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SAMMANFATTNING 
 
Examensarbetets titel:  SLOPAD REVISIONSPLIKT 

– faktorer som påverkar småföretagaren i valet av 
fortsatt revision 
BEHOV – RELATION – KONTAKT - VÄRDE 

 
Seminariedatum:  3 juni, 2010 
 
Ämne/kurs: Företagsekonomi D, Examensarbete magisternivå, 

revision, 15 högskolepoäng 
 
Författare:   Linda Kristoffersson, Åsa Danielsson 
 
Handledare:   Anna-Maria Jansson, Darush Yazdanfar 
 
Nyckelord: Revisionsplikt, revisorer, småföretag, kvantitativ,  

Multipel Diskriminant Analys. 
 
Syfte: Studiens syfte är att förklara hur småföretagaren 

uppfattar nyttan med revision och revisionsnära 
tjänster. Vidare syftar studien till att förklara hur 
relationen med den revisor småföretagaren har idag 
påverkar framtida beslut om att behålla revisionen 
när revisionsplikten slopas. 

 
Teori: Studien bygger på tidigare forskning över nyttan med 

revision i småföretag. Samt behov – och 
relationsattribut som påverkar valet av fortsatt 
revision. 

 
Metod: I studien används en kvantitativ metod med en 

hypotetisk-deduktiv ansats, där empirin insamlats via 
en enkätundersökning till 180 små ägarledda 
aktiebolag inom Östersunds Kommun.   

 
Resultat/empiri: Samtliga enkätfrågor studeras i Excel för att se 

spridningen i svaren procentuellt, genom diagram. 
Därefter genomförs en MDA Multipel Diskriminant 
Analys i SPSS, för att kontrollera de oberoende 
variablernas påverkan på beroende variabeln. 
Slutligen kontrolleras MDA resultatet med en 
korrelationsanalys.  

 
Analys och slutdiskussion: Resultatet från MDA visade att ömsesidig respekt 

mellan företagaren och revisorn har störst påverkan 
vid valet av fortsatt revision. Majoriteten av 
småföretagarna 68,8% tänker behålla revisionen, 
även när den blir frivillig. 



   

    
 
 

  
 
ABSTRACT 
 
Title: The audit exemption  

- factors that affect small business owners in the 
selection of further audit  
NEEDS - TERMS - CONTACT - VALUE 

 
Seminar date:  June 3th, 2010 
 
Course:   Business Economy D, Master thesis in audit, 15 hp 
 
Authors:   Linda Kristofferson, Åsa Danielsson 
 
Advisors:   Anna-Maria Jansson, Darush Yazdanfar 
 
Key words:   Audit exemption, auditors, SMEs, quantitative, MDA 
 
Purpose: The purpose of this study is to explain how small 

business owners perceive the benefits with audit and 
audit-related services. Furthermore, the study aims to 
explain how the relationship with the auditor they 
have today affect future decision to retain audit when 
the audit requirement no longer exists. 

 
Theory: The study is based on previous research on the 

usefulness of the audit in small companies. As well 
as needs – and relational attributes that influence the 
decision of continuing audit cooperation. 

 
Method: The study is based on a quantitative method with a 

hypothetical-deductive approach, where the 
empirical data collected through a survey of 180 
small owner-managed companies in Östersund. 

 
Results: All survey questions are studied in excel to examine 

the spread of responses in percentage, by chart. 
Thereafter, there is an MDA Multiple discriminante 
analysis in SPSS, in order to control the independent 
variables impact on the dependent variable. Finally, 
the MDA results verifies by a correlation analysis. 

 
Analysis and conclusions: Results of MDA showed that mutual respect between 

the entrepreneur and the accountant have greatest 
impact in the choice of continuing the audit. The 
majority of entrepreneurs 68,8% intend to keep the 
audit, even when it is voluntary.   
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till arbetets forskningsfrågor, 
problemdiskussionen, forskningsfrågor, syftet och avgränsningen. Sist i kapitlet presenteras 
även den fortsatta dispositionen i arbetet. 
  

1.1 Inledning 
Den 25 mars 2010 lämnade regeringen ett pressmeddelande, där de i en lagrådsremiss föreslår 
att revisionsplikten ska bli frivillig för små privata aktiebolag, per den 1 november 2010. De 
bolag som föreslås undantas revisionsplikten ska underskrida minst två av följande värden: 3 
anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 
Detta innebär att reformen omfattar 250 000 aktiebolag, vilket motsvarar drygt 70 % av 
företagen. Ett aktiebolag som inte är revisionspliktigt och som vill välja bort revision ska 
enligt förslaget aktivt fatta ett sådant beslut.1 
 
Sverige blir därmed det näst sista landet i EU att införa reglerna i det fjärde direktivet i 
nationell lag. De föreslagna ändringarna skulle innebära att knappt 4 % av de företag som 
idag är skyldiga att ha en revisor har fortsatt revisionsplikt, medan resterande 96 % inte längre 
innehar revisionsplikt.2 Hur uppfattar då de allra minsta revisionspliktiga företagen nyttan 
med revisionen, företag där ägandet sällan är separerat från ledning. Hur ser de på samarbetet 
med revisorn idag, är det ett nödvändigt ont eller anser företagaren att det medför nytta till 
företaget.  

1.1.1 Kort historik om revisionen i Sverige 
I slutet av 1800-talet började revisorerna organisera sig i Sverige och 1895 antogs det en 
aktiebolagslag som innebar ett krav på revisorsgranskning av företagens räkenskaper. Även 
styrelsens förvaltning av bolagen skulle genomgå revision, vilket Sverige då var det första 
landet i världen att införa. På 1920-talet bildades Föreningen Auktoriserade Revisorer och 14 
år senare kom en viktig lagstiftning som innebar att det blev obligatoriskt för börsbolag och 
andra stora företag att anlita en revisor. År 1975 kom det en aktiebolagslag som hänvisade till 
god revisionssed och det är revisionsorganisationerna som avgör vad god revisionssed är. Åtta 
år senare, 1983, gjordes det ett tillägg i aktiebolagslagen om att alla bolag skulle utse en 
kvalificerad revisor.3 Nu kommer lagen sedan 1983 ändras genom det lagförslag som skall 
börja gälla i november 2010 som säger att små aktiebolag ska få välja bort revisionen. Under 
kapitel 2 görs det en djupare genomgång av revisionens historia i Sverige och resten av 
världen. 
 
Sedan 1983 har Sverige en allmän revisionsplikt som innebär att samtliga aktiebolag är 
skyldiga att ha en revisor.4 I början av december 2007 fanns det, enligt Statistiska 
Centralbyrån, cirka 260 000 aktiva aktiebolag av totalt 1 489 927 i Sverige. Undersökningar 
från 2006 visar att kostnaderna för revision stiger ju större företaget som ska revideras är. Det 
genomsnittliga revisionsarvodet för aktiva företag med en omsättning upp till tre miljoner och 
med max tre anställda är cirka 15 000 kr. När det gäller företag med upp till femtio anställda 

                                                 
1 Pressmeddelande, www.regeringen.se, 25 mars 2010 
2 Svensson, B (2008) SOU 2008:32, sid 13,37-38 
3 Wallerstedt, E., (2005) Uppdrag Revision - Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under 
hundra år, SNS Förlag, sid 24-39 
4 ABL 9:1 
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och en omsättning mellan tio och femtio miljoner kronor ligger snittarvodet på cirka 50 000 
kr. För småföretag med högst tio anställda och en omsättning mellan tre och tio miljoner 
ligger revisionsarvodet omkring 30 000 kr.5  Dock finns direktiv från regeringen som ger 
tydliga signaler om att revisionsplikten kommer att avskaffas inom snar framtid.6 Enligt EU: s 
fjärde bolagsdirektiv, artikel 51, om årsbokslut och revision är det upp till varje enskilt 
medlemsland att avgöra om man skall ha revisionsplikt för småföretag eller inte.7  

1.1.2 Den förda debatten kring slopandet av revisio nsplikten 
Revision och relaterade tjänster är en stor kommersiell verksamhet i Sverige. Den totala 
omsättningen för den lagstadgade revisionen har uppskattats till 8,7 miljarder kronor.8 
Diskussionerna kring revisionspliktens vara eller icke vara för små företag har pågått sedan 
många år tillbaka. De positiva effekter som anses komma av att revisionsplikten för små 
företag avskaffas skulle vara möjligheter till kostnadsbesparingar i det aktuella företaget och 
att småföretaget får en frihet att välja de redovisnings- och revisionstjänster som de kan 
behöva. Utbudet på marknaden för dessa tjänster förväntas då bli mer varierat och priserna 
lägre än idag. 9  
 
I Sverige har det i en rapport, på uppdrag av FAR – SRS, bekräftats att avskaffandet av 
revisionsplikten inte utan vidare innebär några samhällsekonomiska fördelar. Det saknas en 
samhällsekonomisk analys för att se effekterna av slopad revisionsplikt. Tidigare har frågan 
diskuterats utifrån ett europaperspektiv, vilket inte blir särskilt rättvisande eftersom kultur, 
rättssystem och beteendemönster skiljer sig mellan olika länder. Därav bör man akta sig för 
att dra paralleller med andra länder och istället fokusera på svenska förhållanden. I rapporten 
konstateras även att kostnaderna för avskaffandet av revisionsplikten kommer att bli 
betydande i form av ökade kontrollåtgärder från det allmännas sida för att förebygga 
brottslighet. Övriga intressenter som aktieägare, banker, och andra kreditgivare kommer att 
drabbas i form av högre transaktionskostnader. I rapporten kommer de fram till att 
avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag i stort handlar om en omfördelning av 
kostnader från företagen till skattebetalarna. Enligt rapporten så riskerar företag som väljer 
bort revision att gå miste om mervärden i form av synpunkter från revisorerna vilket i 
förlängningen kan leda till att företaget tappar både produktivitet och effektivitet.10  
 
Generalsekreteraren i FAR SRS Dan Brännström är mycket kritisk till Bo Svenssons förslag 
att gå direkt på EU:s maximivärden när revisionsplikten slopas. Brännström menar att det inte 
framkommit något från den svenska utredningen som visar på att Sverige skulle ha några 
särskilda förutsättningar att slopa revisionsplikten i ett enda steg. Vidare anser han att ett 
sådant beslut bör vara välgrundat och konsekvenserna välanalyserade vilket han inte tycker att 
de är. Istället menar han att politikerna bör ta sitt ansvar och se till att förändringen sker 
stegvis.11  
 
Vd:n för Svenskt Näringsliv Urban Bäckström anser att det är bra att revisionsplikten 
avskaffas, främst för små företag, där kostnaden för revisionen är betungande och är således 

                                                 
5 Svensson, B (2008) SOU 2008:32, sid 119, 130 
6 Dir. 2006:128 
7 78/660/EEG, artikel 11, sid 33 
8 Svensson, B (2008) SOU 2008:32, sid  259 
9 Svensson, B (2008) SOU 2008:32, sid  13 
10 Balans nr 11/2007:22-23 
11 Balans nr 4/2008:6-7 
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en konkurrensnackdel gentemot små företag i övriga Europa.12  Företagarnas VD Anna-Stina 
Nordmark-Nilsson anser även hon att revisionsplikten måste bort och säger bestämt att 
revisionen ska vara efterfrågestyrd för små bolag. Vidare menar hon att det är viktigt att 
komma ihåg att de flesta regelverk såsom revisionsplikten är ursprungligen konstruerad för 
stora bolag.13 Debattredaktören Margareta Gandy menar att utan revisionsplikt kan revisorn 
göra mer för småföretag. Då småföretagen slipper utgiften för revision, kan de istället betala 
revisorerna för mer kvalificerade råd som säkrar expansion och tillväxt i ekonomin.14 Slopad 
revisionsplikt innebär en lättnad för branschen, enligt Steve Ribbestam som är 
Styrelseordförande i Matrisen AB och har nästan 30 års erfarenhet från revisionsbranschen. 
Han menar att revisorer som redan idag till stor del arbetar med rådgivning borde jubla över 
att revisionsplikten avskaffas. Eftersom jävsfrågor och oberoendefrågor försvinner i och med 
att revisorn slipper att vara både granskare och rådgivare. Därmed kan revisorernas 
kompetens inom företagsrådgivning och inte minst skattefrågor både vidmakthållas och 
utvecklas istället för som nu hämmas och försämras, i synnerhet i den yngre generationen som 
utgör framtiden.15  
 
Justitiedepartementet har fått in många remissvar, och i ett stort antal av dessa förordas slopad 
revisionsplikt men vidare utredning om förvaltningsrevisionens vara eller inte vara. Den så 
kallade opt-in lösningen, sågas av ett stort antal remissinstanser. Istället förordas en ordning 
där företagen aktivt väljer bort revision, opt-out.16 Mycket kritik har riktats mot slopandet av 
revisionsplikten, främst ifrån Skatteverket som troligtvis skulle få mycket mer att göra. 
Skatteverket värdesätter revisionen på småföretagen och pekar på att införandet av 
revisionsplikten år 1988 minskade antalet skatterevisioner från 18 000 till 7 000 årligen som 
det numera är17. Ekobrottsmyndighetens (EBM) generaldirektör Gudrun Antemar anser att 
konsekvenserna av ett slopande av revisionsplikten inte har analyserats tillräckligt ännu. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att näringslivet är positiv till ett slopande av revisionsplikten 
medan Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och övriga företags intressenter är mindre 
positiva till ändringen.  
 

1.2 Problemdiskussion  
Inom EU pågår ett arbete med regelförenkling och i mars 2007 betonade Europeiska rådet att 
kraftfulla gemensamma insatser från EU och medlemsländerna är nödvändiga för att minska 
de administrativa bördorna och ge de europeiska företagen möjlighet att bli mer 
konkurrenskraftiga för att på så sätt stimulera Europas ekonomi. Fram till år 2012 bör 
företagens administrativa bördor ha minskats med 25 % och prioriterade områden är 
regelverken inom bolagsrätt, redovisning och revision. Enligt kommissionen är kostnader för 
revision och redovisning i små och medelstora företag särskilt betungande och dessa företag 
skulle gagnas av förenklade regler. Den svenska regeringen har förklarat att 
kostnadsreduktionen med 25 % bör genomföras redan till år 2010. En del av detta arbete är 
utredningen om revisorer och revisionsplikten i små företag.18 Den 7 september 2006 
beslutades i regeringen att en särskild utredare skulle se över frågor som rör revisorer och 

                                                 
12 Balans nr 3/2007:21 
13 Balans nr 10/2007:27-28 
14 Balans nr 10/ 2007:46 
15 Balans nr 3/2008:39 
16 Balans nr 8-9/2008:20:21 
17 Balans nr 5/2008:32 
18 Svensson, B (2008) SOU 2008:32, sid 177 
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revision. Utredaren fick i uppdrag att lämna ett förslag till hur Europaparlamentets och rådets 
direktiv om hur den lagstadgade revisionen i EU skulle genomföras i svensk rätt. Bland annat 
skulle utredaren utvärdera behovet av revision i småföretag. Utredningen skulle särskilt 
analysera vilka konsekvenser en eventuell förändring av reglerna om revisionsplikten kunde 
få för det allmänna, för näringslivet och för andra intressenter.19  Vid ett senare möte fastslogs 
att utredaren även skulle komma med förslag på de ändringar i regelverket som krävdes för att 
ta bort revisionsplikten för de små företagen, ta ställning till vilka företag som skall omfattas 
av förändringen, överväga om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras med 
andra åtgärder som förebygger överträdelser av till exempel skatte- och redovisningsregler 
och även ge förslag på åtgärder, med mera. 20 I sitt arbete har utredaren genomfört studieresor 
i ett antal länder som tidigare genomfört ändringen, bland annat Danmark, England, Finland 
och Nederländerna. Sammanträden med sakkunniga och experter och parlamentariska 
referensgruppen har skett vid flertalet tillfällen. De har även tittat särskilt på hur 
förutsättningarna i Norden ser ut och därför även träffat det norska ”Udvalget om 
revisionsplikt for små foretak” och dessutom besökt Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, 
Skatteverket och FAR SRS.21  

1.2.1 Revisionsplikten för småföretag i andra lände r 
För att få en vägledning om tänkbara konsekvenser för företagen vid en slopad revisionsplikt i 
Sverige kan vi titta på England. År 1967 infördes revisionsplikt för alla aktiebolag i England 
samtidigt som det infördes krav på obligatoriskt offentliggörande av årsredovisningar. År 
1993 infördes undantag från revisionsplikten för de minsta aktiebolagen, gränsvärdena för 
undantaget har höjts vid tre tillfällen och ligger nu på det av EU maximalt tillåtna. Undantaget 
från revisionsplikten bygger på att det är ett sätt att minska kostnaderna för småföretagen och 
tanken att om nyttan av en tvingande regel inte kan visas överstiga de kostnader den medför 
så skall regeln avskaffas. 22 Det har gjorts en mängd studier i effekten av undantaget i 
England, bland annat en större studie gjord av Collis (2004) på uppdrag av 
handelsdepartementet. I studien framkom det att 58 % av de tillfrågade valde att utnyttja 
undantaget och att det främsta skälet till detta var kostnadsbesparandet och åsikten att 
företagen ansåg att de inte erhöll några fördelar med revisionen. Det framkom även att de 
företag som valde att behålla revisionen frivilligt gjorde så huvudsakligen som en önskan från 
företagsledningen och att det var i linje med bolagets policy. Enligt Collis slutsatser är det 
företag som är icke helt familjeägda och med större omsättning som väljer att behålla 
revisionen och han förklarar slutsatsen delvis som att ju högre omsättning desto lägre blir den 
marginella kostnaden för revisionen.23  
 
Den 1 juli 2007 trädde en ny lagstiftning i kraft i Finland och med den infördes möjligheten 
för småföretag att välja bort revisionsplikten. Reformen kom som ett resultat av en längre 
utredning som tillsattes redan under 2001. 2008 utfördes en undersökning i Finland av 
Knechel et al (2008) angående hur små företag valde att behålla revisorn. Resultatet av 
undersökningen visade att valet av revisor bland de minsta företagen beror på hur komplex 

                                                 
19 Dir.2006:96 
20 Dir. 2006:128 
21 Svensson, B (2008) SOU 2008:32, sid 70 
22 Thorell, P., Norberg, C., (2005), Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, sid 25-28 
23 Collis, J., Jarvis, R., Skerratt, L., (2004), The demand for the audit in small companies in the UK,  Accounting 
and Bussiness Research, Vol 34, Nr 2, sid 87-100 
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organisationen är i storlek och personalstyrka. De mindre företagens nytta handlar mest om 
förbättringar i den interna operativa verksamheten och revisorns experthjälp.24  
 
