en stark koppling mellan redovisning och beskattning och för Skatteverket 
är det av stort intresse att bokföringen och redovisningen är i god ordning (Nyquist, 2005). 
Från Skatteverkets håll är man emot ett avskaffande av revisionsplikten, då revisionen hindrar 
företagen från att begå enkla misstag när de ska upprätta redovisningen på egen hand. Det är 
inom detta område som verket anser att revisionen fyller sin funktion (Precht, 2005b). Ett 
avskaffande av revisionsplikten kan innebära ökade kostnader på grund av att Skatteverket 
kan tvingas utöka kontrollen av de små aktiebolagen.  I andra länder där revisionsplikten har 
avskaffats finns (till skillnad från i Sverige) ofta en starkt utbyggd taxeringsrevision och 
ganska långtgående statliga kontrollsystem (Lundfors, 1994).   
 
Ekobrottsmyndigheten är för revisionsplikt eftersom man anser att revisionen har en viktig 
funktion för själva brottsbekämpningen, samt för att säkerställa att den information som 
företagen lämnar till de olika intressenterna är trovärdig. Ekobrottsmyndigheten uppskattar att 
nära hälften av de företag som har hamnat i deras register har gjort sig skyldiga till så kallade 
oaktsamhetsbrott, vilket i många fall beror på företagens okunskap eller slarv. Genom en 
granskning av de ekonomiska rapporterna kan sådana brott förebyggas då revisorn kan 
uppmärksamma sina klienter på eventuella fel i bokföringen. Ekobrottsmyndigheten bedömer 
att fler företag kommer att hamna i deras register om revisionsplikten avskaffas (Halling, 
2005). 
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3.4 Alternativ till revision 
                                                                                                                                      
I en idealisk värld går revisorn 
igenom samtliga verifikationer 
för att ge en total försäkran om 
att redovisningen och 
bokföringen är fullständigt 
korrekt. Eftersom en fullskalig 
försäkran från revisorn är både 
tidskrävande och en kostsam 
process för klienten, ska 
revisorn fokusera och lägga 
upp sitt arbete så att det ger en 
hög grad av försäkran till en 
låg kostnad (Power, 1997 s.76). 
Som framgår av kurvan i figur 
1 är marginalnyttan med 
riskeliminering avtagande och en ”överrevision” ger sällan lika stor marginalökning av nyttan 
av försäkran. Punkt A i figuren uttrycker den optimala nivån på revision. Ett företag som vill 
ha låg försäkran på räkenskaperna skulle därmed kunna tillgodose sitt behov till en lägre 
kostnad. 
 
I USA ställs inte krav på revisionsplikt i samma omfattning för mindre aktiebolag som det 
görs här i Sverige. Alla publika företag måste uppvisa reviderade ekonomiska rapporter. 
Privatägda företag har däremot möjlighet att välja mellan en rad olika tjänster som är 
anpassade till deras behov och de krav som utomstående ställer. Nedan redogör vi för tre 
vanligt förekommande rapporter i USA. Dessa är audit report, review report och compilation 
report. Vilken av dessa rapporter som efterfrågas, kommer att bero på den nivå av försäkran 
som företaget vill ha samt den kostnad det är villigt att betala (Schneider, 1995).    
  
 
3.4.1 Audit report  
 
Audit är den närmaste definitionen vi kan få av begreppet lagstadgad revision som återfinns 
här i Sverige. Revisorn måste här bedöma de interna kontrollerna, samt kontrollera att de 
underliggande verifikationerna stämmer överens med de finansiella rapporterna. Planeringen 
av revisionen skall läggas upp av revisorn så att revisionsrisken kan begränsas till en 
acceptabel nivå (Messier, 2003 s.55). I många fall är planeringen en uppskattning av den 
interna kontrollens effektivitet. Granskning av den interna kontrollen ger en bild av risknivån 
på grund av materiella fel. Slutligen revideras underliggande verifikationer för att revisorn ska 
kunna uttala sig om materiella felbedömningar i företagets redovisning, baserad på de 
kunskaper revisorn har om företaget och dess omgivning (Messier, 2003 s.63). Revisionen 
mynnar i slutändan ut i en revisionsrapport som ger trovärdighet till de finansiella 
rapporterna. Om rapporten är ren innebär det att de finansiella rapporterna är granskade och 
innehåller inga, alternativt låg grad av materiella felaktigheter. 
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3.4.2 Review report  
 
Ovan ställda krav gäller inte för en review, där revisorns uppgifter istället begränsas till att 
göra en uppföljning av olika analytiska förfaranden som exempelvis nyckeltalsanalyser och 
analys av historiska trender. Till skillnad från en audit behöver revisorn inte göra någon 
granskning av den interna kontrollen eller bokföringen. Review ger således en lägre försäkran 
om att de finansiella rapporterna inte innehåller oregelbundenheter och att de är uppställda på 
ett rättvisande sätt (Schneider, 1995).  
 
 
3.4.3 Compilation report  
 
En svensk definition av begreppet compilation är sammanställning. Denna rapport är en 
sammanställning av den information som presenteras av företagsledningen. (Schneider, 1995) 
En compilation report ger ingen som helst försäkran om att de finansiella rapporterna saknar 
materiella fel, men däremot en försäkran om att de finansiella rapporterna är uppställda och 
presenterade på ett rättvisande sätt (Messier, 2003 s.763). Värt att notera är att revisorn eller 
den som utfärdar en compilation report, inte behöver ifrågasätta de data som har lämnats av 
klienten. Det som i många fall kontrolleras är om de finansiella rapporterna har sakliga fel 
samt om rapporterna är uppställda enligt de krav som ställs för upprättande av 
årsredovisningen (Messier, 2003, s.765). En compilation kan i många fall likna den service 
som redovisningsfirmor erbjuder sina klienter. 
 
 
3.4.4  Redovisningsbyråer 
 
Idag förekommer det att mindre företag lämnar över grundbokföringen till revisionsbyråerna, 
som gör i ordning bokslut och årsredovisning samt granskar räkenskaperna och ger 
rådgivning. Enligt gällande jävsbestämmelser får revisionsbyråerna genomföra både 
redovisnings- och revisionsuppdrag (så kallade kombitjänster), så länge det inte är samma 
person som upprättar bokslutet och granskar det egna resultatet. Ett alternativ är att lämna 
redovisningsuppdragen åt redovisningsbyråerna, medan en revisionsbyrå sköter granskningen 
av räkenskaperna. Vid ett avskaffande av revisionsplikten kan de mindre bolagen välja att 
enbart vända sig till redovisningsbyråerna, vilket innebär att redovisningsbyråernas 
tjänsteutbud skulle öka i efterfrågan. Som ett alternativ till revisionsberättelse kan 
redovisningsbyråerna upprätta ett redovisningsintyg, som återspeglar det ekonomiska läget 
inom företaget (Wenneberg, 1992). Ett redovisningsintyg kan jämföras med compilation 
report eller review report, då ett sådant intyg ofta ger en lägre grad av försäkran än en 
revisionsberättelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

3.5 Efterfrågan på revision 
 
Flera studier som har gjorts om efterfrågan på revisionstjänster visar att mindre företag 
fortsätter att låta sina räkenskaper revideras trots att dessa företag inte omfattas av 
revisionsplikt. Collis’ studie (2003) visar att 42 % av de sammanlagt 790 företag som deltog i 
undersökningen, valde att inte utnyttja undantaget. De fördelar som företagen upplevde med 
revision är följande: 
 

- kontroll av redovisning och ekonomisystem (65 % instämde) 
- förbättra trovärdigheten på redovisningen (61 % instämde) 
- trovärdighet gentemot banker (58 % instämde) 
- bidrar till skydd mot bedrägerier (50 % instämde) 
- förbättrar kvaliteten på informationen (43 % instämde) 

 
De främsta orsakerna till att företagen valde bort revision var kostnadsskäl samt att de inte 
upplevde några fördelar med revision. De företag som lämnade reviderade årsredovisningar 
gjorde det för att det finns en stark önskan från företagsledningens sida, samt att det följde 
företagets policy. I samma studie drar Collis bland annat slutsatserna att företagsledningen 
efterfrågar revision när företaget har en högre omsättning, när revisionen anses förbättra 
kvaliteten på informationen och när företaget inte är helt familjeägt (Collis, 2003, se även 
Norberg & Thorell, 2005).  
 
