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Sammanfattning 
Vid införandet av undantagsregeln från revisionsplikt i Sverige den 1 november 2010 antogs 

relativt låga gränsvärden. Att länder tillämpar låga gränsvärden till en början hör inte till 

ovanligheterna. England och Danmark antog exempelvis låga gränsvärden för undantag från 

revisionsplikt till en början för att sedan öka dem succesivt. England antog EUs maximala 

gränsvärden 10 år efter införandet av undantagsregeln. En sådan utveckling kan även tänkas 

ske i Sverige, särskilt med tanke på att utredningen som gjordes på uppdrag av svenska 

regeringen rekommenderade EUs maximala gränsvärden redan vid införandet av undantaget 

från revisionsplikt.  

I denna studie har vi kartlagt efterfrågan på revision bland företag som skulle omfattas av 

undantag från revisionsplikt om Sverige antar EUs maximala gränsvärden. Utifrån 223 

enkätsvar har efterfrågan på revision identifierats och analyserats. 21 % av företagen bedöms 

ha en tillräckligt negativ efterfrågan på revision för att inte fortsätta med revision vid utökade 

undantag från revisionsplikt. 42 % av företagen bedöms som osäkra medan 37 % av företagen 

bedöms ha en tillräckligt positiv efterfrågan på revision för att fortsätta med revision. 

Faktorerna externa ägare, företagsstorlek, företagsskuldsättning och upplevd intern nytta 

påverkar efterfrågan på revision. I studien konstateras inget samband mellan valet att anlita en 

Big 4 byrå och efterfrågan på revision. Det konstateras inte heller något samband mellan 

branschtillhörighet och efterfrågan på revision.  
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Nyckelord: Efterfrågan på revision, frivillig revision, obligatorisk revision 

Summary 

When Sweden introduced voluntary audit in 1 November 2010 low thresholds were adopted. 

Countries often adopt low thresholds for exemption from the audit requirement in the 

beginning and then gradually increase them over time. England and Denmark adopted, for 

example, low thresholds for exemption in the beginning and then they gradually increased 

them. England adopted the EU maximum thresholds 10 years after the introduction of the 

exemption from the audit requirement. This increase might take place in Sweden. Especially 

considering that the investigation that was made on behalf of the Swedish government 

recommended the EU maximum thresholds for exemption from the audit requirement already 

in the introduction.  

In this study, we mapped the demand for audit among firms that would be subject for 

exemption from the audit requirement if Sweden adopts the EU maximum thresholds. Based 

on 223 survey responses, the demand on audit was identified and analyzed. 21 % of the 

companies were considered to have an enough negative demand on audit to not continue with 

audit if the company were exemption from the audit requirement. 42 % of the companies were 

considered as unsure, while 37 % of the companies were considered to have an enough 

positive demand on audit to continue with audit even if they were exemption from the audit 

requirement. The factors external owners, company size, company debt and internal 

advantage affect the demand on audit. This study found no correlation between the choice to 

employ a Big 4 firm and the demand on audit. A correlation between industry category and 

the demand on auditing was also not found. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Företagsledningen har normalt sett bäst kännedom om företagets verksamhet och ekonomiska 

ställning. Det innebär att företagsledningen oftast har ett informationsövertag gentemot 

externa aktieägare och andra intressenter. Denna problematik resulterar i att aktieägare och 

andra intressenter känner ett behov av tillförlitlig redovisningsinformation (Healy & Palepu, 

2001). Tillförlitlig redovisningsinformation ökar möjligheterna för en effektiv 

resursallokering i en marknad. Det är något som kan anses vara betydelsefullt för enskilda 

investerare men även för andra intressenter och samhället i stort (Öhman, 2007). Dedman et 

al. (2014) menar att tillförlitlig redovisningsinformation är en kollektiv nyttighet som varje 

part kan använda utan att det bidrar till dess kostnad eller minskar dess tillgänglighet för andra 

användare. Genom regler och lagar kan normgivare säkerställa utbudet av tillförlitlig 

redovisningsinformation (Niemi et al., 2012).  

Det råder dock delade meningar om reglering verkligen skapar optimala förhållanden i en 

marknad. När det gäller tillförlitlig redovisningsinformation har argument framförts som 

menar att reglering inte är nödvändig. Marknaden kan anses vara självreglerad där utbudet av 

tillförlitlig redovisningsinformation kommer att styras av efterfrågan (Svensson, 2008). 

Revisionens betydelse och funktion är ett väl diskuterat och utforskat område. Forskare är 

överens om att revision kan användas som ett kontrollverktyg för att öka tillförlitligheten i 

den redovisade informationen som företagen upprättar (Collis et al., 2004; Knechel et al., 

2008). Seow (2001) menar att revision är något positivt för de flesta företagen men 

konstaterar att revision även kan innebära en betydelsefull kostnad. Denna kostnad anses vara 

särskilt problematisk för de absolut minsta företagen. Det kan förklaras av att dessa företag 

vanligtvis befinner sig i en miljö där intressenterna tenderar att vara nära företaget (Deadman 

et al., 2014). Att dessa företag ska ha möjlighet att bespara denna kostnad är ett av de 

huvudsakliga skälen till att ett flertal länder infört undantag från revisionsplikt för små företag 

(Collis et al., 2004; Lennox & Pittman, 2011). Normgivare menar att företag kommer att 

behålla revision trots undantag från revisionsplikt om det är fördelaktigt för dem att göra det 

(Dedman et al., 2014). 

Vid ett möte 2007 påpekade Europeiska rådet att det är nödvändigt med kraftfulla insatser för 

att säkerställa europeiska företags konkurrenskraft och överlevnad. Att minska företagens 

administrativa bördor ansågs som betydelsefullt. Revisionsplikt bland mindre företag 

beskrevs som ett område som bör prioriteras av medlemsländerna (Svensson, 2008). Sedan 

1978 finns det ett EU direktiv som anger att medlemsländerna har möjlighet att stifta lagar 

som undantar företag av särskild storlek från revisionsplikt. För att bli undantagen från 

revisionsplikt får inte företag överstiga mer än ett gränsvärde. De maximala gränsvärdena som 

EU direktivet anger är nettoomsättning 8 800 000 euro, balansomslutning 4 400 000 euro och 

antal anställda 50 (Collis, 2010). Niemi et al. (2012) visar att tiden för införandet av 

undantagsregeln skiljer sig åt mellan medlemsländerna. Nederländerna var bland de första 

länderna att införa undantagsregeln. Landet antog regeln 1978 och började tillämpa 

direktivets maximala gränsvärden direkt (Svensson, 2008). England införde regeln 1994 och 

antog låga gränsvärden till en början för att sedan successivt öka dem och anta EU direktivets 
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maximala gränsvärden tio år senare. Det första nordiska landet att införa undantagsregeln från 

revisionsplikt var Danmark som gjorde det 2006. Likt England antog Danmark låga 

gränsvärden för att sedan öka dem successivt. Dock tillämpar landet ännu inte EUs maximala 

gränsvärden (Collis, 2012). Det är vanligt att länder vid införandet av undantag från 

revisionsplikt tillämpar låga gränsvärden till en början för att sedan öka dem. Det kan bero på 

att beslutsfattare känner en oro över vilka konsekvenser som regler om undantag från 

revisionsplikt medför. Det problematiska är framförallt att fastställa lämpliga gränsvärden 

(Collis, 2012).  

Detta är en problematik som även finns i Sverige. En utredning på uppdrag av svenska 

regeringen kom fram till att undantag från revisionsplikt var att föredra och rekommenderade 

att Sverige vid införandet skulle anta de maximala gränsvärdena som EU direktivet tillåter 

(Svensson, 2008). Vid införandet av slopad revisionsplikt den 1 november 2010 sattes 

gränsvärdena dock betydligt lägre (Svanström & Sundgren, 2012). Något som är i likhet med 

både England och Danmark (Collis, 2012). Enligt ABL 9:1 omfattas svenska aktiebolag av 

undantagsregeln från revisionsplikt om de inte överstiger mer än ett gränsvärde för vart och 

ett av de två senaste räkenskapsåren. Gränsvärdena är antal anställda 3, nettoomsättning 3 000 

000 kr och balansomslutning 1 500 000 kr. Dessa gränsvärden innebar att ca 72 % av de 

privata företagen i Sverige omfattades av undantag från revisionsplikt (Svanström & 

Sundgren, 2012). Enligt Brännström (2013) beräknas en ny utredning starta i Sverige våren 

2015 som ska undersöka och överväga möjligheterna att höja gränsvärdena för undantag från 

revisionsplikt i Sverige. 

Tidigare studier visar att en majoritet av företagen som kan komma att omfattas av undantag 

från revisionsplikt är positivt inställda till att anlita revisor. En studie som undersökte företags 

inställning till revision i England visar att 63 % av företagen skulle fortsätta att anlita revisor 

trots undantag från revisionsplikten (Collis et al., 2004). Svanström (2008) undersökte 

inställningen till att frivilligt anlita revisor hos små och medelstora svenska företag. Resultatet 

visar att 68 % av företagen var positivt inställda till revision och sade att de skulle välja att 

fortsätta låta en revisor granska företagets räkenskaper utan lagkrav. Det finns även studier 

som visar att majoriteten av företagen faktiskt fortsätter att anlita revisor trots att de är 

undantagna från revisionsplikt. Lennox & Pittman (2011) genomförde en studie i England 

som visar att 67 % av företagen fortsatte att anlita revisor trots undantag från revisionsplikt. 

Dedman et al. (2014) kom i England fram till att företagens tendens att fortsätta med revision 

minskar ju längre tid som passerar från införandet av undantagsregeln. De kom fram till att 71 

% av företagen som ingick i studien fortsatte med revision första året, 60 % av företagen 

anlitade revisor även andra året och 52 % tredje året. 

En faktor som tenderar att påverka efterfrågan på revision är förekomsten av externa ägare. 

Ingår inte alla aktieägare i företagsledningen efterfrågas generellt revision i större 

utsträckning (Collis et al., 2004; Lennox & Pittman, 2011; Senkow et al., 2001; Svanström, 

2008). Det förklaras av att både företagsledningen och ägarna är nyttomaximerande individer. 

Det innebär att företagsledningen inte nödvändigtvis behöver fatta beslut som 

överensstämmer med ägarnas intressen. Denna problematik resulterar i att ägarna känner ett 

behov av kontroll av företagsledningen (Jensen & Meckling, 1976). En annan faktor som 
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tenderar att påverka efterfrågan på revision är storleken på företaget. Collis et al. (2004) 

konstaterade ett positivt samband mellan företagsstorlek och inställningen till att fortsätta med 

revision vid undantag från revisionsplikt. Något som även bekräftas i andra studier (Lennox & 

Pittman, 2011; Senkow, 2001; Svanström, 2008). Sambandet kan förklaras av att nyttan med 

revisionen tenderar att öka i förhållande till dess kostnad när storleken på företaget stiger 

(Lennox & Pittman, 2011). Företag med hög skuldsättning tenderar att efterfråga revision i 

större utsträckning än företag som finansierar verksamheten genom egna medel (Collis et al., 

2004; Tauringana & Clarke, 2000). Är verksamheten finansierad genom egna medel är 

externa finansiärer inte lika viktiga. Det resulterar i att revision efterfrågas i mindre 

utsträckning (Tauringana & Clarke, 2000).  

Collis et al. (2004) kom även fram till att företags uppfattning om den interna nyttan med 

revision påverkar benägenheten att frivilligt anlita revisor trots undantag från revisionsplikt. 

De kom fram till ett positivt samband mellan upplevd intern nytta och efterfrågan på revision. 

Sambandet bekräftas även av Svanström (2008). Det finns ett positivt samband mellan valet 

att vid revisionsplikt anlita en Big 4 byrå och benägenheten att fortsätta med revision vid 

undantag från revisionsplikt. Svanström (2008) kom fram till att företag som anlitar en Big 4 

byrå i större utsträckning anser att de kommer att fortsätta med revision vid undantag från 

revisionsplikt än företag som anlitar en annan byrå. Dedman et al. (2014) redovisade en 

liknande slutsats. Resultatet visar att företag som anlitar en Big 4 byrå innan undantag från 

revisionsplikt faktiskt fortsätter med revision vid undantag från revisionsplikt i större 

utsträckning än företag som anlitade en mindre byrå. Det finns tecken som tyder på att det 

även finns ett samband mellan branschtillhörighet och efterfrågan på revision vid undantag 

från revisionsplikt. Svanström (2008) kom fram till att företag som tillhör branschkategorin 

tillverkande företag är mer benägna att fortsätta med revision än företag som tillhör 

branschkategorierna tjänste- och handelsföretag.  

1.2 Problemformulering 
Det är problematiskt att fastställa lämpliga gränsvärden för vilka företag som ska undantas 

från revisionsplikt (Collis, 2012). England och Danmark antog låga gränsvärden för slopad 

revisionsplikt till en början för att sedan öka dem. Exempelvis antog England EUs maximala 

gränsvärden 10 år efter införandet av undantagsregeln (Collis, 2010). En sådan utveckling kan 

tänkas ske i Sverige, särskilt med tanke på att utredningen som gjordes inför införandet av 

undantagsregeln från revisionsplikt rekommenderade EUs maximala gränsvärden (Svensson, 

2008). Collis (2012) menar att det finns en oro bland beslutsfattare vilka konsekvenser slopad 

revisionsplikt medför. Det är därför av intresse att undersöka efterfrågan på revision bland 

svenska företag som skulle omfattas av en eventuell höjning av gränsvärdena till EUs 

maximala. Det finns studier som har undersökt vilka faktorer som kan påverka företags 

efterfrågan på revision (Collis et al., 2004; Dedman et al., 2014; Lennox & Pittman, 2011; 

Senkow, 2001; Svanström, 2008). Niemi et al. (2012) påpekar dock att resultat från sådana 

studier är svåra att applicera i andra länder eftersom gränsvärdena skiljer sig åt. Det är därför 

ett intressant område att studera och utifrån detta formuleras följande frågeställningar: 
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• Hur ser efterfrågan på revision ut bland företagen som skulle omfattas av en höjning 

av gränsvärdena till EUs maximala för undantag från revisionsplikt i Sverige?  

