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SAMMANFATTNING 

  

Titel: Varför väljer små aktiebolag att behålla revisorn? - Efter avskaffandet av 

revisionsplikten. 
 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

  

Författare: Andreas Ström, Andreas Strand 

  

Handledare: Arne Fagerström 

  

Datum: 2012 - 06 

  

Syfte: Uppsatsens syfte är att skapa en förståelse om varför små aktiebolag väljer att behålla 

revisorn trots att de inte behöver det. Forskningsfrågan blir då: Vad är de bakomliggande 

faktorerna till att företagaren väljer att behålla revision? 

 

Metod: Detta är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag där den vetenskapliga ansatsen 

bygger på en deduktiv modell, vilket innebär att studien tar sin utgångspunkt i teorin för att 

sedan ställas mot den insamlande empirin. Empiriska data är av både primär och sekundär 

karaktär. Sekundär data har tillhandahållits av Bolagsverket medan primär data har samlats 

in via en enkätundersökning. Den insamlade empirin presenteras i olika tabeller och diagram 

för att skapa en tydlig bild över hur verkligheten ser ut, för att slutligen analyseras genom att 

titta på olika faktorer som påverkar vid valet av att behålla revision, trots förbehållet.  

 

Resultat och slutsats: Resultaten visar att flera faktorer mer eller mindre har inverkan då 

frivillig revision tillämpas. Framförallt framställs faktorer som: Brist på egen kunskap samt 

att företaget kommer på sikt att växa och överstiga kriterierna som betydande faktorer. Det 

har även visat sig att då företaget ingår i en koncern finns ett samband mellan detta och att 

kravet på revisor delvis kommer från koncernen men även från externa intressenter som till 

exempel kreditgivare.  

 

Förslag till fortsatt forskning: En större studie där det finns mer tid och ekonomiska 

resurser kan bidra till att fler enkäter kan skickas ut och genom detta öka svarsfrekvensen. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till att presentera vilka faktorer som påverkar vid 

valet av frivillig revision. Detta ger företag som arbetar med tjänster inom området en 

inblick att se var de ska rikta sin marknadsföring samt en möjlighet till att fånga upp 

potentiella kunder som inte längre använder sig av revisor. 
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1. Inledning 

I detta kapitel beskriver uppsatsen vad bakgrunden är, vad som är ett problem och vilket syfte 

som uppsatsen uppfyller. För att få en förståelse i vad revision är, beskrivs detta i bakgrunden 

för att sedan gå vidare till problemdiskussionen. Problemdiskussionen belyser själva problemet 

till varför uppsatsen skrivs och syftet beskriver vad som uppsatsen kommer att bidra med till 

forskningen kring ämnet. 

 

Revision har under en längre tid varit lagstadgat i Sverige. Men sedan en tid tillbaka har små 

aktiebolag varit undantagna från revisionsplikt. Tanken är att det ska vara enkelt att starta 

aktiebolag i Sverige. Studien kommer att fokusera på de företag som är berörda av lagändringen. 

1.1 Bakgrund 

“Revision är att med en professionellt skeptiskt inställning planera, granska, 

bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” 

(Revision: en praktisk beskrivning, 2006, sid 19) 

  

Revision tog sin riktiga början tidigt under 1900-talet och redan år 1912 auktoriserade 

Stockholms handelskammare de sex första revisorerna i Sverige. En av dem var Oscar Sillén 

vilken kan ses som en pionjär inom svensk revision. 

  

Oscar Sillén (1883-1965) kom att bli den förste inom flera områden, bland annat den förste 

svensken med handelshögskoleexamen. Inom företagsekonomi blev han den första svenska 

professorn och framförallt en av de första auktoriserade revisorerna i Sverige. Efter sin 

yrkeskarriär kom han att karaktäriseras som “banbrytare inom svensk företagsekonomisk 

undervisning och forskning” av Handelshögskolan i Stockholm och som “den egentlige skaparen 

av det moderna revisionsväsendet” av de svenska auktoriserade revisorerna (Engwall, 1995, sid 

67). 
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Av dagens studerande inom företagsekonomi är det förmodligen inte många som vet vem Oscar 

Sillén var, men faktum är att i början av 1970-talet användes fortfarande en av hans böcker som 

studentlitteratur vid flera av de företagsekonomiska institutionerna. 

  

År 1911 anställdes Sillén av Handelshögskolan i Stockholm som docent och huvudlärare i 

handelsteknik. Under perioden 1915-1923 var han Sveriges enda professor i ämnet 

företagsekonomi. I nästan ytterligare ett decennium, till och med 1934, var han den enda på 

Handelshögskolan i Stockholm som undervisade i ämnet. Samtidigt som han anställdes vid 

Handelshögskolan i Stockholm tillträdde han även som chef vid AB Industribyrån. Denna byrå 

hade bildats på initiativ av Vd:n Erland Nordlund, som tidigare vid förbundets första år vilket var 

1910, hade föreslagit att man borde skapa en konsulterande “juridisk organisativ byrå” (Engwall, 

1995, sid 68). 

 

Sillén kom att bli den person som introducerade yrkesrevision i Sverige. Detta i och med att han 

år 1923 tog initiativet till att bilda FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer). Han var sedan, 

ända fram till slutet av 1950-talet, “de auktoriserade revisorernas främsta talesman” (Engwall, 

1995, sid 79). 

 

1944 års aktiebolagslag innehöll regleringen av “modern” revision för första gången. Nästa steg 

blev i 1975 års aktiebolagslag där krav på auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman 

infördes då företaget hade ett eget kapital på 1 miljon kronor. 1983 infördes revisionsplikt för 

alla aktiebolag i Sverige.(Thorell, P, Norberg, C, 2005) En revisor ska vara antingen godkänd 

eller auktoriserad (Sveriges Riksdag, 2009). Med auktoriserad revisor avses en revisor som 

granskar bolag som har ett nettovärde av bolagets tillgångar motsvarande 1000 prisbasbelopp 

eller mer, antalet anställda är över 200 de senaste två räkenskapsåren eller bolaget är upptaget på 

en publik marknad. En godkänd revisor granskar således bolag som inte uppfyller dessa villkor. 

Ett aktiebolag som måste ha en revisor, är fri att välja om de vill ha en auktoriserad eller 

godkänd revisor. 

  

Sedan år 2008 har regeringen bedrivit en utredning gällande avskaffandet av revisionsplikten för 

små aktiebolag. Tanken med förslaget var att det skulle bli lättare att starta aktiebolag då även 
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kravet på aktiekapital sänktes från 100 000 kronor till 50 000 kronor. Den 1 november 2010 

avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag
1
. Kraven för att klassas som ett småföretag är att 

företaget uppfyller minst två av följande tre villkor; högst 3 stycken anställda, högst 1,5 miljoner 

kronor i balansomslutning eller högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning (Justitiedepartementet, 

2008). 

 

Idag finns det strax över 400 000 aktiebolag i Sverige. Största delen utav dessa är mindre företag 

och ungefär 100 000 av Sveriges aktiebolag klassas som små företag. Det är dessa företag som 

omfattas av förbehållet att inte behöva ha någon revisor, vilket innebär att det idag är ungefär 25 

procent som omfattas av denna reform. När direktiven tillämpades var det många företag som 

valde att avskaffa revisorn, men det finns idag fortfarande företag som väljer frivillig revision 

genom att behålla revisorn trots att de inte behöver det. 

1.2 Problemformulering 

Ur samhällets perspektiv kan en frivillig revision medföra en lägre sysselsättningsgrad för 

revisorer då allt fler företag väljer att avskaffa revisorn. Men vid en omvänd situation kan det 

skapas fler arbetstillfällen för andra arbetskategorier, då tanken är att det ska bli enklare att starta 

aktiebolag. Samtidig i takt med att allt fler företag väljer att avskaffa revisorn, ökar möjligtvis 

arbetstillfällena för redovisningskonsulterna då de numera ingår i FAR.  