Abdel-khalik (1993), menar att i frånvaro av lagstadgad revision kommer ägare att frivilligt 
efterfråga någon form av försäkran från externt håll på grund av en eller två av följande 
orsaker: 
 

1. För att kompensera förlusten av intern kontroll 
2. För att tillgodose kraven från kreditgivare. 

 
I mindre företag där ägare och ledning ofta är samma person, ser Abdel-khalik (1993) ingen 
risk för extern moral hazard, eftersom det inte förekommer någon separation av ägarskap och 
kontroll i dessa företag. Däremot uppkommer risk för intern moral hazard, alternativt risk för 
förlust av intern kontroll. Detta kan inträffa i organisationer av flera orsaker, till exempel att 
företagen växer vilket kan leda till att ägaren tappar kontrollen i företaget. Därför kommer 
ledningen att efterfråga en extern granskning som kompensation (Abdel-khalik, 1993). Fastän 
revisionen inte fyller sin egentliga funktion under sådana omständigheter där det inte finns 
någon risk för extern moral hazard, får revisionen här en helt annan betydelse, eftersom den 
fungerar som en del av det interna kontrollsystemet samtidigt som den säkerställer att den 
interna och externa redovisningen är informativ och kvalitativ (jämför med Axenborg, 2005).   
 
Av tidigare studier har det bekräftats att organisationers förlust av intern kontroll inte har 
kompenserats genom den interna kontrollen inom verksamheten. Detta beror på att 
utvecklingen av den interna kontrollen (inklusive intern revision) har gått långsamt samt att 
den interna kontrollen kvalitetsmässigt skiljer sig mycket mellan företagen. En annan orsak är 
att tillförlitligheten i de interna kontrollsystemen inte är fullt säkerställd (Abdel-khalik, 1993). 
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3.5.1 Storlek och struktur på företaget 
 
Enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv ska storleken på ett företag mätas i termer av:  
 

- omsättning  
- balansomslutning  
- anställda inom företaget  

 
De flesta medlemsländerna låter företagen själva välja om de ska revidera sina bokslut eller 
inte, så länge företagen inte överskrider de uppställda gränsvärdena inom respektive land. I 
England ger till exempel storlekskriteriet uttryck för att det finns en relation mellan de 
gränsvärden som lagstiftningen har ställt upp och de relativa kostnaderna och nyttan med 
revision. Lagstiftaren gör således ett antagande om att kostnaden med revision är högre än 
nyttan så länge företaget inte kommer upp till storlekskriteriet, varför företag i denna kategori 
får undantas från revisionsplikt (Collis et al, 2004).  
 
Chow (1982) och Abdel-khalik (1993) kommer i sina respektive studier fram till att 
efterfrågan på revisionstjänster korrelerar med storleken på företaget. Att det råder ett 
samband mellan dessa variabler kan förklaras av två skilda faktorer (Chow, 1982). Det första 
är att ledningen får det svårare att kontrollera och överblicka i en stor organisation, vilket ökar 
efterfrågan på extern kontroll. Behovet är extra stort i organisationer där långa kedjor av 
hierarki förekommer. I sådana organisationer fungerar extern revision som ett effektivt 
verktyg för ledningen att behålla kontrollen över de anställda. Detta överensstämmer med 
Abdel-khalik (1993) som ser risken till förlust av intern kontroll mer förekommande ju större 
och mer komplex organisationen är, eftersom risken att tappa kontrollen uppifrån blir större.  
 
Den andra faktorn som kan förklara att det finns en korrelation mellan storleken på företaget 
och efterfrågan på revisionstjänster, ligger på kostnadssidan (Chow, 1982). Då större företag 
har skalfördelar, kommer marginalkostnaden för tillhandahållande av revisionstjänster att 
minska med företagens storlek. Därmed kommer kostnaderna för revision relativt sett få en 
större inverkan på mindre företag. Ettredge et al (1994) kommer fram till att det framförallt är 
större och mer komplexa företag som gör en kostnadsbesparing genom att låta räkenskaperna 
revideras.     
  
Till skillnad från Chow (1982), Abdel-khalik (1993) och Collis (2003), kommer Carey et al 
(2000) i sin undersökning fram till att det i familjeägda företag inte råder något samband 
mellan storleken på företaget och efterfrågan på frivillig revision. Istället visar studien att det 
snarare råder samband mellan agentförhållanden som separation av ägarskap och kontroll och 
efterfrågan på revision. Förklaringen till detta är att agentkostnaderna kommer att öka när det 
förekommer separation av ägarskap och kontroll. Behovet av extern granskning kommer 
därmed att öka på grund av högre kostnader och större förlust av den interna kontrollen för 
ägarna (Carey et al, 2000). Deras undersökning stärks av Freedman & Goodwin (1993) som 
menar att efterfrågan på revision inte enbart behöver bero på storleken, eftersom 
agentförhållanden även kan uppstå i mindre bolag. En extern granskning av räkenskaperna 
kan här utgöra ett viktigt skydd mot asymmetrisk information som kan förekomma mellan 
interna ägare.  
 
Ettredge et al (1994) kommer istället fram till att efterfrågan på revision både kan förklaras av 
storleken på företaget samt agentkostnaderna, av den enkla förklaringen att agentkostnaderna 
kommer att öka proportionellt till storleken och komplexiteten i företaget. De menar, i likhet 
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med Jensen & Meckling (1976), att kostnaderna för att reducera asymmetrisk information och 
moral hazard är mindre väsentliga i små företag, eftersom agentförhållandena sker här i 
mindre omfattning samt att företagen inte är lika komplexa. Därmed kommer också ägarna i 
dessa företag ha mindre behov av en extern granskning.      
 
 
3.5.2 Revision och kreditgivning 
 
Flera studier som har gjorts utomlands visar att banker utnyttjar reviderade årsredovisningar 
när de skall fatta beslut om att bevilja lån åt företagen. Däremot vet man inte mycket om hur 
bankerna egentligen använder reviderade rapporter eller hur de reagerar till alternativa tjänster 
(Baker & Cunningham, 1993). I en studie av Blackwell et al (1998) gjordes en jämförelse 
mellan småföretag som frivilligt köpte revisionstjänster med företag som valde att avstå. Av 
de 212 företag som ingick i undersökningen visade det sig att de företag som hade någon form 
av försäkran på sina räkenskaper betalade lägre ränta på sina lån. Dessa företag kännetecknas 
även av att ha större tillgångar och högre skuldandel jämfört med de företag som inte lämnade 
reviderade bokslut. En hög skuldfinansieringsgrad ger bland annat uttryck för att företagen är 
mer riskfyllda, eftersom en större del av det totala kapitalet finansieras med lån. På så sätt 
skulle mer riskfyllda företag (till en given storlek) kunna reducera sina räntekostnader genom 
att efterfråga extern granskning. Utifrån den så kallade fee-modellen7 kunde det konstateras att 
för de företag som valde att låta räkenskaperna granskas, skulle ränteminskningen täcka 
mellan 28-42 % av revisionskostnaderna för kategorin småföretag (Blackwell et al, 1998).   
 
I likhet med Blackwell et al (1998) kommer Carey et al (2000) fram till att det finns ett 
samband mellan företagens skuldandel och efterfrågan på frivillig revision. De företag som 
uppgav att de skulle fortsätta välja revision hade en högre genomsnittlig skuldandel (42,3 %) 
jämfört med de företag som inte hade revision (33,6 %). Även Chow (1982) och Abdel-khalik 
(1993) kommer i sina undersökningar fram till att det finns ett positivt samband.  I en studie 
gjord av Miller & Smith (2002) kunde det konstateras att företagens kapitalstruktur hade en 
inverkan på bankernas beslut att bevilja lån till företagen, storleken på lånen samt räntesatsen.   
 
Andra studier visar att det inte är givet hur relationen mellan graden av försäkran påverkar 
räntesatsen. I en studie av Johnson et al (1983) kunde det konstateras att kreditgivarna 
föredrog audits framför reviews och compilations. Däremot lyckades författarna inte påvisa 
att det finns något väsentligt samband mellan graden av försäkran och beslutet från 
kreditgivare att bevilja företaget lån, eller själva räntesatsen på lånet. Baker & Cunningham 
(1993) visar istället att räntesatsen på lånen i genomsnitt är 0.25 procentenheter högre när 
företagen använder sig av review jämfört med audit.  Bamber & Stratton (1997) påträffade i 
sin undersökning att osäkra granskningsrapporter gav upphov till ett större restriktivt 
lånerbjudande och högre ränta. Detta kan jämföras med en tidigare undersökning som gjordes 
av Arnold & Diamond (1981), där det konstateras att compilation och review inte kunde 
förstås på samma sätt som audit. Och trots att marknadens efterfrågan på dessa rapporter 
skulle öka, gjorde bankerna ingen skillnad mellan de som använde dessa rapporter och andra 
som valde att inte ha någon form av försäkran från externt håll. 
 