I Danmark antogs 2006 lag L50 som föreskriver att små företag inte längre är skyldiga att ha 
revision. Förutom önskemålet om att minska de administrativa bördorna för småföretag med 
25 % till år 2010 var främsta orsaken till införandet av undantaget rapporten från Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. Rapporten innehåller en analys av revisionspliktens betydelse för att 
upprätthålla årsredovisningens kvalitet och trovärdighet, bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten, effektivisera skattekontrollen, samt skydda ägare och investerare, kreditgivare 
och företagen själva. På basis av denna analys föreslås att revisionsplikten avskaffas då 
slutsatsen av analysen är att nyttan av revision i små bolag inte uppväger kostnaderna. Då 
lagen nyligen trätt i kraft är det först under år 2007 som det var möjligt för samtliga bolag att 
nyttja regeln och hittills har endast 6,45 % av bolagen valt att slopa revisionsplikten.25  
 
De länder inom EU som valt att införa undantaget till fullo förutom England är bland annat 
Luxemburg och Nederländerna.26 Danska Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i en rapport 
uppskattat att cirka 90 % av samtliga små företag inom EU är undantagna från kravet på 
lagstadgad revision. De flesta länder som valt att nyttja undantagsmöjligheten har valt att 
använda sig av maxgränsen om 50 anställda och England, Nederländerna och Österrike har 
dessutom valt att använda maxgränserna för balansomslutning och nettoomsättning.27 

1.2.2 Revisionsplikten i Sverige  
När revisorskravet infördes i Sverige 1983 föregicks det av en utredning som visade att det 
1981 fanns kvalificerade revisorer i 50 % av alla bolag med mindre än 50 000 SEK i 
aktiekapital och i 70 % av bolagen med ett aktiekapital över 50 000 SEK. Alltså konstaterades 
det att många företag redan använde kvalificerad revisor frivilligt. När förslaget på 
revisionsplikt för alla bolag kom var motivet främst att det oftast var de små bolagen med ett 
litet aktiekapital som var mest utsatta när det gäller ekonomisk brottslighet. Här ansågs alltså 
från samhällets perspektiv att revisionsplikten var av stor betydelse för bekämpningen av 
ekonomisk brottslighet och kunde vara till stor nytta för ägarna för att uppmärksamma 
ekonomiska problem.28 Det finns även en potentiell nytta med revisionen som kan beskrivas 
som mångfasetterad och som troligtvis varierar från företag till företag. I dess smalaste 
mening kan vi säga att nyttan med revision är att förbättra kvaliteten på de finansiella 
rapporterna och genom det minska problemen med informationsasymmetri mellan 
företagsledningen och ägarna.29 Det finns flertalet faktorer som skulle kunna ge småföretagen 
incitament till att välja att ha frivillig revision om förslaget med slopad revisionsplikt skulle 
antas. Till exempel i ett större företag där ägandet är tydligt separerat från ledningen kan det 
finnas en stor vilja bland ägarna att betala en kostnad för att en revisor skall övervaka 
företagsledningens aktiviteter. Revisionen anses här kunna begränsa riskerna för att ledningen 
agerar i sitt eget intresse på företagets och ägarnas bekostnad.30 Frågan är om nyttan med den 
lagstadgade revisionen överväger kostnaden som den medför i småföretagen. Det är fler än 
ägarna och företaget i sig som tar del av nyttan med revisionen – de externa intressenterna, 
                                                 
24 Knechel, R., (2008) Determinants of Auditor choice: evidence from a small client market. International 
Journal of Auditing, nr 12, sid 65-88 
25 Svensson, B (2008) SOU 2008:32, sid  154-158 
26 Thorell, P., Norberg, C., (2005), Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, sid 12 
27 Svensson, B (2008) SOU 2008:32, sid  154 
28 Thorell et al, (2005) Revisionsplikten i småföretag, sid 9-16 
29 Knechel, R., (2008) Determinants of Auditor choice: evidence from a small client market. International 
Journal of Auditing, nr 12, sid 65-88 
30Svanström, T., (2008) Revision och Rådgivning Efterfrågan, kvalitet och oberoende, sid 26 
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som till exempel kreditgivare, kunder, Skatteverket (samhället) leverantörer, med flera– men 
det är företaget självt som får stå för hela kostnaden.31   
 

1.3 Problemformulering 
I den ovan förda problemdiskussionen har en frågeställning identifierats som vi har för ansats 
att besvara med studien: 
 
Vilka faktorer påverkar småföretagaren i valet av att behålla revisionen när den blir frivillig? 
  

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att förklara hur småföretagaren uppfattar nyttan med revision och 
revisionsnäratjänster. Vidare syftar studien till att förklara hur relationen med den revisor 
småföretagaren har idag påverkar framtida beslut om att behålla revisionen när 
revisionsplikten slopas. 
 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas till mikroföretag, max 10 anställda, som dessutom är aktiebolag inom 
Östersunds kommun. 
 

                                                 
31 Thorell et al, (2005) Revisionsplikten i småföretag, sid 6 
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1.6 Disposition 
Nedan presenteras den disposition som vi har valt att använda i vårt arbete. 
 
 
 
 I det första och inledande kapitlet presenterades 

bakgrunden till det valda problemet, samt diskussionen 
kring den obligatoriska revisionen i småföretag. 

 
   
 
 
  
 I det andra kapitlet presenteras en kort historisk 

tillbakablick på revisionen och tidigare forskning. Här 
presenteras även de antaganden som bygger på den 
tidigare forskningen. 

  
 
 
 
   I tredje kapitlet redogörs för vilken forskningsstrategi som 

valts i studien, samt förklaras valet av analysenheter och 
en beskrivning av litteraturstudien. Kapitlet avslutas med 
en genomgång av metodproblem, källkritik och 
analysmetoden diskuteras. 

 
 
 
 
 
    I det fjärde kapitlet presenteras data insamlad via 

enkätstudien. Först presenteras respondenternas svar per 
enkätfråga, sedan presenteras ett antal analyser. 

 
 
 
 
  

I det femte och avslutande kapitlet analyseras den 
insamlade empirin och slutsatserna av studien presenteras 
och diskuteras. 

 
 
 
 
 

 
Analys & 

slutdiskussion 

 
Empiri 

 
Metod 

 
Teori 

 
Inledning 
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2 Teoretisk referensram  
 
Kapitlet inleds med en historisk tillbakablick över hur revisionen har utvecklats i Sverige och 
hur revisionsplikten utvecklats fram till idag. Vidare behandlas olika teorier kring varför 
behovet av revision finns. Senare i kapitlet kommer även en genomgång av tidigare studier 
över nyttan med revisionen i småföretag både i Sverige och internationellt, kopplat till hur 
småföretagen har valt att göra i de länder där revisionsplikten har slopats helt eller delvis.  
 

2.1  Historisk tillbakablick på revisionen och revi sionsplikten 
Redan i slutet av 1500-talets Venedig grundades den första revisorsorganisationen, men den 
egentliga utvecklingen av revisorsprofessionen började i mitten av 1800-talets Skottland och 
England.32 Uppkomsten av företag där ägande och ledning var separerade gav en naturlig 
utveckling mot den finansiella revisionen och utvecklingen av detaljerade finansiella bokslut. 
Dessa bokslut gav en produkt vars kvalitet revisorn skulle attestera.33 I Sverige började 
revisorerna organisera sig i slutet av 1800-talet, och år 1895 antogs den aktiebolagslag som 
ställde krav på att styrelsens förvaltning och räkenskaper skulle granskas av en eller flera 
revisorer. Sverige blev då det första landet i världen som även krävde att revisorerna 
granskade styrelsens förvaltning förutom den rent siffermässiga granskningen. De första 
auktoriserade revisorerna examinerades 1912 och var sex personer. Intresset för de 
auktoriserade revisorerna var då svalt på marknaden och under de följande åren försökte 
handelskammaren sprida kunskap om de nya auktoriserade revisorerna via cirkulär. 1923 
bildades Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) som annonserade flitigt i Stockholms 
dagspress. Efterfrågan på revisorerna förblev låg och 1930 antogs ett förslag om tillkomsten 
av ”godkända granskningsmän” och en möjlighet för dem som inte hade examen från 
handelshögskola eller annan högre utbildningsanstalt att bli auktoriserad revisor genom en 
revisorsexamen.  
 
År 1944 kom en viktig lagstiftning som sade att titeln auktoriserad revisor var förbehållen 
handelskammaren och det blev nu obligatoriskt att anlita en auktoriserad revisor i börsbolag 
eller andra stora bolag. Även betydelsen av revisorernas oberoende gentemot klienterna 
betonades. Under 1960-talet tog arbetet med kunskapsutveckling inom yrket fart och det fanns 
ett stort engagemang inom FAR att utveckla professionen genom arbete i olika kommittéer. 
Nu började även intressenterna ställa krav på vad revisorerna skulle och borde göra. 1975 
kom aktiebolagslagen som hänvisade till god revisionssed, och det är revisorsorganisationen 
som avgör vad god revisionssed är. Sverige blev det tredje landet i världen som utfärdade 
revisorsrekommendationer, endast USA och England var före. År 1983 presenterades en 
utredning som kallades Effektivare företagsrevision och som innehöll flera förslag till 
förändringar av aktiebolagslagens bestämmelser om revision och revisorer. Samma år gjordes 
det ett tillägg i aktiebolagslagen om att alla bolag skulle utse kvalificerade revisorer. Den 
lagstiftning som byggde på utredningen trädde i kraft 1985 och i de nya bestämmelserna 
fastslogs det bland annat att om företaget inte fullgjort sina förpliktelser inom skatte- och 
avgiftsområdet skall revisorn lämna uppgifter om detta i revisionsberättelsen.  
 
1987 ändrades aktiebolagslagen ännu en gång så att alla aktiebolag skulle välja en 
auktoriserad eller godkänd revisor innan årets slut. Ytterligare ansvar lades på revisorerna år 

                                                 
32 Wallerstedt, E., (2005) Uppdrag Revision - Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under 
hundra år, SNS Förlag, sid 24 
33 Power, M., (1997), The Audit Society, Rituals of Verification, Oxford University press, sid17 



   

 9 

1999, då de även blev skyldiga att anmäla misstanke om brott i de fall de misstänkte att någon 
i styrelsen eller den verkställande direktören hade begått brott inom ramen för bolagets 
verksamhet.34 I och med Sveriges medlemskap i EU den 1 januari 1995 ställdes krav på 
anpassning till EU:s bolagsrätt, vilket medförde ytterligare nya lagar och förordningar med 
anknytning till redovisning och revision. FAR arbetade under 1990-talet intensivt med 
anpassningen till det europeiska samarbetet. Revisorsnämnden blev 1995 en ny statlig 
myndighet för auktorisation, godkännande och tillsyn av revisorer och år 2001 blev Sverige 
första landet i Europa som skrev in analysmodellen i lagstiftningen för att säkerställa 
revisorns oberoende gentemot klienten.35 I den historiska tillbakablicken ser vi att Sverige 
haft en allmän revisionsplikt sedan 1983, men år 2006 kom det direktiv från regeringen som 
utmynnat i förslag om att revisionsplikten bör avskaffas för småföretag.36 
 

2.2 Behov av rådgivning i småföretag 
Rådgivning har beskrivits som en produktionsprocess som vanligtvis även omfattar en 
utbytesprocess där bägge parter i utbytet är involverade i ett lärandeutbyte.37 Detta innebär att 
rådgivning inte enbart handlar om ett envägsflöde av idéer från konsult till klient, utan kan 
karaktäriseras av att de båda parterna tillsammans bidrar till den kunskap som genereras i 
utbytet av information. Vanligtvis utbyter klient och rådgivare information om de problem 
som skall lösas och de åtgärder som kan tänkas vara lösning till problemen genom personlig 
interaktion. Anlitandet av externa redovisningskonsulter kan därmed bland annat leda till att 
småföretaget ökar sin strategiska kapacitet och därför även sin konkurrenskraft.38  
 
Tidigare studier har visat att minst 70 % av företagen även anlitar revisionsbyrån för 
rådgivningstjänster och en förklaring till detta kan vara den relation som har etablerats mellan 
revisor och klient genom revisionen. Företagets beslut att anlita revisionsbyrån för 
redovisningstjänster är helt frivilligt till skillnad mot revisionen, detta kan därför endast 
motiveras av att det ger ett mervärde för företaget. Behovet för rådgivning i småföretag antas 
generellt komma av att de inte har möjlighet att anställa personal för alla olika typer av 
arbetsuppgifter. Forskning gjord på småföretag i Storbritannien visar på att en stor del av 
företagsledarna saknar professionell utbildning eller andra formella kvalifikationer. De saknar 
även i många fall kunskap kring redovisningsfrågor och hur ekonomiska kontrollsystem 
fungerar. Rådgivning kan här komplettera med en rad kompetenser som är viktiga för 
företagets överlevnad och för dess komparativa fördelar. Ett småföretags lärande utvecklas ur 
dess externa relationer och genom att sprida och utveckla den insamlade kunskapen inom 
företaget. De externa relationerna som kan utveckla företaget kan till exempel bestå av 
kontakten med leverantörer, kunder, advokater, organisationer, myndigheter, banker, revisorer 
och rådgivare inom redovisning. 39 
 

                                                 
34 Wallerstedt, E. (2005) Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under hundra år. I Johansson S-
E., Häckner, E. & Wallerstedt, E. (red) Uppdrag Revision. Stockholm: SNS Förlag. Sid 24-39 
35 Ibid 
36 Svensson, B (2008) SOU 2008:32, sid  6 
37 Svanström, T., (2008) Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & Media, Umeå 
Universitet, sid 46  
38 Bennet, R., Robson, P., (2003) Changing Use of External Business Advice and government Supports by SME:s 
in the 1990s , Regional Studies, Vol 37, Nr 8, sid 795-811 
39 Gooderham, P., Tobiassen, A., Döving, E., Nordhaug, O., (2004), Accountants as Sources of Business Advice 
for Small Firms, International Small Business Journal, Vol 22, Nr 1, sid 5-22 
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Anledningen till att småföretag anlitar extern rådgivning varierar i stor utsträckning, från 
ambitionen att ta del av de senaste rönen till behovet att lösa en krissituation.40 Det finns 
studieresultat som visar på en ökad användning av rådgivningstjänster bland små företag i 
många länder i världen.41 Den mängd av rådgivningskällor som erbjuder rådgivning till 
företag omfattar allt från professionella och specialister till allmänna konsulter och sociala 
nätverk. Företagen kan erhålla råd i specifika frågor från såväl branschorganisationer som 
andra professionella organisationer som företag ofta tillhör och offentliga rådgivningstjänster. 
En studie gjord av NUTEK visar att de medelstora företagen i Sverige framförallt använder 
sina kontaktkällor hos banker och revisorer för rådgivning. 42 
 
Gooderhams et al. (2004) studie visar på att det finns två villkor som måste uppfyllas för att 
småföretagen skall välja att köpa rådgivningstjänster från sin revisor; (1) den lagstadgade 
revisionen måste uppfattas som högkvalitativ av klienten och (2) det måste finnas en ambition 
i företaget självt att växa och utvecklas för att det skall vara mottagligt för de 
rådgivningstjänster som erbjuds av dess revisionsbyrå.43  
 
Motiven till att småföretag väljer att inte anlita extern rådgivning från privata konsulter kan 
vara orsaker som att företagsledaren känner en risk att förlora kontroll och en rädsla för att 
urholka den interna kompetensnivån. Till exempel uppfattas den långsiktiga ekonomiska 
planeringen av verksamheten så viktig av vissa företag att den kräver full intern hantering.44 
Den form av tjänster som småföretagen köper från redovisningskonsulten kan delas upp i 
operativa tjänster och strategiska tjänster, där operativa tjänster kan sägas vara objektiva och 
möjliga att förmedlas på ett tydligt sätt och även tillskrivas en klar innebörd. De är oftast 
enkla att kommunicera och statiska i den meningen att informationen inte ändras under 
processen för tillhandahållandet. Exempel på operativa rådgivningstjänster är frågeställningar 
kring aktuell lagstiftning och hantering av redovisning och skatt rent tekniskt. Strategiska 
rådgivningstjänster karaktäriseras av att vara mer subjektiva vilket medför att informationen 
är beroende av relationen mellan klient och rådgivare. Vid strategiska frågeställningar blir 
rådgivarens oftast en samtalspartner och initierare.45 

2.2.1 Behovsmodell  
Nedan återfinns en modell över de behov av operativa revisionsnära tjänster som enligt en 
studie av Tobias Svanström (2004) har identifierats som operativa tjänster av vikt. Småföretag 
efterfrågar allt fler tjänster ifrån sin revisionsbyrå förutom revision, vilket kan vara 
kostnadseffektivt för såväl företag som revisionsbyrå i och med att kontakten och kunskapen 
om företaget redan finns hos revisionsbyrån. Att revisionsbyrån anlitas för rådgivningstjänster 
av sina revisionsklienter ifrågasatts ideligen eftersom det kan bli svårt för revisorn att 

                                                 
40 Svanström, T., (2008) Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & Media, Umeå 
Universitet, sid 44 
41 Bennet, R., Robson, P., (2003) Changing Use of External Business Advice and government Supports by SME:s 
in the 1990s , Regional Studies, Vol 37, Nr 8, sid 795-811 
42 Svanström, T., (2008) Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & Media, Umeå 
Universitet, sid 45 
43 Gooderham, P., Tobiassen, A., Döving, E., Nordhaug, O., (2004), Accountants as Sources of Business Advice 
for Small Firms, International Small Business Journal, Vol 22, Nr 1, sid 5-22 
44 Svanström, T., (2004) Revisorn som rådgivare. En studie av mindre och medelstora företags relation till 
revisorn, Licentiatuppsats, FE- Publikationer: 2004:179, Handelshögskolan vid Umeå universitet. 
45 Svanström, T., (2004) Revisorn som rådgivare. En studie av mindre och medelstora företags relation till 
revisorn, Licentiatuppsats, FE- Publikationer: 2004:179, Handelshögskolan vid Umeå universitet, s45-50 
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genomföra en oberoende och objektiv granskning.46 Här åskådliggörs hur småföretagen 
upplever behovet och dess koppling till det fortsatta samarbetet med revisionsbyrån och 
revisorn vid en slopad revisionsplikt: 
 
 
 
 
Behovsattribut  Behov Resultat 
 
  
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Modell över kopplingen mellan företagets behov och det fortsatta samarbetet med revisionsbyrån vid en 
slopad revisionsplikt.47 
 
Ur behovsmodellen ovan kan det utläsas ett antagande: 
 

� Om företagen finner stort behov av behovsattributen antas att de kommer att behålla 
revisionen och om de har ett litet behov eller inget behov så kommer företagen att 
avsluta samarbetet. 