• Påverkar faktorerna externa ägare, företagsstorlek, företagsskuldsättning, intern nytta, 

byråtillhörighet och branschtillhörighet efterfrågan på revision?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att kartlägga efterfrågan på revision bland aktiebolag som skulle 

komma att omfattas av slopad revisionsplikt om Sverige antar EUs maximala gränsvärden. 

Studien syftar vidare till att analysera om faktorerna externa ägare, företagsstorlek, 

företagsskuldsättning, intern nytta, byråtillhörighet (Big 4 eller mindre byråer) och 

branschtillhörighet påverkar företagens efterfrågan på revision. Med vetskap om efterfrågan 

och vilka faktorer som påverkar efterfrågan bland företagen är målet med studien att 

identifiera långsiktiga konsekvenser av en höjning till EUs maximala gränsvärden i Sverige. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Behov av tillförlitlig redovisningsinformation  
En kritisk utmaning för varje marknadsekonomi är en optimal fördelning mellan sparande och 

investeringar. Företag vill locka till sig externa investerare för att finansiera sina investeringar 

och affärsidéer. För investerare är situationen komplicerad både före och efter investeringen. 

Situationen kan beskrivas som matchningsproblem som uppstår framförallt på grund av två 

anledningar. För det första har företag normalt sett övertaget informationsmässigt och har 

incitament för att överdriva företagets värde. Investerare ställs då inför ett 

”informationsproblem” vid tidpunkten för investeringen. För det andra när investeraren väl 

har genomfört investeringen och blivit ägare har företagsledningen incitament att inte alltid 

agera i ägarnas intresse, vilket skapar ett ”agentproblem”. Denna problematik resulterar i ett 

behov av tillförlitlig redovisningsinformation (Healy & Palepu, 2001). 

2.1.1 Informationsproblem 
Informationsproblem även kallat ”lemons problem” kan beskrivas som informationsskillnader 

mellan företag och investerare. Anta exempelvis att en marknad består av hälften ”bra” 

investeringsobjekt och hälften ”dåliga” investeringsobjekt. Om investeraren inte kan skilja 

dem åt kan företagsledningen för de ”dåliga” investeringsobjekten hävda att de är lika 

värdefulla som de ”bra” investeringsobjekten. Det resulterar i att investeraren inte kan skilja 

dem åt och värderar alla lika högt och riskerar därmed att värdera de ”dåliga” 

investeringsobjektet för högt och de ”bra” investeringsobjekten för lågt (Healy & Palepu, 

2001). Informationsproblematiken återfinns även i relationen mellan företag och långivare. 

Konflikt kan antas vara naturlig mellan två parter, särskilt i affärsmässiga sammanhang 

(Senkow et al., 2001). För att långivare ska kunna bedöma risken vid banklån behövs 

information om företaget. Kostnaden för denna insamling står företaget för i form av räntor 

och andra avgifter, det resulterar i att företagsledningen är intresserade av att minska 

kostnaden för insamlingen av information. Kostnaden kan antas bli lägre om företaget själva 

upprättar redovisningsinformation än att långivaren ska samla in informationen själv (Jensen 

& Meckling, 1976). Eftersom det är företagen själva som samlar in och upprättar den 

ekonomiska informationen efterfrågas oberoende kontroller för att minimera 

informationsskillnaderna mellan parterna (Healy & Palepu, 2001). 

2.1.2 Agentproblem 
Ett agentproblem uppstår när investeringen väl är genomförd och ägarna inte spelar en aktiv 

roll i företagsledningen (Healy & Palepu, 2001). Företagsledningen anlitas av ägarna för att 

handla och agera i deras intressen, ett kontrakt upprättas och företagsledningen får betalt för 

genomförd prestation (Jensen & Meckling, 1976). Eisenhardt (1989) menar att ett 

agentproblem uppstår på grund av att målsättningen mellan företagsledningen och ägarna kan 

skilja sig åt och att det är dyrt för ägarna att kontrollera om företagsledningen fullföljer det 

upprättade kontraktet. Problematiken har sin grund i att företagsledningen har ett 

informationsmässigt övertag över ägarna. Således finns en tydlig koppling mellan 

agentproblemet och informationsproblemet. Agentproblemet medför att företagsledningen 

nödvändigtvis inte alltid behöver fatta beslut som stämmer överens med ägarnas intressen. 
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Det finns huvudsakligen två möjliga sätt för ägarna att lösa agentproblemet och försäkra sig 

om att företagsledningen agerar i deras intresse och fullföljer kontraktet. Ägarna kan belöna 

eller kontrollera företagsledningen (Healy & Palepu, 2001). Ett bonusavtal kopplat till det 

redovisade resultatet kan fungera som en belöning och kan öka incitamenten för 

företagsledningen att agera i ägarnas intressen. Kontraktet innebär att företagsledningen måste 

redovisa ekonomisk information. Ett högre redovisat resultat betyder högre bonus för 

företagsledningen (Eisenhardt, 1989). I en sådan situation kan företagsledningen ha 

betydelsefull information som inte ägarna får ta del av. Dessa typer av kontrakt skapar 

incitament för företagsledningen att manipulera det redovisade resultatet för att maximera sitt 

eget intresse, vilket skapar ett behov av kontroll och tillförlitlig redovisningsinformation 

(Healy & Palepu, 2001). 

2.2 Revision för att öka redovisningens tillförlitlighet 
Med utgångspunkt från informations- och agentproblemtiken uppstår ett behov av tillförlitlig 

redovisningsinformation på grund av begränsad insyn (Healy & Palepu, 2001). 

Informationsproblem skapar en efterfrågan på information medan agentproblem snarare 

skapar en efterfrågan på övervakning. För att garantera kvaliteten i den redovisade 

informationen anlitar ägarna ofta en oberoende revisor som granskar räkenskaperna, den 

främsta anledningen är att kostnaden för övervakning antas minska. Denna kostnad kan 

företagsledningen själva vara intresserade av att minska, vilket medför att även de efterfrågar 

revision. Företagsledningen har incitament att låta en revisor granska räkenskaperna om 

fördelarna med revisionen överstiger nackdelarna som den för med sig (Wallace, 2004). 

Informationen i företags årsredovisningar är inte endast till nytta för aktieägarna. Den är även 

avsedd för andra intressenter som anställda, kunder, leverantörer, kreditgivare och samhället i 

stort (Knechel et al., 2008). Knechel & Willekens (2006) hävdar att efterfrågan på revision 

ökar om utfallet av revisionen är av betydelse för intressenter. 

Revision är till nytta för samhället eftersom ekonomiska brott och bedrägerier tenderar att 

minska. Exempelvis kan skattefusk medföra en snedvriden konkurrens där skattefuskande 

företag kan slå ut andra företag (Svensson, 2008). Öhman (2007) menar att tillförlitlig 

redovisningsinformation skapar förutsättningar för en effektiv resursallokering, vilket anses 

vara betydelsefullt för enskilda investerare men även för andra intressenter och samhället i 

stort. Sanktionerad granskning av företags redovisade information är således inte bara till 

värde för investerare utan också för kreditgivare, anställda, leverantörer, kunder och 

myndigheter. Seow (2001) påpekar att revision är något positivt för de flesta företagen men 

konstaterar att det finns en betydelsefull nackdel, kostnaden. Det är en nackdel som är 

avgörande och har stor innebörd, särskilt ansträngande är kostnaden för de absolut minsta 

företagen. Att företag ska ha möjlighet att bespara denna kostnad är ett av de huvudsakliga 

skälen till att ett flertal länder infört slopad revisionsplikt för mindre företag (Collis et al., 

2004; Lennox & Pittman, 2011). När det gäller redovisningens tillförlitlighet har argument 

framförts där uppfattningen är att marknaden är självreglerad. I en sådan marknad kommer 

företag som missköter sin redovisning att slås ut och inte överleva. Även om dessa företag 

missköter sig anses det inte vara av ekonomisk betydelse utifrån samhällets perspektiv, det 
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har på senare tid visat sig att revision generellt inte är effektivt för att bekämpa 

skattebedrägerier (Svensson, 2008). 

2.3 Undantag från revisionsplikt 
Genom olika politiska mekanismer kan normgivare reglera utbudet av tillförlitlig 

redovisningsinformation till ägare och andra intressenter (Niemi et al., 2012). Informationen 

som återfinns i företags årsredovisningar har ett kollektivt värde och som med de flesta andra 

samhällsnyttiga produkter finns en oro för att för lite och felaktig information ska nå den 

kollektiva marknaden om den inte sker genom reglering. Utifrån detta marknadsmisslyckande 

perspektiv borde företag genom tvång och reglering få sin redovisade information granskad 

för att säkerställa att ägare och andra som befinner sig i kollektivet får tillförlitlig information. 

Motståndarna till detta argument menar att avreglering inte medför minskad samhällsnytta, 

istället blir samhällsnyttan optimal eftersom att efterfrågan styr utbudet. Detta är ett 

resonemang som har fått stort utrymme i debatten om revisionspliktens avskaffande för 

mindre företag eftersom det anses leda till en friare marknad där resurser kan användas på ett 

effektivare sätt (Lennox & Pittman, 2011). Avskaffandet av revisionsplikt bygger på 

regleringsfilosofin ”cost-benefit analys” som innebär att om inte fördelarna av en tvingande 

regel kan påvisas vara större än nackdelarna regeln för med sig så avskaffas regeln (Svensson, 

2008). 

2.3.1 Undantag från revisionsplikt i andra länder inom EU 
Europeiska rådet betonade vid ett möte 2007 att kraftfulla insatser är nödvändiga för att 

minska företagens administrativa bördor och säkerställa europeiska företags konkurrenskraft. 

Området revision bör särskilt prioriteras av medlemsländerna eftersom det innebär en 

betydande kostnad för företag. Särskilt betungande är kostnaden för mindre företag och 

förenklade regler i frågan skulle gagna dessa företag (Svensson, 2008). 

Enligt EUs fjärde direktiv ska aktiebolags årsredovisningar och bokslut kontrolleras och 

granskas av en revisor, sedan 1978 finns det dock möjligheter för medlemsländerna att 

undanta företag av särskild storlek från revisionsplikten. För att bli undantagna från 

revisionsplikt får inte företag överstiga mer än ett gränsvärde. De maximala gränsvärdena som 

EU fastställt är nettoomsättning 8 800 000 euro, balansomslutning 4 400 000 euro och antal 

anställda 50 (Collis, 2010). Niemi et al. (2012) visar att tidpunkten för införandet av regler 

som undantar vissa företag från revisionsplikt skiljer sig åt mellan medlemsländerna. 

Nederländerna införde regeln 1978 och antog då direktivets maximala gränsvärden. Landet 

var bland de första att införa undantagsregeln från revisionsplikt (Svensson, 2008). England 

införde regeln 1994 och tillämpade till en början lägre gränsvärden för att sedan anta EU 

direktivets maximala gränsvärden tio år senare. Danmark införde undantagsregeln 2006 och 

var därmed det första nordiska landet. Även Danmark införde låga gränsvärden för att sedan 

öka dem successivt. Det är problematiskt att medlemsländerna tillämpar olika gränsvärden 

eftersom det kan leda till en ojämn konkurrens mellan företagen (Collis, 2010).  

2.3.2 Undantag från revisionsplikt i Sverige 
Den 31 mars 2008 blev utredningen klar som hade till uppgift att undersöka om obligatorisk 

revision för små företag var nödvändig i Sverige. Den kom fram till att slopad revisionsplikt i 
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Sverige var att föredra och rekommenderade att alla privata aktiebolag som inte uppfyller mer 

än ett av EUs maximala gränsvärden bör omfattas av den slopade revisionsplikten (Svensson, 

2008). Vid införandet av slopad revisionsplikt den 1 november 2010 sattes gränsvärdena 

betydligt lägre än de maximala som utredningen rekommenderade. Enligt ABL 9:1 omfattas 

företag som inte överstiger mer än ett gränsvärde för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren. Gränsvärdena är antal anställda 3, nettoomsättning 3 000 000 kr och 

balansomslutning 1 500 000 kr (Svanström & Sundgren, 2012). De främsta orsakerna till att 

utredningen rekommenderade EUs maximala gränsvärden i Sverige var att lägre gränsvärden 

riskerar att leda till konkurrensfördelar för företag i andra EU länder med högre gränsvärden 

(Svensson, 2008). En utredning som beräknas starta våren 2015 ska undersöka och överväga 

möjligheterna till att höja gränsvärdena för undantag från revisionsplikt i Sverige 

(Brännström, 2013).  
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3. Tidigare forskning om efterfrågan på revision  

3.1 Efterfrågan på revision  
En studie genomförd 2001 undersökte 32 privata små aktiebolags benägenhet att fortsätta med 

revision vid undantag från revisionsplikt. Resultatet visar att 53 % anser att de frivilligt skulle 

fortsätta med revision trots undantag från revisionsplikten (Seow, 2001). En annan studie som 

syftade till att beskriva konsekvenserna av kommande höjningen av gränsvärdena till EUs 

maximalt tillåtna 2004 i England kom fram till att 63 % av företagen som ingick i studien 

uppgav att de skulle fortsätta anlita revisor trots undantag från revisionsplikt. Studien bygger 

på data från 1999 och bestod av 384 företag som skulle komma att beröras av de höjda 

gränsvärdena 2004 i England (Collis et al., 2004). Lennox & Pittman (2011) genomförde en 

liknande studie i England men använde istället data från år 2005. Datamängden bestod av 

5139 företag som hade berörts av de höjda gränsvärdena. Resultatet visar att 67 % av 

företagen som hade omfattats av höjningen 2004 fortsatte att anlita revisor trots undantag från 

revisionsplikt.  