                                                 
7 Fee-modellen är baserad på faktorer som påverkar prissättningen på revisionstjänster. Den relaterar till 
debiterade kostnader i förhållande till storleken på kunden, storleken på byrån och proportionen på icke- 
revisionstjänster (Barefield et al, 1993). 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från vår undersökning. Resultatet 
presenteras i olika former av diagram, och en förteckning över de företag som har deltagit i 
undersökningen återfinns som en bilaga. Likaså har vi valt att ha de ställda frågorna som en 
bilaga.  
 

4.1 Vad kännetecknas de undersökta företagen av? 
 
Nedan kommer vi att redogöra för de variabler som kännetecknar de 39 företag vilka vi har 
inhämtat data för. Data har delvis kompletterats med uppgifter från Affärsdata. De data som 
vi har inhämtat från Affärsdata är uppgifter om företagens årliga omsättning samt data om 
skuldfinansiering.  
 
 
4.1.1 Omsättning 
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                 Figur 2 Omsättning, TKR 

 
Som framgår av histogrammet varierar omsättningen kraftigt mellan de undersökta företagen. 
Data om omsättning härrör från årsredovisningen för 2004. Det minsta företaget hade en 
redovisad omsättning på 4 000 kronor. Det största företaget hade en omsättning på 2 800 000 
kronor. Företagen har i genomsnitt 1 281 000 kr i årlig omsättning.  
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4.1.2 Skuldfinansiering 
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                                   Figur 3 Skuldfinansiering, % 
 
Histogrammet illustrerar hur stor andel av företagens totala balansomslutning som är 
finansierad med skulder. Data har inhämtats från Affärsdata för att undvika prestigebias. 
Typvärdet ligger i intervallet 80-90 %, dvs. 23 % av de undersökta företagen ligger i det 
nämnda intervallet. Medianföretaget har valt att finansiera sina tillgångar med 63 % skulder 
och resterande med eget kapital. Vi har medvetet valt att ta bort två företag med extrema 
värden som gav en vilseledande bild. Det ena företaget hade en skuldfinansieringsgrad på 497 
% och det andra företaget på 293 %.  
 
 
4.1.3 Ägarstruktur 
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                                                                                                   Figur 4 Antal delägare 
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På vår första fråga om hur många delägare aktiebolaget hade, visade det sig att 58 % av 
aktiebolagen var enmansbolag. 30 % svarade att aktiebolaget hade två delägare, medan en 
liten andel av de undersökta företagen hade tre eller fyra ägare. En av respondenterna angav 
att företaget som denne representerade hade 11 aktieägare.  
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              Figur 5 Ägarförhållanden 

 
På frågan om strukturen på företaget och vilket av de fyra ovanstående alternativen som 
stämde bäst in på respondentens företag, svarade 51 % av respondenterna att deras företag var 
ett enmansföretag där familjen inte var engagerad i någon större utsträckning. 41 % av 
respondenterna svarade att företaget var helt eller delvis familjeägt, samt att familjen var 
delaktiga i företagets angelägenheter. 5 % av respondenterna svarade att ägarna inte hade 
något familjeband till varandra.  
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4.2 Nyttan med revision 
 
4.2.1 Ökar revisionen trovärdigheten på årsredovisningen? 
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                                                                                                      Figur 6 Trovärdighet 
 
På frågan om revisionen tillför trovärdighet till årsredovisningen, svarade 66 % av 
respondenterna att det stämde helt inom deras företag. Hela 88 % av respondenterna ansåg att 
revisionen helt eller delvis ökar trovärdigheten på årsredovisningen. Andelen som ansåg att 
revisionen inte bidrar till att öka trovärdigheten på årsredovisningen, uppgick till 12 %.  
  
 
4.2.2 Ökar revisionen kvaliteten på årsredovisningen?  
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                                   Figur 7 Kvalitetsförbättring 
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I påståendet om revisionen bidrar till att öka kvaliteten på årsredovisningen, ansåg 48 % av 
respondenterna att det stämde helt och hållet på det företaget som respondenten 
representerade. 25 % ansåg att påståendet delvis stämde in på deras företag. Andelen som 
ansåg att revisionen inte bidrar till att öka kvaliteten på årsredovisningen uppgick till 12 %. 
Andelen osäkra respondenter var 5 %.  
 
 
4.2.3 Bidrar revisionen till att förbättra den interna kontrollen?  
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                     Figur 8 Intern kontroll 
 
I påståendet om revisionen bidrar till att förbättra den interna kontrollen, ansåg 58 % att det 
stämde helt eller delvis in på deras företag. De respondenter som ansåg att revisionen inte 
tillför något värde för att förbättra den interna kontrollen, uppgick till 30 %.  
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4.2.4 Hjälper revisionen till att kontrollera räkenskaperna?  
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                                   Figur 9 Kontroll av räkenskaper 
 
Som vi kan läsa av diagrammet håller respondenterna i hög grad med om att revisionen 
hjälper till att kontrollera räkenskaperna och bokföringssystemen. Andelen respondenter som 
helt eller delvis instämde i påståendet, uppgick till 79 %. 7 % av respondenterna instämde inte 
i påståendet.  
 
 
4.2.5 Hjälper revisionen till att upptäcka fusk och bedrägerier inom företaget? 
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                   Figur 10 Revision och fusk 
 
Påståendet som respondenterna hade att ta ställning till var om revisionen bidrar till att 
upptäcka fusk och bedrägerier inom företaget. 53 % instämde helt eller delvis i påståendet. 28 
% svarade att de inte visste ifall revisionen hjälper till att upptäcka fusk och andra 
oegentligheter inom det egna företaget.   
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4.3 Hur viktigt är revision för ett kreditbeslut? 
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                                                                         Figur 11 Revision och kreditbedömning 

 
Frågan som ställdes var om respondenten tror att ett reviderat bokslut påverkar bankernas 
bedömning vid ett eventuellt kreditbeslut. Som det går att utläsa av diagrammet kunde 
respondenten välja mellan sex olika svarsalternativ. Hela 75 % av respondenterna anser att ett 
reviderat bokslut påverkar bankernas bedömning, medan en liten andel svarade att revisionen 
inte har någon betydelse i bankernas bedömning.   
 

4.4 Frivillig revision 
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                                         Figur 12 Frivillig revision 
 
Våra respondenter fick ta ställning till hur de som företagsägare/ledare kommer att agera om 
revisionsplikten avskaffas för mikrobolag. Vi var således inte intresserade av respondenternas 
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allmänna uppfattning i frågan, utan endast hur denne kommer att agera som företagsledare. På 
frågan om huruvida företaget kommer att fortsätta anlita en revisor även om den lagstadgade 
revisionen blir frivillig, svarade 72 % att de skulle, eller förmodligen skulle fortsätta göra det. 
Den resterande andelen på 28 % är mer positiva till att utnyttja undantaget från 
revisionsplikten.   
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               Figur 13 Revision i en avreglerad marknad 
 
Av de respondenter som sa sig vilja fortsätta anlita en revisor även om den lagstadgade 
revisionen blir frivillig, svarade hela 83,3 % av dessa att de kommer att köpa revisionstjänster 
i samma omfattning som idag. Resterande andel (16,7 %) svarade att de kommer att inhandla 
revisionstjänster i mindre omfattning än idag.  
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                                Figur 14 Varför säger företagen nej till revision? 
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De respondenter som istället svarade att de inte (eller troligtvist inte) kommer att anlita någon 
revisor i fortsättningen, fick besvara varför de skulle utnyttja ett eventuellt undantag. 36,4 % 
av respondenterna angav att de höga kostnaderna för att anlita en revisor är huvudanledningen 
till att inte vilja fortsätta med revision. Lika stor andel av våra respondenter anser att de inte 
finner några fördelar med att anlita en revisor. 18,2 % av respondenterna hade andra skäl för 
att inte anlita en revisor för att revidera boksluten. Dessa var i många fall negativa till den 
enskilde revisorn som reviderade företagets räkenskaper eller att företaget hade en låg 
omsättning och att ledningen därför inte hade nytta av revisionen. 9,1 % svarade att de 
kommer att utnyttja undantaget på grund av tidsbrist. 
 