 

2.3 Ur småföretagets perspektiv   
SOU 1972:78 gjorde en empirisk studie av företagarnas synpunkter vad gäller faktorer som 
hämmar deras serviceutnyttjande. De fann tre huvudorsaker till småföretagarnas svaga 
utnyttjande på service av vilka rådgivningstjänster utgör en del, dessa var 1) Bristfälligt utbud 
av relevanta tjänster. 2) Bristfällig mottagarkapacitet hos småföretagaren och 3) 
Kommunikationsproblem mellan tjänsteleverantör och småföretagare. 
 
Ettinger har undersökt små- och medelstora företags ställning till konsulttjänster och menar 
att småföretag ofta har ett behov av konsultation men att de sällan anlitar konsulter. 
Anledningarna till detta är att småföretagare anser att kostnaderna för konsulttjänsterna är för 
höga, de har inte råd att köpa tjänsterna. De upplever även att ledningskonsulterna har ett för 
sofistikerat arbetssätt för att passa deras lilla företag. Samt att konsulterna inte är tillräckligt 
branschkunniga, och så länge verksamheten går bra så känner de inget behov av hjälp utifrån. 

                                                 
46 Svanström, T., (2008) Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & Media, Umeå 
Universitet, sid. 8-9 
47 De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents and 
consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1, omarbetad till vår studie. 
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Behöver de hjälp så vänder de sig till sin revisor, många småföretagare känner ångest för att 
öppna sig själv och röja sin affärsintegritet inför en expert på ledningsfrågor. Ofta kan det 
även vara företagarens familj som motsätter sig att externa konsulter anlitas av olika skäl. 
Ytterligare en orsak är att det är svårt och tar tid att hitta en lämplig konsult, det ses som ett 
lotteri att hitta rätt. Sedan tar det tid att gå igenom verksamheten och de problem som kan 
tänkas föreligga. Andra orsaker kan vara att företagaren har dåliga erfarenheter av konsulter 
eller att den har hört rykten om andra småföretagare som anlitat konsulter som blivit 
missnöjda.48 Ettinger belyser även problematiken av att konsulterna inte ser småföretagarna 
som en lukrativ marknad. De tjänar inte lika mycket på de små företagen och erbjuder därför 
inte tjänster som är anpassade för små företag.49 
 
Vidare kritiseras konsulter för deras användande av aggressiva och billiga försäljningsknep 
som inte går hem hos småföretagare. Samt att de framställer massiva rapporter med siffror 
och bilagor om nuvarande situation men desto mindre om vad de bör göra, lämnar endast 
allmänna formuleringar utan verklig substans. Konsulten ger företagaren verktygen men 
utelämnar bruksanvisning. Dessutom brukar de låta en konsult analysera behovet och vinna 
företagsledarens förtroende för att sedan överlåta uppdraget till en juniorkonsult med 
väsentligt lägre kompetens.50 Ettinger ger en bild av småföretagaren som en klient med behov 
av rådgivning och hjälp. Men som inte själv förstår det eller av ovan nämnda olika 
anledningar inte anser sig kunna använda sig utav det.51 
 
Alvesson (1993) är av en annan uppfattning, han ifrågasätter inte varför småföretagen inte 
efterfrågar konsulttjänster utan frågar sig istället varför välskötta kunskapsföretag anlitar 
konsulter. Svaret han kommit fram till är att de använder sig av välrenommerade konsulter för 
att skapa både en extern och intern tro på företaget och för att legitimera företaget som ett 
professionellt kunskapsföretag, ett slags sätt att kvalitetsstämpla företaget.52 Småföretagarna 
känner möjligtvis inte att de med hjälp av konsulter kan stärka sin tro på sitt företag vilket 
skulle kunna förklara varför de inte efterfrågar konsulttjänster i så hög grad.53 

2.3.1 Relationen mellan revisor och klient  
I många länder, bland annat Sverige, är revisorn anlitad, betalad och eventuellt även sparkad 
av klienten. Revisorn förväntas se till intressenternas bästa och utföra sitt arbete som en 
oberoende professionell. Oberoendet är alltså av stor vikt när vi tittar på förhållandet mellan 
revisor och klient.54 
 
Enligt Martin Johansson (VD för Revisorssamfundet SRS) är förhållandet mellan revisor och 
klient, när det gäller småföretag, av ett annat slag än för de revisorer som arbetar med stora 
aktiebolag. I de små företagen får relationerna mellan revisor och såväl ägare som företaget en 
helt annan karaktär, här blir ofta relationerna mer personliga och förtroendet mellan revisorn 
och klienten spelar en stor roll. Revisionsuppdragen i de små ägarledda företagen förvärvar 
och behåller revisorn genom i första hand rekommendationer, kompetens och förmågan att 
sköta relationerna med klienten. Det blir inte sällan en svår balansgång för revisorn att 

                                                 
48 Johansson A.W., & Academia Adacta AB. Att förstå rådgivning till småföretagare. 1997:48-49 
49 Johansson A.W., & Academia Adacta AB. Att förstå rådgivning till småföretagare. 1997:48-49 
50 Johansson A.W., & Academia Adacta AB. Att förstå rådgivning till småföretagare. 1997:50 
51 Johansson A.W., & Academia Adacta AB. Att förstå rådgivning till småföretagare. 1997:52-53 
52 Johansson A.W., & Academia Adacta AB. Att förstå rådgivning till småföretagare. 1997:53 
53 Ibid 
54 Kleinman, G., Palmon, D., (2001) Understanding Auditor-Client Relationships: A multi-faceted analysis, 
Markus Wiener Publishers Princeton, sid 1   



   

 13 

upprätthålla oberoendet gentemot klienten, men Martin Johansson menar här att en revisor 
med god yrkeskompetens och stark personlig integritet ofta får en stark ställning i 
revisorsrollen i det lilla ägarledda företaget. 55 Frågan kring revisorernas oberoende 
uppkommer eftersom revisorn attesterar att företagets finansiella rapporter är i sin ordning, 
vilket är av största vikt eftersom de externa intressenterna gör sina beslut angående 
relationerna med företaget delvis baserat på hur de finansiella rapporterna ser ut.56 

2.3.2 Attribut i relationen som är av vikt  
Engagemang är av stor vikt när det gäller att skapa och behålla långsiktiga relationer. 
Relationer mellan företag är inte något som bara uppstår eller existerar, utan utvecklas under 
en längre period. Det finns inte några säljare eller köpare, endast företagspartners som 
utväxlar resurser, i detta fall erhåller småföretaget revisorns uttalande om dess företag mot att 
revisionsbyrån erhåller en överenskommen summa pengar. Den långsiktiga relationen som 
växer fram genom detta partnerskap kan karaktäriseras genom fem olika faser som passeras 
över tiden i relationslivscykeln; (1) den första fasen är medvetande, där parterna inser att den 
andre är en potentiell utbytespartner, till exempel det nystartade småföretaget som skall ha en 
obligatorisk revisor (2) den andra fasen är search and trial, här funderar parterna på att ingå i 
en utbytesrelation, till exempel småföretagaren som kontaktar de olika revisionsbyråerna för 
att ta reda på vilken som passar dem bäst (3) den tredje fasen är expansion som hänvisar till 
den ökade nyttan som utbytesparterna erhåller som resultat av relationen. Ser vi till 
företagare-revisor relationen är ett av problemen, som måste lösas för att uppnå den tredje 
fasen, problem med informationsasymmetri. För att kunna dela med sig av känslig 
information måste en viss mängd tillit ha uppnåtts parterna emellan. (4) Här kommer 
engagemanget in i bilden. Engagemanget etableras främst genom två viktiga antaganden – det 
första är att parterna ger varandra generöst med input och det andra är antagandet om fortsatta 
relationer. Det vill säga – om relationen mellan småföretagaren och revisorn känns givande 
för båda parter så fortsätter parterna utbytet. Den sista fasen (5) är den eventuella 
upplösningen av relationen. Detta föregås oftast av att den ena parten har utvärderat sin 
relation och kommit fram till att den är icke tillfredsställande och avslutar sina kontakter. Till 
exempel om revisionsplikten slopas och småföretagaren inte anser sig ha tillräcklig nytta av 
sitt utbyte med revisorn. De Angelo (1981) talar i sin studie om att långsiktiga relationer 
besparar klienten kostnaden av att ständigt utvärdera revisionsbyrån. På grund av denna 
relationsinvestering kommer den kalkylerade motivationen att behålla relationen. Inom 
revisionsbranschen utökar byråerna sitt utbud av tjänster för att få en konkurrensfördel. Det 
innebär en portfolio av tjänster som redovisningstjänster, skatterådgivning, management- 
rådgivning, juridisk rådgivning och en mängd olika administrativa tjänster. Detta utbud av 
tjänster förklaras som att det besparar klienten både tid och pengar genom att de inte behöver 
utvärdera andra säljare av samma sorts tjänster. Ruyter och Wetzels har i sin studie kommit 
fram till ett antal attribut som är avgörande för revisionsbyråns image; kvaliteten på 
relationerna, engagemang i klienterna, och att hålla klientens intressen först. 57 

                                                 
55 Johansson, S-E., (2005) Uppdrag Revision, Revisorsrollen i mindre ägarledda företag., SNS Förlag, sid 196-
197 
56 Kleinman, G., Palmon, D., (2001) Understanding Auditor-Client Relationships: A multi-faceted analysis, 
Markus Wiener Publishers Princeton, sid 2  
57 De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents and 
consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1,  sid 57-75 
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2.3.3 Kommunikationsbarriärer i relationen mellan r evisor och klient  
Studier har visat att kommunikation är av stor betydelse i relationen mellan revisor och 
klient.58 I en undersökning gjord av Golen, Catanach och Moeckel 1997 ber de 
revisionsklienterna identifiera de kritiska kommunikationsbehoven som behöver förbättras i 
revisionens kontext. Studien undersöker alltså klientens uppfattning av hur allvarligt och 
frekvent potentiella kommunikationsbarriärer uppstår i deras erfarenhet med oberoende 
revisorer. Revisionsprocessen innefattar vanligtvis att ett antal personer från revisionsbyrån 
arbetar tillsammans med personal i klientföretaget för att inom en satt tidsram åstadkomma ett 
specifikt uppdrag. Då incitamenten och organisationerna ser olika ut kan det vara en grogrund 
till konflikt mellan revisor och klient. Klienterna uppfattar ofta revisorns jobb som att de 
endast letar efter felaktigheter i klientens redovisning, en uppfattning som även skapar 
konflikter i relationen. För att överkomma dessa kommunikationsbarriärer måste relationen 
mellan företagare och revisor bygga på förtroende, respekt och tillförsikt genom effektiv 
kommunikation. I en undersökning 1988 av Golen et al. tillfrågades revisorer om vilka 
kommunikationsbarriärer som upplevdes som mest allvarliga. De fyra mest allvarliga 
barriärerna som framkom var fientlig inställning hos klienterna, tendenser att klienten inte 
lyssnar, brist på förtroende från klienten och brist på trovärdighet från klienten. Dessa 
kommunikationsbarriärer återkommer som ett resultat av den studie Golen, Catanch och 
Moekel utförde 1997. I studien framkom även att då effektiv kommunikation är en nyckel till 
att utveckla och behålla ett funktionellt och positivt förhållande mellan revisor och klient. 
Revisorerna måste bli mer insatta i hur kommunikationsprocessen fungerar och lära sig att 
förutse och undvika ansträngda interaktioner.59 En effektiv kommunikatör är någon som 
förstår de faror som finns i meddelanden och gör något för att förhindra dessa faror. Att förstå 
hur kommunikationsprocessen fungerar och lära sig att förutse och undvika missförstånd och 
spänningar i kommunikationen visar på effektiv kommunikation.60 

2.3.4 Modell över relationens påverkan 
Nedan återfinns en modell som kopplar ihop betydelsen av relationen mellan revisor och 
klient och dess fortsatta samarbete. Syftet med modellen är att visa hur relationens 
beskaffenhet möjligtvis kan påverka hur klienten väljer att göra om revisionen blir frivillig. 
Kopplingarna bygger på om småföretaget anser sig ha positiva upplevelser av de 
värdeladdade orden i sin relation med revisorn, eller om de upplever den negativt laddad. 
Resultatet av hur de upplever relationen skulle då kunna vara en avgörande faktor i om 
småföretaget väljer att fortsätta samarbetet med revisorn genom antingen frivillig revision 
eller genom att istället köpa revisionsnära tjänster, eller om de väljer att avsluta samarbetet 
helt. 
 
I modellen görs ett antal antaganden om kopplingen mellan hur småföretagaren uppfattar sin 
relation med revisorn och hur detta påverkar det fortsatta samarbetet mellan de två parterna, 
sett ur småföretagarens perspektiv. Om de anser relationsattributet vara positivt laddat antas 
det att småföretagaren kommer att fortsätta samarbetet med revisionsbyrån även om 
revisionen blir frivillig, antingen genom frivillig revision eller genom redovisningstjänster. 
Finner småföretagaren relationsattributet negativt laddat antas det att de väljer att avsluta 
samarbetet med revisionsbyrån om revisionen för småföretag blir frivillig. 
 
                                                 
58 Golen, Catanach & Moeckel (1997) The frequency and seriousness of communication barriers in the auditor-
client realtionship Business Communication Quarterly, Vol 60, Nr 3: 23-37 
59 Golen, Catanach & Moeckel (1997) The frequency and seriousness of communication barriers in the auditor-
client realtionship Business Communication Quarterly, Vol 60, Nr 3: 23-37 
60 Ibid 
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Gemensamma värderingar 
Gemensamma värderingar i en relation har av Morgan & Hunt (1994) definierats som ”the 
extent to which partners have beliefs in common about what behaviours, goals and policies 
are important or unimportan, appropriate or inappropriate and right or wrong” – det vill 
säga till den utsträckning som parterna har samma åsikter kring vilket beteende och vilka mål 
och policies som är viktiga eller oviktiga, korrekta eller ej korrekta, rätt eller fel. Det kan till 
exempel handla om gemensamt politiskt synsätt, yrkeskvalitet, etik med mera.61 Antagandet i 
modellen blir här att ju fler gemensamma värderingar småföretagaren och revisorn har desto 
mer positivt laddat är attributet hos småföretagaren och de väljer därför att behålla samarbetet 
med revisorn/revisionsbyrån även om revisionsplikten slopas. 
 
Engagemang 
I teorierna kring relationsutbyte spelar engagemang en stor roll. Engagemanget i säljare-kund 
relationer har definierats av Dwyer et al., (1987) som ”an implicit or explicit pledge of 
relational contiuity between exchange partners” - det vill säga som ett underförstått eller 
uttalat löfte om reliationskontinuitet mellan parterna.62 Här antas det att om småföretagaren 
uppfattar att revisorn engagerar sig starkt i deras företag så uppfattas det positivt laddat och då 
som en anledning för småföretagaren att behålla revisorn även om revisionsplikten slopas. 
Anledningen borde då vara att företagaren finner nytta i samarbetet med revisorn.  
 
Kommunikation –feedback 
För att undvika och överkomma kommunikationsbarriärer i relationen mellan småföretagaren 
och revisorn måste relationen bygga på förtroende, respekt och tillförsikt genom effektiv 
kommunikation. Effektiv kommunikation innebär att man håller sig medveten om – och 
försöker eliminera källor till – missförstånd och onödiga spänningar som kan uppstå i 
kommunikation.63 Enligt modellen antas det här att om småföretagaren uppfattar att 
kommunikationen med revisorn är god och omfattande, att de även får feedback från revisorn, 
uppfattas det som positivt laddat och småföretagaren kommer att behålla samarbetet även vid 
slopad revisionsplikt. 
 
Förtroende 
Förtroende har identifierats som en ”hörnsten av strategiskt partnerskap” av Spekman 
(1998). Det har även beskrivits som den tillit relationsparterna har till ärlighet och välvilja hos 
varandra i relationen. Förtroendet baserar sig på antagandet hos parterna att samarbetet 
kommer att leda till fördelar.64 I modellen antas här att ju starkare förtroende småföretagaren 
känner för revisorn och revisionsbolaget, desto större anledning till att fortsätta samarbetet 
även om revisionsplikten slopas. 
 
Respekt 
Tidigare forskning har visat att klienterna uppfattar ofta revisorns jobb som att de endast letar 
efter felaktigheter i klientens redovisning, en uppfattning som även skapar konflikter i 
relationen. För att överkomma dessa kommunikationsbarriärer måste samarbetet mellan 

                                                 
61 De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents and 
consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1,  sid 57-75 
62 De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents and 
consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1,  sid 57-75 
63 Golen, Catanach & Moeckel (1997) The frequency and seriousness of communication barriers in the auditor-
client realtionship Business Communication Quarterly, Vol 60, Nr 3, sid 23-37 
64 De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents and 
consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1,  sid 57-75 
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parterna bygga på förtroende, respekt och tillförsikt genom effektiv kommunikation.65 Enligt 
modellen antas här att om småföretagaren uppfattar att revisorn behandlar dem i hög grad 
med respekt är detta positivt laddat och det kommer att leda till att småföretagaren finner 
nytta med relationen och väljer att behålla samarbetet även vid slopad revisionsplikt. 
 
Yrkeskompetens hos revisorn 
Eftersom relationen mellan småföretaget och dess revisor bygger på ett utbyte av resurser, det 
vill säga småföretaget nyttjar revisorns kompetens mot att de betalar överenskommen summa 
pengar, så är det av stor vikt att småföretagaren känner att de erhåller tillräcklig kompetens 
genom revisorn.66 Här antas det att om småföretagaren uppfattar att revisorn har stor 
yrkeskompetens och kunskap inom aktuell bransch är det positivt laddat och företagaren 
kommer att välja att fortsätta samarbetet även vid slopad revisionsplikt. 
 
Relationsattribut ”relationskänsla” ”resultat” 
  
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
Modell över relationens betydelse i det fortsatta samarbetet mellan revisor och småföretaget. 67 
 
Ur relationsmodellen ovan kan följande antagande utläsas: 
 

� Om företagen finner stort behov av relationsattributen antas att de kommer att behålla 
revisionen och om de har ett litet behov eller inget behov så kommer företagen att 
avsluta samarbetet. 