 

I och med avskaffandet av revisionsplikten kommer denna studie, ur ett forskarperspektiv att 

fokusera på de företag som omfattas av de nya direktiven i dagsläget. Företagaren har sina skäl 

till varför de väljer att behålla revisorn och detta kommer vidare i studien att benämnas som de 

bakomliggande faktorerna. Olika faktorer som kan inverka på valet kan vara: En tro om ökad 

storlek på företaget som gör att de inte längre omfattas av de nya direktiven, banken där företaget 

lånar likvida medel kräver revisor, brist på egen kunskap inom bokföring med mera. Studiens 

forskningsfråga blir då:  

 

Vilka är de bakomliggande faktorerna till att företagaren väljer att behålla revision?  

                                                
1
 Enligt EU är benämningen mikroföretag på dessa små företag, men enligt reformen som svenska staten 

genomförde 2010 benämns dessa som små företag och det kommer de även att göra fortsättningsvis i denna studie. 
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1.3 Syfte   

Syftet med studien är att skapa en förståelse varför företag väljer att behålla revisorn och vad de 

bakomliggande faktorerna kan vara. Detta för att till exempel företag som jobbar med tjänster 

inom området ska kunna se var de ska rikta sin marknadsföring, och för att fånga upp kunder 

som inte längre använder sig av en revisor. Detta genom att ha kunskapen om varför vissa 

företag väljer att behålla revisorn och då använda den kunskapen vid försäljning av tjänster. 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsens avgränsning är att studera aktiva aktiebolag som valt att behålla revisorn. Lagerbolag 

kommer att utelämnas då det inte ger en korrekt bild av verkligheten. Detta för att dessa företag 

inte är menade för stadigvarande verksamhet, utan ska säljas vidare som enda syfte. 

 

Den tidsperiod som studien omfattar är aktiebolag som var verksamma före reformen och 

fortfarande är det, och nystartade efter reformen fram till den 13 april 2012. Lagstiftning finns i 

flera länder inom EU, men denna studie har avgränsat sig till de svenska företagen. 
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1.5 Disposition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Disposition 

Inledning 
I detta kapitel beskriver uppsatsen vad 

bakgrunden är, vad som är ett problem 

och vilket syfte som uppsatsen uppfyller.  

 

Metod 

Referensram 

Empiri 

Analys 

Avslutande reflektion 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet 

för insamlingen av data, den 

vetenskapliga utgångspunkten samt hur 

informationen har bearbetats. 

 

I detta kapitel kommer den teoretiska 

referensramen som är aktuell för 

uppsatsen att behandlas.  

 

Den empiri som presenteras i detta 

kapitel består av information från 

bolagsverket och den enkät som företagen 

fick svara på. 

I detta kapitel ställs den empiri som 

erhållits mot den teori som finns 

presenterad tidigare. 

I detta kapitel kommer uppsatsen olika 

delar att sammanfattas med de tankar och 

personliga åsikter som vi författare har 

på studien. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för insamlingen av data, den vetenskapliga 

utgångspunkten samt hur informationen har bearbetats.  

2.1 Vetenskaplig ansats 

Vanligtvis när studier genomförs används antingen en deduktiv eller induktiv ansats. En 

deduktiv ansats innebär att den har sin utgångspunkt i teorin för att sedan ställas mot den 

framarbetade empirin. Vid detta val av ansats undersöks först olika befintliga teorier och tidigare 

forskning för att sedan genom intervjuer eller enkäter arbeta fram ny empiri. Den framarbetade 

empirin analyseras sedan för att se om den stämmer eller avviker gentemot den befintliga teorin. 

En induktiv ansats är motsatsen till den deduktiva vilket innebär att studien tar sin utgångspunkt i 

empirin för att sedan ställas mot teorin. (Eriksson, 2011) 

 

Denna uppsats har en deduktiv ansats. Anledningen till att studien inte har den induktiva 

ansatsen är för att se om teorin har fått de effekter som de var tänkta. Uppsatsen är således 

genomförd med ett positivistiskt synsätt då utgångspunkten är att verkligheten är objektiv och 

kan mätas genom kvantitativ data. (Eriksson, 2011) Den empiriska informationen har samlats in 

genom en kvantitativ metod med kvalitativa inslag. Denna metod kommer att beskrivas i nästa 

del av studien under vetenskaplig metod. Den största delen av den insamlade informationen är 

primär, det vill säga ny data i form av svar från en enkät. 

2.2 Vetenskaplig metod 

“En kvantitativ studie arbetar med numeriska uppgifter medan alla övriga 

brukar ses som kvalitativa studier. Det vanliga är att kvalitativa studier är 

verbala.” (Eriksson, 2011, sid 87)  

 

Med andra ord karaktäriseras en kvantitativ studie av statistik där data går att mätas med hjälp av 

till exempel siffror. Den kvalitativa informationen samlas vanligtvis in via någon form av 

intervju där resultatet sedan kan presenteras med ord. 
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Detta är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag. Studien kommer att framställas ur 

framtagen kvantitativ data från Bolagsverket som presenteras i statistisk form. Den kommer även 

presenteras med hjälp av resultatet från en enkätundersökning som kommer att bidra till både 

kvalitativ och kvantitativ data. 

 

Då hela populationen finns tillgänglig för vad denna studie undersöker, blir detta anledningen till 

valet av en kvantitativ studie istället för en kvalitativ. I och med detta ökar möjligheten till att 

framställa något som är vetenskapligt säkerställt. Eftersom ett urval av hela populationen har 

undersökts bidrar detta till möjligheten att generalisera resultatet (Bryman, 1997). 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata 

Primärdata i denna studie har samlats in via enkäter genom ett större urval av de berörda 

företagen. Dessa enkäter har sedan sammanställts för att kunna jämföras med teorin. Enligt 

Eriksson (2011) beskrivs denna kategori av data genom att: “Primärdata samlar vi in själva, 

medan sekundärdata är uppgifter som redan finns insamlade.” (Eriksson, 2011, sid 88). Med 

andra ord är primärdata ny framtagen data som inte finns sedan tidigare. 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata i denna studie har samlats in via olika databaser där Bolagsverket har varit den 

källan som använts till största del. Bolagsverket har tillhandahållit organisationsnummer till alla 

de företag som väljer att behålla revisorn trots att de omfattas av förbehållet att inte behöva ha 

någon revisor. Med hjälp utav databasen Retriever har dessa företags olika uppgifter samlats in 

som sedan används i studien. Sekundärdata är motsatsen till primärdata, vilket innebär att det är 

data som redan finns tillgänglig. Denna kategori av data kommer i största utsträckning vara 

kvantitativ vilket kännetecknas av dess statistiska karaktär. 
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2.4 Urval 

Största anledningen till att urval görs är på grund av att populationen i fråga ofta är väldigt stor. 

Detta bidrar till att urval måste göras då det skulle bli alldeles för komplicerat att göra en 

enkätundersökning på hela populationen. Det skulle också bli både för kostsamt och 

tidskrävande. (Trost, 2007) 

 

Det finns många olika sätt och tekniker att utföra urval på. De två som vanligast förekommer är 

icke-slumpmässiga urval och slumpmässiga urval. Skillnaden mellan dessa två är att urvalet tas 

fram slumpmässigt eller att datainsamlaren själv väljer ut vilka som skall svara på enkäten. 

(Trost, 2007) 

 

Slumpmässiga urval ger en mer rättvisande bild av verkligheten då dessa urval tas fram genom 

slumpen. Vid slumpmässiga urval finns det två olika metoder att använda, bundna eller obundna. 