4.5 Redovisningskonsult eller en revisor? 
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                                                                  Figur 15 Redovisningskonsult eller revisor? 
 
På frågan om huruvida respondenterna kommer att fortsätta använda sig av revisorn eller om 
företaget alternativt kommer att anlita en redovisningskonsult för de uppgifter som revisorn 
idag gör, svarade 54 % att de även i fortsättningen kommer att anlita en revisor. Andelen som 
kan tänka sig ersätta revisorn med en redovisningskonsult uppgår till 24 %. 13 % av 
respondenterna uppgav att de varken kommer att anlita någon revisor eller 
redovisningskonsult om revisionsplikten avskaffas. Andelen osäkra respondenter uppgår till 
10 %.  
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5. Analys 
 
I detta kapitel kopplar vi samman teorin med den sammanställda empirin. 
 

5.1  Efterfrågan på revision 
 
Enligt de svar vi har fått har det framkommit att våra respondenter i allmänhet har en positiv 
inställning till revision. 72 % av de tillfrågade svarade att de kommer, eller förmodligen 
kommer, att fortsätta låta revisorn granska räkenskaperna även om revisionsplikten avskaffas. 
Denna siffra kan jämföras med den rapport som gjordes av Collis (2003), där ”endast” 42 % 
svarade att de inte skulle utnyttja undantaget. Differensen på 30 procentenheter mellan vår 
studie och Collis’ är enligt oss väsentlig. En förklarande orsak till denna avvikelse kan vara 
att vår studie bygger på en hypotetisk frågeställning och att våra respondenter inte är insatta i 
frågan i samma utsträckning, medan Collis’ studie däremot bygger på data från respondenter 
som redan verkar på en avreglerad revisionsmarknad. En annan orsak kan vara att 
respondenterna uppfattar att revisionen har ett mer allmänt intresse i Sverige (vilket bland 
annat ligger i BRÅ:s riktlinje), varför företagen kommer att fortsätta låta räkenskaperna 
revideras som ett sätt att skapa förtroende hos sin omgivning.                     
 
När vi sedan studerade hur stor andel av respondenterna som instämmer i nedanstående 
fördelar med revision, kan den positiva inställningen till revision bland våra respondenter 
förklaras av en högre andel optimism jämfört med Collis’ studie; 
 
                     Collis’ studie Egen studie8 
 

- kontroll av redovisning och ekonomisystem 65 %    79 %          
- förbättra trovärdigheten på redovisningen  61 % 82 % 
- trovärdighet gentemot banker 58 % 77 % 
- bidrar till skydd mot bedrägerier 50 % 54 % 
- förbättrar kvaliteten på informationen  43 %            74 %      

 
Vi använde oss av chitvå-tester för att se om det finns samband mellan ovanstående variabler 
och undersökningsvariabeln frivillig efterfrågan på revision (se bilaga II).  Vi studerade bland 
annat sambandet mellan instämmandet att revisionen förbättrar trovärdigheten på 
årsredovisningen och frivillig efterfrågan på revision, och fann ett samband. Majoriteten av 
dem som kommer att fortsätta anlita revisorn för att kontrollera räkenskaperna instämmer i att 
revisionen ökar trovärdigheten på årsredovisningen, vilket enligt Power (1997) är det 
egentliga syftet med revision. En större andel av dem som inte instämmer kommer istället att 
välja bort revisionen om den blir frivillig. Revisionen verkar enligt dessa respondenter inte 
uppfylla sitt egentliga syfte. De företag som inte instämmer i att revisionen ökar 
trovärdigheten i årsredovisningen – och inte heller är positiva till frivillig revision – är 
enmansbolag. Vi kan här dra paralleller till bland annat Norbergs & Thorells studie, där 
författarna menar att revisionen inte kommer att fylla sin egentliga funktion så länge bolaget 

                                                 
8 För att räkna ut andelen har vi summerat antalet respondenter som ”Instämmer helt” och ”Instämmer delvis”, 
för att sedan dividera summan med antalet respondenter i undersökningen. När det gäller trovärdigheten 
gentemot bankerna, har vi räknat ihop dem som svarade ”Ja” och ”Förmodligen” på frågan om huruvida de tror 
att ett reviderat bokslut kommer att påverka bankernas bedömning vid ett eventuellt kreditbeslut. 
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inte har mer än en ägare. Ägaren behöver här inte bevaka sig själv och har därför heller inget 
behov av revision. 
    
I vår undersökning lyckades vi inte hitta något samband, alternativt ett svagt samband, mellan 
att revisionen bidrar till att upptäcka fusk och bedrägerier och frivillig efterfrågan på revision. 
P-värdet som vi fick blev strax över 0.05 (=0.064). Att det inte finns något samband mellan 
frivillig revision och skydd mot fusk och bedrägerier kan förklaras med att många företag i 
vår undersökning är ägarledda med få ägare. Ägarna är personligen delaktiga och genom 
deras personliga engagemang kan de minimera agentkostnaderna. Däremot uppgav många av 
våra respondenter, nästan 1/3, att de inte visste ifall revisionen bidrar till upptäckande av fusk 
och bedrägerier inom företaget. Det kan bero på att företagen inte är medvetna om att det 
förekommer fusk och oegentligheter inom organisationen. 
 
 
5.1.1 Intern kontroll 
 
Sammanlagt instämmer 23 respondenter i att revisionen hjälper till att förbättra den interna 
kontrollen, alternativt kompensera förlusten av intern kontroll. Genom ett chitvå-test kan vi 
konstatera att det finns ett starkt samband (P-värdet = 0,018) mellan frivillig efterfrågan på 
revision, och respondenternas instämmande i att revisionen förbättrar den interna kontrollen 
inom verksamheten. Enligt undersökningen kommer således de företag som upplever att 
revisionen kompenserar förlusten av den interna kontrollen, fortsätta att låta räkenskaperna 
granskas vid en eventuell avreglering. Vår studie överensstämmer med den studie som har 
gjorts av Abdel-khalik (1993), där han menar att ägare frivilligt kommer att efterfråga någon 
form av försäkran från externt håll för att kompensera sig mot intern moral hazard.  
 
Utifrån de svar vi har fått kommer majoriteten av de företag som är enmansbolag och 
ägarledda, fortsätta anlita revisorn, fastän revisionen inte fyller sitt egentliga syfte i dessa 
bolag (se Thorell & Norberg, 2005). Vi kan därmed uttala oss om att betydelsen av revision 
ligger här på ett helt annat plan eftersom revisionen inte efterfrågas för att den ska uppfylla 
sitt egentliga syfte, utan snarare som grund för det interna kontrollsystemet. 
 
 
5.1.2 Ägarstruktur 
 
Antalet delägare i företaget visar sig inte ha något samband med efterfrågan på frivillig 
revision. Nästan 70 % av företag med en delägare svarade att de kommer att fortsätta anlita 
revisorn, medan andelen är 75 % i de bolag som har mer än en delägare. P-värdet blev 0,711, 
vilket är klart större än 0.05. Carey et al (2000) kommer i sin studie fram till att efterfrågan på 
revision beror på agentförhållanden och antalet ägare i företaget. Vi kan inte hitta något 
samband i den egna studien.   

Vi kan heller inte hitta något samband mellan företagsstrukturen och efterfrågan på revision. 
Av chitvå-testet (se bilaga III) ser vi dock att ju ”svagare” familjeband ägarna har till 
varandra, desto mer ökar sannolikheten att företagen kommer att efterfråga revision. I de 
företag som är enmansföretag svarade 65 % att deras företag kommer att fortsätta anlita 
revisorn, medan andelen bland de familjeägda eller delvis familjeägda var 76 %. De två 
företag vars ägare inte har något familjeband till varandra, kommer att fortsätta låta revisorn 
granska räkenskaperna.  Trots att det inte finns något samband, ser vi tendenser till att 
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reviderade räkenskaper kan komma att efterfrågas mer när de utgör skydd mot asymmetrisk 
information som kan förekomma mellan såväl interna som externa ägare.   

 
5.1.3 Omsättning 
 
Enligt Chow (1982) finns det ett samband mellan frivillig efterfrågan på revisionstjänster och 
storleken på företaget. Behovet av revision ökar när det förekommer hierarkiska nivåer inom 
företaget, eftersom revisionen fungerar som ett effektivt verktyg för ledningen att behålla 
kontrollen över företaget. Abdel-khalik (1993) menar att förlusten av den interna kontrollen är 
mer förekommande i större och mer komplexa företag, eftersom risken för ledningen att tappa 
kontrollen uppifrån blir större. Efterfrågan på revisionstjänster kommer därför att öka under 
sådana förhållanden.  
 