Dedman et al. (2014) genomförde en studie som syftade till att undersöka företags val att 

faktiskt fortsätta med revision trots undantag från revisionsplikt över ett antal år. Resultatet 

visar att 71 % av företagen som ingick i studien fortsatte med revision första året de blev 

undantagna från revisionsplikt. 60 % av företagen anlitade revisor även andra året och 52 % 

tredje året. Företagens benägenhet att fortsätta med revision minskade således ju längre tid 

som passerade från införandet. Forskarna menar att företag sannolikt väljer att fortsätta med 

revision till en början trots att nackdelarna med revisionen överstiger fördelarna. Det beror på 

att undantag från revisionsplikt innebär en omställning och osäkerhet för företag. Svanström 

(2008) undersökte efterfrågan på revision bland små och medelstora svenska företag. 

Forskaren kom fram till att 68 % av företagen efterfrågade revision och skulle välja att 

fortsätta låta en revisor granska företagets räkenskaper frivilligt utan lagkrav. Datamängden 

samlades in 2006 och omfattade 421 företag. Collis et al. (2004) menar att uppfattningen om 

nyttan respektive kostnaden som revisionen för med sig har en avgörande betydelse vid valet 

att anlita revisor frivilligt. Tidigare studier visar att majoriteten av företagen efterfrågar 

revision. Därför formuleras följande hypotes: 

H1. Majoriteten av företagen som skulle omfattas av undantag från revisionsplikt om Sverige 

antar EUs maximala gränsvärden har en positiv efterfrågan på revision. 

3.2 Faktorer som påverkar efterfrågan på revision 

3.2.1 Externa ägare 
Det kan antas att både företagsledningen och ägarna är nyttomaximerande individer som 

agerar utifrån sina egna intressen. Eftersom företagsledningen har ett informationsövertag 

behöver de nödvändigtvis inte alltid fatta beslut som överensstämmer med externa ägares 

intressen. Det är i princip omöjligt för ägarna att kontrollera företagsledningen utan att en 

kostnad uppstår (Jensen & Meckling, 1976). Revision anses då vara ett kostnadseffektivt 

verktyg som ökar tillförlitligheten i den redovisade informationen (Allee & Yohn, 2009; 

Seow, 2001; Tauringana & Clarke, 2000). Collis (2012) menar att förespråkare för slopad 
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revisionsplikt hävdar att denna problematik framförallt förekommer i stora företag. I företag 

som omfattas av slopad revisionsplikt är företagsledningen och ägare vanligtvis samma 

personer. Det resulterar i att nyttan med revisionen inte överstiger kostnaden i alla företag och 

att det då är rimligt att företag har möjlighet att välja. Utifrån ett agentperspektiv uppstår 

efterfrågan på revision när företagsledningen är skild från ägarna. Studier konstaterar att 

efterfrågan på revision tenderar att öka om det finns ägare utanför företagsledningen (Collis et 

al., 2004; Lennox & Pittman, 2011; Senkow et al., 2001; Svanström, 2008). Utifrån detta 

formuleras följande hypotes: 

H2. Det finns ett positivt samband mellan förekomsten av externa ägare och efterfrågan på 

revision. 

3.2.2 Företagsstorlek 
Att efterfrågan på revision ökar i takt med företagsstorleken är ett allmänt accepterat 

argument. Forskare är överens om att när storleken på företaget stiger så tenderar nyttan att 

öka i förhållande till kostnaden (Allee & Yohn, 2009; Lennox & Pittman, 2011). Det kan vara 

en förklaring till att efterfrågan på revision tenderar att öka med storleken på företaget (Collis 

et al., 2004; Lennox & Pittman, 2011; Senkow, 2001; Svanström, 2008). En annan förklaring 

kan vara att antalet transaktioner tenderar att öka med företagsstorleken och därmed behovet 

av kontroll och granskning av räkenskaper. Ju större företaget är desto mindre anses 

marginalkostnaden för revisionen vara. Det kan bero på att tidsspillet en revision medför är 

mer kostsam ju mindre företaget är. Ett annat argument som har framförts är att kostnaden i 

stor utsträckning utgörs av fasta kostnader (Tauringana & Clarke, 2000).  

Lennox & Pittman (2011) menar att den ökade efterfrågan på revision beror på att 

agentkostnaden tenderar att öka i takt med företagets storlek. Den ökade agentkostnaden kan 

förklaras av att det finns ett behov av att återta kontroll. I takt med att storleken på företaget 

växer så försvagas ledningens kontroll över verksamheten. Revision minskar risken för 

bedrägerier och säkerställer effektiviteten, det är således ett verktyg som kan kompensera för 

ledningens förlorade kontroll (Knechel et al., 2008). Allee & Yohn (2009) menar att 

normgivare har som målsättning att fastställa gränsvärden för undantag från revisionsplikt till 

en nivå där kostnaden generellt inte överstiger nyttan. Det anses dock vara en i princip 

omöjlig uppgift eftersom nyttan i förhållande till kostnaden av revision inte kan beskrivas 

enbart via storlekskategorierna omsättning, antal anställda och balansomslutning (Collis, 

2012). Det är dock klarlagt att efterfrågan på revision tenderar att öka med företagsstorleken. 

Därför formuleras följande hypotes: 

H3. Det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och efterfrågan på revision. 

3.2.3 Företagsskuldsättning 
Den redovisade informationen förmedlar en bild av företags ekonomiska ställning och ger 

långivare en möjlighet att bedöma förmågan att betala räntor och amorteringar. Revision ökar 

tillförlitligheten i den redovisade informationen och kan därmed minska risken för långivare 

(Seow, 2001). Detta påstående bekräftas av Lennox & Pittman (2011) och Blackwell et al. 

(1998) som kom fram till att företag som anlitar revisor tenderar att ha lägre räntekostnader än 

företag som inte anlitar revisor. Revision har störst påverkan på räntekostnaden i mindre 
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företag, nyttan av revision i förhållande till lånekostnader tenderar dock att minska ju större 

företaget är. Det kan bero på att långivares förtroende tenderar att öka i takt med företagets 

storlek (Blackwell et al., 1998). Allee & Yohn (2009) menar att reviderade räkenskaper 

förefaller vara av betydelse för små företag och deras relationer med långivare. Collis (2012) 

påstår att en stor del av företagen som omfattas av slopad revisionsplikt inte finansierar sin 

verksamhet genom långivare och att den minskade räntekostnaden inte är av betydelse i dessa 

företag. Studier konstaterar ett positivt samband mellan efterfrågan på revision och 

skuldsättning (Collis et al., 2004; Tauringana & Clarke, 2000).  

Sambandet får stöd ur ett agentteoretiskt perspektiv. Det kan antas att ägarnas beteende 

förändras i takt med företagets skuldsättning. Vid hög skuldsättning ökar incitamenten för 

företagsledning att genomföra riskfyllda investeringar, ägarna kan då försöka övervälta risken 

på långivare. Långivaren kan försöka motverka detta genom att ingå kontrakt med företag om 

en viss skuldsättning. Denna skuldsättning rapporteras via den redovisade informationen. 

Lever företaget inte upp till denna skuldsättning finns incitament för företagsledningen att 

manipulera redovisningen (Jensen & Meckling, 1976). Utifrån detta formuleras följande 

hypotes:  

H4. Det finns ett positivt samband mellan företagsskuldsättning och efterfrågan på revision. 

3.2.4 Intern nytta 
Att revision kan fungera som ett kontrollverktyg som kan förbättra den interna kontrollen är 

ett allmänt accepterat argument (Collis et al., 2004). Mindre företag uppfattar generellt den 

interna nyttan av revision som högre än stora företag. Det kan tänkas bero på att större företag 

till skillnad från små företag har rutiner och system som är mer välutvecklade samt en högre 

intern kunskap om redovisning (Knechel et al., 2008). Revision kan även bidra till en ökad 

effektivitet. Revisorer innehar kunskaper som kan påverka företagsledningen att se över 

befintliga redovisningssystem som i sin tur kan bidra till att systemen blir effektivare (Tabone 

& Baldacchino, 2003). Knechel et al. (2008) menar att revision kan bidra till att anställda blir 

mer motiverade kring redovisningsarbetet eftersom de vet att redovisningen kommer att 

revideras.  

I mindre företag är det möjligt för ledningen att kontrollera verksamheten genom att direkt 

övervaka företaget. När företag växer försämras dock möjligheten till insyn och det kan bli 

problematiskt att fortsätta kontrollera verksamheten. De anställda kan då börja se till sitt 

nyttomaximerande och tillgodose sig av verksamhetens resurser eller utföra bedrägerier som 

kan bli kostsamma för företagsledningen (Knechel et al., 2008). Collis et al. (2004) kom fram 

till ett positivt samband mellan upplevd intern nytta och efterfrågan på revision. Vilket även 

bekräftas av (Svanström, 2008). Utifrån detta har följande hypotes formulerats.  

H5. Det finns ett positivt samband mellan intern nytta och efterfrågan på revision. 

3.2.5 Big 4 
Det har tidigare framförts att Big 4 byråer har högre kvalitet på revision än mindre byråer. Det 

kan förklaras av att Big 4 byråer har en mångårig erfarenhet av marknaden, expertkunskap 

inom området samt ett etablerat förtroende. Revisorer som tillhör Big 4 debiterar generellt ett 
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högre arvode än revisorer som tillhör andra byråer (Choi et al., 2010; Sundgren & Svanström, 

2013). Craswell et al. (2002) menar att företag anlitar Big 4 revisorer trots högre arvoden 

eftersom de vill ge sken av att de är seriös och ärlig med den ekonomiska informationen samt 

att deras redovisning är tillförlitlig.  

Svanström (2008) menar att valet av revisionsbyrå vid revisionsplikt kan tänkas vara ett mått 

som kan påverka benägenheten att fortsätta med revision vid undantag från revisionsplikt. 

Forskaren konstaterar ett positivt samband mellan valet att anlita Big 4 byråer och 

inställningen till att fortsätta med revision vid undantag från revisionsplikt. Dedman et al. 

(2014) visar att företag som anlitade Big 4 byråer innan undantag från revisionsplikt i större 

utsträckning faktiskt fortsätter med revision vid undantag från revisionsplikt. Utifrån detta 

formuleras följande hypotes: 

H6. Det finns ett positivt samband mellan valet att anlita Big 4 och efterfrågan på revision. 

3.2.6 Bransch 
Efterfrågan på revision kan skilja sig åt mellan olika branscher. I en bransch där det i stor 

utsträckning förekommer komplexa transaktioner kan revision bli mer kostsamt. Det kan 

därför antas att företag som är verksamma i branscher som genererar höga arvoden inte 

frivilligt efterfrågar revison i lika hög utsträckning (Senkow, 2001). I verksamheter såsom 

handels- och tillverkande företag där det finns tillgångar som är omfattande eller svåra att 

värdera upplevs ofta revision generera högre värde och nytta i jämförelse med andra 

branscher (Pong & Whittington, 1994). I tjänsteföretag kan revision vara av mindre värde då 

det ofta inte finns något lager eller tillgångar. Därmed kan redovisningen i dessa företag vara 

mindre besvärlig och innefatta mindre situationer där värdering är problematiskt. Därmed kan 

dessa företag i lägre utsträckning vara i behov av revision (De Ruyter, 1999). Svanström 

(2008) kom fram till att tillverkande företag tenderar att i större utsträckning vara positivt 

inställda till revision vid undantag från revisionsplikt. Således formuleras följande hypotes: 

H7. Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och efterfrågan på revision. 
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4. Metod 

4.1 Litteratursökning och källkritik  
I studien har vi huvudsakligen utgått från vetenskapliga artiklar som är peer reviewed 

klassificerade. Det innebär att artiklarna har blivit granskade av professionellt kunniga inom 

området. Vi har undvikit att använda studentuppsatser eftersom dessa inte ansågs vara 

tillräckligt tillförlitliga. Dock så förekommer en doktorsavhandling i studien. Eftersom den 

har genomgått en omfattande granskning valde vi att inkludera den i studien. Det förekommer 

också ett blogginlägg av Dan Brännström som är generalsekreterare i FAR. Det innebär en 

risk för partiskhet eftersom FAR är en branschorganisation för revisorer. Med anledning av 

det har källan använts i begränsad utsträckning.  

Litteraturen har sökts fram genom databasen Primo via Mittuniversitetets bibliotek. Vi har 

även identifierat relevant litteratur genom att vi har följt upp referenser som forskare refererat 

till. I metodkapitlet har metod och statistikböcker använts. Dessa böcker är inte i lika stor 

utsträckning vetenskapliga som artiklarna men är allmänt erkända. I litteratursökningen har vi 

strävat efter att hitta aktuell litteratur. Detta var inte alltid möjligt vilket innebär att även äldre 

artiklar har använts. Trots sin ålder har dessa artiklar ansetts relevanta för vår studie eftersom 

resonemang som förs i dessa fortfarande är aktuella.  