Obundna slumpmässiga urval går vanligtvis till genom att en dator slumpmässigt väljer ut vilka 

som ska få svara på till exempel en enkät. (Trost, 2007)  

 

Ett bundet slumpmässigt urval görs vanligtvis genom att populationen finns sammanställd i en 

förteckning och när storleken på urvalet är bestämd lottas ett startnummer fram, till exempel 

siffran 7. Med hjälp utav denna siffra väljer datainsamlaren sedan ut vilka som skall ingå i 

urvalet genom att ur förteckningen börja med siffran sju, för att sedan dra den 17:e, den 27:e, den 

37:e och vidare. (Trost, 2007) 

 

Bolagsverket har tillhandahållit statistisk säkerställd information om hur många aktiva aktiebolag 

i Sverige som omfattas av förbehållet att inte behöva ha någon revisor. Vidare har de tagit fram 

antalet utav dessa företag som fortfarande väljer att ha revisorn kvar, trots förbehållet. Detta gav 

en totalpopulation på 4 910 små aktiebolag. Sedan beräknades hur stort urvalet skulle vara. För 

att säkerställa storleken på detta urval utgick beräkningarna från totalpopulationen. Sedan 

reducerades detta antal med 3 företag på grund av att de var lagerbolag vilket gav en 

nettopopulation om 4 907 små aktiebolag. Vidare valdes den önskade noggrannheten till en 

signifikansnivå på 5 procent och en beräkning gjordes via en hemsida som tillhandahåller denna 

typ av uträkningar (Creative Research Systems, 2007). Det ansågs att 357 var storleken på 
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urvalet då beräkningen rundas av uppåt och uträkningen redovisas under urvalskalkylering. När 

urvalet skulle görs uteslöts några företag på grund av att de inte hade någon omsättning och detta 

gjordes för att öka svarsfrekvensen. Detta då de kändes som att sannolikheten för att dessa 

företag inte svarar på enkäten är stor. Ur denna information har sedan ett obundet slumpmässigt 

urval gjorts som användes till enkätundersökningen. 

 

2.4.1 Urvalskalkylering 

Den första formeln visar hur urvalet beräknas då totalpopulationen är över 50 000 eller oändlig. 

Är totalpopulationen mindre än 50 000 ska denna formel ändå användas innan beräkning görs 

med hjälp av nästa formel för beräkning med ändlig population. 

 

Urvalsstorlek för en oändlig population 

   
   ( )  (   )

  
 

 

   
      (   )  (     )

     
        

 

Formelns alla variabler kan ha olika värden beroende på vilka preferenser datainsamlaren vill ha 

och nedan förklaras dessa variabler vad de innebär. 

 

US: Urvalsstorlek 

 

Z: Detta är z-värdet vilket bestäms utifrån vilken konfidensnivå som önskas. Beroende om ett 90, 

95 eller 99 procentigt konfidensintervall skall göras kommer olika z-värden att antas. 

 

P: Denna variabel antar hur stor procent av populationen som antas välja ett visst svar. Om 

datainsamlaren inte vet exakt hur svarsfrekvensen kommer att se ut väljs denna variabel alltid till 

sämsta tänkbara procent, det vill säga 50 procent. 
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F: Står för felmarginal. Exempelvis om felmarginalen väljs till 5 procent och av de svar som 

samlas in anger 60 procent svaret Ja, då används felmarginalen genom att dra av respektive öka 

med 5 procent. Har då ett 95 procent konfidensintervall används går det att säga att med 95 

procent säkerhet svarar mellan 55-65 procent i totalpopulationen Ja på den frågan. 

 

Nästa formel används bara om totalpopulationen är ändlig, det vill säga under 50 000. Då 

används resultatet av den första formeln för att beräkna fram den slutliga urvalsstorleken. I denna 

formel står N för totalpopulation. 

 

Urvalsstorlek för en ändlig population 

      
  

  (
    
 )

 

 

      
      

  (
        
    )

     

 

I denna studie valdes en 95 procent konfidensnivå och en felmarginal om 5 procent. Eftersom det 

inte fanns några indikationer om hur svaren skulle se ut valdes procentnivån (p) till 50 procent. 

Då denna population var ändlig användes båda formlerna. (Creative Research Systems, 2007) 

 

2.4.2 Bortfallsanalys 

 

Om inte alla svar i utskicket inkommer bör en bortfallsanalys göras. Detta för att se om resultatet 

är snedvridet. På femtiotalet ansågs ett bortfall på 5 till 15 procent vara ett normalt bortfall, men i 

dagsläget är istället en svarsfrekvens på 50 till 75 procent normalt.(Trost, 2007) 

 

Utskicket i denna studie var ändå till 357 företag då det inte fanns tid eller ekonomiska resurser 

för att kompensera bortfallet. 
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2.5 Enkätmetod 

Enkätundersökningen var först tänkt att göras genom att skickas ut via E-post då detta både 

sparar tid och är mindre kostsamt. Det visade sig vara svårt att samla in dessa företags E-

postadresser. Vad detta beror på kan vara svårt att säga, men en anledning skulle kunna vara att 

det rör sig om relativt små företag vilket gör att många utav dessa möjligtvis inte finns 

registrerade i de databaser som tillhandahålls av olika företag. Detta påstående styrktes då 

kontakt med Bolagsverket, Skatteverket och även mindre företag som tillhandahåller denna 

kategori av information inte gav några resultat. På grund av detta gjordes istället 

enkätundersökningen via brev som skickades till de berörda företagen via post. Detta bidrog till 

att undersökningen både tog längre tid och även blev mer kostsam eftersom postgången både tar 

längre tid och är kostsam gentemot E-post som både går fortare och är kostnadsfri. 

 

Innan enkäten skickades ut till de berörda respondenterna genomfördes en pilotstudie i syfte att 

se om de frågor som fanns i enkäten fungerade. En pilotstudie görs vanligtvis på två till tre 

personer som liknar de personer som ingår i den verkliga studien, dessa personer som ingår i 

pilotstudien får svara på enkäten för att se hur den fungerar (Gillham, 2008). För denna studie 

bidrog detta till små förändringar. Slutligen granskades även enkäten av handledaren i denna 

studie vilket ledde till mindre justeringar. Pilotstudien bidrog följaktligen till att den slutliga 

enkäten fungerade i verkligheten. Vidare kodades enkäten för att veta vilket företag som svarat 

och genom detta kunde även uppgifter om företagets bransch och omsättning tas fram. 

 

Med enkäten bifogades även ett följebrev, som var en del för sig, vilket förklarade vad studien 

syfte är. Följebrev eller missivbrev, som det även kallas, är väldigt viktiga då detta är det första 

som respondenten ser när denne öppnar kuvertet. Följebrevet skall se inbjudande ut och inte vara 

för långt då tanken är att ge respondenten en bra bild över vad studien handlar om. Detta 

följebrev är även tänkt att motivera respondenten att fortsätta läsa för att sedan besvara de frågor 

som finns i enkäten. (Trost, 2007)  

 

Som avslutning i följebrevet erbjöds respondenterna, om de svarade på enkäten, att delta i en 

utlottning av fyra trisslotter. Detta kan anses vara en aning genant för både respondenten och 

datainsamlaren i och med att kostnaderna ofta medför att endast mindre gåvor kan utlovas (Trost, 
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2007). Dessutom anser Trost (2007) att detta kan bidra till att belöningen blir den enda 

anledningen till att respondenterna svarar på enkäten. I denna studie ansågs det ändå att detta 

skulle bidra till högre svarsfrekvens på grund av att alla som svarade på enkäten inte fick någon 

gåva utan att det istället var ett frivilligt lotteri för de som ville delta. Detta ansågs bidra till 

högre motivation för att svara på enkäten. 

 

2.6 Dataanalys 

Den primära, kvantitativa data i form av enkätsvar kommer att analyseras med hjälp utav ett 

statistikprogram som kan påvisa om det finns korrelation mellan olika variabler. Med korrelation 

avses om det finns något förhållande eller samband mellan olika variabler (Løvås, 2006). Studien 

kommer att statistiskt, av de svar som erhållits, kunna säkerställa om det finns olika faktorer som 

har ett samband vid valet av frivillig revision. 

 

För att omvandla svaren i enkäten till siffror som statistikprogrammet förstår har en mall 

upprättats. (Bilaga 4) 

 

Svaren på de kvantitativa enkätfrågorna kommer att presenteras i svarsfrekvens per fråga och 

uppdelat i procent för att få en övergripande bild hur företagen har svarat. Visuellt kommer de att 

presenteras i form av diagram, flödesschema och korrelationsanalys. 

2.7 Tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som är viktiga för att ge studien trovärdighet. Det är 

väldigt viktigt att all data som samlas in, kvalitativ som kvantitativ, primär som sekundär, är 

både reliabel och valid. Detta skapar en giltighet och trovärdighet för studien. 