I den egna studien väljer vi att mäta storleken enbart i termer av omsättning.  Utifrån våra 
chitvå-test kan vi inte hitta något samband mellan företagens omsättning och efterfrågan på 
frivillig revision. Det finns således inget som tyder på att storleken på företaget kommer att 
påverka företagsledningens benägenhet att anlita en revisor för att revidera boksluten. I våra 
beräkningar kom vi fram till att genomsnittsomsättningen är cirka 1,23 miljoner kronor för de 
företag som svarade att de skulle fortsätta anlita revisorn, medan de företag som kommer att 
utnyttja undantaget hade en omsättning i genomsnitt på cirka 1,42 miljoner kronor. Detta kan 
förklaras av att tillfälligheten eller slumpen har spelat en betydande roll. Eftersom vi kommer 
fram till att det inte finns något samband mellan omsättning och efterfrågan på revision, kan 
vi konstatera att våra resultat avviker från den studie som har gjorts av Collis (2003), där han 
kommer fram till att det finns ett samband mellan omsättning och frivillig efterfrågan på 
revision. En förklaring till att vi inte hittade något samband är att samtliga företag i vår 
målgrupp är små och har en omsättning på högst tre miljoner kronor, medan de företag som 
ingår i Collis’ studie är småbolag enligt EU:s definition.   
 
 
5.1.4 Hur viktigt är revision för kreditgivning? 
 
Flera studier som har gjorts utomlands tyder på att banker utnyttjar reviderade 
årsredovisningar när de fattar beslut om att bevilja kredit åt företagen. Blackwells et al (1998) 
studie visar att företag som har någon form av försäkran på sina räkenskaper i genomsnitt 
betalar lägre ränta samt har en högre skuldandel än företag med oreviderade räkenskaper. 
Även Chow (1982), Abdel-khalik (1993) och Carey et al (2000) kommer fram till att det finns 
ett positivt samband mellan företagens skuldandel och efterfrågan på revision. Detta kan 
förklaras av att kreditgivarna betraktar sådana företag som mer riskfyllda och därför vill 
försäkra sig genom att efterfråga kontroll på räkenskaperna. Vi gjorde en analys för att studera 
om det finns ett liknande samband hos företag som verkar på den svenska marknaden. Utifrån 
ett chitvå-test kan vi dock i vårt material inte hitta något samband mellan 
skuldfinansieringsgraden och viljan att efterfråga frivillig revision.  
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För att studera revisionens betydelse vid ett eventuellt kreditbeslut gjorde vi en 
regressionsanalys9. Vi kan se att de flesta företag som finansierar en stor andel av sin 
balansomslutning med skulder, anser att ett reviderat bokslut är viktigt vid en eventuell 
kreditgivning, medan företag som har en låg skuldfinansieringsgrad inte tror att ett reviderat 
bokslut kommer att påverka kreditgivarnas bedömning. Att det finns en svag korrelation kan 
bero på att det finns en extern efterfrågan på reviderade bokslut från kreditgivarnas sida. Om 
revisionsplikten avskaffas kommer många mikrobolag som väljer att finansiera verksamheten 
med lån således vara beredda på att kreditgivarna kan komma att ställa krav på företagens 
räkenskaper.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figur 16 Regressionsanalys 
 

5.2 Revisionsersättande tjänster 
 
Av de respondenter som är positiva till att fortsätta anlita revisorn om revisionsplikten 
avskaffas, svarade hela 83,3 % att de kommer att efterfråga revisionstjänster i samma 
omfattning som idag. Resterande 16,7 % kommer att efterfråga sådana tjänster i mindre 
utsträckning. Med andra ord är intresset för revisionsersättande tjänster som exempelvis 
compilation och review svagt bland våra respondenter. Det är dock oklart hur stor andel av 
dem som angav att de inte skulle fortsätta anlita revisorn kommer att efterfråga 
revisionsersättandetjänster om revisionsplikten avskaffas.  
 
Collis (2003) konstaterar i sin studie att företagen valde bort revisionen främst på grund av 
kostnadsskäl samt att företagen inte upplevde några fördelar med revision. I likhet med 
Collis’ studie, anser även våra respondenter att kostnadsskäl (36,4 %) och inga upplevda 
fördelar med revision (36,4 %), är de främsta motiven till att överge revisionen. För de som 
överger revision på grund av kostnadsskäl kan andra revisionsersättande tjänster som 
compilation och review vara ett alternativ, eftersom dessa tjänster ofta är billigare än revision. 
 

                                                 
9 Y-axeln: betydelsen av ett reviderat bokslut vid ett eventuellt kreditbeslut, där 1 = viktigt, 2 = ganska viktigt,  3 
= varken eller, 4 = ganska oviktigt, 5 = oviktigt. X-axeln: skulder/balansomslutning i procent 
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De respondenter som upplever att revisionen inte ger några fördelar för deras företag, kan 
compilation vara ett bra alternativ. En compilation tillförsäkrar endast om att de finansiella 
rapporterna är uppställda och presenterade på ett rättvisande sätt.  
 
Ett annat sätt att studera efterfrågan på revisionsersättande tjänster är att mäta viljan hos 
företagare att ersätta revisorn med en redovisningskonsult. Andelen respondenter som kan 
tänka sig ersätta revisorn med en redovisningskonsult för de uppgifter som revisorn idag gör, 
uppgår till 24 %. Det är en liten andel eftersom redovisningskonsulter generellt är ett billigare 
alternativ för mikrobolagen än att anlita revisorn. 
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6. Slutsatser 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om de svenska mikrobolagen kommer att 
efterfråga revision och revisionsersättande tjänster vid ett avskaffande av revisionsplikten, 
samt i vilken mån några utvalda faktorer kommer att påverka denna efterfrågan. 
 
Efterfrågan på revision och revisionsersättande tjänster vid ett avskaffande av 
revisionsplikten: 
 

♦ Viljan att fortsätta med revision bland mikrobolagen är större än vad som har 
framkommit i tidigare studier, bland annat av Thorell & Norberg (2005). 

 
♦ Majoriteten av mikrobolagen kommer att fortsätta anlita revisorn i samma omfattning 

som idag, även om revisionen blir frivillig. 
 

♦ Höga kostnader samt inga upplevda fördelar med revision är de främsta skälen till att 
överge revisionen. 

 
Faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig revision: 
 

♦ I tidigare studier har det påvisats att det finns ett samband mellan storleken på 
företaget och efterfrågan på frivillig revision. Vi har i vår studie kommit fram till att 
det inte råder något samband mellan dessa två variabler i den storleksklass som vi har 
studerat.  

  
♦ Vi har inte funnit något samband mellan företagens skuldfinansieringsgrad och 

företagsledningens efterfrågan på frivillig revision. 
 

♦ Vi kunde inte hitta något samband mellan ägarstrukturen och efterfrågan på frivillig 
revision. 

  
♦ Vi har funnit ett starkt samband mellan respondenternas instämmande i att revisionen 

förbättrar den interna kontrollen, och frivillig revision. Detta är i överensstämmelse 
med Abdel-Khalik (1993), där han konstaterar att ägare frivilligt kommer att efterfråga 
någon form av försäkran från externt håll för att kompensera sig mot intern moral 
hazard. 
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7. Avslutande diskussion  
 
Professorerna Per Thorell och Claes Norberg kommer i sin rapport fram till att 70 % av de 
svenska mikroföretagen skulle utnyttja undantaget vid ett avskaffande av revisionsplikten. I 
vår egen studie ser vi dock att viljan att fortsätta anlita revisorn är betydligt högre än vad som 
har framkommit i deras studie. Förklaringarna till den stora avvikelsen kan vara många. Som 
vi nämner tidigare bygger Thorells och Norbergs studie på uppskattningar som i sig är 
baserade på studier som har gjorts utomlands, medan vi i den egna studien har gjort en 
undersökning bland svenska mikroföretagares inställning till revisionsplikt.  
 