4.2 Synsätt, ansats och datainsamlingsmetod 
Denna studie syftade till att förutsäga möjliga konsekvenser om Sverige antar EUs maximala 

gränsvärden. Således fanns en strävan efter att kunna förutsäga och generalisera resultaten. Vi 

har därmed utgått från den positivistiska kunskapssynen. Något som ofta följer detta synsätt är 

en deduktiv forskningsansats vilket även vi har implementerat i denna studie. Denna ansats 

har ett fokus på kopplingen mellan empiri och teori (Bryman & Bell, 2013 s. 45). Hypoteser 

har formulerats utifrån befintlig forskning för att sedan prövas utifrån empiriska 

observationer.  

Vi har valt att tillämpa en kvantitativ metod vid datainsamlingen. För att kunna besvara syftet 

med studien ansåg vi det vara viktigt att samla in datamängden på ett strukturerat sätt, vilket 

ökar möjligheterna att kunna generalisera resultatet (Bryman & Bell, 2013 s. 81). En nackdel 

som ofta riktas mot den kvantitativa datainsamlingsmetoden är att forskaren inte kommer 

studieobjekten nära (Yin, 2007 s. 25). Detta ansågs dock inte vara nödvändigt för att uppfylla 

vårt syfte med studien. Vi har istället varit måna om att nå ut till många företag på en kort tid. 

Detta hade inte varit möjligt med en kvalitativ datainsamlingsmetod. 

4.3 Urval 
Studiens primära syfte är att kartlägga efterfrågan på revision bland aktiebolag som skulle 

komma att omfattas av slopad revisionsplikt om Sverige antar EUs maximala gränsvärden. 

Denna studie omfattar således svenska aktiebolag som inte överstiger följande gränsvärden: 

• Nettoomsättning 81 548 720 kr  

• Balansomslutning 40 774 360 kr 

• Antal anställda 50 
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Eftersom EUs maximala gränsvärden angavs i euro var en omvandling till svenska kronor 

nödvändig. Valutakursen hämtades från riksbankens hemsida, den 2 maj 2015 var en euro 

värd 9,2669 kr. Studien omfattar inte aktiebolag som redan är undantagna från revisionsplikt i 

Sverige. Därför inkluderas endast aktiebolag som översteg följande värden: 

• Nettoomsättning 3 000 000 kr  

• Balansomslutning 1 500 000 kr 

• Antal anställda 3 

För att identifiera företag som omfattas av en eventuell höjning av gränsvärdena användes 

databasen Infotorg som vi fick tillgång till via Mittuniversitetets bibliotek. Via filter i 

databasen begränsades sökningen utifrån tidigare nämnda kriterier om nettoomsättning, 

balansomslutning och antal anställda. För att bli undantagna från revisionsplikt behöver inte 

alla tre kriterier uppfyllas, vi kunde dock inte identifiera företag som uppfyllde två av tre 

kriterier. Därför begränsades sökningen till företag som uppfyller alla tre kriterier. Vidare 

omfattade sökningen endast aktiva aktiebolag. Motiveringen till det är att endast aktiva 

aktiebolag är relevanta för studiens syfte. Sökningen resulterade i 55 781 företag. Av dessa 

var 99 nystartade företag inom 18 månader. Vi såg en risk i att inkludera dessa eftersom de 

kan tänkas inte ha tidigare erfarenhet av revision och bör därför ha svårt att uttala sig om 

revision. Begräsningar i filtreringen i databasen Infotorg medförde att vi endast kunde 

identifiera dessa företag men inte direkt exkludera dem. Därför fördes alla 55 781 företag över 

till ett Excel-dokument och de 99 nystartades företagen söktes manuellt upp för att sedan 

exkluderas ur dokumentet. Efter denna justering återstod 55 682 företag.  

 

Vid kvantitativa undersökningar är det praktiskt taget alltid aktuellt med ett urval. Det beror 

på att resurserna ofta är begränsade och att det därför vanligtvis är omöjligt att undersöka hela 

populationen (Bryman & Bell, 2013 s. 120). För att resultatet från ett urval i en studie ska gå 

att generalisera över populationen krävs att urvalet är representativt. Ett representativt urval 

kan beskrivas som en mindre kopia av populationen (Thurén, 2007 s. 75). Ett representativt 

urval var av betydelse i vår studie eftersom resultaten syftade till att generaliseras. Generellt 

kan det antas att ett representativt urval blir följden då sannolikhetsurval tillämpas. 

Sannolikhetsurval kan beskrivas som ett urval som valts på slumpmässig grund, vilket innebär 

att sannolikheten för respektive enhet att ingå i urvalet är känd (Bryman & Bell, 2013 s. 121). 

För denna studie var framförallt metoderna obundet slumpmässigt urval och stratifierat 

slumpmässigt urval av intresse. Obundet slumpmässigt urval är den mest använda och 

grundläggande metoden för sannolikhetsurval. Metoden bygger på att varje enhet i 

populationen har samma möjligheter att komma med i urvalet. Stratifierat slumpmässigt urval 

innebär att populationen delas in i olika grupper för att uppnå en proportionell representation 

av dessa och sedan utförs ett urval i varje grupp (Bryman & Bell, 2013 s. 121-123).  

 

Ett problem vi reflekterade över var att antalet företag varierade kraftigt beroende på storlek. 

Genom att använda ett stratifierat slumpmässigt urval och dela in företagen i grupper skulle 

det ha varit möjligt att säkerställa en proportionell fördelning av företagen storleksmässigt. 

Detta ansågs dock inte vara av särskild betydelse i denna undersökning. Vi såg snarare en risk 
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i att använda denna metod eftersom det skulle kunna påverka generaliserbarheten av 

resultaten. Thurén (2007) menar att det obundna slumpmässiga urvalet generellt är den bästa 

metoden för att generera ett representativt urval. Eftersom studiens syfte är att identifiera 

möjliga konsekvenser av höjda gränsvärden för undantag från revisionsplikt generellt och inte 

i någon särskild storlekskategori valde vi att genomföra ett obundet slumpmässigt urval. För 

att säkerställa att varje enhet i populationen hade exakt samma möjligheter att komma med i 

urvalet använde vi en funktion i Excel som genererade en slumpmässig ordning på enheterna. 

 

I många fall är det problematiskt att fastställa urvalets storlek. Det beror på att storleken 

påverkas av ett flertal olika faktorer och överväganden. Det finns inga generella riktlinjer för 

hur stort ett urval behöver vara. Vid beräkningen av storleken på urvalet bör en kompromiss 

mellan tid, pengar och behovet av precision genomföras (Bryman & Bell, 2013 s 122). Seow 

(2001) menar att det finns svårigheter i att få företagsledare för små företag att medverka i 

enkätstudier. Det kan bero på att företagsledningen ofta är upptagna med kärnverksamheten 

och därmed inte har tid att medverka. En förklaring till att företagsledare undviker att 

medverka i enkäter om efterfrågan på revision kan vara att företagsledaren inte har någon 

kunskap om redovisning och inte känner att de kan bidra. Trots telefonkontakt med företagen 

och upprepade påminnelser blev Seow (2001) svarsfrekvens 34 %. Det fanns dock tecken som 

tydde på att svenska företagsledare tenderar att vara mer benägna på att svara i sådana typer 

av enkätstudier. Svanström (2008) fick en svarsfrekvens på 47 %.  

 

Med utgångspunkt från dessa studier förväntade vi oss ett betydande bortfall. Det var rimligt 

att anta att vår svarsfrekvens skulle vara lägre än både Seow (2001) och Svanström (2008) 

eftersom vår enkät är webbaserad medan forskarna skickade den via post. Det var viktigt att 

säkerställa att vi fick tillräckligt många svar för att kunna genomföra godtagbara statistiska 

analyser. Seow (2001) resultat bygger på svar från 32 företag vilket vi anser vara för lite. 

Svanström (2008) resultat bygger på svar från 421 företag vilket vi anser vara svårt att 

uppfylla medtanke på att vi förväntade oss en lägre svarsfrekvens och i övrigt har mer 

begränsade resurser. Med utgångspunkt i de tidigare studierna ansåg vi att en svarsfrekvens på 

20 % var ett rimligt mål och för att kunna genomföra analysen ville vi åtminstone ha 200 svar, 

vilket innebar att urvalet bestämdes till 1000 företag. Eftersom vi hade en slumpmässig 

ordning i Excel-dokumentet var det möjligt att ta de 1000 första företagen och ändå uppfylla 

kravet om obundet slumpmässigt urval. Företagens e-postadresser letades manuellt upp via 

hemsidan Företagsfakta.se. Första utskicket av enkäten genomfördes den 10 maj 2015 och 

påminnelser skickades sedan ut den 17 och 21 maj 2015. 

4.4 Enkät 
Det finns huvudsakligen två typer av data som kan användas i undersökningar. Data som 

forskaren själv samlat in (primärdata) och data som någon annan samlat in (sekundärdata). 

Primär datainsamling gör det möjligt att samla in aktuell information om ett specifikt problem 

(Bryman & Bell 2013 s. 242). Vi valde att samla in primärdata eftersom vi ansåg att aktuell 

och specifik information var nödvändig för att kunna besvara studiens syfte. Vid kvantitativa 

undersökningar används huvudsakligen enkäter och strukturerade interjuver som 

datainsamlingsmetod. Skillnaden mellan dessa två är att enkäten ofta besvaras utan någon 
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intervjuare närvarande (Fowler, 2013 s. 202). Vi valde att samla in datan via enkäter eftersom 

vi ville undvika intervjueffekter, vilket kan beskrivas som en situation där intervjuaren 

påverkar svaren som respondenten lämnar på frågorna (Bryman & Bell, 2013 s. 162). Vidare 

ansågs enkät vara det mest kostnadseffektiva verktyget för insamlingen av studiens 

datamängd. Av tids- och kostnadsmässiga skäl valde vi att genomföra en webbenkät. 

Verktyget Google formulär användes för att konstruera och samla in respondenternas svar. 

4.4.1 Konstruktion av enkät 
Frågor som ingår i en enkät ska alltid utgå från undersökningens frågeställning eller 

problemformulering. Utifrån denna tumregel bör endast frågor som har med 

problemformuleringen och frågeställningen att göra ingå i enkäten (Bryman & Bell, 2013 s, 

183). Fowler (2013) menar att det är viktigt att frågor som avser att mäta fenomen i 

verkligheten är förankrade i teori och tidigare forskning. Vid utformningen av frågorna i 

enkäten har vi utgått från teori och tidigare forskning. Vi har kopierat frågor rakt av från andra 

studier och när inte det har varit möjligt har vi formulerat frågor utifrån resonemang i teori 

och tidigare forskning. Vid utformningen av enkäten var studierna gjorda av Collis et al. 

(2004) och Svanström (2008) av särskild stor betydelse eftersom där fanns det publicerade 

enkäter. Frågorna 1–5 och 9–11 är hämtade från dessa studier medan resterande frågor är 

formulerade med utgångspunkt från resonemang i tidigare forskning och teori. Tabell 1 visar 

vilka frågor som är relaterade till vilken teori och tidigare forskning. 

Tabell 1. Frågornas koppling till teori och tidigare forskning 

Frågor Förtydligande 
Relaterad teori och tidigare 
forskning 

1. Vilken är er huvudsakliga 
befattning i företaget? 

Avser att kontrollera vem som 
besvarar enkäten. Svanström (2008) 

2. Ingår samtliga ägare i 
företagsledningen? 

Avser att mäta förekomsten av 
externa ägare. 

Collis et al. (2004) 
Jensen & Meckling (1976) 
Svanström (2008) 

3. Vilken branschinriktning tillhör ert 
företag huvudsakligen? 

Avser att mäta vilken bransch 
företaget tillhör. 

Senkow (2001) 
Svanström (2008) 

4. Vilken revisionsbyrå anlitar ert 
företag för revision? 

Avser att mäta om företaget anlitar 
Big 4 eller inte. 

Dedman et al. (2014) 
Svanström (2008) 

5. Vilken omsättning hade ert 
företag föregående år? Avser att mäta företagets storlek. 

Collis et al. (2004) 
Senkow (2001) 
Svanström (2008) 

6. Vilken soliditet har ert företag? 
Avser att mäta 
företagsskuldsättning. 

Blackwell et al. (1998) 
Lennox & Pittman (2011) 
Tauringana & Clarke (2000) 

7. Revisionen generar ett 
ekonomiskt värde för ert företag 

Avser att mäta uppfattningen om 
nyttan med revisionen 

Collis et al. (2004) 
Wallace (2004) 

8. Revisionen är en ekonomisk 
börda för ert företag 

Avser att mäta uppfattningen om 
kostnaden med revisionen 

Collis et al. (2004) 
Wallace (2004) 

9. Revisionen förbättrar ert företags 
interna effektivitet 

Avser att mäta den interna nyttan 
med revision 

Knechel et al. (2008) 
Svanström (2008) 
Tabone & Baldacchino (2003) 

10. Revisionen förbättrar ert 
företags interna kontroll 

Avser att mäta den interna nytta 
med revision 

Collis et al. (2004) 
Knechel et al. (2008) 
Svanström (2008) 

11. Revisionen ger trygghet för 
styrelse och VD 

Avser att mäta den interna nytta 
med revision 

Knechel et al. (2008) 
Svanström (2008) 

12. Revisionen innebär fördelar för 
ert företag 

Avser att mäta uppfattningen om 
fördelarna revisionen för med sig Knechel et al. (2008) 

13. Revisionen innebär nackdelar 
för ert företag 

Avser att mäta uppfattningen om 
nackdelarna revisionen för med sig Knechel et al. (2008) 
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Som tabell 1 visar så handlar fråga 1 om vem som besvarar enkäten. Frågan är inte kopplad 

till någon av hypoteserna utan syftar till att kontrollera vem som besvarar enkäten. Det var av 

betydelse för vår studie att personer i företagsledningen besvarade enkäten och med hjälp av 

denna fråga kunde vi kontrollera detta. Frågan har tidigare använts i samma syfte av 

Svanström (2008). Fråga 2 är kopplad till hypotes 2 och avsåg att kontrollera om det finns 

ägare i företaget som inte ingår i företagsledningen. Frågan relateras till agentproblematiken 

som Jensen & Meckling (1976) diskuterar (Se avsnitt 2.1.2). Frågan har tidigare använts av 

Svanström (2008).  