 

Reliabilitet eller tillförlitlighet vilket det även kan benämnas som, är att undersökningen ska 

lämna pålitliga svar. För att uppnå reliabilitet ska utfallet alltid bli detsamma oavsett vem som 

genomför till exempel en intervju. Gör fem olika personer en intervju hos ett företag inom 

samma ämne ska utfallet bli detsamma för alla personer om det ska bli reliabelt. (Eriksson, 2011) 
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Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Med validitet menas att till exempel om en 

enkät vill undersöka om huruvida personer är positiva till ett lagförslag, är det viktigt att enkäten 

mäter hur positiva personerna är, och inte andra faktorer. (Eriksson, 2011).   

2.8 Källkritik 

Eriksson (2011) beskriver fyra olika kriterier som används vid bedömning av källor och dessa 

kommer denna studie att ta hänsyn till. 

  

Samtidskrav: För att kunna redovisa reliabel, det vill säga tillförlitlig information är det viktigt 

att samtidskravet är uppfyllt. Till exempel vid återberättelse av en gjord intervju är det viktigt att 

det som sägs på intervjun antecknas eller möjligtvis spelas in för att snabbt kunna redovisa vad 

som sagts. Går det lång tid innan intervjun återberättas finns det risk för att något går förlorat och 

därmed minskar tillförlitligheten.  

  

Tendenskritik: Detta används för att ge svar på frågor om uppgiftslämnaren. Om det skulle 

föreligga att uppgiftslämnaren har egna intressen i frågan skulle det då gå att använda sig av två 

källor som har motsatta intressen för att ge frågan balans  

  

Beroendekritik: Detta kontrolleras för att se om två intervjupersoner refererar till samma källa 

då källorna är beroende av varandra. 

  

Äkthet: Den information som samlas in skall naturligtvis vara äkta. Med äkthet menas 

information som samlas in av trovärdiga källor. Till exempel är inte all information som finns 

tillgänglig digitalt via elektroniska källor trovärdig då det endast skulle kunna vara ett påstående 

från en person. I och med detta är det extra viktigt att digitala källor granskas noggrant. 

 

För att skapa en reliabilitet och validitet i studien är det viktigt att de använda källorna är kritiskt 

granskade. I denna studie används vetenskapliga artiklar vilka är presenterade i ett utländskt 

språk, då dessa källor finns till för att styrka egna resonemang är det viktigt att de tolkas på ett 

korrekt sätt. Risken för feltolkning av dessa källor ökar i och med att de är presenterade i ett 
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annat språk. Vid användning av dessa artiklar i denna studie har de lästs samt diskuterats ett 

flertal gånger för att eliminera risken för feltolkning. 

2.9 Litteraturstudier 

Den litteratur som använts i studien är som nämnts tidigare vetenskapliga artiklar som behandlar 

ämnet om avskaffande av revisionsplikten. Då detta ämne inte är ett svenskt fenomen finns det 

artiklar skrivna utanför Sveriges gränser inom området. De böcker som kommer att vara aktuella 

är några inom revisionsteori för att skapa en förståelse för området, samt har böcker som 

beskriver metod och enkätformulering använts. 
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3. Referensram 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen som är aktuell för uppsatsen att behandlas.  

 

Inom EU har undantag från revisionsplikt funnits under en längre tid. Deras gränsvärden för 

undantaget är högre än vad som är i Sverige. Enligt EU:s kriterier måste företaget understiga 

minst två av dessa: 

 

o Balansomslutning 4 400 000 Euro 

o Nettoomsättning 8 800 000 Euro 

o Max 50 anställda 

 

Som tidigare nämnts är detta något nytt för Sverige och därför har regeringen valt att lägga sig på 

en lägre nivå vad gäller kriterierna. (Justitiedepartementet, 2008) Förutom dessa kriterier följer 

nedan den revisionsteori och tidigare forskning som uppsatsen bygger på.  

3.1 Revisionsteori 

Syftet med revision är att undersöka och utvärdera handlingar eller brist på handlingar, mål, 

beslut och rapporer från en specifik person med ansvar för dessa handlingar. Detta för att sedan 

jämföra dessa mot en uppsatt norm som alla företag ska följa. 

 

Följande primära grundläggande byggstenar bildar den grund och det ramverk till revision för att 

kunna omvandla teori till praktik: 

 

 Att det finns ett samband mellan två eller fler ansvarstagare till den grad då det finns en 

acceptans i informationen från den ena eller den andra parten. 

 Att det av någon part finns en ett behov av validitet och reliabilitet i informationen som 

de är ansvarig för.  Detta för att kunna visa trovärdig information för en utomstående 

grupp av människor.   

 Att det finns ett allmänt intresse och att informationen är trovärdig för utomstående. 
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 Att revisionen ska eller vill uppnå en trovärdighet att informationen kan användas för att 

påverka den allmänna publiken. (Flint, 1988) 

 

3.1.1 Kompetens 

För att få vara verksam som godkänd eller auktoriserad revisor ska revisorn ha rätt utbildning 

och praktiserat inom området. En godkänd revisor ska ha kandidatexamen, genomgått tre års 

praktik och sedan avlagt ett prov. En auktoriserad revisor ska utöver det som krävs för godkänd 

revisor ha ytterligare 60 högskolepoäng och avlagt prov för den högre revisorsexamen. (Sveriges 

Riksdag, 2009)  

3.1.2 Förväntningsgapet 

Förväntansgapet är det utrymme mellan vad som revisorn verkligen gör mot vad som förväntas 

av revisorn. För att minska detta gap är det viktigt att revisorerna informerar vad de egentligen 

gör på sådant sätt att inte missförstånd uppstår. (Revision: en praktisk beskrivning, 2006) Detta 

förväntningsgap kan finnas med som en faktor vid valet av frivillig revision. 

3.1.3 Oberoende 

Denna del av revisionen är troligen den mest viktiga grundstenen.  Revisorns oberoende är inte 

ett enkelt koncept. Detta för att det är en kombination av personliga och organisatoriska faktorer. 

Dess natur och mening är säregen till den revisionssituation som kan härledas från dess syfte och 

objektivitet av en revision. Vid större ansvar eller social signifikans av revisionen krävs ett högre 

oberoende av revisorn. Ett exempel är om en kommun ska revideras, då ställs extra höga krav på 

revisorns oberoende. Detta för att om revisorn bor i kommunen kan dess oberoende ifrågasättas 

då denne kan vara i beroendeställning av kommunen. Olika omständigheter som kan vara av 

intresse vid test av revisorns oberoende är: 

 

 Personliga kvaliteter. 

o Förtroendet och styrkan i revisorns karaktär. 

 Personligt förhållande. 

o Har revisorn någon koppling till den som granskas. 
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 Finansiellt intresse. 

o Har till exempel revisorn investerat pengar i företaget. 

 Undersöknings och rapporteringsfrihet. 

o Revisorn ska få ta del av all information och få rapportera all information. 

 Organisatorisk status. 

o På vilket sätt revisorn kommer i kontakt med organisationen. (Flint, 1988) 

 

3.1.4 Etik 

För att revisorn ska upprätthålla en etisk och moralisk förtroende mot allmänheten krävs olika 

aspekter som är grundläggande. Dessa aspekter är: 

 

 Professionell kompetens. 

o Utan professionell kompetens sänks förtroendet och ryktet för revisorn. 

 Professionell oberoende. 

o Brist på professionellt oberoende föranleder till att revisorns rykte och auktoritet 

skadas. 

 Tystnadsplikt. 

o Eftersom revisorn har friheten att undersöka alla delar av företaget och det viktigt 

denna information hålls hemlig för utomstående. 

 Oförenlig aktivitet eller arbete. 

o Likt oberoendet ska inte revisorn jobba med konkurerande verksamhet. Detta för 

att revisorn då inte blir oberoende. 

 Upprätthålla ett professionellt arbete.  

o För att upprätthålla ett professionellt arbete måste revisorn ha integritet, 

objektivitet, opartiskhet och oberoende till sin verksamhet.(Flint, 1988) 
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3.1.5 Bevis  

Revisorn söker inte bara bevismaterial för att bevisa något. De söker bevismaterial som inte bara 

styrker grunden i deras uttalanden eller rapporter utan också stärker deras förtroende när det 

gäller återrapporteringen till de som efterfrågar revisionen. Bevis är starkare om det kommer från 

ursprungskällan än om det är någon annan som återberättar den. Om det är flera källor som 

berättar samma sak är det mer troligt att de är trovärdiga, än om det är en enda källa till 

informationen.  