 

2.4 Värdet av och nyttan med revision i småföretag  
Nyttan med att anlita en revisor är enligt det agentteoretiska synsättet att revisionen leder till 
mer korrekta rapporter från det reviderade företaget och en minskad risk för 
informationsasymmetri mellan ägare och ledning. Andra fördelar kan även vara att det leder 
till ett mer effektivt företag när revisorn tittar över de interna processerna, management, 
juridiska och reglerade förhållanden och olika tillstånd. I ett mindre företag som har lite 
separation mellan ägare och styrning kan en revisor vara till nytta på andra sätt – till exempel 
att lösa interna agentproblem inom företaget, att effektivisera processerna i företaget och 

                                                 
65 Golen, Catanach & Moeckel (1997) The frequency and seriousness of communication barriers in the auditor-
client realtionship Business Communication Quarterly, Vol 60, Nr 3, sid 23-37  
66 De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents and 
consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1,  sid 57-75 
67 De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents and 
consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1, omarbetad till vår studie. 
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hjälpa till med tillståndsansökningar i komplexa reglerade verksamhetsmiljöer.68 I ett väldigt 
litet företag kan ägaren kontrollera sitt företag genom direktövervakning, men i och med att 
företaget växer desto svårare blir det att behålla kontrollen för ägaren självt. Vid ett ökat antal 
anställda, lokaliteter och aktiviteter kan det bli problem för ägaren att behålla kontrollen över 
företaget. Det kan då uppstå incitament för de anställda att försöka maximera sin egen nytta 
istället för att se till företagets bästa – så kallad moral hazard. Till exempel kan stölder av 
företagets tillgångar förekomma, eller slarvigt förfarande med företagets medel. Ju mer 
komplext ett företag blir, desto större nytta av en revision. 69  Om ett litet företag skall klara av 
att fortsätta växa kommer det troligtvis att vid någon tidpunkt behöva en extern finansiär. Ett 
företag som skall vända sig till en extern finansiär har mycket att vinna på att dess finansiella 
rapporter är trovärdiga och kan komma att engagera en revisor.70 Ett uttalande från en revisor 
talar om att vissa revisionsprocedurer har genomförts och att företagets finansiella rapporter 
är trovärdiga och uttalandet kan ses som en sorts försäkran.71 
 
Revisorns uppgift är att granska om företaget sköter redovisningen lagenligt och betryggande 
samt påtala missförhållanden och eventuellt komma med förslag på förbättringar.72 Vid 
granskning av små företag är kontakten mellan företaget och revisorn väldigt viktig, främst 
gäller det att revisorn lär känna och förstår verksamheten som ska granskas. Revisorn bör ta 
reda på hur mycket företagsledaren är insatt i, vad gäller redovisning, medelsförvaltning och 
kontroller. Revisorn kontrollerar därefter att transaktionerna har bokförts på ett korrekt sätt, 
och lägger ner mer tid på att granska väsentliga transaktioner och riskfyllda poster.73 När det 
gäller små revisionsuppdrag är det oftast bara en revisor som granskar och jobbar med 
uppdraget. Vid större uppdrag jobbar de ofta i revisionsteam där revisionsassistenter, 
specialister och revisorer samarbetar.74 
 
Revisionen ska tillgodose ett flertal olika, ibland motstående, intressen. Intressentkretsen för 
småföretag består av kreditgivare, leverantörer, kunder samt anställda i företaget. Kreditgivare 
ses som företagets primära intressenter, exempelvis banker, de behöver uppgifter om 
företagets finansiella ställning för att fatta beslut om utlåning, för att veta att företaget har 
möjlighet att betala avtalade räntor och amorteringar. Företagets leverantörer vill säkerställa 
att de får betalt för deras varor. Kunderna har behov av att ta del av den ekonomiska 
informationen för att säkerställa att de får sina varor och de garantier som företaget utlovat. 
De anställda behöver delges relevant ekonomisk information för att känna sig delaktiga, och 
engagerade i företaget. Samt för möjligheten att använda sitt inflytande enligt 
medbestämmandelagstiftningen. Det allmänna (Stat och Kommun) behöver den ekonomiska 
informationen av företag, vid fastställande av beskattningsunderlag och slutligt skatt. Intäkter 
och kostnader som tagits upp i redovisningen fastställs i taxeringen, den ekonomiska 
informationen används sedan i bland annat statistikändamål och vid planering av exempelvis 
bostadsbyggande och arbetsmarknadsåtgärder.75  

                                                 
68 Knechel, R., Niemi, L., Sundgren, (2008) Determinants of Auditor Choice; Evidence from a small client 
market,  International Journal of Auditing, Vol 12 65-88 
69 Knechel, R., Niemi, L., Sundgren, (2008) Determinants of Auditor Choice; Evidence from a small client 
market,  International Journal of Auditing, Vol 12 65-88 
70 Carey, P., Simnett, R., Tanewski, G., (2000) Volunatary Demand for Internal and External Auditing by Family 
Businesses, Auditing: A journal of Practice & Theory, Vol 19, Supplement 
71 Abdel-Khalik, R.,(1993), Why Do Private Companies Demand Auditing? A Case for Organizational Loss of 
Control, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol 8, Nr 1, sid 31-52 
72 SOU 2008:240 
73 FARs Revisionsbok 2004:48 
74 FARs Revisionsbok 2004:52 
75 SOU 2008:32, 238-239, 245-250 
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3 Metod 
 
I kapitlet redogörs den forskningsstrategi som valts i studien, vidare förklaras valet av 
analysenheter och en beskrivning av litteraturstudien ges. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av metodproblem, källkritik och analysmetoden diskuteras. 
 
Efter att ha läst delkursen redovisning och revision uppkom inspirationen till att skriva vårt 
arbete kring revisionsplikten i Sverige. Att det dessutom ligger ett förslag om att 
revisionsplikten bör slopas väckte ytterligare intresse. Efter att ha tagit del i debatten kring 
revisionspliktens vara eller icke vara främst förd i revisionsbranschens egen tidning Balans av 
aktiva inom området, kom funderingen kring hur mikroföretagen ser på förslaget. Bestämde 
oss därför att undersöka vad mikroföretagen upplever för nytta med revisionen, och om denna 
är så stor att de behåller revisionen vid en slopad revisionsplikt. Vidare undersöktes huruvida 
den relation de har idag påverkar beslutet om att behålla revisionen eller inte. Ansatsen i 
studien är att försöka få svar på hur relationen mellan småföretagaren och dess revisor (som 
nu är lagstadgad) kommer att påverka hur småföretagaren väljer att göra vid en slopad 
revisionsplikt – behålla eller avsluta samarbetet. Samt ta reda på om det existerar kopplingar 
och samband mellan behovet av revisionsnära tjänster och hur företagen väljer att göra vid 
slopad revision.  
 

3.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 
Metod kan ses som ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap. Allt 
som kan bidra till att uppnå dessa mål är en metod. Inom samhällsvetenskapen brukar de 
skilja mellan två olika metodiska angreppssätt. Detta gör de med utgångspunkt från den 
information som undersöks, de talar om kvantitativa och kvalitativa metoder.76 Ansatsen med 
studien var att ta reda på hur småföretagen uppfattar nyttan med revision och 
revisionsnäratjänster, samt hur de väljer att göra när revisionen blir frivillig. Därav valdes en 
kvantitativ metod, med föresatsen att generalisera till hela gruppen som urvalet gäller. Enligt 
Holme och Solvang (1997) är det lämpligt att använda kvantitativ metod, vid intresse att 
utifrån resultatet säga något om den urvalsgrupp som studeras. Vidare för att dra ett tvärsnitt 
av det som studerats för att möjliggöra säkra jämförelser och påvisa styrkan på samband samt 
se vilken omfattning en viss företeelse har77. 
 
Den kvalitativa metoden har primärt ett förstående syfte. Det centrala i denna metod är att på 
olika sätt insamla information för att få en djupare förståelse av det problem som vi studerar 
och att beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i.78 Metoden kännetecknas av 
att den ej använder sig av siffror eller tal, utan resulterar i verbala formuleringar.79 Den 
kvantitativa metoden har som huvudsyfte att objektivt fastställa hur samhälleliga förhållanden 
är beskaffade, ett ideal som är hämtat från naturvetenskapen. Kvantitativa metoder är därför 
formaliserade och strukturerade och i större utsträckning präglad av kontroll från forskarens 

                                                 
76 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
Lund, sid 13-15 
77 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
Lund, sid 76-77 
78 Ibid 
79 Backman, J., (1998), Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, sid 31 
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sida. Statistiska mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ information.80 Det 
finns inte någon absolut skillnad mellan de två metoderna, alla metoder är arbetsredskap. En 
grundläggande likhet mellan de båda är att de två metodsystemen har gemensamma syften – 
de är inriktade på att ge en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda 
människor, grupper och institutioner handlar och påverkar varandra.81 

3.1.1 Deduktion 
Deduktion innebär att dra logiska slutsatser som betraktas som giltig om den är logiskt 
sammanhängande. Däremot behöver den inte vara sann i den mening att den överensstämmer 
med verkligheten. I den hypotetisk-deduktiva metoden ställs hypoteser eller antaganden upp, 
sedan görs en deduktiv slutledning för att slutligen undersöka om dessa stämmer överens med 
verkligheten.82 Författarna har gjort ett antal antaganden utifrån tidigare forskning och 
därifrån skapat en modell med olika samband, som i studien kommer att verifieras alternativt 
falsifieras. Studien utgår från befintlig forskning och teorier, samt våra antaganden mot 
insamlad empiri för att sedan dra våra egna slutsatser, därav användes en hypotetisk-deduktiv 
metod.  
 

3.2 Tillvägagångssätt  

3.2.1 Litteraturstudier 
För att skapa oss kunskap i ämnet och för att sätta oss in i frågorna kring ämnet studerades 
debatten som förts i branschtidningen Balans och en mängd litteratur och forskningsartiklar. 
Litteratur och artiklar har sökts i bibliotekets databaser Academic Search Elite, Business 
source complete, Emerald och EconLit med sökorden revision, nytta, slopad revisionsplikt, 
redovisning (orden söktes även på engelska). Samma sökord har använts vid 
litteratursökningar i bibliotekets sökmotor mima. Uppslag till ytterligare litteratur fick vi 
genom att studera referenslistor i tidigare forskning inom området.  

3.2.2 Datainsamling - enkätundersökning 
För att undersöka om våra antaganden överensstämmer med verkligheten, användes en 
förklarande surveyundersökning vid empiri insamlingen. Surveyundersökningar har 
klassificerats i fyra olika kategorier: faktamässiga, attitydmässiga, socialpsykologiska och 
förklarande. Alla surveyundersökningar är i viss mån förklarande, men det som kallas 
förklarande surveyundersökningar är specifikt utformade för att pröva hypoteser eller 
antaganden som är härledda ur teorier. 83 Genom att studera tidigare forskning inom området 
uppkom ett antal frågor som ansågs intressanta att få svar på, och som har koppling till de 
antaganden som gjordes utifrån tidigare forskningsresultat. Mot bakgrund av tidigare 
forskning och teorier skapades en enkätstudie – surveyundersökning - som innehåller alla de 
variabler som sedan skall användas för att testa våra antaganden.  
 
Enkäten består av 28 frågor och är uppdelad i fem olika områden. Det första området handlar 
om bakgrundsfakta där respondenten får fylla i ett antal frågor om företaget och vilken 
befattning den svarande har i företaget. Detta för att säkerställa att alla respondenter verkligen 
                                                 
80 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
Lund, sid 13-15, 150 
81 Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, 
Lund, sid 76 
82 Thurén, T., (1991), Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB, Stockholm, sid 19-21 
83 May, T., (1997), Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, sid 113-115 
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innefattas av vårt urval och dessutom för att se om det finns något i företagets bakgrund som 
kan påverka hur respondenten svarat i resterande frågor. Frågorna i första avsnittet är av 
blandad karaktär, fyra av frågorna är öppna och tre av frågorna är stängda. Nästa område i 
enkäten handlar om revisionsnära tjänster och hur respondenten förhåller sig till dessa. Här 
inleds med två stängda frågor med fasta svarsalternativ, följt av en värderingsfråga med en 
behovsskala på 1-5. Sista frågan i andra området är en stängd fråga med fasta svarsalternativ. 
I det tredje området i enkäten får respondenten svara på ett antal frågor om relationen med 
den revisor de har i dag. Här är frågorna både värderingsfrågor, en öppen fråga och en stängd 
fråga. Vidare handlar område fyra om företagets kontakter med revisionsbyrån. Även här är 
det en blandning av en öppen fråga, en stängd fråga och ett antal värderingsfrågor. Slutligen 
får respondenten svara på ett antal frågor kring nyttan med revision i det sista avsnittet av 
enkäten. Här är det en blandning av stängda och öppna frågor. 
 
Enkäten skickades ut via e-post till populationsurvalet eftersom det ansågs enklast för 
respondenten att svara via e-post tillbaka. Respondenterna gavs även möjlighet skriva ut 
enkäten och svara via vanlig post. En annan anledning till att inte skickat ut undersökningen 
via vanlig post är kostnaden, vilken skulle bli alldeles för stor. Efter en och en halv vecka 
skickades en påminnelse för att öka svarsfrekvensen, även påminnelsen skickades ut via e-
post.  
 
En väl utförd surveyforskning följer en gemensam process vid prövning och utveckling av en 
teori, även om forskaren börjar med en intuitiv idé, som leder fram till en eller flera hypoteser. 
En hypotes är ett antagande härlett från en teori. Om antagandet (hypotesen) visar sig vara 
sann utgör den ett stöd för teorin. Om den däremot visar sig vara falsk, falsifierar hypotesen 
hela eller delar av teorin. Vanligtvis söker forskaren statistiska belägg snarare än bevis för en 
teori. I de flesta fall kan surveyundersökningar bara visa styrkan i det statistiska sambandet 
mellan olika variabler. Till exempel kopplingen mellan de olika uppfattningar småföretagaren 
har kring sin relation med revisorn och hur de väljer att göra vid en slopad revisionsplikt. 
Eftersom surveyundersökningar mäter fakta, attityder eller beteenden genom att ställa frågor 
är det viktigt att hypoteserna kan operationaliseras till mätbara enheter eller dimensioner. Det 
innebär att de måste omformas till frågor som respondenterna kan förstå och besvara. Svaren 
måste i sin tur sedan kunna kategoriseras och kvantifieras. När data samlats in och analyserats 
skall forskaren försöka avgöra om hypotesen bekräftats eller falsifierats och vad detta innebär 
för teorin. Det är ovanligt att en enda survey kan helt bekräfta eller falsifiera en teori. Det 
vanligaste är att teorin förbättras eller modifieras utifrån de nya resultaten. En 
surveyundersökning strävar även efter att avlägsna så många källor till skevhet som möjligt, 
den strävar efter standardisering. Tanken bakom standardisering är att om alla respondenter 
får samma fråga formulerad på samma sätt, och om de uttrycker skilda åsikter i sina svar på 
dessa frågor, så beror variationerna på en verklig åsiktsskillnad och är inte ett resultat av det 
sätt på vilket man ställde frågorna eller den kontext i vilken intervjun ägde rum. Enkäten 
koncentrerar sig på respondenternas svar i en strukturerad intervjusituation. Svaren 
kvantifieras och jämförs mellan de olika respondenterna med syftet att se mönster eller 
relationer mellan dem med hjälp av statistiska analystekniker.84 
 
 
 
 
 

                                                 
84 May, T., (1997), Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, sid 116-117 
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En undersöknings förlopp.85 

3.2.3 Beroende och oberoende variabel 
Eftersom syftet med enkäter är att analysera svarsmönster och relationer mellan de olika 
variablerna som frågorna representerar, handlar det om att upptäcka i vilken utsträckning en 
viss variabel är påverkad av en annan. Talar då om beroende och oberoende variabler. En 
beroende variabel ”förklaras” med hänvisning till den påverkan som utövas av en oberoende 
variabel. I enkätundersökningen återfinns ett antal oberoende variabler i frågor kring till 
exempel relationen mellan småföretagaren och revisorn som påverkar den beroende variabeln, 
frågan om småföretagaren avser behålla revisorn om revisionsplikten slopas. Den oberoende 
variabeln bedöms ha en effekt på en beroende variabel genom ett bivariat samband. Ett 
bivariat samband får man fram genom att korstabulera de olika variablerna.86  De oberoende 
variablerna i enkäten är fråga 12 till och med fråga 21. I dessa frågor behandlas de attribut 
som vi i våra antaganden anser har samband med och påverkar hur respondenten svarar i fråga 
24 och 26 till och med 28.  
 
Det finns även fyra olika skalor som används för att definiera ordningen inbördes mellan de 
talvärden som en variabel kan anta. Att en variabel har en nominal skalnivå innebär att 
variabelns talvärden bara klassificerar olika kategorier utan inbördes rangordning, exempelvis 
fråga fem där respondenten får fylla i vilken bransch företaget är aktiv inom.87 I enkäten är 
fråga 5 till och med fråga 9 på nominal skalnivå, även fråga 11, 16, 24, 26, 27 och 28 
eftersom dessa frågor endast kategoriserar respondenternas svar så att vi kan få ut ett resultat 
på hur många som svarat lika.  
 
I studien finns även ett antal frågor på ordinal skalnivå, vilket innebär att det även finns en 
rangordning mellan talvärdena.88 Exempelvis fråga 13a-f där respondenten får värdera hur 
viktiga ett antal relationsattribut är för en fungerande relation. Här rangordnas svaren från 
oviktigt till otroligt viktigt via ytterligare två mellanlägen. I enkäten är fråga 10, 12-14 och 
19-21 på ordinalnivå eftersom respondenterna här på olika sätt ombeds rangordna sina svar. 
 