Att andelen negativa företagare skulle vara 70 % enligt Norbergs & Thorells studie, kan också 
bero på att studien är beställd av Svenskt Näringsliv som är en partisk organisation i frågan. 
Oftast ligger denna studie som underlag för den inhemska debatten om revisionspliktens vara 
eller icke vara, vilket ger en partisk vinkling av debatten. Vi anser att en omfattande och 
opartisk kvantitativ studie av småföretagarnas inställning till revisionsplikten bör göras för att 
ha det som underlag i den fortsatta debatten. Som ett viktigt inlägg i diskussionen kan man 
undra om det överhuvudtaget är viktigt att avskaffa revisionsplikten när företagare ändå 
kommer att efterfråga revision på frivillig väg. Man kan också resonera omvänt, det vill säga 
om företagen vill ha revision, varför ha plikt? 
 
I den inhemska debatten framförs Skatteverket som den främsta intressenten av småföretagens 
årsredovisningar. Skatteverket vill behålla revisionsplikten för småbolagen, samtidigt är man 
dock villig att diskutera förändringar som syftar till att förenkla vardagen för småföretagare. I 
en Balansartikel redogör skattedirektören Vilhelm Andersson att verket inte är intresserat av 
den försäkran revisionen medför, utan att revisionen främjar till att redovisningen är uppställd 
i enhet med god redovisningssed. Företagarna skulle formellt kunna tillfredställa 
Skatteverkets behov av försäkran genom att lämna någon form av granskningsintyg, där 
revisorn eller den som framställer intyget försäkrar om att räkenskaperna är uppställda i enhet 
med god redovisningssed. Compilation som återfinns i vår egen studie är ett exempel på ett 
sådant granskningsintyg. Det skulle även minska kostnadsbördan för småföretagare, eftersom 
ett sådant granskningsintyg är billigare än en lagstadgad revision.  
 
I likhet med flera tidigare studier visar även vår studie tendenser till att banker utnyttjar 
reviderade bokslut vid kreditgivning. Revisionen i Sverige utförs till skillnad från andra 
länder inte bara för ägarnas räkning utan även för andra intressenter såsom samhället, 
anställda och kreditgivare. Den svenska synen på revisionens intressenter bygger på en 
intressentmodell som är tämligen omfattande (Norberg & Thorell, 2005). Det bör dock 
diskuteras om kreditgivarna bör inräknas i denna intressentmodell. Om kreditgivarna anser att 
ett reviderat bokslut är väsentligt vid ett kreditbeslut skulle detta åstadkommas på frivillig väg 
utan lagreglering.  
 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
I vår studie har vi inte tagit hänsyn till branschspecifika egenskaper. Det är i vår mening 
intressant att granska företagarnas inställning till revisionsplikt med hänsyn tagen till 
branschspecifika faktorer. En sådan studie skulle ge underlag för om revisionsplikten kan 
avskaffas för vissa företag, medan andra företag även i fortsättningen skall vara föremål för 
lagstadgad revision.  
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Ett annat outforskat område är i vilken utsträckning de olika intressenterna använder sig av ett 
reviderat bokslut. I vilken utsträckning utgår de svenska kreditgivarna från ett reviderat 
bokslut vid ett kreditbeslut? Gör Skatteverket egna skatterevisioner eller förlitar sig verket på 
revisorns utlåtande vid skattebeslut? Dessa frågor bör belysas i en omfattande kvalitativ studie 
och bör ligga som grund för ett avskaffande av revisionsplikten.  
 
I vår studie har vi bland annat studerat olika faktorers påverkan på frivillig efterfrågan på 
revision. För att kunna göra en bättre jämförelse med Collis’ studie bör man utgå från svenska 
småföretag enligt EU:s definition när man exempelvis ska studera sambandet mellan 
omsättning och efterfrågan på revision. En sådan studie bör baseras på ett avsevärt större 
urval och mindre bortfall.  
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8. Kvalitetsredovisning av resultaten 
 
När resultaten av en statistisk undersökning redovisas, bör man även redogöra för kvaliteten 
för att mottagaren ska kunna bedöma värdet av den givna informationen. Syftet med en sådan 
redovisning är att göra användaren uppmärksam på faktorer som gör undersökningen mindre 
användbar samt ge ett bättre beslutsunderlag och därmed minska risken för att fatta fel beslut 
(Dahmström, 2005 s.341). I vår egen undersökning finner vi att en sådan redovisning är högst 
relevant eftersom vi har jämfört data från tidigare undersökningar med vår egen insamlade 
primärdata. Nedan diskuteras de kvalitetsaspekter som läsaren av vår studie bör ha i åtanke 
när han eller hon läser denna studie.  
 

1. Vi valde att göra en jämförelse mellan hur stor andel av de svenska mikrobolagen som 
kommer att utnyttja undantaget av revisionsplikten, med den studie som gjordes av 
Collis (2003). Vad läsaren bör tänka på är att Collis’ studie bygger på frågor som är 
ställda till företagare som redan verkar på en marknad utan revisionsplikt, medan vår 
egen studie bygger på svar från företag som omfattas av revisionsplikt. 

  
2. Den andra kvalitetsaspekten är att vår undersökning bygger på svar från 39 företag. 

Underlaget är inte tillräckligt för att dra generella slutsatser om samtliga mikrobolag i 
Sverige. 

 

8.1 Bortfallsanalys 
 
Bortfall är en företeelse som kan förekomma i alla undersökningar (Holme & Solvang, 1997). 
I vår studie utgörs bortfallet av de företag som fanns med i vårt urval men som av olika 
anledningar inte har deltagit i undersökningen. Nedan uttalar vi oss om vad bortfallet har eller 
kan ha berott på, samt om de företag som inte besvarade vår enkät har vissa särskiljande 
egenskaper.  
 
Vi ville minimera bortfallet så mycket som möjligt genom att bland annat behandla svaren 
konfidentiellt och påminna respondenterna om att intervjun skulle pågå i högst tre minuter. Vi 
fick dock ett bortfall på cirka 2/3 av urvalet. Det stora bortfallet beror i huvudsak på att vi inte 
lyckades nå de respondenter som vi hade för avsikt att intervjua. Svårigheterna med att nå 
respondenten berodde på att registret innehöll inaktuella telefonnummer, samt att vi hade 
problem med att komma förbi ”gatekeepers”. Däremot var viljan att ställa upp på intervju stor 
när vi väl talade med den ”rätte” respondenten – oavsett branschtillhörighet. Detta tolkar vi 
som att respondentens deltagande i undersökningen inte kan ha påverkats av dennes 
inställning till revisionsplikten.   
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Ett klassiskt sätt att försöka belägga att bortfallet i undersökningen inte snedvrider resultaten 
är genom så kallade strukturjämförelser (Dahmström, 2005 s.325). Vi har här valt att jämföra 
variablerna omsättning och skuldandel mellan de företag som deltog, respektive inte deltog i 
undersökningen. Som framgår av figur 17, har de undersökta företagen i genomsnitt en 
omsättning på 1,281 miljoner kronor, medan de andra företagen har ett genomsnitt på 1,143 
miljoner kronor. Vad beträffar den justerade skuldandelen ser vi att de undersökta företagens 
skuldandel i genomsnitt är 62 %, jämfört med 55 % i de företag som inte har deltagit i 
undersökningen. 
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Figur 17 Analys av bortfall10 
 
Eftersom vi utgick från antagandet om att omsättningen påverkar efterfrågan på frivillig 
revision, tror vi inte att resultatet skulle ha avvikit om alla respondenter i urvalet hade 
besvarat enkäten. Detta uttalande från oss bygger på att omsättningen bland de besvarade och 
obesvarade företagen i princip inte skiljer sig åt. Vad beträffar skuldfinansieringsgraden är 
avvikelsen sju procentenheter mellan de besvarade och obesvarade företagen. Detta gör det 
svårt för oss att uttala om resultaten skulle ha varit desamma om samtliga företag i urvalet 
hade deltagit i undersökningen.  
 
En annan möjlig strukturell skillnad skulle kunna vara att vi endast har fått tag på 
respondenter på bemannade arbetsplatser, medan respondenter från ambulerande företag som 
exempelvis hantverkare och konsulter inte har kunnats nå i samma omfattning. Vi har dock 
inte sett någon sådan strukturell överrepresentation bland de besvarade företagen. 
 

8.2 Validitet 
 
Till sist kan vi ställa oss frågan om vi i studien har undersökt det vi hade för avsikt att 
undersöka. Avsikten med denna studie var bland annat att undersöka om mikrobolagen 
kommer att efterfråga revisionstjänster vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 
Syftet var däremot inte att undersöka vilka tjänster som kommer att efterfrågas eller försvinna 
vid en avreglering. Utifrån de frågor som ställdes till respondenterna (se bilaga I) anser vi att 
vi har lyckats med att besvara vårt syfte.   
 