 

Det finns alltid en risk med att inte hitta bevismaterial. Faktorer som inverkar på om revisorn ska 

hitta dessa bevis är pengar, tid och praktikaliteten. Detta kan göra att revisorns rapport eller 

uttalanden skulle se annorlunda ut om bevisen hade hittats. (Flint, 1988)   

3.1.6 Rapportera 

Sista steget i revisionsprocessen är att rapportera till de som har ett legitimt intresse av rapporten. 

Rapporten kan potentiellt ha stora konsekvenser för de inblandade parterna och det är viktigt att 

den utformas på rätt sätt. Rapporten ska skrivas på ett professionellt sätt och med teknisk 

precision, men för den delen inte för komplicerad att den inte går att läsa för en lekman. (Flint, 

1988)    
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3.2 Tidigare forskning om faktorer 

De vetenskapliga artiklarna bidrar till att en modell om hur verkligheten ser ut kan arbetas fram. 

Gemensamt för alla artiklar är att de behandlar studier om valet av revision i små företag. 

Artiklarna sammanfattas sedan för att ge en övergripande bild av verkligheten. 

3.2.1 Omsättningskrav/Ökad storlek på företaget 

Författarna i de kommande två artiklarna har undersökt om huruvida omsättningskravet och ökad 

storlek på företaget har inverkan vid frivillig revision. Nedan presenteras forskarnas 

tillvägagångsätt och resultat. 

  

Audit Exemption and the Demand for Voluntary Audit: A Comparative Study of the UK 

and Denmark (Collis, 2010) 

 

Forskningsfråga 

Huvudsyftet med denna studie syftar till att undersöka skillnader mellan Storbritannien och 

Danmark, om omsättning är ett samband till frivillig revision. I studien undersöks även andra 

faktorer, som till exempel: Gemensamt aktieägande, Bankernas inställning till företagaren och 

Andra kreditgivare. En andra fråga är om det skiljer sig med frivillig revision i små privata 

företag mellan Storbritannien och Danmark? 

 

Metod 

I Storbritannien valdes 2 633 slumpmässiga företag ut i deras motsvarighet till Sveriges 

bolagsregister. Efter en påminnelse hade det kommit in 790 användbara svar vilket ger en 

svarsfrekvens på 30 procent. I Danmark valdes 1 671 slumpmässiga aktiva och icke publika 

företag ut. Efter en påminnelse där respondenterna hade möjligheten att antingen svara via 

telefon eller internet, inkom det 533 användbara svar. Detta ger en svarsfrekvens på 33 procent. 

 

För att analysera den insamlade informationen använder sig Jill Collis av denna funktion: 

 

Frivillig revision = f (Storlek, Ledningsfaktor, Agenturfaktor) 
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Med variabeln storlek räknas företagets omsättning in samt dess finansiella ställning. För att få 

fram en siffra användes omsättning i respektive företag på en skala med fasta tal. I 

ledningsfaktorn sammanfattas kostnader, kontroll och kvalitet. Variablerna mättes på en skala 

där 5 = håller med, och 1 = håller inte med. I agenturfaktor räknas aktieägare, familj, tidigare 

ägare, bank och kreditgivare in. Dessa värden omvandlades till dummyvariabler med antingen 1 

eller 0 beroende på att det var kvalitativ data som samlades in. 

 

Resultat 

Det som kan påvisas i båda länderna är att kostnaden för att anlita en revisor inte är en avgörande 

faktor om huruvida en tjänst ska köpas in eller inte. Det som eftersökts är hur pass bra som 

kvaliteten i den finansiella informationen kan förbättras. Detta styrks av en tidigare forskning 

gjord i England (Collis, 2004). Det huvudsakliga bidraget som studien visar är att omsättningen 

som en ensam faktor inte är en förklaring till kostnaden och fördelarna med en frivillig revisor. 

 

The Demand for the Audit in Small Companies in the UK (Collis, Jarvis, Skerratt 2004) 

 

Forskningsfråga 

Denna artikel undersöker ifall de tre kriterierna (omsättning, totala tillgångar och antalet 

anställda) som gäller för att inte behöva anlita en revisor, har inverkan ifall företaget till en hög 

grad frivilligt anlitar en revisor. 6 hypoteser togs fram för att testa frågeställningen och dessa är: 

● Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar med omsättningen, totala 

tillgångar och antalet anställda. 

● Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar då fler avtal med långivare 

sluts. 

● Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar då fler aktieägare kommer in i 

företaget. 

● Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar med tron att den interna 

kontrollen blir bättre. 

● Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar med tron på att företagets 

finansiella information blir bättre. 
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● Sannolikheten att företaget frivilligt anlitar en revisor ökar med kostnaden och fördelarna 

med att anlita en revisor. 

 

 

Metod 

Av 11 648 företag valdes var femte ut, och efter att 39 sorterats bort fanns det slutligen 2 288 

företag kvar. Till dessa företag skickades en enkät med 33 frågor ut. Efter två uppföljningar 

svarade 385 företag, och det ger en svarsfrekvens på 17 procent. 

 

De variabler som analyserades med korrelationsanalys var: Omsättning, Totalt kapital, Antal 

anställda, Lån hos bank, Familjeägt, Egen intern kontroll, Revision ökar kvaliteten i den 

finansiella informationen, Egen utbildning inom ekonomi. 

 

Resultat 

63 procent av de företag som svarade skulle fortsätta att anlita en revisor trots att de inte behöver 

det. 86 procent av dessa företag ansåg att revision var en intern kontroll på företaget; 73 procent 

gav en kopia av revisionen till sin bank; 60 procent var helfamiljeägda; och 48 procent ansåg att 

deras finansiella rapport blev bättre. 

 

En upptäckt som studien visar är att omsättningen kan beskriva storleken på företaget, men 

omsättningen är inte en ensam faktor ifall företaget frivilligt väljer att anlita en revisor trots att de 

inte behöver det. 

 

Sammanfattning av omsättningskrav/ökad storlek på företaget 

Gemensamt för de vetenskapliga artiklarna är att de har omsättningen i företaget som en faktor 

vid valet av frivillig revision. Att använda sig av omsättningen som en ensam variabel kommer 

inte att förklara varför företaget använder sig av revisor. Studierna visar att om någon annan 

variabel som till exempel externa faktorer ökar, antalet anställda ökar eller tillgångarna ökar, och 

det i kombination med omsättningen, kommer behovet av en extern revisor att öka. 
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3.2.2 Externt ägande 

Författarna till de två kommande artiklarna har undersökt ifall externt ägande är en faktor vid 

valet av frivillig revision, det vill säga om en extern ägare till företaget kräver att en revisor 

anlitas. Nedan presenteras forskarnas tillvägagångsätt och resultat. 

 

Progress towards harmonisation if audit exemption in the EU and the case if the UK 

(Collis, 2007) 

 

Forskningsfråga 

Denna studie undersöker till vilken grad som anpassningen av undantaget av revisionsplikten för 

små företag i Europeiska Unionen har blivit uppnått. Och för att kunna analysera informationen 

används Storbritannien som en referens. Detta för att Storbritannien nu har det största 

omsättningskravet som stegvis har ökat från 1994 till 2004. 

 

Metod 

För att samla in data till studien använde de sig av en enkät. Innan enkäten skickades ut gjordes 

en pilotstudie där tre revisorer som jobbar med små företag, och fem ägare till små företag fick 

svara på de frågor som enkäten innehöll. Det togs ut 3 202 företag ur bolagsverkets register, men 

för att överstämma med EU regler vid tidpunken sänktes antalet till 2 633. Av dessa svarade 760 

på enkäten. Hela populationen av företag var 873 320 och 790 svar var tillräckligt att 

representera hela populationen.  

 

Det var flera variabler som analyserades och för att nämna några; Har företaget frivilligt valt en 

revisor? Hur stor är företagets omsättning? Är företaget familjeägt? Har företagaren utbildning 

inom ekonomi?  