När det gäller fråga nummer 18 så är det en variabel i så kallad kvotskala. Förutom att 
talvärdena går att rangordna så är även skillnaderna i skalan lika stora i verkligheten och vi 

                                                 
85 Jacobsen, D., (2002), Vad, hur och varför – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen. Studentlitteratur, Lund, sid 14 
86 May, T., (1997), Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, sid 139-140 
87 Edling, C., Hedström, P., (2003), Kvantitativa metoder-Grundläggande analysmetoder för samhälls- och 
beteendevetare Studentlitteratur, Lund 
88 Ibid 

Frågor 

Antaganden 

Empiri 

Bekräftelse av eller 
motbevis mot antaganden 

Svar på 
frågor 



   

 22 

vet till exempel att 16 besök är dubbelt så många som 8 besök. Det finns även en absolut 
nollpunkt.89  

3.2.4 Populationsurval 
Vid populationsurvalet genomfördes ett stratifierat urval och sedan ur det stratifierade urvalet 
genomfördes ett slumpmässigt urval. Ett stratifierat urval innebär att man först utför en 
indelning i olika egenskaper som till exempel antal anställda, bolagsform eller omsättning. På 
detta sätt kan urvalet styras i viss mån och låta vissa egenskaper vara överrepresenterade90 Det 
stratifierade urvalet gjordes genom att välja att rikta vår undersökning till aktiebolag i 
Östersunds kommun med max 10 anställda. Urvalet bestämdes, dels på grund av den 
begränsade tidsram för att utföra studien, samt för att komma åt de riktigt små företagen som 
ofta är ägarledda. Webbsidan Företagsfakta.se användes med dess register över aktiebolag i 
Östersund. Ur det stratifierade urvalet gjordes ett slumpmässigt urval genom att slå tärning. 
Med startad på det första bolaget, tärning slogs och det företag som vi hamnade på, enligt 
siffran tärningen visade, ingick i vårt urval. Om detta företag inte passade på vårt stratifierade 
urval om max 10 anställda valdes nästa företag tills ett företag som passade våra 
urvalskriterier hittades. Efter det slogs tärningen igen, och så vidare. På grund av vår 
beslutsamhet, redan från tidigt skede, att skicka ut enkätundersökningen via e-post. 
Genomfördes ytterligare ett urval ur den listan på företag som framkommit via vårt 
slumpmässiga urval, där endast de företag som uppgett e-postadress valdes. Detta resulterade 
i att populationsurvalet bestod av 180 företag.  
 

3.3 Studiens trovärdighet 
En surveyundersökning bör sträva efter att vara både reliabel och valid. En undersökning har 
hög reliabilitet om den är möjlig för andra forskare att reproducera eller upprepa genom att 
använda samma urvalsmetod, frågeformulär med mera. Om reproduceringen leder till samma 
resultat för andra grupper vid andra tidpunkter så ökar trovärdigheten – reliabiliteten – hos de 
första surveyresultaten. Valid är undersökningen om den mäter det den avser att mäta.91 

3.3.1 Studiens reliabilitet 
Eftersom enkäten är helt kopplad till den referensram som finns presenterad i studien anses 
studien ha hög reliabilitet avseende detta. Det är möjligt för andra forskare att genom att 
använda samma urvalsmetod och frågeformulär upprepa studien. Studien kan ha låg 
reliabilitet i det faktum att om studien genomförs vid en annan tidpunkt, till exempel efter att 
revisionsplikten slopats, så kan den få ett annat resultat på grund av ändrade åsikter hos 
respondenterna. Dessutom så är den låga svarsfrekvensen även en orsak till att reliabiliteten är 
låg, då det kan bli ett annat resultat om studien reproduceras med en större svarsfrekvens.   

3.3.2 Studiens validitet 
Validiteten beskriver i vilken utsträckning som mätinstrumentet, i detta fall enkäten, verkligen 
mäter det som den avser mäta.92 Studiens validitet kan inte med säkerhet sägas, eftersom 
respondenterna själva fått tolka de attribut som finns i enkäten. Det finns enligt Lekvall och 
Whalbin (1993) olika sorters validitetsbegrepp att ta till hjälp för att bedöma en mätmetods 

                                                 
89 Edling, C., Hedström, P., (2003), Kvantitativa metoder-Grundläggande analysmetoder för samhälls- och 
beteendevetare Studentlitteratur, Lund 
90 May, T., (1997), Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, sid 120 
91 May, T., (1997), Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, sid 116-118 
92 Lekvall, P., Wahlbin, C., (1993), Information för marknadsföringsbeslut, IHM Förlag AB, Göteborg 
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validitet. Dessa är bland annat innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. För att kontrollera 
studiens innehållsvaliditet och begreppsvaliditet har enkätstudien genomarbetats mycket 
noggrant och kopplat alla frågor till den teori som ligger till grund för arbetet och till de 
antaganden som gjorts. För att förstärka validiteten ytterligare borde enkäten lämnats till en 
eller två företagare i förväg för ett test, en så kallad pilotstudie. 
 
I figuren nedan visas de felkällor som är vanligast vid undersökningar och utgör en bra grund 
för att utvärdera en undersöknings kvalitet. De inferensfel som kan återfinnas i 
undersökningen är att den information som erhölls om företagen genom företagsregistret i 
Företagsfakta.se ibland visade sig felaktig. Vid ett antal tillfällen upptäcktes att ett företag 
enligt vårt slumpmässiga urval som enligt företagsfaktas information skulle infalla inom våra 
urvalskriterier. Vid en närmare titt på företagets hemsida inte alls stämde överens med 
urvalskriterierna. Oftast var det antalet anställda som var den felaktiga informationen i 
Företagsfakta.se. Det stora svarsbortfallet diskuteras vidare i kapitel 3.3.4. När det gäller 
mätfel innebär det att den mätmetod som används inte ger riktiga värden på det som mäts. Ett 
sådant fel kan vara ett respondentfel som kan uppstå om respondenten inte vill eller kan ge 
riktiga uppgifter. Här anses att eftersom merparten av våra respondenter är företagsledare eller 
innehar en annan högre ställning inom företaget så bör de ha tillräcklig kunskap kring ämnet. 
Eftersom enkäten är anonym så bör det inte finnas några incitament för respondenterna att 
svara på något annat sätt än sanningsenligt. Det höga interna bortfallet på några av frågorna 
kan indikera på att respondenterna kanske varit något osäkra kring ämnet, alternativt hur de 
ska svara. Instrumentfel kan uppstå på grund av dåligt utfört instrument, i detta fall enkäten, 
exempelvis en olämplig konstruktion av enkäten eller användande av ett olämpligt språk. Här 
undveks alltför mycket akademiska termer som kan vara svåra för icke ekonomiutbildade att 
känna till. Vi är medvetna om att enkäten var krånglig att fylla i då den var gjord som ett 
worddokument. Vid reproducering av enkäten skulle Excel användas istället, vilket troligtvis 
skulle förenkla för respondenten. Bearbetnings- och tolkningsfel innebär att datamaterialet 
som insamlats behandlas på ett felaktigt sätt som kan medföra att felaktiga slutsatser dras. De 
hanteringsfel som kan ha uppstått är exempelvis vid kodning av datamaterialet i SPSS. Den 
risken bedöms ändock som minimal då kodningen har kontrollerats vid ett flertal gånger mot 
enkäten. Det kan föreligga en risk för tolkningsfel eftersom ingen av författarna har någon 
tidigare kunskap om statistikprogrammet SPSS. Men mycket god handledning har erhållits 
vilket bör ha minimerat denna risk.  
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                                            Undersökningens kvalitet 
 
Figur: Vanliga felkällor i undersökningar93 
  

3.3.3 Generaliserbarhet 
När populationsurvalet gjordes var målet att nå ut till de allra minsta ägarledda aktiebolagen i 
Östersunds kommun, därför begränsades antalet anställda till max 10. Enkäten skickades ut 
till 180 småföretag och fick totalt 46 svar, vilket är 25,5 %. Dock så var 30 % av svaren 
nekande till att delta i undersökningen, vilket gav endast 32 svar på enkäten. 32 svar innebär 
en svarsfrekvens om 17,7 % vilket är för lite för att det skall kunna göras någon form av 
generalisering till totala populationen. Möjligtvis kan resultatet av studien ge indikationer på 
hur mikroföretagen kommer att göra vid en slopad revisionsplikt och indikationer på hur 
relationen med den revisor de har idag påverkar detta beslut. 

3.3.4 Bortfallsanalys 
Det finns två sorters bortfall som kan uppstå vid en surveyundersökning, externt respektive 
internt bortfall. Det externa bortfallet innebär att man inte får in svar från hela 
populationsurvalet. Det interna bortfallet handlar om att respondenterna lämnar frågor i 
enkäten blanka, det vill säga de har inte svarat på alla frågor.94  
 
Ganska snabbt insågs att det var mycket negativt att göra denna sorts studie på en hösttermin. 
När enkäten var redo för utskick var det strax innan jul, vilket innebär att de flesta företag 
stängde för ledighet över jul och nyår. Bestämde oss då för att skicka ut enkäten i början av 
januari när ledigheten var slut. Trots att det då är en hektisk period med årsbokslut vilket mest 
troligt tror har en stor betydelse för det stora bortfallet som studien har. Största delen av de 
nekande svar som kom in, angav att de inte hade tid att delta i studien, därför antas att det 

                                                 
93 Lekvall, P., Wahlbin, C., (1993), Information för marknadsföringsbeslut, IHM Förlag AB, Göteborg  
94 Körner, S., Wahlgren, L., (1998),  Statistiska Metoder, Studentlitteratur, Lund. Andra upplagan. 
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stora bortfallet beror just på att januari är en månad med hög arbetsbelastning för de flesta 
aktiebolag och att tiden därför inte fanns till att delta i studien. Vilket kan vara en stor 
anledning till det stora externa bortfallet i studien. Den låga svarsfrekvensen kan vidare bero 
på ett beteende hos den valda populationen då även andra relaterade studier med mikroföretag 
eller småföretag som population har en låg svarsfrekvens. Exempelvis så har en studie utförd 
av Collins et al. (2004) en svarsfrekvens på 17 % och en studie utförd av Tanewski och Carey 
(2007) en svarsfrekvens på 25 %. Tillsammans med andra relaterade studier visar detta på att 
svarsfrekvensen i relaterade studier ligger i intervallet 10-50 % vilket skulle göra 
svarsfrekvensen i denna studie försvarbar. Det finns enligt Lekwall och Wahlbin (1993) oftast 
anledning att misstänka att de som inte svarat skiljer sig från dem som har svarat och att 
bortfallet därmed snedvrider resultatet. Detta innebär att en analys av bortfallet av största 
vikt.95 Ytterligare en anledning till den låga svarsfrekvensen kan vara finanskrisen som under 
denna period blossat upp och skapat oro. En respondent uppgav som skäl att denne behövde 
lägga all tid på företaget för att hålla det vid liv. Vilket ger oss anledning att tro att fler företag 
kan ha varit i samma situation och därför inte prioriterade vår studie. Vi ser i vårt insamlade 
material att majoriteten av respondenterna är tjänsteföretag, hela 59,4 %. Detta skulle kunna 
innebära en snedvridning av resultatet då vi kan tänka oss att aktiva inom tjänstesektorn 
eventuellt kan ha en annan syn på till exempel revisionens nytta än företag som är aktiva inom 
någon annan bransch.  
 
När det gäller det interna bortfallet upptäcktes det att två av frågorna (där det största interna 
bortfallet finns) lätt kan missuppfattas som ej nödvändiga att svara på. Eventuellt skulle detta 
kunna undvikits genom en pilotstudie. 
 

3.4 Analysmetod 
Valet att göra vår studie i kvantitativ form och då genom en enkät, innebär att denna enkät 
måste kodas och kvantifieras för att vi skall ha möjlighet att tolka utfallet av studien. Varje 
fråga studeras för sig för att se spridningen i hur respondenterna svarat i varje fråga. Excel 
användes för att ta fram diagram och för att se spridningen i svaren %uellt. För att sedan 
analysera den insamlade empirin i sambandsanalyser användes statistikprogrammet SPSS där 
vi kodat och lagt in alla enkätsvar. För att se de eventuella samband som finns mellan de 
oberoende variablerna och den beroende variabeln (fortsatt revision eller ej) användes bivariat 
analys och stegvis multipel diskriminant analys (MDA), samt en korrelationsanalys för att 
testa resultatet i MDA.  

3.4.1 Bivariat analys 
En analys av relationen mellan två variabler kallas bivariat analys. Med två variabler kan 
frågan ställas om det existerar något samband mellan variablerna som är av samhälls- och 
beteendevetenskapligt intresse. Exempelvis går det att se om det finns något samband mellan 
vilken bransch respondenten är aktiv inom och om den anlitar någon utomstående för 
revisionsnära tjänster. Med samband menas att det finns ett orsak-verkan förhållande mellan 
två fenomen. Det klassiska sättet att studera sambandet mellan två variabler är att använda 
korstabeller. I korstabellen sätts orsaksvariabeln i raderna och verkanvariabeln i 
kolumnerna.96 Nedan återfinns en korstabell med variablerna bransch och av vem 

                                                 
95 Lekvall, P., Wahlbin, C., (1993), Information för marknadsföringsbeslut, IHM Förlag AB, Göteborg 
96 Edling, K., Hedström, P., (2003), Kvantitativa metoder Grundläggande analysmetoder för samhälls- och 
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respondenten anlitar för extern rådgivning. För att se om det föreligger något samband mellan 
vilken bransch respondenten är aktiv inom och hur de anlitar hjälp. 
 

Bransch 
ja, företagets 
revisionsbyrå 

ja, en annan 
revisionsbyrå 

ja, en annan 
ekonomi-

/redovisningsbyrå 
ja, någon 

annan nej summa 
Tillverkning 0,0% 0,0% 3,1% 0,0% 9,4% 12,5% 

Handel 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 9,4% 15,6% 
Tjänste 12,5% 0,0% 12,5% 0,0% 34,4% 59,4% 
Annat 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 9,4% 12,5% 

summa 18,8% 0,0% 15,6% 3,1% 62,5% 100,0% 
 

Figur: Korstabell mellan fråga 5 och fråga 8 i enkäten angivet i %. 
Tabellen visar att 6,3% av företagen i handelsbranschen anlitar företagets revisionsbyrå vid behov av extern 
hjälp med löpande bokföring.   

3.4.2 Diskriminant analys – ursprung och utveckling  
Modellen har en lång historia och har funnits ända sedan 1930-talet, genom flera decennier 
har den sedan använts och utvecklats97. William Beaver (1964) var en av pionjärerna inom 
Diskriminant Analys området, genom en univariat metod studerade han enskilda nyckeltal98. 
Edward Altman (1968) utvecklade modellen, till att ta hänsyn till fler variabler, och utförde 
sina viktigaste studier med hjälp av modellen som hädanefter kallas Multipel 
diskriminantanalys (MDA).99  

3.4.3 Multipel Diskriminant analys 
Diskriminant analys används för att klassificera objekt för att undersöka vilken grupp de 
tillhör100. Multipel diskriminant analys (MDA) tillämpas när en mätbar variabel är beroende 
av en annan variabel, analysen avgör de viktigaste egenskaperna för att skilja mellan objekt i 
en eller flera grupper.101 Fördelarna med MDA är att den kan urskilja viktiga variabler och 
kategorisera grupper korrekt.102 Genom att använda MDA får vi fram vilken/vilka av de 
oberoende variablerna som är mest signifikant, och som kan påverka företagens val av fortsatt 
samarbete med sin revisor eller ej.103  
 
MDA:s funktion i studien är sammanfattningsvis att: 

• Testa antaganden, för att se vilka som kan verifieras alternativt förkastas. 
• Analysera varje enskild oberoende variabel och dess påverkan på beroende variabeln. 
• Eliminera de variabler som inte har någon signifikant påverkan på beroende variabeln 

(fortsatt revision eller ej).104 

                                                 
 
97 Altman, Edward I. (1968). ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 
Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol. 23, no. 4, Sid. 589‐609. 
98 Beaver, William H. (1966). ”Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of Accounting Research, 
No.3, Sid. 71‐111. 
99 Altman, Edward I. (1968). ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate 
Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol. 23, no. 4, Sid. 589‐609. 
100 Körner, S., Wahlgren. L., (2005) Statistiska Metoder, Studentlitteratur, Lund. Sid 183 
101 Vejde, Olle och Leander, Eva (2005). Ordbok i statistik, Olle Vejde förlag, Morgongåva. Sid. 53. 
102 Körner, Svante och Wahlgren, Lars. (2005). Statistiska metoder, Studentlitteratur, Lund, Sid. 183. 
103 Hair m.fl. (2010). Multivariate data analysis. Pearson: New Jersey, USA. Sid. 16-17 
104 Altman, Edward I. (1968).  Vol. 23, no.4, Sid. 589-609 
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3.4.4 Korrelationsanalys 
För att testa resultatet i MDA genomfördes en korrelationsanalys på de mest signifikanta 
variablerna, i analysen undersöks även om det föreligger någon multikollinearitet mellan de 
oberoende variablerna. En tumregel är att korrelationer från 0,7 och uppåt tyder på problem 
med multikollinearitet105. Förekommer hög korrelation mellan två oberoende variabler tyder 
det på att de innehåller samma information om den beroende variabeln (fortsatt revision eller 
ej)106.  
 

3.5 Kritisk granskning av metoden 
Data som framkommit i enkätundersökningen är inte representativ för hela populationen 
eftersom de svar som inkommit är för få. Om studien skulle reproduceras rekommenderas att 
detta görs under en vårtermin eftersom den arbetsbelastning som företagen befinner sig i 
under januari månad, när enkäten skickades ut, starkt har påverkat svarsfrekvensen på ett 
negativt sätt. Eventuellt skulle studien genomförts via en kvalitativ metod i stället för 
kvantitativ för att få mer utförliga svar, men eftersom ansatsen var att generalisera till hela 
populationen håller vi fast vid att bästa metoden för studien är kvantitativ. Möjligtvis skulle 
en kombination mellan kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter vara det allra bästa för 
att få ut så mycket som möjligt av studien. I enkätstudien och i våra antaganden återfinns ett 
antal relationsattribut, vilka inte förklarats innebörden av dessa attribut för populationsurvalet 
på något sätt, utan lämnat tolkningen åt respondenten. Eftersom alla respondenter tolkar dessa 
attribut med utgångspunkt från sina egna referensramar, är tolkningen olika. Detta innebär att 
vårt resultat måste tolkas övergripande och att det kanske snarare kan ge indikationer om hur 
respondenterna tänker än att kunna påvisa på något direkt resultat. Enkäten är gjord i Word 
vilket i samband med testningen av enkäten insågs skulle kunna ställa till problem för de 
respondenter som inte är vana vid datorer eller hur man hanterar Word. Det kan hända att det 
har uppstått hanteringsfel vid ifyllande av enkäten, och eftersom utförandet av 
undersökningen skett på avstånd från respondenten är det omöjligt för oss att känna till 
omfattningen. 

                                                 
105 Andersen et al. 1999 
106 Aczel, A. (1999) Complete business statistics. Fourth edition. Singapore: McGraw-Hill. 
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4 Resultat 
 
I kapitlet presenteras data insamlad via enkätstudien. Först presenteras respondenternas svar 
per enkätfråga, sedan presenteras den statistiska analysen, Multipel Discriminant Analysis 
(MDA), avslutningsvis testas MDA resultatet med en korrelationsanalys. 
 