Fråga 3 är relevant för vår studie eftersom med hjälp av den kunde vi identifiera vilken 

branschinriktning företaget verkade i och därmed besvara hypotes 7. Den är direkt hämtad 

från Svanström (2008) men området diskuteras också i Senkow (2001) (Se avsnitt 3.2.6). 

Fråga 4 handlar om vilken revisionsbyrå företaget anlitar för revision. Den har tidigare 

använts av Svanström (2008) men kan också relateras till Dedman et al. (2014). Med vetskap 

om vilken revisionsbyrå företagen anlitade var det möjligt att besvara hypotes 6 (Se avsnitt 

3.2.5). Fråga 5 är kopplad till hypotes 3 (Se avsnitt 3.2.2) och syftar till att undersöka 

företagens omsättning som tidigare har använts som ett mått på företagsstorlek (Collis et al., 

2004; Senkow, 2001; Svanström, 2008). Collis et al. (2004) valde att dela upp omsättning i 

kategorier som innebar 3 möjliga svarsalternativ i sin enkät medan Svanström (2008) valde att 

låta respondenterna fylla i den exakta omsättningen. Användandet av kategorier hade 

inneburit analytiska begränsningar för vår studie. Därför valde vi att fråga om företagens 

omsättning likt Svanström (2008) och inte dela upp den i kategorier som Collis et al. (2004). 

Med hjälp av fråga 6 kunde företagens låneandel identifieras. Frågan är kopplad till hypotes 4 

(Se avsnitt 3.2.3). Fråga 7 och 8 syftade till att mäta respondenternas uppfattning om den 

ekonomiska nyttan och kostnaden med revision och är kopplad till hypotes 1 (Se avsnitt 3.1). 

Frågorna är formulerade utifrån resonemang i Collis et al. (2004). Fråga 9–11 avsåg att mäta 

uppfattningen om den interna nyttan med revision och är kopplad till hypotes 5 (Se avsnitt 

3.2.4). Dessa frågor är hämtade från Svanström (2008). Frågorna 12 och 13 avsåg att mäta 

uppfattningen om nackdelarna och fördelarna som revisionen för med sig och är också 

kopplade till hypotes 1 och är relaterade till resonemang i Knechel et al. (2008) (Se avsnitt 

2.2).  

Tidigare studier som undersökte efterfrågan på revision frågade företagen om de skulle 

fortsätta med revision trots undantag från revisionsplikt (Collis et al., 2004; Seow, 2001; 

Svanström, 2008). Att använda samma tillvägagångsätt i denna studie ansåg vi vara 

problematiskt eftersom en höjning av gränsvärdena för undantag från revisionsplikt till EUs 

maximala i Sverige ligger några år fram. Därför behöver företagen nödvändigtvis inte 

reflekterat över om de ska fortsätta med revision eller inte. Vidare ansåg vi att efterfrågan på 

revision mätt genom uppfattningen om nyttan/fördelar respektive kostnaden/nackdelar gav 

möjlighet att långsiktigt beskriva konsekvenserna av en höjning till EUs maximala 

gränsvärden för undantag från revisionsplikt i Sverige.  

4.4.2 Pilotstudie 
Innan den egentliga undersökningen är det viktigt att genomföra en pilotstudie för att 

kontrollera att frågorna tolkas och fungerar som det är tänkt. Att genomföra en pilotstudie är 
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särskilt viktigt vid enkätundersökningar eftersom det inte finns någon intervjuare närvarande 

som kan reda ut oklarheter. Frågor som respondenterna har svårt att förstå tydliggörs i en 

pilotstudie men det kan även framföras kritik som bidrar till att undersökningen i sin helhet 

blir bättre (Bryman & Bell, 2013 s. 191). Pilotstudien omfattade ekonomistudenter vid 

Mittuniversitetet. Vi valde dessa respondenter eftersom de fanns nära till hands samt att de 

ansågs ha tillräckliga kunskaper för att kunna framför synpunkter om frågorna och enkäten i 

sin helhet.  

Vid pilotstudien framkom sammanfattningsvis att respondenterna upplevde enkäten som 

välstrukturerad, lätt att förstå samt fri från stavfel. Det framkom även att följebrevet var 

intresseväckande och informativt. Synpunkter som framfördes var att fråga 5 och 6 behövdes 

preciseras och att de kunde ta tid att besvara om informationen inte fanns nära till hands samt 

att frågorna kunde upplevas som känsliga. Det resulterade i att justeringar genomfördes där vi 

i fråga 5 förtydligade att svaret skulle anges i tkr. I fråga 6 beskrevs det i vilken form 

soliditeten förväntades bli besvarad samt hur den förväntades vara beräknad. Eftersom det 

upplevdes att dessa frågor kunde ta tid att besvara samt att det kunde vara känsliga uppgifter 

blev dessa frågor icke obligatoriska. Eftersom dessa frågor var av betydelse för vår studie 

valde vi att skriva att vi är medvetna om att de kan ta tid att besvara men att vi är tacksamma 

om de tar sig tid att besvara dessa frågor.  

4.5 Svarsfrekvens och bortfall 
Det första bortfallet i urvalet skedde i samband med inhämtningen av företagens e-

postadresser. 287 av företagen hade ingen registrerad e-postadress, vilket innebar ett bortfall 

redan innan enkätutskicket. Anledningen till att företag inte har registrerade e-postadresser 

kan vara att de försöker undvika spam och andra typer av störningar. Vi lyckades identifiera 

95 e-postadresser genom att kontrollera hemsidor. Resterande 192 företag utan e-postadresser 

ersattes med nya företag från den slumpmässiga ordningen tills vi hade 1000 företag med e-

postadresser. Vi utförde denna åtgärd för att minska studiens bortfall. Problemet med bortfall 

handlar om att enheter lämnar undersökningen i viktiga skeden där risken är att just dessa 

enheter skiljer sig från de som stannar kvar. Vilket kan innebära att gruppen inte längre är 

representativ (Bryman & Bell, 2013 s. 71).  

Vi valde att kontrollera hemsidor på företagen utan e-postadresser för att få ett så fullständigt 

obundet slumpmässigt urval som möjligt. Vi valde att komplettera företagen utan e-

postadresser med nya trots att det innebar en påverkan på det obundna slumpmässiga urvalet. 

Vi ansåg att fördelarna med denna åtgärd översteg nackdelarna eftersom det innebar ett 

minskat bortfall och därmed ökad generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2013 s. 71). Första 

utskicket av enkäten resulterade i 125 svar. Den första påminnelsen resulterade i 74 och den 

andra i 24 svar. Totalt fick vi 223 svar vilket innebär en svarsfrekvens på 22,3 %.  

4.6 Kodning och analys av datamängd 

4.6.1 Kodning 
Via verktyget Googles formulär var det möjligt att exportera svaren till ett Excel-dokument. 

För att kunna analysera svaren var vi dock tvungna att koda om svaren på frågorna 2, 4 och 6–
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13. Svaren på fråga 2 kodades om så att ”Ja” blev 0 och ”Nej” blev 1. Vidare kodades svaren 

på fråga 4 om så att ”Big 4” blev 1 och ”Annan” 0. Svaren på fråga 6 subtraherades med 100. 

Medelvärdet av svaren på frågorna 9-11 beräknades och representerade den interna nyttan. 

För att få fram ett värde på nyttan respektive kostnaden beräknade vi medelvärdet av svaren 

på frågorna 7 och 12 och medelvärdet av svaren på frågorna 8 och 13. Medelvärdet av svaren 

på frågorna 7 och 12 representerade nyttan med revisionen medan medelvärdet av svaren på 

frågorna 8 och 13 representerade kostnaden med revisionen.  

Efterfrågan på revision identifierades genom skillnaden mellan dessa medelvärden. Om nyttan 

hade ett högre värde än kostnaden resulterade det i en positiv efterfrågan. Var fallet det 

motsatta, d.v.s. om nyttan hade ett lägre värde än kostnaden resulterade det i en negativ 

efterfrågan. Exempelvis om nyttan hade värdet 5,5 och kostnaden hade värdet 4 så blev 

efterfrågan 1,5. Hade nyttan värdet 4 och kostnaden värdet 5,5 blev efterfrågan -1,5. För att 

deskriptivt visa efterfrågan på revision bland företagen delade vi in efterfrågan i kategorier.  

Tabell 2. Beskrivning av kategoriserad indelning av efterfrågan på revision 

Starkt 
negativ 

Negativ Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv 

Positiv Starkt positiv 

-9 – -4,1 -4 – -2,1 -2 – -0,1 0 +0,1 – +2 +2,1 – +4 +4,1 – +9 

Tabell 2 visar kriterierna för respektive kategori. Den mörkaste röda kategorin representerar 

företagen med en starkt negativ efterfrågan på revision. Efterfrågan blir mindre negativ ju 

ljusare den röda färgen blir. Företagen i den mörkaste gröna kategorin har en starkt positiv 

efterfrågan på revision. Efterfrågan blir mindre positiv ju ljusare den gröna färgen blir. 

Företagen som hade efterfrågan 0 klassificerades som varken eller eftersom efterfrågan 

varken var negativ eller positiv.  

4.6.2 Analys av datamängd 
För att presentera och analysera den insamlade datamängden använde vi statistikprogrammet 

SPSS. I empiridelen visas deskriptiv statistik genom antal, andel, medelvärde och 

standardavvikelse. Samband visas genom tabeller, diagram, koefficienten som anger 

riktningen och signifikans som visar om resultatet är statiskt signifikant. Signifikansnivån var 

0,05. Erhölls en högre signifikansnivå än 0,05 förkastades hypotesen. För att analysera om 

medelvärdet för efterfrågan på revision var signifikant skild från 0 genomförde vi ett One-

sample t test med mittenvärdet 0. I denna studie var efterfrågan den beroende variabeln och 

externa ägare, företagsstorlek, företagsskuldsättning, intern nytta, byråtillhörighet och 

branschtillhörighet oberoende variabler. För att analysera sambandet mellan efterfrågan på 

revision och faktorerna externa ägare och byråtillhörighet genomförde vi ett Independet-

sample t test. För att analysera sambandet mellan efterfrågan på revision och faktorn 

branschtillhörighet genomförde vi ett Anova test. För att analysera sambandet mellan 

efterfrågan på revision och faktorerna företagsstorlek, företagsskuldsättning och intern nytta 

genomförde vi en linjär regression.  
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4.7 Tillförlitlighet och etiskt förhållningssätt  

4.7.1 Validitet 
Validitet handlar om huruvida indikatorerna som utformats i syfte att mäta begrepp verkligen 

mäter dessa begrepp (Bryman & Bell, 2013 s. 95). För att minimera risken för låg validitet har 

vi använt indikatorerna som härrör från tidigare forskning i största möjliga utsträckning (Se 

avsnitt 4.4). Vi strävade efter att kopiera frågor rakt av som tidigare studier använt och när det 

inte var möjligt formulerades frågor med utgångspunkt från resonemang av tidigare forskning. 

För att stärka validiteten diskuterades även frågorna med vår handledare och 

ekonomistudenter vid ett seminarium. Generaliserbarhet är ett begrepp förknippat med 

validitet (Bryman & Bell s. 102). I denna studie har vi strävat efter en hög generaliserbarhet. 

Vid fastställandet av urvalet valde vi att genomföra ett obundet slumpmässigt urval. 

Motiveringen till det var att vi ville få fram ett representativt urval och minimera risken för 

slumpmässiga tillfälligheter som kunde påverka resultatet. Vi har även försökt att minska 

studiens bortfall genom att endast inkludera företag med e-postadresser i urvalet samt skicka 

påminnelser till de företag som valde att inte besvara enkäten. 

4.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida samma resultat skulle erhållas om undersökningen skulle 

genomföras på nytt, eller om resultaten har påverkats av slumpmässiga och tillfälliga faktorer. 

Det vill säga om mätningarna har utförts på ett tillförlitligt sätt (Bryman & Bell, 2013 s. 48). 

För att öka möjligheterna för en replikering av studien har vi detaljerat beskrivit hur vi har 

gått tillväga vid datainsamling, kodning och bearbetning av datamängden. Vidare har vi även 

valt att publicera följebrevet och enkäten (Se Appendix A). En viktig fråga som hör ihop med 

reliabiliteten är hur respondenternas poäng på en skala är relaterade till deras poäng på de 

andra skalorna som behandlar samma fenomen. För att kontrollera detta utförs vanligtvis ett 

Cronbach’s alpha test, ett värde på 0,7 är en tumregel för en acceptabel nivå (Bryman & Bell, 

2013 s. 95). Vi valde att genomföra ett Cronbach’s alpha på indikatorerna som mäter intern 

nytta, kostnaden/nackdelar och nyttan/fördelar. Samtliga tester erhöll ett värde över 0,7 (Se 

Appendix B).  

4.7.3 Etiskt förhållningssätt 
I studien har vi förhållit oss till de etiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram. 