 

Informationen analyserade genom korrelationsanalys för att se om variablerna har ett samband 

med varandra. 

 

 

 



29 
 

Resultat 

Resultatet visar att länderna inom Europeiska Unionen har anpassat sig i hög grad till de regler 

som Europeiska Unionen upprättat. Vid artikels tidpunkt hade 92 procent av de 25 länderna 

anpassat sig till den högsta omsättning som var tillåtet. 

Studien ger även resultatet att 57 procent av de som svarade uppger att de är externa kreditgivare 

som kräver att de har en revisor. Även att korrelationen mellan omsättningen, ledningsfaktorer 

och agenturfaktorer har en avgörande roll om de ska använda sig av en revisor eller inte. 

 

The Voluntary Choice of an Audit of Any Level of Quality (Hay, Davis, 2004) 

 

Forskningsfråga 

Syftet med denna artikel är att undersöka varför företag väljer att ha revisor och varför de väljer 

en högre kvalitet i revisionen. Med högre kvalitet avses att företaget väljer något av de större 

revisionsbolagen. Då studien är utförd på Nya Zeeland och att revisionsbolagen arbetar på en 

oreglerad marknad, medför det att kvaliteten bland mindre icke kända bolag varierar och därför 

anses större kända bolag som mer trovärdiga. Tre hypoteser testades och dessa är: 

● Ökad storlek på bolaget medför ett val av högre revisionskvalitet. 

● Ökade löner i företaget medför ett behov av högre revisionskvalitet. 

● Ökade skulder i företaget medför ett val av högre revisionskvalitet. 

 

Metod 

Ett slumpmässigt urval av 600 företag valdes ut och utav dem som inkom var det 380 godtagbara 

svar. De variabler som undersöktes var: Totala tillgångar, Skulder/Totala tillgångar, 

Löner/Totala intäkter och Donationer/Totala intäkter. Dessa variabler analyserades genom 

korrelationsanalys för att se om de gav ett signifikant resultat. 

 

Resultat 

Resultatet visar att valet av frivillig revisor ökar när kontrakt som innefattar skulder ökar. 

Resultatet visar även att valet av revisor ökar om kontrollen av det egna företaget minskar. 

Resultatet kan inte påvisa att revisionen skulle göra att informationen skulle bli mer trovärdig. 

Slutligen kan nämnas att de tre hypoteser som arbetades fram, stämmer i sitt påstående. 
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Sammanfattning av externt ägande 

De vetenskapliga artiklarna visar att om ett familjeägt företag tar in utomstående ägare till 

företaget, kommer behovet av revision att öka. Detta beror på att grundarna till företaget förlorar 

en del av kontrollen till det egna företaget. Då kommer behovet av att en extern revisor granskar 

bokföringen för att fortfarande behålla kontrollen över företaget och se vad som händer i 

företaget som ägaren inte längre ansvarar för. 

 

3.2.3 Finansiella informationen 

I de två kommande artiklarna undersöker författarna huruvida den finansiella informationen 

förbättras vid valet av frivillig revision. Ifall en ökad trovärdighet i den finansiella informationen 

uppnås när en revisor har granskat bolagets räkenskap. Nedan presenteras forskarnas 

tillvägagångsätt och resultat. 

  

The demand for external auditing: managerial share ownership, size, gearing and liquidity 

influences (Venancio Tauringana, Steve Clarke, 2000) 

 

Forskningsfråga 

Artikeln utgår ifrån fyra hypoteser och dessa är: 

● Mindre delat aktieägarskap i företaget bidrar till högre trolighet att företaget frivilligt 

väljer att anlita en extern revisor. 

● Större företagsstorlek medför en högra trolighet att företaget frivilligt väljer att anlita en 

extern revisor. 

● Högre andel av skulder i företaget medför att företaget väljer att anlita en extern revisor. 

● Lägre andel av likvida medel i företaget medför en högre trolighet att en extern revisor 

anlitas frivilligt. 

 

Metod 

Från över 2 miljoner företag ur bolagsverkets register valdes slutligen 92 företag ut. Dessa 

företag hade en omsättning på högst 90 000 engelska pund och tillgångar på upp till 1.4 miljoner 

engelska pund. 
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De fem variablerna: Delat aktieägarkap, Omsättning, Totala tillgångar, Skuldsättningsgrad och 

Likviditet analyserades genom en regressionsanalys. 

 

Resultat 

Studien visar att alla hypoteser förutom, lägre andel likvida medel i företaget medför högre 

trolighet att anlita en revisor, stämmer. Resultatet visar även att delat aktieägarskap är en viktig 

variabel om företaget frivilligt ska anlita en revisor i framtiden. Efter de resultat som kommit 

fram i forskningen, rekommenderas att framtida forskning inom detta område riktas in på att 

fråga små företag om varför de väljer att avstå ifrån revisor. 

 

 

The Role of Auditing in Small, Private Family Firms: Is It About Quality and Credibility? 

(Niskanen, Karjalainen, Niskanen, 2010) 

 

Forskningsfråga 

Grunden till frågeställningen är att när det familjeägda företaget anlitar utomstående aktörer ökar 

behovet av en extern revisor. Då blir artikelns syfte att undersöka rollen av en revision i små och 

familjeägda företag. Den hypotes som arbetats fram är att företag som anlitar något av de stora 

revisionsbolagen har ett mindre ägande inom familjen. 

 

Metod 

Studien använder information från finska företag som var aktiva mellan åren 2000 - 2006. Den 

slutliga storleken på urvalet var 476 företag. Som information ska nämnas att under åren 2000 - 

2006 var alla finska bolag tvungna att anlita en revisor. De variabler som bland annat 

analyserades med korrelationsanalys var: Familjeägt, Andra ägare, Ålder på företaget., Storlek 

på företaget, Intäkter. 

 

Resultat 

Resultatet visar att när familjeägandet ökar, minskar sannolikheten att något av de stora 

revisionsbolagen anlitas. Med att anlita några av de större revisionsbolagen uppnås en högre 

kvalitet i den finansiella rapporten än om ett mindre revisionsbolag anlitas. När alla resultat läggs 
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ihop visar det sig att revisionskvalitet och kreditvärdighet har större betydelse för utomstående 

aktieägare än för finansiella institut. 

 

Sammanfattning av finansiella informationen 

En viktig del är att företagarna tycker att den finansiella informationen från företaget blir både 

bättre och trovärdigare av att någon utomstående reviderar deras bokslut. Resultatet från studien 

av (Niskanen, Karjalainen, Niskanen, 2010) visar likväl att den finansiella informationen har 

större betydelse för utomstående aktieägare än för kreditinstitut. Vilket tyder på att revisorns 

betydelse i bokslutet inte har en betydande roll när krediter ska medges, men att företagen tror 

det. 

 

3.2.4 Illustrering av referensramen 

 

Nedan visas en modell av den teoretiska referensramen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Faktorer vid val av revisor 
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3.3 Enkätfrågor 

Utifrån den teoretiska referensramen och den tidigare forskning om vilka faktorer som påverkar 

valet av frivillig revision, är dessa de frågor som ställdes i enkäten. Nedan kommer en 

redogörelse om varför dessa frågor ställdes. 

 

Din position i företaget? 

Detta är den första frågan i enkäten och finns till för att se vem som har svarat på enkäten. 

Anledningen till att detta anses viktigt är på grund av att tillförlitligheten i svaren ökar om det är 

en VD eller ägare som svarar på enkäten, då de kan anses ha mest kontroll på företaget. Detta 

finns angivet för att eliminera risken att någon närstående till den tänkta respondenten har svarat 

på enkäten. 

 

Hur många år har företaget funnits? 

Tanken med denna fråga är för att se om faktorerna till att välja frivillig revision, som finns 

angivna längre fram i enkäten, har något samband med hur länge företaget har funnits. Till 

exempel om företaget är nystartat och endast funnits ett år. Då skulle detta kunna bidra till att 

frivillig revision har valts på grund utav faktorer som, att företaget på sikt kommer att överstiga 

kriterierna och väljer revisor redan nu. Med vetskap om hur länge företaget har funnits, kommer 

studien kunna prövas mot om det finns korrelation mellan år och andra faktorer. 