4.1 Enkätstudien 
Enkätstudien skickades ut via e-post till respondenterna och vi fick in totalt 46 svar, vilket 
innebär en total svarsfrekvens på 25,5 %. 14 av dessa svar var nekande till att medverka i 
studien, vilket är 30 % av totala antalet svar. Orsaker till nekande till att delta i enkäten var 
bland annat tidsbrist, att inte rätt person var på plats, att företaget var i kris och därför fanns 
de inte tid till att svara på enkäten, med mera. Orsaker till det stora antal av populationen som 
inte svarade alls kan vara bristande kunskap, ointresse, med mera.  

4.1.1 Bakgrundsfakta 
Fråga 1 
Här ombads respondenten skriva in företagsnamnet enbart för vår kontroll på vilka som svarat 
och inte vid ett påminnelseutskick. Svaret på fråga ett kommer därför inte att redovisas eller 
figurera i statistiken. 
 
Fråga 2 
Här fick respondenterna fylla i hur många anställda som det aktuella företaget har. Vi har 
redan i urvalet begränsat oss till företag med max 10 anställda. Genomsnittligt antal anställda 
i populationen är 4 stycken. Minsta antal anställda är 1 och max antal anställa är 10. 
Medianen på populationsurvalet är 5, spridningen på antalet anställda är relativt jämt fördelat 
från 1 till 10.   
 
Fråga 3 & 4 
På fråga tre fick respondenterna fylla i föregående års omsättning och på fråga fyra har 
respondenterna fyllt i företagets registreringsår. Det finns på fråga tre ett internt bortfall om en 
respondent och även på fråga fyra, då en respondent ej svarat på frågan. Majoriteten av 
företagen registrerades under 90-talet, 37,5 %. 34 % registrerades under 00-talet. Endast 6 % 
registrerades på 60-talet, 12,5 % på 70-talet och 6 % på 80-talet. 
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Fråga 5 
Här har respondenten fyllt i vilken bransch företaget är verksam inom. Nedan ser vi i 
diagrammet att respondenterna är övervägande verksamma inom tjänstesektorn, efter det är 
handelsektorn tätt följt av tillverkning och annat som representeras av lika många företag. 
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Fråga 6 
På fråga 6 har respondenten gett informationen om vilken befattning han/hon har i företaget. 
Nedan framkommer att det är övervägande företagsledare som svarat på vår enkät, vilket även 
stämmer överens med våra förhoppningar då studien riktar sig mot ägarledda företag. 
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Fråga 7 
Här har respondenten fått fylla i vilken revisionsbyrå som företaget anlitar idag. Resultatet 
visar att majoriteten av respondenterna, 37,5 %, anlitar en annan revisionsbyrå än någon av de 
fyra stora. Revisionsbyråerna Hellström & Hjelm och P46 är de mest anlitade i kategorin 
annan. Deloitte är den byrå som är mest anlitad av respondenterna bland de 4 stora, 25 %. 
Minst anlitad är Ernst & Young.  
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4.1.2 Revisionsnära tjänster 
Fråga 8 och 9 
Här har företagen fått svara på frågan om de anlitar någon utomstående person för löpande 
redovisning respektive årsbokslut. Vi ser här att majoriteten av respondenterna väljer att inte 
anlita någon utomstående för löpande bokföring, 63 %, men vi ser även att majoriteten av 
respondenterna väljer att anlita sin revisionsbyrå för att göra årsbokslut, 56 %.  
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 Fråga 10 
I fråga tio svarade respondenterna på frågan om vilket behov företaget har för ett antal 
revisionsnära tjänster. Respondenterna fick ange på en skala från 1-5, där 1 innebär litet 
behov och 5 är stort behov, vilket behov de har av fyra olika revisionsnära tjänster. Som visas 
i diagrammet nedan så ser vi att 50 % av respondenterna tycker att de har ett litet behov av 
redovisningstjänster, men 57 % anser att de har stort behov av att anlita hjälp vid bokslut och 
årsredovisning. Det är ett stort bortfall i ”Annat”, 53 % valde att inte besvara frågan alls.   
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Fråga 11 
Här har företaget svarat på vem de främst anlitar för de tjänster de köper i fråga 10. 78 % av 
företagen svarade att de använder sin nuvarande revisionsbyrå vid behov av 
rådgivningstjänsterna i fråga 10. 6 % av dessa att de även (förutom sin revisionsbyrå) 
använder en annan revisionsbyrå vid behov av tjänsterna och 3 % av dem svarade att de 
förutom sin revisionsbyrå även anlitar någon annan vid behov av tjänsterna. 16 % av 
företagen svarade att de anlitar en annan ekonomi-/redovisningsbyrå och 6 % svarade att de 
anlitar någon annan.  

4.1.3 Relationen med revisorn 
Fråga 12 
I frågan om hur respondenterna uppfattar sin relation med revisorn har de fått ange sitt svar på 
en skala från 1-4 där 1 är rent professionell och 4 är familjär. 37,5 % av respondenterna 
svarade att de anser sin relation vara rent professionell. 31,2 % av respondenterna kryssade 
för en 2, vilket innebär att de tycker att relationen är mer professionell än personlig. 15,6 % av 
respondenterna anser sig ha en rätt så familjär relation med revisorn och därför kryssat i en 3. 
12,5 % av respondenterna anser sig ha en familjär relation med revisorn och kryssade i en 4. 
En av respondenterna angav sin relation genom att stryka under rent professionell. 
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Fråga 13 
I frågan går vi in på vad respondenten anser vara viktiga inslag i relationen med revisorn för 
att den skall vara så väl fungerande som möjligt. De har fått värdera varje relationsattribut på 
en skala från oviktigt till otroligt viktigt. Vi ser här att respondenterna anser gemensamma 
värderingar till största del vara viktigt, 43,8 %, eller ganska viktigt, 40,6 %. När det gäller 
engagemang anser de flesta respondenter att det är viktigt, 56,3 %, eller otroligt viktigt, 31,3 
%. Feedback anser över hälften av respondenterna vara viktigt, 53,1 %, medan 21,9 % anser 
det vara otroligt viktigt. Vad gäller lyhördhet anser 56,3 % att det är viktigt och 34,4 % anser 
det vara otroligt viktigt. Hela 75 % anser att förtroende i relationen är otroligt viktigt och 21,9 
% anser det vara viktigt. Även vid respekt anser över hälften, 56,3 %, att det är otroligt viktigt 
medan 40,6 % anser det vara viktigt.   
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Fråga 14 
I fråga 14 har vi bett respondenterna tala om i vilken utsträckning relationen med deras 
nuvarande revisor innefattar de angivna relationsattributen. Vi kan då se att majoriteten av 
respondenterna anser att relationen med revisorn ofta innehåller gemensamma värderingar, 
40,6 %. 34,4 % av respondenterna anser att attributet engagemang alltid finns i relationen med 
nuvarande revisor. Feedback finns ibland i relationen enligt 31,3 %,  medan lyhördhet alltid 
finns enligt 37,5 %. Majoriteten av respondenterna anser att relationen alltid innehåller 
relationsattributen förtroende och respekt, 56,3 % respektive 53,1 %.   
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Fråga 15 
Denna fråga var en öppen fråga där respondenten ombads förklara hur de upplever att 
kommunikationen med revisorn fungerar. Vi har fått en mängd olika svar men majoriteten 
anser att kommunikationen fungerar bra, eller är mycket nöjda. En respondent säger att de har 
” inte så bra kommunikation med huvudrevisorn. Bättre med granskande personal”, en annan 
respondent säger” Fantastiskt. Bra hjälp, bra tips och råd – ofta mer än jag frågar efter. Bra 
och strukturerad, dessutom rolig”. En respondent är mindre nöjd och säger 
”Kommunikation?”. Dock så har vi här ett inre bortfall om 28 % där respondenterna lämnat 
frågan blank. 
 
Fråga 16 
Här ställer vi frågan om respondenten anser att revisorn har den kompetens som företaget 
behöver. Här ser vi att hela 87,5 % av respondenterna anser att revisorn har den kompetens 
som företaget har behov av. Endast 3,1 % ansåg att revisorn saknade 
kompetens.
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4.1.4 Kontakter med revisionsbyrån 
Fråga 17 
Här ställde vi frågan hur många år företaget har anlitat den nuvarande revisorn. Svaren 
sträcker sig från 1 år till 20 år. I genomsnitt har respondenterna anlitat sin revisor i 8 år, 
medianen ligger på 7 år. 
 
Fråga 18 
Frågan handlar om hur ofta under det senaste året som företaget har varit i kontakt med 
revisorn. Av resultatet ser vi att 43,8 % av respondenterna haft kontakt med revisorn 3-8ggr 
under det senaste året. Sammanlagt 31,3 % har haft mer frekvent kontakt och sammanlagt 
25,1 % har haft mindre frekvent kontakt.  
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Fråga 19 
Här ville vi ha reda på hur kontakterna sker mellan företaget och revisorn. Respondenten fick 
ange på en skala hur frekvent kontakter med revisorn skett med hjälp av fasta alternativ av 
kontakttyper. Vi ser då att när det gäller telefonsamtal, e-post/Internet och någon från 
företaget som besöker revisionsbyrån så är det majoritet ibland. När det gäller brev per post så 
är det majoritet sällan. Vid besök från revisorn på företag så sällan och ibland på samma 
frekvens tätt följt av aldrig. Vi kan se att all form av kontakt har en väldigt låg andel ofta. 
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Fråga 20 
Här svarade respondenterna på i vilka ärenden de kontaktar sin revisor och hur ofta. Här 
framkommer att 34,4 % sällan har kontakt med revisorn för revisionsbyrån, 31,3 % har det 
ibland medan 25 % ofta har kontakt med revisorn i revisionsfrågor och 9,4 % aldrig har det. 
När det gäller redovisning har 37,5 % ibland kontakt med revisorn, medan 31,3 % sällan har 
kontakt med revisorn, 21,9 % har aldrig kontakt med revisorn i redovisningsfrågor. Vid 
bokslut har 46,9 % kontakt med revisorn ibland, medan 31,3 % har det ofta, 15,6 % har sällan 
kontakt med revisorn i bokslutsfrågor medan 6,3 % aldrig har det. När det gäller frågor kring 
skatter har 46,9 % ibland kontakt med revisorn medan 31,3 % ofta tar kontakt. 9,4 % 
respektive 6,3% har sällan eller aldrig kontakt med revisorn i skattefrågor. Vid 
generationsskiften och ombildning av företagen är det majoritet aldrig 65,6 % respektive 56,3 
%. Det är ett stort inre bortfall i annat, hela 18,8 % lämnade blankt. I övrigt har majoriteten 
svarat aldrig eller sällan. 
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Fråga 21 
Här ställdes frågan hur väl insatt respondenten anser revisorn vara i just deras bransch. De 
fick rangordna från 1-5 där 1 är om de uppfattar att revisorn inte alls är insatt i deras bransch 
och 5 mycket väl insatt. Vi ser här att 46,9 % anser att deras revisor är ganska bra insatt i 
deras bransch,.  
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4.1.5 Värdet av revision 
Fråga 22 
Vid frågan om vad respondenten uppfattar att revisionen innebär för företaget har vi ett inre 
bortfall om 18,8 %. Det var en öppen fråga och över lag handlar det om kontroll och trygghet. 
Ett antal kommentarer är ”mycket”, ”bättre kontroll”, ”Mycket värdefull”, Kostnader”, Ger 
oss läget över ekonomin”, ”En kvalitetsstämpel”, ”Ordning och reda”.  En del utförligare 
svar som ”Vi har fått hjälp att veta att vi följt regelsystemet och redovisat med hygglig 
säkerhet”. 
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Fråga 23 
Även denna fråga var en öppen fråga där vi bad respondenterna svara på vad revisorn tillför 
företagets utveckling. En del av respondenterna tycker inte att företagets utveckling och 
revisionen hör ihop och därför tillför den inte något till att utveckla företaget. Andra har 
svarat att den bidrar till den långsiktiga ekonomiska planeringen och hjälper företaget att 
utnyttja dess ekonomiska resurser på bästa sätt. Någon tycker enbart att revisionen är en 
onödig kostnad, medan någon annan tycker att det ger ett seriöst intryck mot intressenterna. 
En respondent säger att revisorn är en ”professionell samtalspartner som kan bidra med 
speciella synpunkter och problemlösning”, någon annan tycker att revisorn är ett stöd. 
Övervägande del av respondenterna var positiv då 59% ansåg att revisionen bidrog på ett eller 
annat sätt till företagets utveckling. 
 
Fråga 24 
Här ställdes frågan om respondenten skulle behålla revisorn som rådgivare vid en slopad 
revisionsplikt. 50 % av respondenterna svarade ja, 28 % svarade nej, 19 % svarade vet ej. Vi 
har även ett inre bortfall om 3,1 % där respondenterna inte svarade alls. 
 
Fråga 25 
I denna öppna fråga ombads respondenten svara på vad som skulle få dem att behålla 
revisionen i företaget om den blir frivillig. Respondenterna har svarat varierande, bland annat 
att en bra relation med revisorn som gör att de får ut ett mervärde av revisionen. 
Respondenten tror även att det kan vara bra med tanke på företagets intressenter. En annan 
respondent säger att det skulle vara för att få en kontroll av deras egen bokföring samt 
skatterådgivning. En respondent menar att avgörande faktor är en ömsesidig respekt och 
förtroende för företagets situation och problemområden. Möjligheten att det blir billigare 
angavs även som anledning av ett antal respondenter. En respondent svarar helt enkelt 
”inget”  och någon annan ”ja, det vete sjutton..”. Ökad risk för skatterevision vid slopad 
revision angavs som orsak av en respondent och mer kontroll av företagets bokföring av några 
andra. 
 
Fråga 26 
Här har respondenterna fått svara på frågan om de anser revisionskostnaden betungande för 
företaget. Här har 46,9 % svarat ja, 46,9 % svarat nej och 9,4 % vet ej. En av respondenterna 
kryssade för både ja och vet inte. 
 
Fråga 27 
I denna fråga får respondenterna svara på om de tror att företagets trovärdighet skulle 
påverkas om de valde bort revisionen i framtiden. 37,5 % svarade ja på frågan, 31,3 % 
svarade nej och 28,1 % svarade vet inte. Vi har även ett inre bortfall om 3,1 % på grund av ej 
lämnad uppgift. 
 
Fråga 28 
Här fick respondenterna svara på frågan om de kommer att behålla revisionen även när den 
blivit frivillig. 68,8 % svarade här ja, de kommer alltså att behålla revisionen även om 
revisionsplikten slopas. Motivet som anges är framförallt olika kontrollbehov. 15,6 % svarade 
nej, de kommer inte att behålla den. Motiveringen för att ej behålla revisionen är att 
respondenterna inte finner någon nytta med revisionen. En del väljer att istället köpa in 
revisionsnära tjänster. 15,6 % valde att inte svara, men några av dem lämnade kommentarer 
som ”vet ej”  och ”kanske”. 
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4.2 Diskriminantanalys 

4.2.1 Stegvis multipel diskriminant funktionsanalys  - MDA 
Diskriminant analysen används för att klassificera objekt (företag) för att undersöka vilken 
grupp de tillhör, i det här fallet ”gruppen” för fortsatt revision alternativt ”gruppen” för 
avslutat revisionssamarbete107. För att undersöka om det finns ett samband mellan de 
oberoende variablerna och den beroende variabeln användes en stegvis MDA. Stegvis 
Multipel Diskriminant analys innebär att datorn stegvis kontrollerar den bästa kombinationen 
och rankar därefter kombinationen med bäst förklaringsvärde högst och så vidare.108 Syftet 
med att välja MDA är för att se om det existerar något samband mellan de olika variablerna, 
och i så fall hur starkt sambandet är. I teorin gjordes antaganden som med hjälp av MDA kan 
verifieras om det föreligger en signifikant påverkan alternativt förkastas om det saknas 
signifikant påverkan mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln (fortsatt 
revision eller ej). Samtliga variabler har behandlats i analysen, exempelvis så har de 
oberoende variablerna (behovsattribut, relationsattribut, kontakter, mm.), testats mot beroende 
variabeln behålla revision eller inte. Beroende variabeln är en dummyvariabeln där 0 är nej 
och 1 är ja till fortsatt revision. Analysen tar fram de individuella oberoende variabler som har 
högst signifikans, dvs. störst påverkan på beroende variabeln.  
 
De oberoende variabler med högst respektive lägst påverkan vid valet av fortsatt revision 
redovisas nedan: 
  

• Respekt 
• Kontakt via telefon 
• Behov av bokförings- rådgivning 
• Kontaktar byrån för andra tjänster 
• Revisorns branschkännedom 

 
I teorin gjordes följande antaganden: 
 

- Om företagen finner stort behov av behovsattributen och eller relationsattributen antas  
att de kommer att behålla revisionen och om de har ett litet behov eller inget behov så 
kommer företagen att avsluta samarbetet. 

 
I MDA används Wilks´ Lambda (F-test) för att kontrollera signifikansnivån i modellen som 
helhet. Wilks´ Lambda är ett multivariat test som anger om det finns en statistisk signifikant 
skillnad mellan gruppernas medelvärde. Testet varierar från 0-1, där 0 indikerar att 
gruppernas medelvärde skiljer sig åt, och 1 betyder att båda gruppernas medelvärde är lika. 
 
Signifikansvärdet kan även det variera mellan 0 och 1, där 0 indikerar en stark signifikant 
påverkan och 1 saknar signifikant påverkan.109 
 
 
 
 

                                                 
107 Körner, S., Wahlgren. L., (2005) Statistiska Metoder, Studentlitteratur, Lund. Sid 183 
108 Malhotra, Naresh K. och Birks, David F. (2000). Marketing research: An applied approach, Pearson 
Education. Sid. 500ff 
109 Pallant, Julie. (2005). SPSS: Survival manual.  Open University Press: Sydney. Sid. 226 och 259. 
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Tabell 1 

Wilks' Lambda: F-test 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi‐square df Sig. 

1 0 47,247 5 0 

 
I tabellen är Wilks´ Lambda värdet 0 vilket visar att gruppernas medelvärde skiljer sig åt. Chi-
square värdet är tillräckligt högt för att visa på ett signifikant värde. Signifikansvärdet är 0,0 
vilket betyder att sambandet är högst signifikant och tyder på en statistisk signifikant skillnad 
mellan grupperna. Det är därmed ingen slump att variablerna påverkar valet av att behålla 
revisionen. De påverkar med högsta sannolikhet. Formeln för chi-square testet visas nedan där 
o är observerad absolut frekvens och e är teoretiskt förväntad frekvens110; 
 

χ Σ
obs

2 =
(o–e)

e

2

 
 
Chi-square testet genomförs för att testa om variabelns frekvensfördelning avviker från den 
förväntade fördelningen i populationen. 
 