  

                                                 
10 Vi har medvetet gått in och justerat (extrapolerat) värdena, för att företag med extrema skuldandelsgrader inte 
ska förvränga utfallet. Vid jämförelsen har vi tagit bort företag med en skuldandel större än 100 %. 
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Bilaga I: Intervjufrågor 
 
NR: _____________ 
 
 

1) Hur många delägare finns inom ert företag? ………………………… 
 
2) Vilket av de nedanstående tre alternativen stämmer bäst in på ert 

företag? (välj enbart ett av dessa påståenden) 
• Enmansföretag          ڤ 
• Familjeägd företag           ڤ  
• Delvis familjeägd          ڤ  
• Ägarna har inget familjeband till varandra     ڤ 

 
       3) Vilket av nedanstående påståenden stämmer bäst in på ert företag?:  

• I ert företag bidrar revisionen till att tillföra trovärdighet till 
årsredovisningen 

   (varken eller) ڤ  (stämmer delvis) ڤ  (stämmer helt) ڤ
 (vet ej) ڤ  (stämmer inte alls) ڤ  (stämmer inte)ڤ
 
• I ert företag bidrar revisionen till att öka kvaliteten på 

årsredovisningen  
   (varken eller) ڤ  (stämmer delvis) ڤ  (stämmer helt) ڤ
 (vet ej) ڤ  (stämmer inte alls) ڤ  (stämmer inte)ڤ

 
• I ert företag bidrar revisionen till att förbättra den interna 

kontrollen  
   (varken eller) ڤ  (stämmer delvis) ڤ  (stämmer helt) ڤ
 (vet ej) ڤ  (stämmer inte alls) ڤ  (stämmer inte)ڤ
 
• I ert företag hjälper revisionen till att kontrollera 

räkenskaperna och bokföringssystemet 
   (varken eller) ڤ  (stämmer delvis) ڤ  (stämmer helt) ڤ
 (vet ej) ڤ  (stämmer inte alls) ڤ  (stämmer inte)ڤ
 
• I ert företag bidrar revisionen till att upptäcka fusk och 

bedrägerier inom företaget 
   (varken eller) ڤ  (stämmer delvis) ڤ  (stämmer helt) ڤ
 (vet ej) ڤ  (stämmer inte alls) ڤ  (stämmer inte)ڤ 

 
 

4) Anser du att ett reviderat bokslut påverkar bankernas bedömning av ert företag 
vid ett eventuellt kreditbeslut? 

 Ja ڤ
 Förmodligen ڤ
 Varken eller ڤ
 Förmodligen inte ڤ
 Nej ڤ
 Vet ej ڤ
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5) Om den lagstadgade revisionen blir frivillig, kommer ert företag även i 

fortsättningen att anlita en revisor? 
 Ja ڤ
 Förmodligen ڤ
 Förmodligen inte ڤ
 Nej ڤ
 Vet ej ڤ
 

 
6) (Om svaret på ovanstående fråga är ja eller förmodligen,) i vilken omfattning 

skulle ert företag då anlita en revisor? 
 I högre grad än idag ڤ
 Samma omfattning som idag ڤ
 I mindre grad än idag ڤ
 Vet ej ڤ

 
7) (Om svaret på fråga 5 är nej eller förmodligen inte) vad beror det på? 

 Kostnadsskäl ڤ
 Tidsbrist ڤ
 Inga fördelar med revision ڤ

 ------------------------------------------------  :Annat ڤ 
 

 
8) Hur ställer du dig till att anlita en redovisningskonsult för de uppgifter som 

revisorn idag gör för ert företag? 
 Kommer även i fortsättningen att ta hjälp av en revisor ڤ
 Kommer att låta en redovisningskonsult eller annan kunnig ڤ

inom området granska räkenskaper  
  Kommer inte anlita någon av de ڤ
 Vet ej ڤ
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Bilaga II: Tabell över chitvå (χ2) fördelningen 
 
 

kritiska värden, χ2, för olika frihetsgrader (df)               
och signifikansnivån α                                                  0                      χ2 
 

       

df α 0.100 0. 050 0.025 0.010 0.005 
       

1   2.706  3.841  5.024  6.635  7.879 
2   4.605  5.991  7.378  9.210 10.597 
3   6.251  7.814  9.348 11.345 12.838 
4   7.779  9.488 11.143 13.277 14.860 
5   9.236 11.071 12.833 15.086 16.750 
       

6  10.645 12.592 14.449 16.812 18.548 
7  12.017 14.067 16.013 18.475 20.278 
8  13.362 15.507 17.535 20.090 21.955 
9  14.684 16.919 19.023 21.666 23.589 

10  15.987 18.307 20.483 23.209 25.188 
       

11  17.275 19.675 21.920 24.725 26.757 
12  18.549 21.026 23.337 26.217 28.300 
13  19.812 22.362 24.736 27.688 29.819 
14  21.064 23.685 26.119 29.141 31.319 
15  22.307 24.996 27.488 30.578 32.801 

       
16  23.542 26.296 28.845 32.000 34.267 
17  24.769 27.587 30.191 33.409 35.719 
18  25.989 28.869 31.526 34.805 37.156 
19  27.204 30.144 32.852 36.191 38.582 
20  28.412 31.410 34.170 37.566 39.997 

       
21  29.615 32.671 35.479 38.932 41.401 
22  30.813 33.924 36.781 40.289 42.796 
23  32.007 35.173 38.076 41.638 44.181 
24  33.196 36.415 39.364 42.980 45.559 
25  34.382 37.653 40.647 44.314 46.928 

       
26  35.563 38.885 41.923 45.642 48.290 
27  36.741 40.113 43.194 46.963 49.645 
28  37.916 41.337 44.461 48.278 50.993 
29  39.088 42.557 45.722 49.588 52.336 
30  40.256 43.773 46.979 50.892 53.672 

       
40  51.805 55.759 59.342 63.691 66.766 
50  63.167 67.505 71.420 76.154 79.490 
60  74.397 79.082 83.298 88.379 91.952 
70  85.527 90.531 95.023 10.425 104.215 
80  96.578 101.879 106.629 112.329 116.321 

       
90  107.567 113.145 118.136 124.116 128.299 

100  118.498 124.342 129.561 135.807 140.169 
 

α  
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Bilaga III: Korstabeller  
 
Korstabell 1: I detta chitvå-test ville vi undersöka om det fanns ett samband mellan företagens 
omsättning och efterfrågan på frivillig revision. Vi valde att dela in företagen i sex olika 
kategorier, där den första kategorin har en omsättning mellan 0-499 000 kronor. Med ”Ja” 
menas att företagen kommer, eller förmodligen kommer, att fortsätta låta revisorn granska 
räkenskaperna. Med ”Nej” menas att företagen inte, eller förmodligen inte, kommer att 
fortsätta anlita revisorn. Det observerade värdet på fem frihetsgrader är 7,9. Om vi jämför det 
observerade värdet med tabellen över chitvå fördelningen (se bilaga II), ser vi att detta värde 
är mindre än det kritiska värdet, som är 11,071. Därmed kan vi inte förkasta H0, det vill säga 
att det inte finns något samband (Att P-värdet inte framgår av tabellen, beror på att vissa celler 
under rubriken ”All” innehåller färre än fem enheter).  
 
Rows: Omsättning   Columns: Frivillig revision 
 

           Ja    Nej     All 
 
0-499 TKR          7      1       8 
        87,50  12,50  100,00 
 
500-999TKR            6      2       8 
         75,00  25,00  100,00 
 
1000-1499TKR           2      4       6 
         33,33  66,67  100,00 
 
1500-1999TKR         7      1       8 
         87,50  12,50  100,00 
 
2000-2499TKR       4      3       7 
        57,14  42,86  100,00 
 
2500-2999TKR      2      0       2 
        100,00   0,00  100,00 
 
All      28     11      39 
   71,79  28,21  100,00 
 
Pearson Chi-Square = 7,900; DF = 5 

 
Korstabell 2: Bakgrundsvariabeln är antal delägare inom företaget. P-värdet är 0,711. Om vi 
skall förkasta H0 får detta värde inte vara större än 0,05. Vi kan därmed uttala oss om att det 
inte finns något samband mellan antal delägare och frivillig efterfrågan på revision.  
 