Principerna innehåller krav om information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande 

(Vetenskapsrådet, 2011). För att uppfylla dessa krav formulerades en beskrivning om studien 

i följebrevet som skickades med enkäten. Vidare förtydligades det i följebrevet att det var 

frivilligt att delta i undersökningen samt att företagen försäkrades anonymitet. För att uppfylla 

denna försäkran inkluderades inga namn på företagen i studien. Detta var praktiskt taget 

omöjligt eftersom det inte gick att identifiera respondenternas namn genom Google formulär. 

All information från respondenterna förvarades på ett säkert sätt och har endast använts i 

denna studie.  
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5. Empiri och analys  

5.1 Deskriptiv statistik 
I följande avsnitt visas deskriptiv statistik av den insamlade datamängden. Avsnittet består av 

två delar. Den första delen presenterar svaren från nominalskalorna och den andra delen visar 

svaren från kvot- och intervallskalorna. 

5.1.1 Deskriptiv statistik nominalskalor  
Tabell 3. Deskriptiv statistik nominalskalor  

Fråga Antal Andel Kumulativ procent 
Vilken är er huvudsakliga befattning i företaget?    
Företagsledare/VD 154 69 % 69 % 
Ekonomichef/ekonomiansvarig 51 23 % 92 % 
Övrigt 18 8 % 100 % 
Total 223 100 %  
Ingår samtliga ägare i företagsledningen?    
Ja 175 78 % 78 % 
Nej 48 22 % 100 % 
Total 223 100 %  
Vilken revisionsbyrå anlitar ert företag för revision?    
Big 4 95 43 % 43 % 
Annan 128 57 % 100 % 
Total 223 100 %  
Vilken branschinriktning tillhör ert företag 
huvudsakligen?    
Handel 55 25 % 25 % 
Tillverkning 44 20 % 45 % 
Tjänste 116 52 % 97 % 
Övrigt 8 3 % 100 % 
Total 223 100 %  

Som vi kan se överst i tabell 3 uppgav 154 personer att deras huvudsakliga befattning i 

företaget var företagsledare/VD, 51 svarade att de var ekonomichef/ekonomiansvarig och 18 

uppgav en annan befattning. Exempel på befattningar som kategoriserades under övrigt var 

office manager, ekonomidirektör och delägare. Alla befattningarna i kategorin övrigt ansågs 

rimligtvis ha tillräckliga kunskaper för att kunna uttala sig om företagets uppfattning om 

revision. Det framgår att i majoriteten av företagen ingick samtliga ägare i företagsledningen, 

175 svarade ja medan 48 svarade nej. 95 företag anlitade Big 4 byråer medan 128 anlitade 

mindre byråer. Vidare var 55 företag inom handel, 44 inom tillverkning och 116 inom 

tjänstesektorn. 8 företag representerade övrigt.  
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5.1.2 Deskriptiv statistik kvot- och intervallskalor 
Tabell 4. Deskriptiv statistik kvot- och intervallskalor 

Fråga Antal Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 
Revisionen generar ett 
ekonomiskt värde för ert 
företag 223 5,525 2,636 1 10 
Revisionen innebär fördelar 
för ert företag 223 5,673 2,624 1 10 
Revisionen är en ekonomisk 
börda för ert företag 223 5,300 2,615 1 10 
Revisionen innebär 
nackdelar för ert företag 223 4,170 2,555 1 10 
Beräknad efterfrågan på 
revision 223 +0,863 3,888 -8 +9 
Vilken omsättning hade ert 
företag föregående år 212 24 285 tkr 21 134 tkr 3 084 tkr 80 331 tkr 
Vilken soliditet har ert 
företag 186 45,09 % 20,63 % 3,50 % 92,00 % 
Revisionen förbättrar ert 
företags interna effektivitet 223 4,081 2,550 1 10 
Revisionen förbättrar ert 
företags interna kontroll 223 5,296 2,800 1 10 
Revisionen ger trygghet för 
styrelse och VD 223 6,251 2,972 1 10 
Beräknad intern nytta 223 5,209 2,505 1 10 

I den övre delen av tabell 4 kan vi se att alla indikatorer för efterfrågan hade liknande 

medelvärde förutom frågan om nackdelar. Den beräknade efterfrågan är medelvärdet av 

indikatorerna ekonomiskt värde och fördelar minus medelvärdet av indikatorerna ekonomisk 

börda och nackdelar (5,525+5,673)/2 - (5,300+4,170)/2 =0,863. I den beräknade efterfrågan 

är minimivärdet -8 och maximivärdet +9. Vidare framgår att 212 respondenter valde att 

besvara frågan om företagets omsättning. Medelvärdet är 24 285 tkr och standardavvikelsen 

21 134 tkr. Minimivärdet är 3084 tkr och maximivärdet 80 331 tkr. 186 respondenter valde att 

besvara frågan om företagets soliditet, där medelvärdet är 45,09 % och standardavvikelsen 

20,63 %. Det framgår också att trygghet för styrelse och VD har det högsta medelvärdet 

(6,251) av indikatorerna för intern nytta följt av förbättrar den interna kontrollen och 

förbättrar den interna effektiviteten. Den beräknade interna nyttan är medelvärdet av de tre 

indikatorerna (4,081+5,296+6,251)/3 = 5,209.  

5.2 Hypotesprövning 
I följande avsnitt besvaras studiens hypoteser om efterfrågan på revision och vilka faktorer 

som påverkar efterfrågan. För att identifiera möjliga konsekvenser av höjning till EUs 

maximala gränsvärden i Sverige genomförs en djupare analys om efterfrågan på revision 

under respektive avsnitt. 

5.2.1 Efterfrågan på revision 
Tabell 5. Efterfrågan på revision 

Antal Medelvärde Standardavvikelse Sig.  
223 +0,863 3,888 0,001 
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Av tabell 5 framgår det att totalt 223 företag besvarade enkäten. Vidare framgår det att 

medelvärde i efterfrågan på revision bland företagen är +0,863 och standardavvikelsen är 

3,888. Det innebär att företagen i genomsnitt har en positiv efterfrågan på revision eftersom 

medelvärdet är högre än 0. Standardavvikelsen är relativt hög, vilket innebär att det finns 

företag som har en positiv efterfrågan på revision men även företag som har negativ 

efterfrågan på revision. Medelvärdet är statistiskt signifikant skilt från 0 eftersom 

signifikansen är 0,001. Det innebär att medelvärdet för efterfrågan på revision för hela 

populationen sannolikt inte understiger 0. Eftersom standardavvikelsen är relativt hög innebär 

det dock inte att majoriteten av företagen nödvändigtvis har en positiv efterfrågan på revision. 

Det kan vara så att det finns företag med väldigt hög efterfrågan på revision som kan påverka 

medelvärdet. För att närmare kunna analysera efterfrågan delades den in i kategorier. 

Kriterierna för respektive kategori återfinns under avsnitt 4.6.1. 

Tabell 6. Kategoriserad indelning av efterfrågan på revision 

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 25 22 41 12 41 33 49 
Andel 11 % 10 % 18 % 6 % 18 % 15 % 22 % 
Kumulativ procent 11 % 21 % 39 % 45 % 63 % 78 % 100 % 
Fortsätta med revision  21 % Nej 42 % Osäkra 37 % Ja 

Tabell 6 visar efterfrågan på revision indelad i kategorier. Det framgår att 39 % av företagen 

har en negativ efterfrågan på revision, 6 % har en varken positiv eller negativ efterfrågan och 

55 % har en positiv efterfrågan. Lika stor andel företag har en svagt negativ efterfrågan som 

en svagt positiv. Majoriteten av företagen med en negativ efterfrågan på revision har en svagt 

negativ efterfrågan på revision medan majoriteten av företagen med en positiv efterfrågan på 

revision har en starkt positiv efterfrågan. Det är ca dubbelt så många företag som har en starkt 

positiv efterfrågan än en starkt negativ efterfrågan. 

Att majoriteten av företagen tenderar att ha en efterfrågan på revision är i linje med vad 

tidigare studier visat. Collis et al. (2004) kom fram till att 63 % av företagen var positivt 

inställda till revision medan Seow (2001) kom fram till 53 %. Resultatet bekräftas även av en 

empirisk undersökning bland små och medelstora företag i Sverige som kom fram till att 68 % 

av företagen efterfrågade revision (Svanström, 2008). Dedman et al. (2014) genomförde en 

studie som undersökte valet att faktiskt fortsätta med revision vid undantag från revisionsplikt 

över ett antal år. 71 % av företagen fortsatte med revision första året, 60 % andra året och 52 

% tredje året. Forskarna menar att undantag från revisionsplikt innebär en omställning och 

osäkerhet för företag och att företag därför vid införandet av undantagsregeln fortsätter med 

revision av vana.  

En möjlig konsekvens om Sverige skulle anta EUs maximala gränsvärden är att företagen 

med en starkt negativ efterfrågan (11 %) och negativ efterfrågan (10 %) inte skulle fortsätta 

med revision. Denna grupp utgör totalt 21 %. Andelen som inte skulle välja att fortsätta med 

revision skulle dock förmodligen tendera att öka över tid. Företagen som kan tänkas vara 

osäkra befinner sig sannolikt i grupperna svagt negativ, varken eller och svagt positiv, vilket 

utgör 42 % av företagen i undersökningen. Företagen med en efterfrågan som är positiv (15 
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%) och starkt positiv (22 %), vilket totalt utgör 37 %, skulle sannolikt fortsätta med revision, 

kanske även över tid. Resultatet visar att fler företag har en positiv än en negativ efterfrågan 

och att majoriteten av företagen har en efterfrågan på revision. 

Hypotesen ”Majoriteten av företagen som skulle omfattas av undantag från revisionsplikt om 

Sverige antar EUs maximala gränsvärden har en positiv efterfrågan på revision” får därmed 

stöd. 

5.2.2 Externa ägare 
Tabell 7. Sambandet mellan externa ägare och efterfrågan 

 Antal Medelvärde Standardavvikelse Sig.  
Ej externa ägare 175 +0,369 3,789 0,000 
Externa ägare 48 +2,667 3,743  

I tabell 7 kan vi utläsa att 175 företag inte hade externa ägare. Medelvärdet för efterfrågan på 

revision för denna grupp är +0,369 och standardavvikelsen är 3,789. Vidare framgår det att 48 

företag hade externa ägare. Medelvärdet för efterfrågan på revision för denna grupp är +2,667 

och standardavvikelsen är 3,743. Både grupperna har en positiv efterfrågan på revision. 

Företagen med externa ägare har dock ett betydligt högre medelvärde för efterfrågan på 

revision än företagen som inte har externa ägare. Standardavvikelserna visar att spridningen 

från medelvärdet är densamma för grupperna. Signifikansen är 0,000 vilket innebär att det 

sannolikt finns ett positivt samband mellan förekomsten av externa ägare och efterfrågan på 

revision för hela populationen. 

Tabell 8. Kategoriserad indelning av faktorn externa ägare och efterfrågan 

Ej externa ägare     

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 22 19 38 10 34 24 28 
Andel 13 % 11 % 21 % 6 % 19 % 14 % 16 % 
Kumulativ procent 13 % 24 % 45 % 51 % 70 % 84 % 100 % 
Fortsätta med revision 24 % Nej 46 % Osäkra 30 % Ja 
Externa ägare     

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 3 3 3 2 7 9 21 
Andel 6 % 6 % 6 % 4 % 15 % 19 % 44 % 
Kumulativ procent 6 % 12 % 18 % 22 % 37 % 56 % 100 % 
Fortsätta med revision 12 % Nej 25 % Osäkra 63 % Ja 

I tabell 8 kan vi visuellt studera efterfrågan på revision mellan grupperna närmare. Det 

positiva sambandet mellan efterfrågan på revision och externa ägare framgår tydligt. 45 % av 

företagen som inte har externa ägare har en negativ efterfrågan på revision medan 18 % av 

företagen som har externa ägare har en negativ efterfrågan på revision. Den största skillnaden 

mellan grupperna är kategorin starkt positiv efterfrågan. 16 % av företagen som inte hade 

externa ägare återfinns i denna grupp medan 44 % av företagen som hade externa ägare 

befinner sig i kategorin starkt positiv. Vidare framgår det att bland företagen som inte har 

externa ägare bedöms 24 % ha tillräckligt negativ efterfrågan för att inte fortsätta med 

revision, 46 % bedöms som osäkra medan 30 % bedöms ha tillräckligt hög efterfrågan för att 
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fortsätta med revision. 12 % av företagen med externa ägare bedöms ha en tillräckligt negativ 

efterfrågan för att inte fortsätta med revision, 25 % bedöms som osäkra och 63 % bedöms ha 

tillräckligt positiv efterfrågan för att fortsätta med revision. Detta tyder på att företagen med 

externa ägare kommer att fortsätta med revision i större utsträckning än företag utan externa 

ägare vid undantag från revisionsplikt.  

Att företag med externa ägare tenderar att erhålla en högre efterfrågan på revision är i linje 

med vad Collis et al. (2004) och Senkow et al. (2001) påvisade bland företag som skulle 

komma att beröras av kommande höjningen av gränsvärdena till EUs maximalt tillåtna 2004 i 

England. Sambandet konstateras även av Lennox & Pittman (2011) efter genomförd höjning 

till EUs maximalt tillåtna 2004 i England. Sambandet har också påvisats bland svenska små 

och medelstora företag (Svanström, 2008). Den högre efterfrågan på revision kan förklaras av 

agentproblematiken. Healy & Palepu (2001) menar att ett agentproblem uppstår när ägarna 

inte spelar en aktiv roll i företagsledningen. Problematiken bygger på att företagsledningen 

har ett informationsmässigt övertag över ägarna. Med utgångspunkt från information-och 

agentproblemtiken uppstår ett behov av tillförlitlig redovisningsinformation på grund av 

begränsad insyn. Det kan antas att revision medför att kostnaden för övervakning av 

företagsledningen minskar. Denna kostnad kan företagsledningen själva vara intresserade av 

att minska, vilket medför att även de har en efterfrågan på revision. Resultatet visar att det 

finns ett positivt samband mellan förekomsten externa ägare och efterfrågan på revision. 