 
Tabell 2 

Egenvärde (Eigenvalues) 

Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 

1 5378,771
a
 100 100 1 

 
Egenvärdet ska vara över ett för att anses signifikant, mest pålitligt är värden mellan 20-50111. 
Egenvärdet visar sig vara mycket högt på hela 5378,771 och Canonical Correlation är 1,0 
vilket indikerar att hela resultatet av analysen påverkas av funktionen av de oberoende 
variablerna. Canonical Correlation kan variera mellan 0 och 1 och är ett mått på sambandet 
mellan MDA:s grupper. Det används för att utreda hur mycket av varje funktion som är 
användbart vid fastställande av skillnader mellan grupper. Om värdet är 0 finns inget samband 
mellan grupperna och funktionen. Är värdet 1 kan alla variationer i diskriminant analysen 
förklaras. Funktionen är en grupp variabler, enligt tabell 3.112 
 
 
 
 
 
 

                                                 
110 Vejde, O., Leander, E. (2205) Ordbok i statistik  
111 Hair et al 2010. Sid 109 
112 Pallant, Julie. (2005). SPSS: Survival manual. Open University Press: Sydney. Sid. 226, 259. 
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Tabell 3  

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

  Function 

  1 

Behov av bokförings‐ rådgivning 6,027 

Respekt 24,913 

Kontakt via telefon 20,285 

Kontaktar byrån för andra tjänster ‐14,15 

Hur insatt är revisorn i er bransch? ‐24,591 

 
Tabellen visar att den variabeln som har högst coefficient (betavärde/function) är respekt. 
Vilket innebär att ömsesidig respekt mellan företagare och revisor har högst signifikans och 
därmed högst påverkan vid valet av fortsatt samarbete. Medan revisorns branschkännedom 
inte har något signifikant samband med valet av fortsatt revision. Dessa variabler är 
signifikanta variabler som skiljer mellan ja- och nej gruppen. För att räkna ut vårt Z‐värde 
summeras funktionerna och en linjär MDA funktion skapas: 
 
Z=6,027+24,913+20,285-14,15-24,591=12,484 
 
Z-värdet visar att ett företag med ett värde <12,484 indikerar avslutat revisionssamarbete, är 
värdet >12,484 tyder det på ett fortsatt revisionssamarbete.113 Genom detta värde går det att 
förutse att de företag som upplever respekt (24,913) och god kommunikation med sin revisor 
kommer att fortsätta revisionssamarbetet även när revisionen blir frivillig. Medan de andra; 
behovet av bokförings- rådgivning, revisorns branschkännedom och slutligen behovet av 
andra tjänster inte väger lika tungt vid valet av fortsatt revision. 
 
Tabell 4 

Classification Results 

    Förutspådd gruppindelning 

    

Kommer ni att 

behålla 

revisionen när 

det blir frivilligt? Nej Ja Totalt 

Nej 3 1 4 

Ja 0 17 17 

Antal 

Ungrouped 

cases 

1 4 5 

Nej 75 25 100 

Ja 0 100 100 

 

Faktisk 

Gruppindelning 

% 

Ungrouped 

cases 

20 80 100 

 
MDA kan korrekt klassificera 100% av de företag som väljer fortsatt samarbete. Samma siffra 
för de företag som väljer att avsluta samarbetet är 20%. Tillsammans ger detta ett starkt 
resultat med en korrekt klassificering på hela 95,2%, vilket visar på en hög trovärdighet för 
studien. Den visar dock en markant skillnad mellan grupperna, där gruppen som inte tänker 
fortsätta samarbetet med revisorn, uppvisar en betydligt lägre svarsfrekvens, 20%. 
Anledningen till den låga svarsfrekvensen indikerar på osäkerhet hos företagarna i valet.  
Tabellen visar även ett fel värde på 25%, vilket beror på att respondenten lämnat blankt svar. 

                                                 
113 Altman. E, (1968) The Journal of Finance. Vol. 23, No.4 (Sep., 1968), pp. 589-609 
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4.3 Korrelationsanalys 
Korrelationsanalysen testar trovärdigheten i MDA, genom att kontrollera de mest signifikanta 
variablerna, för att se om det föreligger någon mutlikollinearitet samt kontrollera att 
korrelationsvärdet och signifikansnivån stämmer med resultatet i MDA. Korrelationer från 0,7 
och uppåt mellan två oberoende variabler tyder på problem med multikollinearitet114. Vilket i 
sig betyder att de innehåller samma information om den beroende variabeln (fortsatt revision 
eller ej)115.  
 
Tabell 5 

Korrelationsanalys 

    

Behov av 

bokförings‐ 

rådgivning Respekt 

Kontakt 

via 

telefon 

Kontaktar byrån 

för andra 

tjänster 

Hur insatt är 

revisorn i er 

bransch? 

Kommer ni att 

behålla revisionen 

när det blir frivilligt? 

Pearson 

Correlation 

1 ,090 ,094 ,336 ,062 ,121 

Sig. (2‐

tailed) 
  

,623 ,607 ,086 ,732 ,547 

Behov av bokförings‐ 

rådgivning 

N 33 32 32 27 33 27 

Pearson 

Correlation 

,090 1 ,437
*
 ,356 ,557

**
 ,597

**
 

Sig. (2‐

tailed) 

,623 
  

,014 ,068 ,001 ,001 

Respekt 

N 32 32 31 27 32 26 

Pearson 

Correlation 

,094 ,437
*
 1 ,288 ,516

**
 ,573

**
 

Sig. (2‐

tailed) 

,607 ,014 
  

,153 ,002 ,002 

Kontakt via telefon 

N 32 31 32 26 32 27 

Pearson 

Correlation 

,336 ,356 ,288 1 ,208 ,456
*
 

Sig. (2‐

tailed) 

,086 ,068 ,153 
  

,297 ,038 

Kontaktar byrån för 

andra tjänster 

N 27 27 26 27 27 21 

Pearson 

Correlation 

,062 ,557
**

 ,516
**

 ,208 1 ,554
**

 

Sig. (2‐

tailed) 

,732 ,001 ,002 ,297 
  

,003 

Hur insatt är revisorn 

i er bransch? 

N 33 32 32 27 33 27 

Pearson 

Correlation 

,121 ,597
**

 ,573
**

 ,456
*
 ,554

**
 1 

Sig. (2‐

tailed) 

,547 ,001 ,002 ,038 ,003 
  

Kommer ni att 

behålla revisionen 

när det blir frivilligt? 

N 27 26 27 21 27 27 

 
Tabellen visar att korrelationen mellan den oberoende variabeln (respekt) och den beroende 
variabeln (fortsatt revisionen eller avslutat samarbete) är 0,597 vilket indikerar starkt samband 
och signifikansnivån är 0,001 vilket visar att resultatet har hög trovärdighet. 
Korrelationsanalysen bekräftar således resultaten från MDA. Det förekommer ingen hög 
korrelation mellan de oberoende variablerna, därmed finns inget som tyder på att någon 
multikollinearitet föreligger.  
  

                                                 
114 Andersen et al. 1999 
115 Aczel, A. (1999) Complete business statistics. Fourth edition. Singapore: McGraw-Hill. 
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5 Analys och slutdiskussion 
 
Här presenteras och analyseras resultatet av studien. I kapitlet ställs även den insamlade 
empirin mot teorin. Kapitlet är disponerat efter den struktur som återfinns i empirin och 
innehåller även en slutdiskussion med utgångspunkt ur studiens problemformulering och 
syfte. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

5.1 Bakgrundsfakta 
Första avsnittet i enkäten handlar om bakgrundsfakta. Författarna ville ha med detta för att se 
om det kunde dras några slutsatser om samband mellan bakgrundsfaktan och hur 
respondenterna resonerar i övriga frågor. Här framkommer i det insamlade 
bakgrundsmaterialet att respondenterna är småföretagare med ett genomsnitt på 4 anställda 
och att de flesta företag startades under 90-talet och 00-talet. Majoriteten av företagen är 
aktiva inom tjänstesektorn och det är till största delen företagsledare som har svarat på 
enkäten. Så långt motsvarar det insamlade bakgrundsmaterialet förväntningarna hos 
författarna. Dock så är de lite överraskade att en så stor del av respondenterna använder sig av 
en annan revisionsbyrå än någon av de fyra stora. Detta bör inte på något sätt ha påverkat hur 
respondenterna resonerar i resterande frågeställningar då kommentarerna kring de mindre 
revisionsbyråerna har varit lika varierande som kommentarerna kring de fyra stora. Att 
majoriteten av företagen som medverkade i studien valde en annan byrå än någon av de fyra 
stora. Kan möjligtvis ha att göra med att de känner sig för små för de stora sofistikerade 
revisionsbyråerna. Vilket bidrar till att de hellre väljer att anlita en mindre byrå, för att det 
passar dem bättre då de befinner sig på ungefär samma nivå. 
 

5.2 Småföretagens behov av och syn på revisionsnära  tjänster 
Nästa avsnitt i enkäten handlar om hur respondenterna ställer sig till och använder sig av 
revisionsnära tjänster. Resultatet blir här att majoriteten av respondenterna inte anlitar extern 
hjälp för löpande bokföring, vilket författarna tolkar som starkt kopplat till att majoriteten tar 
in extern hjälp vid årsbokslut för att på så sätt få bekräftat att den löpande bokföringen är 
korrekt. De företag som köper revisionsnära tjänster gör det till största delen av 
revisionsbyrån, men en del företag köper tjänsterna av en annan ekonomi/redovisningsbyrå. 
Denna uppdelning bekräftas också i nästa fråga där respondenterna har fått gradera sitt behov 
av olika tjänster. Här ser vi lite överraskande att majoriteten av företagen finner ett väldigt 
litet behov av att köpa rådgivning kring löpande bokföring, vilket i sin tur innebär att 
kunskapen finns i företaget. Det verkar finnas en viss osäkerhet kring denna kunskap eftersom 
majoriteten av företagen har stort behov av att köpa in extern hjälp kring årsbokslutet. Till 
största del anlitar företagen då sin revisionsbyrå för hjälp med upprättandet av årsbokslut. Vi 
kan finna stöd för detta i teorin där behovet av rådgivning rent generellt antas komma av att 
småföretag inte har möjlighet att anställa personal för alla olika typer av arbetsuppgifter. 
Forskning gjord på småföretag i Storbritannien visar på att en stor del av företagsledarna 
saknar professionell utbildning eller andra formella kvalifikationer. De saknar även i många 
fall kunskap kring redovisningsfrågor och hur ekonomiska kontrollsystem fungerar. 
Rådgivning kan här komplettera med en rad kompetenser som är viktiga för företagets 
överlevnad och för dess komparativa fördelar.116 
 

                                                 
116 Gooderham, P., Tobiassen, A., Döving, E., Nordhaug, O., (2004), Accountants as Sources of Business Advice 
for Small Firms, International Small Business Journal, Vol 22, Nr 1, sid 5-22 
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5.3 Småföretagens relation med revisorn 
Det tredje avsnittet i enkäten handlar om hur småföretagaren uppfattar sin relation med 
revisorn och vad de anser vara viktigt i relationen. Majoriteten av företagen anser att de har en 
professionell relation med revisorn och en liten del av företagen ansåg att de har en familjär 
relation med revisorn. Eftersom revisorn skall vara opartisk och oberoende skall relationen 
vara professionell. Revisorn förväntas se till intressenternas bästa och utföra sitt arbete som en 
oberoende professionell. Oberoendet är alltså av stor vikt när vi tittar på förhållandet mellan 
revisor och klient117. När det gäller småföretag är förhållandet mellan revisor och klient, av ett 
annat slag än för de revisorer som arbetar med stora aktiebolag. I de små företagen får 
relationerna mellan revisor och såväl ägare som företaget en helt annan karaktär, här blir ofta 
relationerna mer personliga och förtroendet mellan revisorn och klienten spelar en stor roll.118 
 
Viktiga inslag i relationen för att den skall fungera så bra som möjligt anses relationsattribut 
som gemensamma värderingar, engagemang, feedback och lyhördhet viktigt av 
respondenterna. Men de viktigaste relationsattributen enligt respondenterna är förtroende och 
respekt. Tidigare forskning har visat att klienterna ofta uppfattar revisorns jobb som att de 
endast letar efter felaktigheter i klientens redovisning, en uppfattning som även skapar 
konflikter i relationen. För att överkomma dessa kommunikationsbarriärer måste samarbetet 
mellan parterna bygga på förtroende, respekt och tillförsikt genom effektiv kommunikation.119 
Majoriteten av respondenterna anser att deras relation med revisorn innehåller respekt och 
förtroende. Detta är föga förvånande då vi måste anta att eftersom detta var de viktigaste 
egenskaperna i relationen så antar vi att vid dess frånvaro skulle småföretaget byta revisor tills 
de kunde skapa en relation där dessa attribut ingår. I relationen med revisorn finns även till 
största del engagemang och gemensamma värderingar. Lyhördhet och feedback återfinns 
också, men inte till samma utsträckning som de andra attributen. Enligt tidigare studier så 
måste en viss mängd tillit ha uppnåtts parterna emellan för att de ska kunna dela med sig av 
känslig information. Engagemanget etableras främst genom två viktiga antaganden – det 
första är att parterna ger varandra generöst med input och det andra är antagandet om fortsatta 
relationer. Det vill säga – om relationen mellan småföretagaren och revisorn känns givande 
för båda parter så fortsätter parterna utbytet.120 Övervägande majoritet av respondenterna 
anser även att den revisor de har idag har den kompetens som deras företag har behov av. 
 

5.4 Kontakten med revisionsbyrån 
I studien framkommer att i genomsnitt har respondenterna anlitat nuvarande revisor i 8 år och 
majoriteten av respondenterna var i kontakt med revisorn 0-8 gånger under föregående år. 
Kontakterna sker via telefonsamtal, e-post eller besök. När respondenterna kontaktar sin 
revisor är det för att få hjälp med revisions- och redovisningsfrågor, bokslut eller 
skatterådgivning. Respondenterna anser att deras revisor är ganska bra insatt i just deras 
bransch. Rådgivning har beskrivits som en produktionsprocess som vanligtvis även omfattar 

                                                 
117 Kleinman, G., Palmon, D., (2001) Understanding Auditor-Client Relationships: A multi-faceted analysis, 
Markus Wiener Publishers Princeton, sid 1   
118 Johansson, S-E., (2005) Uppdrag Revision, Revisorsrollen i mindre ägarledda företag., SNS Förlag, sid 196-
197 
119 Golen, Catanach & Moeckel (1997) The frequency and seriousness of communication barriers in the auditor-
client realtionship Business Communication Quarterly, Vol 60, Nr 3, sid 23-37  
120 De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents and 
consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1,  sid 57-75 
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en utbytesprocess där bägge parter i utbytet är involverade i ett lärandeutbyte.121 Detta innebär 
att rådgivning inte enbart handlar om ett envägsflöde av idéer från konsult till klient, utan kan 
karaktäriseras av att de båda parterna tillsammans bidrar till den kunskap som genereras i 
utbytet av information.122 Tidigare studier har visat att minst 70 % av företagen även anlitar 
revisionsbyrån för rådgivningstjänster och en förklaring till detta kan vara den relation som 
har etablerats mellan revisor och klient genom revisionen.123 
 

5.5 Värdet av revision 
Det sista avsnittet i enkäten handlar om vad respondenterna upplever för nytta med 
revisionen, vilket värde revisionen ger dem. Främst finner vi att revisionen innebär trygghet 
och kontroll för företagen samt att revisionen är en kvalitetsstämpel för företaget. Vilket även 
stöds i teorin, där ett uttalande från en revisor talar om att vissa revisionsprocedurer har 
genomförts och att företagets finansiella rapporter är trovärdiga och uttalandet kan ses som en 
sorts försäkran.124 Vissa av respondenterna ansåg däremot att revisionen endast var en onödig 
kostnad för företaget. 
 
Respondenternas syn på om revisionen tillför något för företagets utveckling varierade, vissa 
ansåg att revisionen och företagets utveckling inte alls hörde ihop medan andra ansåg att den 
bidrar till den långsiktiga ekonomiska planeringen. En del såg revisionen som en onödig 
kostnad medan andra ansåg att den gav ett seriöst intryck mot intressenterna.  
 
I ett mindre företag som inte har separation mellan ägare och styrning kan en revisor vara till 
nytta genom att till exempel lösa interna agentproblem inom företaget och att effektivisera 
processerna i företaget.125 
 
Den genomförda studien visar att hälften av respondenterna kommer att behålla sin nuvarande 
revisor vid en slopad revisionsplikt. Medan cirka trettio % av respondenterna inte kommer att 
behålla sin revisor och cirka tjugo % vet ännu inte hur de kommer att göra. Respondenterna 
fick chansen att tala om vad som skulle få dem att behålla revisionen i företaget om den blir 
frivillig. Även här förekommer varierande svar från respondenterna, som bland annat uppger 
att ömsesidig respekt och förtroende för företagets situation och problemområden samt en bra 
relation med revisorn skulle göra att de får ut ett mervärde av revisionen. Vissa respondenter 
uppgav prissänkning som en möjlighet till att behålla revisionen. I studien framgår att 46,9% 
anser att revisionskostnaden är betungande men lika många anser att den inte är det och 9,4% 
vet inte. 
 
Slutligen framkommer att majoriteten (ca 70%) av respondenterna är positiva till revisionen 
och kommer att behålla revisionen även när den blivit frivillig, främst för olika kontrollbehov. 
Medan cirka sexton % av respondenterna inte kommer att behålla revisionen, med 
motiveringen att de finner helt enkelt ingen nytta av den. En del kommer istället att välja köpa 
                                                 
121 Svanström, T., (2008) Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & Media, Umeå 
Universitet, sid 46  
122 Bennet, R., Robson, P., (2003) Changing Use of External Business Advice and government Supports by 
SME:s in the 1990s , Regional Studies, Vol 37, Nr 8, sid 795-811 
123 Gooderham, P., Tobiassen, A., Döving, E., Nordhaug, O., (2004), Accountants as Sources of Business Advice 
for Small Firms, International Small Business Journal, Vol 22, Nr 1, sid 5-22 
124 Abdel-Khalik, R.,(1993), Why Do Private Companies Demand Auditing? A Case for Organizational Loss of 
Control, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol 8, Nr 1, sid 31-52 
125 Knechel, R., Niemi, L., Sundgren, (2008) Determinants of Auditor Choice; Evidence from a small client 
market,  International Journal of Auditing, Vol 12 65-88 
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in revisionsnära tjänster vid behov. Resterande valde att inte svara, varav några lämnade 
kommentarer som ”vet ej” och ”kanske”. 
 