 

Ingår företaget i en koncern? Om JA, är det något annat företag i koncernen som ställer 

kravet på revisor? 

Detta är viktigt att veta då det berörda företaget som understiger kriterierna för att inte behöva ha 

revisor kan ha krav på sig från andra företag inom koncernen att ändå ha det. Till exempel om 

företaget är ett dotterbolag kan det vara att moderbolaget kräver att dotterbolaget skall ha revisor. 

 

Hur instämmer Du i följande faktorer vid Ditt val av revisor? 

Här finns faktorer som: Externa intressenter kräver revisor, det finns andra ägare till bolaget som 

kräver revisor, banken kräver revisor vid utlåning av kapital, vi kommer att på sikt överstiga 

kriterierna och därför använder vi revisor redan nu och brist på egen kunskap inom bokföring. 
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Respondenterna har sedan fått möjlighet att via en skala mellan ett till tio besvara om de 

instämmer helt eller om de inte instämmer. Dessa faktorer ger först och främst en bild av varför 

dessa företag väljer en frivillig revision, men sedan ger det även en möjlighet att se om dessa 

faktorer har något samband med bland annat om hur länge företaget har funnits och om de ingår i 

en koncern. 

 

Finns det andra faktorer, än de ovan angivna, som påverkar Ditt val av revisor? 

Slutligen i enkäten har ett tomt fällt lämnats till respondenten om denne har någon/några andra 

faktorer som påverkar vid valet av frivillig revisor. Detta för att se om det finns andra faktorer 

som påverkar än de som finns angivna i enkäten.   

   

Både följebrev (Bilaga 1) och svarsformulär (Bilaga 2) finns bifogade i slutet av denna studie. 
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4. Empiri 

Den empiri som presenteras i detta kapitel består av information från bolagsverket och den 

enkät som företagen fick svara på. Några personliga värderingar har inte lagts till svaren, utan 

de är presenterade som informationen har tillhandahållits.   

4.1 Bolagsverket 

Nedan illustreras totalt antal aktiebolag oavsett storlek i Sverige och är den information som 

tillhandahålls av bolagsverket. Detta för att få en bild av hur många aktiebolag det finns i Sverige 

innan uppdelning av de som berörs av revisionspliktens avskaffande. Alla siffror som presenteras 

nedan är från den 13:e april 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3 Totalt antal aktiebolag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal aktiebolag i Sverige är 416 601  

 

411 499 stycken aktiva aktiebolag 

 

5102 stycken lagerbolag 
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Av dessa 411 499 aktiva aktiebolag är det 95 712 stycken som omfattas av revisionspliktens 

avskaffande. För att visa skillnader mellan aktiebolag som fanns före lagändringen och som 

startades efter lagändringen, delas statistiken upp i två delar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Totalt antal aktiebolag med förbehållet 

 

Figuren visar att det är totalt 4 907 aktiebolag som väljer frivillig revision trots förbehållet. 

4.2 Enkät 

Av de enkäter som skickades ut inkom det 142 svar till den 26:e juni 2012 då enkäten 

sammanställdes. Av dessa var det 129 som kunde användas i studien. Av de övriga företagen var 

det 8 företag som meddelade att de inte hade kvar revisorn och tänkte därför inte fylla i enkäten, 

till 4 företag stämde inte postadressen och ett företag hade tagit bort kodningen. Detta ger en 

svarsfrekvens på 36,13 procent användbara svar. 

 

Totalt antal aktiva aktiebolag med förbehållet är 95 712 stycken 

 

50 983 st. bildat före 1 november 2010 

 

44 729 st. bildat efter 1 november 2010 

 

 

977 stycken med revisor 

 

3 930 stycken med revisor 
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Nedan illustreras och förklaras de olika svaren på frågorna i enkäten (bilaga 2). 

Din position i företaget? 

Nedan visas en uppdelning på vilka personer inom företaget som svarade på frågorna. 

 

 

Figur 5 Position  

Svaren visar att det till största del är VD och ägare som har svarat på enkäten. 

 

Hur många år har företaget funnits? 

Nedan illustreras i procent hur många av de 129 företagen inom respektive kategori av år, som 

har svarat på enkäten. 

 

Figur 6 Antal år 

51,9% 

31,0% 

6,2% 
8,5% 

2,3% 

Position 

VD

Ägare

Delägare

Styrelseledamot

Övriga

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0-1 år 1-2 år 2-4 år 4-6 år 6-10 år Fler än 10
år

4,7% 

31,0% 

15,5% 
9,3% 14,0% 

25,6% 

Antal år 



38 
 

Ingår företaget i en koncern? Och: Om JA på föregående fråga. Är det något annat företaget i 

koncernen som ställer kravet på revisor? 

 

Nedan visas ett flödesschema av hur svaren fördelade sig. 

 

Ingår i koncern? 

Nej Ja 

 Krav på revisor i koncern? 

 Nej Ja 

Antal Antal Antal 

110 12 7 

Figur 7 Koncern 

Det visar sig att majoriteten av de tillfrågade företagen inte ingår i någon koncern. 

 

Hur instämmer Du i följande faktorer vid Ditt val av revisor? 

Nedan visas hur svaren i procent fördelar sig när företaget väljer svarskategori 6 till 10. Detta för att se 

om det finns tendens till någon av faktorerna. Det vill säga att om företaget väljer siffran 6 är det en stark 

anledning till valet av revisor. Anledningen till att svarskategori 1 till 5 utelämnas är för att visa om det är 

starkt bidragande faktorer. 

 

 

Figur 8 Faktorer 

Det visar sig att en tro på ökad storlek och brist på egen kunskap utmärker sig bland svaren. 
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Finns det andra faktorer, än de ovan angivna, som påverkar Ditt val av revisor? 

Nedan visas en sammanställning av de faktorer som företagaren själv fick fylla i och som var 

mest frekventa. 

 Skatteverket 

o Företagarna tror att revision från skatteverket minskar om en revisor anlitas, och 

om det ändå blir revision är det större chans att bokföringen är i sin ordning. 

 Utomstående 

o Då en revisor har reviderat bokslutet är det bättre vid till exempel en upphandling 

för att visa att företaget är seriöst. 

 Ordning 

o Företagaren vill känna sig trygg att bokföringen är i sin ordning och inte några fel 

finns i den. 

4.3 Korrelation 

Korrelation visar ett samband mellan två variabler. Talet kan anta värdet -1 till 1 och de visar hur 

starkt sambandet är. Extremvärdet -1 eller 1 talar om att det kan förutsägas det andra värdet. 

Talet noll i en korrelation visar att det inte finns något samband mellan variablerna. Ett positivt 

värde visar att då ena värdet ökar, återföljs det av ett stort värde. Vid ett negativt värde återföljs 

det sannolikt av ett lågt värde på den andra variabeln. (Løvås, 2006) 

 

Nedan visas ett utdrag av de faktorer som visade ett samband när alla faktorer, omsättning och 

bransch i enkäten analyserades i statistikprogrammet. Den kompletta korrelationsanalysen finns 

bifogad som en bilaga (Bilaga 3) 
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Figur 9 Korrelation 

Resultaten visar att korrelationen mellan dessa variabler är på 5- eller 1 procent signifikansnivå. 
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4.4 Bransch 

 

Nedan illustreras i vilken bransch som företaget i enkäten tillhör. 

 

 

Figur 10 Bransch 

Det har inkommit flest svar från branscherna: Juridik, ekonomi och konsulttjänster samt Bygg, 

design och inredningsverksamhet. Dessa två branscher är även de största i urvalet. 