Rows: Antal delägare   Columns: Frivillig revision 

 
  Ja    Nej     All 

 
En delägare          16      7      23 
       69,57  30,43  100,00 
 
Fler än en delägare    12      4      16 
       75,00  25,00  100,00 
 
All    28     11      39 
      71,79  28,21  100,00 
 
Pearson Chi-Square = 0,138; DF = 1; P-Value = 0,711 
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Korstabell 3: Det kritiska värdet på två frihetsgrader är 5,991. Det observerade värdet är 
1,425. Vi kan därför inte se något samband mellan företagsstrukturen och efterfrågan på 
frivillig revision. 
 
Rows: Företagsstruktur   Columns: Frivillig revision 
 
            Ja    Nej     All 
 
Enmanföretag   13      7      20 
        65,00  35,00  100,00 
 
Fam./delvis fam.ftg.   13      4      17 
       76,47  23,53  100,00 
 
Ej fam.band          2      0       2 
       100,00   0,00  100,00 
 
All  28     11      39 
       71,79  28,21  100,00 
 
Pearson Chi-Square = 1,425; DF = 2 
 
 
Korstabell 4: Vi hittade ett samband mellan bakgrundsvariabeln revisionen ökar trovärdigheten på 
årsredovisningen och undersökningsvariabeln frivillig revision. Det observerade värdet på två 
frihetsgrader är 7,93, vilket är större än det kritiska värdet som är på 5,991. (Med ”Instämmer” menas 
att respondenten instämmer helt eller delvis. Med ”Instämmer inte” menas att respondenten inte/inte 
alls instämmer. De respondenter som svarade ”Varken eller” eller ”Vet ej”, valde vi att bortse ifrån = 
”Missing”). 
 
Rows: Trovärdighet   Columns: Frivillig revision 
 
          Ja    Nej     All 
 
Instämmer                26      6      32 
                       81,25  18,75  100,00 
 
Instämmer inte            1      2       3 
                       33,33  66,67  100,00 
 
Missing                1      3       4 
            25,00  75,00  100,00 
 
All            28     11      39 
            71,79  28,21  100,00 
 
Pearson Chi-Square = 7,930; DF = 2 
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Korstabell 5: Vi frågade respondenterna om revisionen bidrar till att öka kvaliteten på 
årsredovisningen. Av P-värdet (0,000) framgår det att det finns ett väldigt starkt samband 
mellan de företag som instämmer till detta påstående och viljan att fortsätta låta revisorn 
granska räkenskaperna (och vice versa).  
 
Rows: Kvalitet   Columns: Frivillig revision 
 
               Ja    Nej     All 
 
Instämmer              26      3      29 
            89,66  10,34  100,00 
 
Instämmer inte        1      4       5 
            20,00  80,00  100,00 
 
Missing         1      4       * 
                *      *       * 
 
All            27      7      34 
            79,41  20,59  100,00 
 
Pearson Chi-Square = 12,656; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
Korstabell 6: I detta chivtvå-test undersökte vi om det finns ett samband mellan påståendet att 
revisionen bidrar till att förbättra den interna kontrollen, och efterfrågan på frivillig revision. 
P-värdet är 0,018, vilket tyder på att det finns ett starkt samband. Om revisionsplikten 
avskaffas kommer de mikrobolag som anser att revisionen kompenserar förlusten av den 
interna kontrollen, fortsätta låta räkenskaperna revideras.      
 
Rows: Intern kontroll   Columns: Frivillig revision 
 
               Ja    Nej     All 
 
Instämmer              20      3      23 
            86,96  13,04  100,00 
 
Instämmer inte        6      6      12 
            50,00  50,00  100,00 
 
Missing         2      2       * 
                *      *       * 
 
All            26      9      35 
            74,29  25,71  100,00 
 
Pearson Chi-Square = 5,638; DF = 1; P-Value = 0,018 
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Korstabell 7: I påståendet om att revisionen bidrar till kontroll av räkenskaperna och 
bokföringssystemet, kunde vi inte hitta något samband mellan detta påstående och företagens 
vilja att fortsätta anlita revisorn. Det observerade värdet på en frihetsgrad är 0,176. Detta 
värde är mindre än det kritiska värdet (3,841). 
 
Rows: Kontroll   Columns: Frivillig revision 
 
               Ja    Nej     All 
 
Instämmer              24      7      31 
            77,42  22,58  100,00 
 
Instämmer inte        2      1       3 
            66,67  33,33  100,00 
 
Missing         2      3       * 
                *      *       * 
 
All            26      8      34 
            76,47  23,53  100,00 

 
Pearson Chi-Square = 0,176; DF = 1 
 
 
Korstabell 8: P-värdet nedan är 0,064, vilket är strax över gränsvärdet. Vi säger att det inte 
finns något samband, alternativt att det finns ett svagt samband mellan bakgrundsvariabeln 
revisionen bidrar till att upptäcka fusk inom den egna verksamheten, och 
undersökningsvariabeln.  
 
Rows: Upptäcka fusk   Columns: Frivillig revision 
 
               Ja    Nej     All 
 
Instämmer              17      4      21 
            80,95  19,05  100,00 
 
Instämmer inte          2      3       5 
            40,00  60,00  100,00 
 
Missing         9      4       * 
                *      *       * 
 
All            19      7      26 
            73,08  26,92  100,00 
 
Pearson Chi-Square = 3,442; DF = 1; P-Value = 0,064 
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Korstabell 9: Skuldfinansieringsgraden varierade mellan de företag som svarade på enkäten. 
Vi har delat in företagen i fem olika kategorier, där företagen i den första kategorin har en 
skuldandel på 0-19 %. Två av företagen hade extremvärden på 497 respektive 293 %, varför 
vi valde att inte räkna med dem. Det observerade värdet på fyra frihetsgrader är 5,453. Detta 
värde är mindre än det kritiska värdet (på fyra frihetsgrader), som är 9,488. Vi har således inte 
hittat något samband mellan skuldfinansieringsgraden och efterfrågan på frivillig revision.  
 
Rows: Skuldfinansiering   Columns: Frivillig revision 
 
                Ja    Nej     All 
 
0-19                1      0       1 
            100,00   0,00  100,00 
 
20-39                6      3       9 
             66,67  33,33  100,00 
 
40-59                5      0       5 
            100,00   0,00  100,00 
 
60-79                6      1       7 
             85,71  14,29  100,00 
 
80-100                8      7      15 
             53,33  46,67  100,00 
 
Missing          2      0       * 
                 *      *       * 
 
All             26     11      37 
             70,27  29,73  100,00 
 
Pearson Chi-Square = 5,453; DF = 4 
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BILAGA IV: Företag som har medverkat i undersökningen 
 
1)      Advokatfirman A Lindberg i Malmö AB 
2)      AHLSTRÖM TRADING & CONSULT AB 
3)      A Interiör AB 
4)      AK Ur & Guld AB  
5)      AI Flexibel AB 
6)      B J Konsult & Trading AB 
7)      E PROMOTION I VÄSBY AB  
8)      GRAND Spa o Sport AB 
9)      Haglund Grafisk Form AB  
10)    Hanssons El AB  
11)    K W i Göteborg AB  
12)    Larsson & Söners Glasmästeri AB 
13)    LEGAB Åkeri AB 
14)    LEJONROSEN AB  
15)    LENKON Redovisningskonsult AB  
16)    Lexne AB  
17)    Lindius Fisk & Delikatess AB 
18)    Malmquist Bygg i Habo AB 
19)    MBS Lokal- & Miljövård AB  
20)    MCD Nyköping AB  
21)    O. Holmbergs Trikå AB  
22)    PC Kompetens Eva Carlevi AB 
23)    REDFOX AB  
24)    SAL Stockholm AB 
25)    TATAA Biocenter AB  
26)    Tage Skönvall AB 
27)    TAXI TJÖRN AB 
28)    TMP Sweden AB 
29)    TOL Riskmanagement AB 
30)    TOWEKO, Tore Westerdahl Konsult AB 
31)    UPPHANDLINGSPOOLEN FÖR HOTELL OCH RESTAURANGER, 
32)    VF Kemiska AB  
33)    WESTCONSULT i Alingsås AB  
34)    WESTHOUSE Data AB  
35)    WETEKO PUBLISHER AB 
36)    WE:son Redovisning AB 
37)    YO-DA Föreningskonsult AB 
38)    Äkta Mattor o. Konst i Borås AB 
39)    ÄLVSJÖ DATA AB 
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