5.6 Sambandsanalys 
För att kunna tolka studien ytterligare gjordes även en form av sambandsanalys som i första 
steget plockar fram vilka oberoende variabler i enkäten som påverkar den beroende variabeln 
och i andra steget analyserar styrkan på påverkan. Här framkommer då att det är ett antal 
variabler som påverkar mycket starkt resultatet på den beroende variabeln – valet att behålla 
revisionen. De variabler som starkt påverkade detta var respekt och kontakter mellan företag 
och revisor. Dessa variabler är alltså avgörande och har ett starkt samband med företags val 
att behålla revisionen.   
 

5.7 Slutdiskussion 
Studiens syfte var att med kvantitativ metod försöka förklara hur småföretagaren ser på nyttan 
med revisionen, revisionsnäratjänster och hur relationen med den revisor de har idag påverkar 
framtida beslut om att behålla revisionen när revisionsplikten slopas. Utifrån bakgrund och 
historik identifierades ett antal frågeställningar som ligger till grund för studien. 
 
I inledande kapitlet lyftes Thorells åsikt fram som talade om att det även kan finnas en 
potentiell nytta med revisionen. Nytta som han beskriver som mångfasetterad och 
företagsspecifik, men att den kan förbättra kvaliteten på de finansiella rapporterna och genom 
det minska problemen med informationsasymmetri mellan företagsledningen och ägarna. I 
den studie som genomförts i detta arbete på de små företagen som är ägarledda kan nyttan 
kopplas till ett snarlikt scenario men istället för att minska problem mellan företagsledning 
och ägare så är det mellan det ägarledda företaget och dess intressenter som nyttan med 
revisionen uppstår. Vid en analys tolkas sedan studiens resultat som att företagaren väljer att 
ha kvar revisionen för att det skall fungera som en garanti åt intressenterna och kontroll av 
interna rutiner.  
 
I en analys av studiens resultat blir även ett antal av studiens antaganden verifierade. 
Resultatet visar att om småföretagaren uppfattar att revisorn behandlar dem i hög grad med 
respekt leder det till att småföretagaren finner nytta med relationen och väljer att behålla 
samarbetet även vid slopad revisionsplikt. Även när småföretagaren uppfattar att 
kommunikationen med revisorn är god och omfattande, att de även får feedback från revisorn, 
leder det till att småföretagaren kommer att behålla samarbetet även vid slopad revisionsplikt. 
Övriga variabler som inte påverkar valet att behålla revisionen var för sig men som 
tillsammans med respekt och kommunikation med revisorn bidrar till ett fortsatt samarbete är; 
småföretagarens behov av bokförings- rådgivning, liksom småföretagarens behov av andra 
tjänster, samt revisorns branschkännedom. Resultatet i studien kan även sägas stödjas av 
agentteorin, eftersom valet att behålla revisionen bottnar i ett kontrollbehov hos företagen av 
olika karaktär. Behov att kontrollera de interna rutinerna för att kunna säkerställa att 
intressenterna känner sig bekväma med den information som kommer från företaget. I 
debatterna kring revisionsplikten för småföretagen belyser debattörerna även den kostnad som 
uppstår i samband med revisionen. Det talas om att kostnaden är betungande för småföretagen 
och att de skulle gynnas av att slippa den. I studien kommer inte kostnaden fram som en 
avgörande faktor, utan verkar vara av mindre betydelse. Nyttan med revisionen värderas alltså 
högre än vad den kostar att genomföra. Revisionen verkar vara en uppskattad kontroll av det 
lilla företaget som ger företagsledaren en trygghetskänsla, vilket leder till att nyttan uppfattas 
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så stor att majoriteten av småföretagarna 68,8 % behåller revisionen även när den blir frivillig.  
Relationen som har byggts upp under många år mellan företagarna och revisorn genom den 
lagstadgade revisionsplikten, kommer att vara väldigt värdefull vid valet av fortsatt 
samarbete. Eftersom relationen bevisligen är av stor vikt, är den värdefull vid slopandet av 
plikten och valet att frivilligt välja revision och/eller revisionsnäratjänster. De mest 
signifikanta attribut som påverkar företagen i valet av ett fortsatt revisionssamarbete är; 
 
 
Signifikanta attribut 
   

 

 
  
 
 
 
  
 
Modell över signifikanta variablers betydelse i det fortsatta samarbetet mellan revisor och småföretaget. 126 
 

5.8 Förslag till fortsatta studier 
Eftersom förslaget nu har antagits och skall börja gälla från och med den 1 november 2010 
skulle det intressanta vara att göra en uppföljningsstudie förslagsvis ett eller två år efter att 
förslaget börjat gälla. Dels för att få reda på hur välinformerade småföretagen är kring den 
nya lagen och hur många småföretag som valt bort revisionen. Förslagsvis bör studien även 
söka ta reda på orsakerna kring varför småföretagen väljer att ha kvar revisionen eller ej. Ett 
annat förslag på fortsatta studier är att ta kontakt med de företag som valt bort revisionen för 
att ta reda på hur deras intressenter har reagerat och hur de upplever att företaget har 
påverkats både ekonomiskt (genom att slippa kostnaden för revisionen) och i trovärdighet. 
 

                                                 
126 De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents and 
consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1, omarbetad till vår studie. 

 
Respekt 
 
Kommunikation 
 

 
Frivillig revision 



   

 1 

KÄLLFÖRTECKNING 
 

Böcker 
 
Aczel, A. (1999) Complete business statistics. Fourth edition. Singapore: McGraw-Hill. 
 
Anderson, D.R., Sweeney, D.J. & Williams, T.A. (1999) Statistics for business and 
economics. Seventh Edition, Thomson. (Enligt Svanström, T. Revision och Rådgivning 2008) 
 
Backman, J., (1998), Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, sid 31 
 
Edling, C., Hedström, P., (2003), Kvantitativa metoder: Grundläggande analysmetoder för 
samhälls- och beteendevetare, Studentlitteratur, Lund, sid 87-102 
 
Hair, J.F. Jr.; Black, William C.; Babin, Barry J. & Anderson, R. E. (2010) (HBBA): 
Multivariate Data Analysis. A Global Perspective, 7th ed., Upper Saddle River et al.: Pearson. 
New Jersey, USA. Sid. 16-17 
 
Holme & Solvang (1997), Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund, sid 13-15, 76-77, 150 
 
Jacobsen, D., (2002), Vad, hur och varför – om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Studentlitteratur, Lund, sid 14 
 
Johansson, S-E., (2005) Uppdrag Revision, Revisorsrollen i mindre ägarledda företag., SNS 
Förlag, sid 196-197 
 
Johansson A.W., & Academia Adacta AB. Att förstå rådgivning till småföretagare. 1997:48-
50, 52-53 
 
Körner, S., Wahlgren, L. (2005). Statistiska metoder, Studentlitteratur, Lund, Sid. 14, 183. 
 
Lekvall, P., Wahlbin, C., (1993), Information för marknadsföringsbeslut, IHM Förlag AB, 
Göteborg 
 
Malhotra, Naresh K. och Birks, David F. (2000). Marketing research: An applied approach, 
Pearson Education. Sid. 500ff 
 
May, T., (1997), Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, sid 19, 113-118, 
120, 139-140 
 
Pallant, Julie. (2005). SPSS: Survival manual.  Open University Press: Sydney. Sid. 226, 259. 
 
Svanströn, T., (2004) Revisorn som rådgivare. En studie av mindre och medelstora företags 
relation till revisorn, Licentiatuppsats, FE-Pukblikationer: 2004:179, Handelshögskolan vid 
Umeå universitet. Sid 45-50. 
 



   

 2 

Svanström, T., (2008) Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende, Print & 
Media, Umeå Universitet, sid 26, 44-46 
 
Thurén, T., (1991), Vetenskapsteori för nybörjare. Liber AB, Stockholm, sid 19-21 
 
Vejde, O., Leander, E., (2005). Ordbok i statistik, Olle Vejde förlag, Morgongåva. Sid. 53. 
 
Wallerstedt, E., (2005) Uppdrag Revision - Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i 
Sverige under hundra år, SNS Förlag, sid 24 
 
Wallerstedt, E. (2005) Kriser och konsolidering: revisionsbranschen i Sverige under hundra 
år. I Johansson S-E., Häckner, E. & Wallerstedt, E. (red) Uppdrag Revision. Stockholm: SNS 
Förlag. Sid 24-39 
 
Wahlgren Lars, SPSS steg för steg. Upplaga 2:1. Studentlitteratur 2005, 2008. (s. 126) 
 

Vetenskapliga artiklar 
 
Abdel-Khalik, R., (1993), Why Do Private Companies Demand Auditing? A Case for 
Organizational Loss of Control, Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol 8, Nr 1: 31-
52 
 
Altman, Edward I. (1968). ”Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of 
Corporate Bankruptcy”, The Journal of Finance, Vol. 23, no. 4, Sid. 589-609. 
 
Beaver, William H. (1966). ”Financial Ratios as Predictors of Failure”, Journal of 
Accounting. Research, No.3, Sid 71-111. 
 
Bennet, R., Robson, P., (2003) Changing Use of External Business Advice and government 
Supports by SME:s in the 1990s , Regional Studies, Vol 37, Nr 8: 795-811 
 
Carey, P., Simnett, R., Tanewski, G., (2000) Volunatary Demand for Internal and External 
Auditing by Family Businesses, Auditing: A journal of Practice & Theory, Vol 19, 
Supplement 
 
Collis, J., Jarvis, R., Skerratt, L., (2004), The demand for the audit in small companies in the 
UK,  Accounting and Business Research, Vol 34, Nr 2: 87-100 
 
De Ruyter, K., Wetzels, M., (1999) Commitment in auditor-client relationships: antecentents 
and consequences, Accounting, Organizations and Society, Vol 24, nr 1: 57-75 
 
Golen, Catanach & Moeckel (1997) The frequency and seriousness of communication 
barriers in the auditor-client realtionship Business Communication Quarterly, Vol 60, Nr 3: 
23-37 
 
Gooderham, P., Tobiassen, A., Döving, E., Nordhaug, O., (2004), Accountants as Sources of 
Business Advice for Small Firms, International Small Business Journal, Vol 22, Nr 1: 5-22 
 



   

 3 

Kleinman, G., Palmon, D., (2001) Understanding Auditor-Client Relationships: A multi-
faceted analysis, Markus Wiener Publishers Princeton, sid 1-2 
 
Knechel, R., Niemi, L., Sundgren, (2008) Determinants of Auditor Choice; Evidence from a 
small client market, International Journal of Auditing, Vol 12: 65-88 
 
Power, M., (1997), The Audit Society, Rituals of Verification, Oxford University press, sid 17 

Debattartiklar 
 
Balans, Tidskrift utgiven av FAR SRS, nr 3/2007:21 
 
Balans, Tidskrift utgiven av FAR SRS, nr 10/2007:27-28, 46 
 
Balans, Tidskrift utgiven av FAR SRS, nr 11/2007:22-23 
 
Balans, Tidskrift utgiven av FAR SRS, nr 3/2008:39 
 
Balans, Tidskrift utgiven av FAR SRS, nr 4/2008:6-7 
 
Balans, Tidskrift utgiven av FAR SRS, nr 5/2008:32 
 
Balans, Tidskrift utgiven av FAR SRS, nr 8-9/2008:20:21 

Rapporter/utredningar 
 
78/660/EEG, artikel 11, sid 33 
 
Svensson, B (2008) SOU – Statens Offentliga utredningar 2008:32, sid  6, 13, 37-38, 70, 119, 
130, 154-158, 177, 259. 
 
Thorell, P., Norberg, C., (2005), Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, sid 
12, 25-28 
 
Thorell, P., Norberg, C., (2005) Revisionsplikten i småföretag, sid 6, 9-16 

Lagar & direktiv 
 
ABL 9:1 
 
FARs Revisionsbok 2004:48, 52 
 
Dir.2006:96, 128 

Elektroniska källor 
 
Internet 
 
Pressmeddelande, www.regeringen.se, 25 mars 2010 
 



   

 4 

BILAGOR 

Enkätstudie 
 
Bakgrundsdata 
 

1. Företagets namn:   (OBS! Kommer ej att redovisas, endast i 
avprickningssyfte för våran del.) 

 
2. Hur många arbetar på företaget? (inklusive ägaren)  personer 

 
3. Hur stor omsättning hade ni det senaste räkenskapsåret?  kr 

 
4. Vilket år registrerades företaget som ett aktiebolag? År: 

 
5. I vilken bransch verkar ert företag huvudsakligen i? 

 
            Tillverkning         Handel        Tjänste        Annat  
 

6. Vilken huvudsaklig befattning har ni i företaget? 
 

     Företagsledare    
     Ekonomichef/ekonomiansvarig    
     Annan befattning: 
 

7. Vilken revisionsbyrå anlitar ni? 
 

     Öhrlings PricewaterhouseCoopers        Annan: 
     Deloitte    
     Ernst & Young 
     Grant Thornton 
 

Revisionsnära tjänster 
 

8. Anlitar ni någon utomstående person/företag för löpande bokföring?  
  

    Ja, företagets revisionsbyrå         Ja, någon annan 
    Ja, en annan revisionsbyrå      Nej 
    Ja, en annan ekonomi-/redovisningsbyrå 
 

9. Anlitar ni någon extern person/företag för upprättande av årsbokslut och årsredovisning? 
 

    Ja, företagets revisionsbyrå         Ja, någon annan 
    Ja, en annan revisionsbyrå      Nej 

          Ja, en annan ekonomi-/redovisningsbyrå 
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10. Vilka tjänster har ni störst behov av? Avseende: 
 
Skatterådgivning                Litet behov….1….2….3…4…5….Stort behov 
Rådgivning i löpande bokföring      Litet behov….1….2….3…4…5….Stort behov 
Bokslut och årsredovisning               Litet behov….1….2….3…4…5….Stort behov 
Annat:                 Litet behov….1….2….3…4…5….Stort behov 
 

11. Vilka/vilken av följande anlitar ni främst vid någon av föregående rådgivningstjänster? 
 

    Företagets revisionsbyrå      
    En annan revisionsbyrå   

          En annan ekonomi-/redovisningsbyrå 
    Annan: 

 

Relationen med revisorn 
 

12. Placera in Er relation med revisorn på skalan: 
 
Rent professionell ------1-------2-------3------4------- Familjär 

 
13. Vad anser ni vara viktiga inslag för en fungerande relation?  
 

 Oviktigt  Ganska 
viktigt 

Viktigt Otroligt 
viktigt 

Gemensamma värderingar     
Engagemang i Er relation     
Stort informationsutbyte och feedback     
Att revisorn är lyhörd för Era önskemål 
och åsikter 

    

Förtroende     
Respekt     

 
14. Upplever ni att er revisor visar dessa egenskaper i er relation och i så fall i vilken 

omfattning?  
 Aldrig  Sällan Ibland Ofta Alltid 
Gemensamma värderingar      
Engagemang i Er relation      
Stort informationsutbyte och 
feedback 

     

Att revisorn är lyhörd för Era 
önskemål och åsikter 

     

Förtroende      
Respekt      
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15. Hur upplever ni att kommunikationen med er revisor fungerar?  
 

 

 
16. Anser ni att Er revisor har den erfarenhet och kompetens som ert företag behöver?  
 

    Ja     Nej     Vet inte 
 
 

Kontakter med revisionsbyrån 
 

17. Under hur lång tid har ni anlitat nuvarande revisionsbyrå? Antal år:      
 

18. Hur många gånger har ni varit i personlig kontakt med er revisionsbyrå under det 
senaste året? 

          0 ggr      9-15 ggr 
          1-2 ggr      16-30 ggr 
          3-8 ggr      31 ggr eller mer 
 

19. I vilken omfattning förekommer följande typer av kontakter mellan ert företag och er 
revisionsbyrå? Kryssa för i en av kolumnerna för varje typ av kontakt nedan: 

 
Typ av kontakt Aldrig  Sällan Ibland Ofta 
Telefonsamtal     
E-post/Internet     
Brev per post     
Någon vid rev.byrån besöker företaget     
Någon från företaget besöker rev.byrån     

 
20. I vilka av följande frågor och i vilken omfattning kontaktar ni er revisionsbyrå: 

 
Typ av frågor Aldrig  Sällan Ibland Ofta 
Revision     
Redovisning     
Bokslut     
Skatterådgivning     
Generationsskiften     
Ombildning av företaget     
Andra tjänster:     
 

21. Hur väl anser ni att revisorn är insatt i just er bransch? 
 

Inte alls------1-------2-------3------4-------5--------- Mycket väl 
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Värdet av revision 
 

22. Vad är er uppfattning om vad revisionen innebär för ert företag? 
 

 

 
23. Vad tycker ni att revisionen bidrar med till ert företags utveckling? 
 

 

 
24. Kommer ni att behålla er nuvarande revisor som rådgivare om revisionen i småföretag 

blir frivillig?  
  

    Ja     Nej     Vet ej 
 
 
25. Vad skulle kunna få er att behålla revisionen i ert företag även om den blir frivillig?  
 

 

 
26. Anser ni att kostnaden för revisionen av ert företag är betungande?  
 

    Ja     Nej     Vet inte 

 

27. Om ni väljer bort revision i framtiden, tror du att det skulle påverka ert företags 
trovärdighet? (t ex på hur era kunder, leverantörer och er bank ser på er kreditvärdighet)  

   
    Ja     Nej     Vet inte 

 

28. Kommer ni att behålla revisionen när det blir frivilligt?       �     Ja          �     Nej 
 
Motivera: 
 

 
Tack för Er medverkan! 
 
Vänliga Hälsningar 
Åsa Danielsson & Linda Kristoffersson 



   

 8 

Om ni önskar att ta del av resultaten från studien skriv ner er kontaktinformation nedan: 
 
Namn: 
Företagsnamn: 
E-post: 
Adress: 

 
 

Vid eventuella frågor om enkäten, ring eller skicka ett mail till: 
 
Åsa Danielsson 
Kyrklägdan 18 
830 15 Duved 
070-563 95 19 
sajn0600@student.miun.se 
 
Linda Kristoffersson  
Allégatan 32  
831 45 Östersund 
070-517 04 95 
likr0500@student.miun.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