Hypotesen ”Det finns ett positivt samband mellan förekomsten av externa ägare och 

efterfrågan på revision” får därmed stöd. 

5.2.3 Företagsstorlek 
Tabell 9. Sambandet mellan företagsstorlek och efterfrågan 

Antal Medelvärde Standardavvikelse Koefficient Sig. 
212 24 285 tkr 21 134 tkr 0,366 0,000 

I tabell 9 kan vi utläsa att 212 företag 

valde att uppge sin omsättning. 

Medelvärdet i omsättning bland 

företagen som ingår i studien är 24 285 

tkr. Standardavvikelsen är 21 134 tkr, 

vilket tyder på att det är en relativt stor 

spridning i omsättning bland företagen. 

I diagram 1 kan vi se att de flesta 

företagen i urvalet hade en omsättning 

under 20 000 tkr medan relativt få 

företag hade en omsättning mellan 

60 000-80 000 tkr. I tabell 9 kan vi se 

att koefficienten är 0,366, vilket innebär 

att det finns ett positivt samband mellan 

företagsstorlek och efterfrågan på 

revision bland företagen. Det positiva sambandet går även att utläsa ur diagram 1, dels genom 

regressionslinjen men även genom att studera enskilda observationer. Signifikansen är 0,000 

Diagram 1. Sambandet mellan företagsstorlek och efterfrågan. 
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vilket innebär att det sannolikt finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och 

efterfrågan på revision för hela populationen. 

Tabell 10. Kategoriserad indelning av faktorn företagsstorlek och efterfrågan 

Omsättning 3 001 tkr – 22 500 tkr     

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 20 17 26 6 26 21 15 
Andel 15 % 13 % 20 % 5 % 20 % 16 % 11 % 
Kumulativ procent 15 % 28 % 48 % 53 % 73 % 89 % 100 % 
Fortsätta med revison 28 % Nej 45 % Osäkra 27 % Ja 
Omsättning 22 501 tkr – 41 500 tkr     

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 3 3 5 2 9 5 9 
Andel 8 % 8 % 14 % 6 % 25 % 14 % 25 % 
Kumulativ procent 8 % 16 % 30 % 36 % 61 % 75 % 100 % 
Fortsätta med revison 16 % Nej 45 % Osäkra 39 % Ja 
Omsättning 41 501 tkr – 61 000 tkr    

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 0 0 4 2 6 5 10 
Andel 0 % 0 % 15 % 7 % 22 % 19 % 37 % 
Kumulativ procent 0 % 0 % 15 % 22 % 44 % 63 % 100 % 
Fortsätta med revison 0 % Nej 44 % Osäkra 56 % Ja 
Omsättning 61 001 tkr – 81 500 tkr      

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 1 1 2 0 2 2 10 
Andel 5 % 5 % 11 % 0 % 11 % 11 % 57 % 
Kumulativ procent 5 % 10 % 21 % 21 % 32 % 43 % 100 % 
Fortsätta med revison 10 % Nej 22 % Osäkra 68 % Ja 

I tabell 10 har företagen delats in i kategorier efter omsättning för att närmare kunna studera 

efterfrågan på revision beroende på omsättning. Det framgår att 53 % av företagen med en 

omsättning mellan 3 001 tkr – 22 500 tkr inte har en positiv efterfrågan på revision. Bland 

företagen med en omsättning mellan 22 501 tkr – 41 500 tkr har 36 % inte en positiv 

efterfrågan på revision medan 22 % av företagen med en omsättning mellan 41 501 tkr – 61 

000 tkr inte har en positiv efterfrågan på revision. I den sista kategorin framgår det att 21 % 

av företagen med en omsättning mellan 61 001 tkr – 81 500 tkr inte har en positiv efterfrågan 

på revision. 28 % av företagen med en omsättning mellan 3 001 tkr – 22 500 tkr bedöms ha 

tillräckligt negativ efterfrågan för att inte fortsätta med revision, 45 % bedöms som osäkra 

medan 27 % bedöms ha tillräckligt hög efterfrågan för att fortsätta med revision. Endast 10 % 

av företagen med en omsättning mellan 61 001 tkr – 81 500 tkr bedöms ha en tillräckligt 

negativ efterfrågan för att inte fortsätta med revision, 22 % bedöms som osäkra och 68 % 

bedöms ha en tillräckligt positiv efterfrågan för att fortsätta med revision. Detta tyder på att 

benägenheten att fortsätta med revision vid undantag från revisionsplikt tenderar att öka med 

företagsstorlek.  
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Att efterfrågan på revision tenderar att öka i takt med företagsstorlek har tidigare studier 

konstaterat (Collis et al., 2004; Lennox & Pittman, 2011; Senkow et al., 2001; Svanström, 

2008). Lennox & Pittman (2011) menar att när storleken på företaget stiger så tenderar nyttan 

företaget erhåller av revisionen att öka i förhållande till kostnaden. Att marginalkostnaden för 

revision är högre bland mindre företag kan förklaras av att tidsspillet revisionen för med sig är 

mer kostsam ju mindre företaget är. En annan förklaring till sambandet kan vara att när 

storleken på företaget ökar så ökar även antalet transaktioner och därmed behovet av kontroll 

och granskning av företagets räkenskaper (Tauringana & Clarke, 2000). Sammantaget visar 

resultatet att det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och efterfrågan på revision.  

Hypotesen ”Det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och efterfrågan på 

revision” får därmed stöd. 

5.2.4 Företagsskuldsättning 
Tabell 11. Sambandet mellan skuldsättning och efterfrågan 

Antal Medelvärde Standardavvikelse Koefficient Sig. 
186 54,913 % 20,635 % 0,261 0,000 

Av tabell 11 framgår det att 186 företag 

uppgav sin skuldsättning. Medelvärdet i 

skuldsättning bland företagen är 54,913 

% och standardavvikelsen är 20,635 %. 

Således finns det en betydande 

spridning i skuldsättning bland 

företagen. Koefficienten är 0,261, vilket 

innebär att det finns ett positivt 

samband mellan företagsskuldsättning 

och efterfrågan på revision. I diagram 2 

kan vi visuellt studera det positiva 

sambandet med hjälp av 

regressionslinjen. Sambandet är dock 

svårt att urskilja genom att studera 

enskilda observationer bortsett från att 

endast ett av företagen med en skuldsättning mellan 0-20 % har en positiv efterfrågan på 

revision medan endast ett av företagen med en skuldsättning mellan  90-100 % har en negativ 

efterfrågan på revision. Signifikansen visar 0,000, vilket betyder att det finns ett positivt 

samband mellan företagsskuldsättning och efterfrågan på revision för hela populationen. Det 

innebär att efterfrågan på revision tenderar att öka i takt med företagsskuldsättning för hela 

populationen.  

  

Diagram 2. Sambandet mellan skuldsättning och efterfrågan. 
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Tabell 12. Kategoriserad indelning av faktorn företagsskuldsättning och efterfrågan 

Skuldsättning 0 % – 25 %     

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 6 3 2 1 1 2 3 
Andel 32 % 17 % 11 % 6 % 6 % 11 % 17 % 
Kumulativ procent 32 % 49 % 60 % 66 % 72 % 83 % 100 % 
Fortsätta med revison 49 % Nej 23 % Osäkra 28 % Ja 
Skuldsättning 25,1 % – 50 %     

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 7 10 8 2 8 5 11 
Andel 13 % 20 % 16 % 4 % 16 % 10 % 21 % 
Kumulativ procent 13 % 33 % 49 % 53 % 69 % 79 % 100 % 
Fortsätta med revison 33 % Nej 36 % Osäkra 31 % Ja 
Skuldsättning 50,1 % – 75 %    

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 6 1 14 5 19 19 19 
Andel 7 % 1 % 17 % 6 % 23 % 23 % 23 % 
Kumulativ procent 7 % 8 % 25 % 31 % 54 % 77 % 100 % 
Fortsätta med revison 8 % Nej 46 % Osäkra 46 % Ja 
Skuldsättning 75,1 % – 100 %      

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 5 3 4 1 8 3 10 
Andel 15 % 9 % 12 % 3 % 23 % 9 % 29 % 
Kumulativ procent 15 % 24 % 36 % 39 % 62 % 71 % 100 % 
Fortsätta med revison 24 % Nej 38 % Osäkra 38 % Ja 

Tabell 12 visar efterfrågan på revision indelad i kategorier efter skuldsättning. Vi kan se att 

andelen företag som inte har en positiv efterfrågan på revision minskar mellan varje 

skuldsättningskategori förutom den sista. 66 % av företagen i den första 

skuldsättningskategorin, 53 % i den andra, 31 % i den tredje och 39 % i den fjärde. 49 % av 

företagen med en skuldsättning mellan 0 % – 25 % bedöms ha tillräckligt negativ efterfrågan 

för att inte fortsätta med revision, 23 % bedöms som osäkra medan 28 % bedöms ha 

tillräckligt hög efterfrågan för att fortsätta med revision. 24 % av företagen med en 

skuldsättning mellan 75,1 % – 100 % bedöms ha en tillräckligt negativ efterfrågan för att inte 

fortsätta med revision, 38 % bedöms som osäkra och 38 % bedöms ha tillräckligt positiv 

efterfrågan för att fortsätta med revision. Detta tyder på att benägenheten att fortsätta med 

revision vid undantag från revisionsplikt tenderar att öka med företagsskuldsättning. 

Collis et al. (2004) konstaterar ett positivt samband mellan företagsskuldsättning och 

efterfrågan på revision. Något som även berkräftas av Tauringana & Clarke (2000). Seow 

(2001) menar att den redovisade informationen ger långivare möjlighet att bedöma företags 

förmåga att betala räntor och amorteringar. Revision av företagets räkenskaper minskar risken 

för långivare. Något som bekräftas av Lennox & Pittman (2011) som kom fram till att 

företagen som anlitade revisor hade lägre räntekostnad. Revision medför således lägre 
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räntekostnader, det kan tänkas att strävan efter lägre räntekostnader är högre om 

företagsskuldsättning är hög.  

Hypotes ”Det finns ett positivt samband mellan företagsskuldsättning och efterfrågan på 

revision” får därmed stöd. 

5.2.5 Intern nytta 
Tabell 13. Sambandet mellan intern nytta och efterfrågan 

Antal Medelvärde Standardavvikelse Koefficient Sig. 
223 5,209 2,505 0,758 0,000 

I tabell 13 kan vi se att antalet 

observationer avseende intern nytta är 

223. Medelvärdet i intern nytta är 5,209 

och standardavvikelsen är 2,505 bland 

företagen. Koefficienten visar 0,758 

vilket betyder att det finns ett positivt 

samband mellan intern nytta och 

efterfrågan på revision bland företagen. 

I diagram 3 kan vi visuellt se ett tydligt 

positivt samband, både genom 

regressionslinjen och enskilda 

observationer. Det förekommer en 

relativt liten spridning mellan 

observationerna och regressionslinjen 

vilket också bekräftar ett positivt 

samband. Signifikansen är 0,000 vilket innebär att resultatet är signifikant och att det 

sannolikt finns ett positivt samband mellan intern nytta och efterfrågan på revision för hela 

populationen.  

Tabell 14. Kategoriserad indelning av faktorn intern nytta och efterfrågan 

Intern nytta 1 – 2,5    

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 17 8 6 1 6 1 0 
Andel 44 % 20 % 15 % 3 % 15 % 3 % 0 % 
Kumulativ procent 44 % 64 % 79 % 82 % 97 % 100 % 100 % 
Fortsätta med revison 64 % Nej 33 % Osäkra 3 % Ja 
Intern nytta 2,6 – 5     

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 7 11 25 8 15 6 3 
Andel 9 % 15 % 33 % 11 % 20 % 8 % 4 % 
Kumulativ procent 9 % 24 % 57 % 68 % 88 % 96 % 100 % 
Fortsätta med revison 24 % Nej 64 % Osäkra 12 % Ja 
 
 
 
    

Diagram 3. Sambandet mellan intern nytta och efterfrågan. 
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I tabell 14 har efterfrågan på revision delats in i kategorier efter intern nytta. Ett tydligt 

positivt samband mellan intern nytta och efterfrågan på revision framgår om skillnaderna i 

kategorierna av intern nytta studeras. I kategorin 1 – 2,5 har 0 % av företagen en starkt positiv 

efterfrågan medan i kategorin 7,6 – 10 har 0 % en starkt negativ efterfrågan. 64 % av 

företagen med en upplevd intern nytta mellan 1 – 2,5 bedöms ha tillräckligt negativ 

efterfrågan för att inte fortsätta med revision, 33 % bedöms som osäkra medan 3 % bedöms ha 

tillräckligt hög efterfrågan för att fortsätta med revision. 0 % av företagen med en upplevd 

intern nytta mellan 7,6 – 10 bedöms ha en tillräckligt negativ efterfrågan för att inte fortsätta 

med revision, 23 % bedöms som osäkra och 77 % bedöms ha motsvarande positiva 

efterfrågan. Detta tyder på att företag som är av uppfattningen att revision tillför företaget en 

hög intern nytta kommer att fortsätta med revision i större utsträckning än företag som 

upplever att revision inte tillför företaget någon intern nytta. 

Att det finns ett positivt samband mellan upplevd intern nytta och efterfrågan på revision är i 

linje med vad Collis et al. (2004) kom fram till bland engelska företag. Svanström (2008) 

konstaterade också ett positivt samband mellan upplevd intern nytta och benägenheten att 

vilja fortsätta med revision trots undantag från revisionsplikt i Sverige. 

Hypotesen ”Det finns ett positivt samband mellan intern nytta och efterfrågan på revision” 

får därmed stöd. 

5.2.6 Big 4 

Tabell 15. Sambandet mellan Big 4 och efterfrågan 

 Antal Medelvärde Standardavvikelse Sig. 
Big 4 95 +1,195 3,761 0,274 
Annan 128 +0,617 3,971  

I tabell 15 kan vi utläsa att medelvärdet för efterfrågan på revision för företagen som anlitade 

Big 4 byrå är +1,195 med standardavvikelsen 3,761. Medelvärdet i efterfrågan på revision för 

företagen som inte anlitade en Big 4 byrå är +0,617 med standardavvikelsen 3,971. Företagen 

som anlitade en Big 4 byrå hade således högre medelvärde i efterfrågan på revision. 

Signifikansen är 0,274, vilket betyder att resultatet inte är signifikant och att skillnaden 

sannolikt beror på slumpen. Det finns således sannolikt inte någon skillnad i efterfrågan på 

Intern nytta 5,1 – 7,5 

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 1 3 7 3 12 20 16 
Andel 2 % 5 % 11 % 5 % 19 % 32 % 26 % 
Kumulativ procent 2 % 7 % 18 % 23 % 42 % 74 % 100 % 
Fortsätta med revison 7 % Nej 35 % Osäkra 58 % Ja 
Intern nytta 7,6 – 10      

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 0 0 3 0 8 6 30 
Andel 0 % 0 % 6 % 0 % 17 % 13 % 64 % 
Kumulativ procent 0 % 0 % 6 % 6 % 23 % 36 % 100 % 
Fortsätta med revison 0 % Nej 23 % Osäkra 77 % Ja 
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revision mellan företag som anlitar en Big 4 byrå och företag som anlitar en annan byrå för 

hela populationen.  

Tabell 16. Kategoriserad indelning av Big 4, annan och efterfrågan 

Big 4        

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 10 8 19 4 14 14 26 
Andel 11 % 8 % 20 % 4 % 15 % 15 % 27 % 
Kumulativ procent 11 % 19 % 39 % 43 % 58 % 73 % 100 % 
Fortsätta med revison 19 % Nej 39 % Osäkra 42 % Ja 
Annan        

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 15 14 22 8 27 19 23 
Andel 12 % 11 % 17 % 6 % 21 % 15 % 18 % 
Kumulativ procent 12 % 23 % 40 % 46 % 67 % 82 % 100 % 
Fortsätta med revison 23 % Nej 44 % Osäkra 33 % Ja 

I tabell 16 kan vi studera efterfrågan på revision mellan grupperna närmare. Några större 

skillnader mellan Big 4 och andra revisionsbyråer förekommer inte i efterfrågan på revision. 

Det framgår särskilt tydligt vid jämförelse av den kumulativa procenten mellan grupperna. 

Eftersom vi inte erhöll någon signifikant skillnad så görs ingen djupare analys av efterfrågan. 

Det tyder på att företag som anlitade en Big 4 byrå vid revisionsplikt inte kommer att fortsätta 

med revision i större utsträckning vid undantag från revisionsplikt än företag som anlitade en 

annan byrå.  

Enligt tidigare studier finns det tecken som tyder på att företag som anlitar Big 4 byråer när 

revisionsplikten gäller i större utsträckning är benägna att fortsätta med eller faktiskt fortsätter 

med revision när revisionsplikten upphör (Dedman et al., 2014; Svanström, 2008). Detta 

samband konstateras inte i denna studie. 

Hypotesen ”Det finns ett positivt samband mellan valet att anlita Big 4 och efterfrågan på 

revision” förkastas. 

5.2.7 Bransch 
Tabell 17. Sambandet mellan bransch och efterfrågan 

 Antal Medelvärde Standardavvikelse Sig.  
Handel 55 +1,073 4,316 0,427 
Tillverkning 44 +1,602 3,179  
Tjänste 116 +0,517 3,966  
Övrigt 8 +0,375 3,008  

I tabell 17 kan vi se att 55 företag tillhör branschkategorin handel, 44 företag tillhör 

tillverkning, 116 företag tillhör tjänstesektorn och 8 finns i kategorin övrigt. Alla 

branschkategorier uppvisar en positiv efterfrågan på revision. Medelvärdet är högst bland de 

tillverkande företagen (+1,602) och lägst bland företagen i kategorin övrigt (+0,375). 

Signifikansen är 0,427, vilket innebär att det inte finns något statistiskt stöd för att det 

förkommer skillnader i efterfrågan på revision bland branschkategorierna för hela 

populationen.  
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Tabell 18. Kategoriserad indelning av handel, tillverkning, tjänste, övrigt och efterfrågan 

Handel        

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 9 4 7 3 7 9 16 
Andel 16 % 7 % 13 % 5 % 13 % 16 % 30 % 
Kumulativ procent 16 % 23 % 36 % 41 % 54 % 70 % 100 % 
Fortsätta med revison 23 % Nej 31 % Osäkra 46 % Ja 
Tillverkning        

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 1 3 10 5 7 5 13 
Andel 2 % 7 % 23 % 11 % 16 % 11 % 30 % 
Kumulativ procent 2 % 9 % 32 % 43 % 59 % 70 % 100 % 
Fortsätta med revison 9 % Nej 50 % Osäkra 41 % Ja 
Tjänste        

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 14 15 21 4 25 18 19 
Andel 12 % 13 % 19 % 3 % 22 % 15 % 16 % 
Kumulativ procent 12 % 25 % 44 % 47 % 69 % 84 % 100 % 
Fortsätta med revison 25 % Nej 44 % Osäkra 31 % Ja 
Övrigt        

Efterfrågan 
Starkt 
negativ Negativ 

Svagt 
negativ 

Varken 
eller 

Svagt 
positiv Positiv 

Starkt 
positiv 

Antal 1 0 3 0 2 1 1 
Andel 12 % 0 % 38 % 0 % 26 % 12 % 12 % 
Kumulativ procent 12 % 12 % 50 % 50 % 76 % 88 % 100 % 
Fortsätta med revison 12 % Nej 64 % Osäkra 24 % Ja 

I tabell 18 visas skillnaden i efterfrågan beroende på bransch. Det framgår att det inte 

förkommer några större skillnader i efterfrågan på revision mellan grupperna. Detta framgår 

särskilt tydligt i jämförelse av den kumulativa procenten mellan grupperna. Det tyder på att 

benägenheten att fortsätta med revision vid undantag från revisionsplikt inte kommer att skilja 

sig åt mellan branschkategorierna. Eftersom vi inte fick någon signifikant skillnad görs ingen 

närmare analys av efterfrågan på revision.  

Svanström (2008) konstaterade att tillverkande företag efterfrågade revision i större 

utsträckning än företag som tillhör andra branschkategorier. Detta får inte stöd utifrån vårt 

resultat. 

Hypotesen ”Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och efterfrågan på revision” 

förkastas.  

  



 

 
33 

6. Slutsats och förslag till vidare forskning 

6.1 Slutsats 
Denna studie syftade till att kartlägga efterfrågan på revision bland företag som skulle 

omfattas av undantag från revisionsplikt om Sverige höjer gränsvärdena till EUs maximala. 

Vårt resultat visar att 55 % av företagen i denna kategori efterfrågar revision. Det innebär att 

företagen generellt tycker att den förtjänst revisionen för med sig överstiger den kostnad 

revisionen innebär. 37 % av företagen bedöms ha tillräckligt stark positiv efterfrågan för att 

fortsätta med revision även om revisionsplikten upphör medan 21 % bedöms ha tillräckligt 

stark negativ efterfrågan för att inte fortsätta med revision. 42 % av företagen bedöms som 

osäkra och det är därmed svårt att uttala sig om hur dessa företag kan komma att agera.  

Studien syftade vidare till att analysera om faktorerna externa ägare, företagsstorlek, 

företagsskuldsättning, intern nytta, byråtillhörighet och branschtillhörighet påverkar 

företagens efterfrågan på revision. Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan 

förekomsten av externa ägare och efterfrågan på revision och att dessa företag kommer att 

fortsätta med revision i större utsträckning än företag utan externa ägare. Det konstateras även 

ett positivt samband mellan företagsstorlek och efterfrågan på revision. Det tyder på att de 

större företagen som skulle omfattas av undantag från revisionsplikt om Sverige antar EUs 

maximala gränsvärden i större utsträckning skulle fortsätta med revision än de mindre 

företagen. 

I studien konstateras ett positivt samband mellan företagsskuldsättning och efterfrågan på 

revision. Det tyder på att företag med hög skuldsättning kommer att fortsätta med revision i 

större utsträckning än företag med låg skuldsättning. Upplevd intern nytta är också en faktor 

som tenderar att påverka efterfrågan på revision. I studien konstateras ett positivt samband 

mellan intern nytta och efterfrågan på revision. Det är därför rimligt att anta att företag som 

uppfattar att revision tillför företaget en hög intern nytta kommer att fortsätta med revision i 

större utsträckning än företag som upplever att revision inte tillför företaget någon intern 

nytta. I denna studie konstateras inget samband mellan valet att anlita Big 4 och efterfrågan på 

revision. Benägenheten att fortsätta med revision frivilligt kommer således sannolikt inte att 

skilja sig åt mellan företag som anlitar Big 4 byråer och företag som anlitar mindre byråer. 

Företagens branschtillhörighet påverkade inte heller efterfrågan på revision. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsens gång har intressanta företeelser uppkommit som vi anser vara värda att 

undersöka närmare. För att identifiera möjliga konsekvenser av höjning av gränsvärdena för 

undantag från revisionsplikt till EUs maximala i Sverige undersökte vi efterfrågan på revision 

bland företag som skulle omfattas av denna höjning. I studien klassificerades 42 % av 

företagen som osäkra när det gäller att fortsätta med revision vid undantag från revisionsplikt. 

Det är av intresse att undersöka hur dessa företag faktiskt kommer att agera. Det är även av 

intresse att undersöka om de förutspådda konsekvenserna faktiskt inträffar i verkligheten. 

Detta förutsätter dock att en studie genomförs efter att Sverige antagit EUs maximala 

gränsvärden för undantag från revisionsplikt (om fallet blir så). Mot förväntan konstaterades 

inget samband mellan valet att anlita en Big 4 byrå och efterfrågan på revision. Det är ett 
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resultat som går emot vad tidigare forskning inom området påvisat. En studie som mer 

specifikt fokuserar på förhållandet mellan valet att anlita Big 4 byrå och efterfrågan på 

revision skulle därför vara intressant.  

Det konstaterades inte heller något samband mellan branschtillhörighet och efterfrågan på 

revision. Även detta resultat går emot vad tidigare forskning påvisat. Det kan tänkas att den 

begränsade kategoriindelningen var en bidragande orsak till att hypotesen förkastades. En 

undersökning med fler kategorier vad gäller bransch hade kunnat bringa klarhet i frågan. Det 

kan även finnas fler faktorer som tenderar att påverkar efterfrågan på revision som ännu inte 

identifierats. Den största delen av forskningen inom området bygger på en kvantitativ metod. 

Med en kvalitativ metod hade det varit möjligt att få en djupare förståelse för varför företag 

har en negativ, varken eller samt en positiv efterfrågan på revision.  
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Appendix A 
Enkätundersökning  
 

Hej  

 

Vi heter Andreas Hedlund och Alen Dzanovic och läser magisterprogrammet i redovisning 

och revision vid Mittuniversitetet i Sundsvall. För tillfället skriver vi vår magisteruppsats som 

syftar till att undersöka företags uppfattning om revision. Studien fokuserar på företag som 

eventuellt kan bli undantagna från revisionsplikt inom en snar framtid. Ert företag är ett av 

dessa och därför är er uppfattning om revision av betydelse för vår studie. 

 

Deltagandet är frivilligt men vi är tacksamma om ni vill delta. Enkäten tar ca 3-5 minuter att 

besvara och företaget försäkras anonymitet. Genom att delta lämnar ni ett viktigt bidrag. Sista 

svarsdatum för enkäten är den 22 maj 2015. 

 

  

Utgå från din uppfattning och försök svara på alla frågor, även om du känner dig osäker. 

 

 

 

Tack så mycket 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Andreas Hedlund 

Alen Dzanovic  
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Appendix B 
Datakörningar  
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,884 3 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Revisionen förbättrar ert 

företags interna effektivitet 
11,547 28,925 ,768 ,847 

Revisionen förbättrar ert 

företags interna kontroll 
10,332 25,421 ,823 ,793 

Revisionen ger trygghet för 

styrelse och VD 
9,377 25,335 ,746 ,867 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,767 2 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Revisionen innebär 

nackdelar för ert företag 
5,300 6,842 ,622 . 

Revisionen är en ekonomisk 

börda för ert företag 
4,170 6,529 ,622 . 
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Cronbach's 

Alpha N of Items 

,822 2 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Revisionen genererar ett 

ekonomiskt värde för ert 

företag 

5,673 6,888 ,698 . 

Revisionen innebär fördelar 

för ert företag 
5,525 6,953 ,698 . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