Bransch Totalt i urval Andel av urval Svarsfrekvens Svarsfrekvens %

Ambassader & internationella org. 0 0,00% 0 0,00%

Avlopp, avfall, el & vatten 0 0,00% 0 0,00%

Bank, finans & försäkring 10 2,80% 4 40,00%

Bemanning & arbetsförmedling 2 0,56% 2 100,00%

Bransch-, arbetsgivar- & yrkesorg. 0 0,00% 0 0,00%

Bygg-, design- & inredningsverksamhet 61 17,09% 18 29,51%

Data, it & telekommunikation 24 6,72% 9 37,50%

Detaljhandel 31 8,68% 9 29,03%

Fastighetsverksamhet 21 5,88% 8 38,10%

Företagstjänster 6 1,68% 3 50,00%

Hotell & restaurang 13 3,64% 4 30,77%

Hälsa & sjukvård 18 5,04% 9 50,00%

Hår & skönhetsvård 1 0,28% 0 0,00%

Jordbruk, skogsbruk, jakt & fiske 9 2,52% 4 44,44%

Juridik, ekonomi & konsulttjänster 53 14,85% 26 49,06%

Kultur, nöje & fritid 7 1,96% 1 14,29%

Livsmedelsframställning  0 0,00% 0 0,00%

Media  4 1,12% 0 0,00%

Motorfordonshandel 3 0,84% 0 0,00%

Offentlig förvaltning & samhälle 0 0,00% 0 0,00%

Partihandel 22 6,16% 4 18,18%

Reklam, pr & marknadsundersökning 4 1,12% 2 50,00%

Reparation & installation 7 1,96% 1 14,29%

Resebyrå & turism 0 0,00% 0 0,00%

Teknisk konsultverksamhet 12 3,36% 7 58,33%

Tillverkning & industri 20 5,60% 5 25,00%

Transport & magasinering 15 4,20% 7 46,67%

Utbildning, forskning & utveckling 8 2,24% 5 62,50%

Uthyrning & leasing 2 0,56% 0 0,00%

Övriga konsumenttjänster 4 1,12% 1 25,00%

Summa 357 100,00% 129 36,13%
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5. Analys 

I detta kapitel ställs den empiri som erhållits mot den teori som finns presenterad tidigare. Detta 

för att se om teorin stämmer med empirin som erhållits enligt en deduktiv ansats. 

5.1 Bortfallsanalys 

Då denna studie har en svarsfrekvens på 36.13 procent kan inte generella statistiska antaganden 

för hela populationen göras. För att redovisa bortfallsanalysen av resultatet visas den nedan.  

 

 
Figur 11 Bortfallsanalys 

Då resultatet visar ett bortfall på 63.9 procent och en hög standardavvikelse styrker det att inte 

generella antaganden kan göras för hela populationen 

5.2 Bolagsverket 

Den informationen som Bolagsverket har tillhandahållit har uppvisat att 24 procent av alla 

aktiebolag i Sverige omfattas av förbehållet att inte behöva ha någon revisor. Det som visas är att 

det är 80 procent av de som väljer att ha revisorn kvar som är registrerade efter 1 november 

2010. En faktor till det kan vara att de planerar att växa inom en framtid eller att det finns 

okunskap i den egna bokföringen. Det kan även vara att externa kreditgivare kräver det när 

företaget är nystartat, detta enligt vad som skrivs i artikeln (Collis, 2007) där externa kreditgivare 

är en faktor till att frivilligt välja revision. 
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129 4,12 3,700 228 63,9 0 0
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b. . indicates that the inter-quartile range (IQR) is zero.
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5.3 Position samt antal år  

Svaret på denna fråga visar att det till största del är VD och ägare till företaget som svarat på 

enkäten och det ger en trovärdighet i svaren då de är väl insatta i företagets förvaltning. Det kan 

ses i artikeln (Collis, 2007) att någon högre insatt i företaget ska svara på enkäten, detta då hon 

testade enkäten på ägare till företaget vilket även svaren i denna studie baseras på. På frågan om 

år visar resultatet att företagen som svarat är relativt jämt fördelade när det gäller ålder på 

företaget med en viss tendens till att vara nystartade. 

5.4 Koncern 

De flesta som har svarat på om de ingår i en koncern eller ej, har svarat att de inte gör det. Det 

kan bero på att de flesta företag i Sverige är små familjeägda företag vilket förklarar dessa svar. 

En intressant observation är att av de som svarat ja på frågan om de ingår i en koncern, har en 

majoritet svarat att kravet på revisor inte finns i koncernen utan det avgörs av andra faktorer.  

 

När en korrelationsanalys, på samma sätt som (Collis, 2007) gör, visar det sig att frågan om 

tillhörigheten till en koncern har en avgörande roll (Bilaga 3). Trots majoriteten svarade att de 

inte finns några krav inom koncernen på att ha revisor, visar korrelationsanalysen ett positivt 

signifikant resultat i sambandet mellan: Ingår i koncern och Krav på revisor i koncernen. Det 

som däremot visar sig är att det blir ett signifikant resultat mellan faktorerna: Ingår i koncern och 

Externa intressenter kräver revisor, vilket är en förklaring till att majoriteten svarat att inte kravet 

på revisor finns inom koncernen. Detta förklaras även i tre av artiklarna där bland annat 

(Niskanen, Karjalainen, Niskanen, 2010) skriver att om kontrollen i företaget minskar, ökar 

sannolikheten att en revisor anlitas. Vilket kan vara en anledning till deras val av revisor. Ett 

samband som kan kopplas till dessa två är den positiva korrelationen mellan: Externa intressenter 

kräver revisor och Banken kräver revisor. Det tyder på att om det finns externa intressenter, finns 

även ett samband med att det kan vara en bank involverad. 

 

Den finns en negativ korrelation mellan: Ingår i koncern och Brist på egen kunskap inom 

bokföring. Det visar att om företaget inte ingår i en koncern ökar okunskapen inom bokföring. 

En bidragande orsak till detta kan vara att inom en koncern där fler företag finns, kan det finnas 
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en ekonomiavdelning med kunskapen inom bokföring. Eller att bokföringsdelen i företaget köps 

in av en extern aktör vilket gör att företaget anser att kunskapen finns inom företaget. 

5.5 Faktorer 

Utifrån de enkätsvar som kommit in visar det sig hur fördelningen ser ut bland de olika faktorer 

som påverkar vid valet av revisor. Resultatet visar att alla dessa faktorer, mer eller mindre, är 

anledningar till varför företagen väljer att ha revisorn kvar. Ett undantag är faktorn andra ägare 

vilket visade sig att inte ha någon större betydelse alls då det var 2,3 procent som angav att det 

var en betydande faktor. Däremot visar det sig att faktorer som brist på egen kunskap eller att 

företaget på sikt förväntar sig att växa och överstiga kriterierna är betydande faktorer vid valet av 

frivillig revision. Detta då 33,3 procent av alla som svarade ansåg att brist på egen kunskap var 

en avgörande faktor och 26,4 procent svarade att de har revisor redan nu då de räknar med att 

företaget på sikt kommer att växa och på detta vis överstiga kriterierna. Även om det inte går att 

säga att detta statistiskt sett gäller för hela populationen visas en tydlig trend i att detta är två 

faktorer som påverkar valet av frivillig revision. I flera av de vetenskapliga artiklarna som 

används i denna studie, bland annat (Collis, 2010) och (Tauringana, Clarke, 2000), anges 

storleken på företaget som en bidragande faktor till att frivilligt välja revision. Det kan nämnas 

att när bland annat Collis (2010) pratar om storleken, menar hon att den bestäms genom 

omsättningen i företaget, men i denna studies enkät svarade företagen på om de kommer att växa 

i framtiden. I enkäten syftar ökad storlek på företaget då kriterierna för att inte behöva använda 

revisor överstigs, vilket inte är detsamma då fler kriterier ingår i detta alternativ än artikeln 

(Collis, 2010). Då artikeln (Collis, Jarvis, Skerratt 2004) skriver om att storleken, som i deras fall 

är omsättningen, inte kan förklara valet av revisor som ensam faktor. Det stämmer då bra med 

enkätens fråga att företaget kommer att växa som innefattar fler kriterier.  Då det i denna studie 

endast ger en indikation om att detta är en faktor som påverkar, styrks det ändå av dessa artiklar 

att det är en betydande faktor vid valet av frivillig revision, trots förbehållet.  
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5.6 Kvalitativ data 

Den kvalitativa data i form av den fråga som företagaren själv fick fylla i faktorer som hade 

inverkan på deras beslut att frivilligt välja revision, präglades av bland annat dessa ord: 

skatteverket, utomstående och ordning. Det som är tydligt är att företagaren vill att den 

finansiella informationen utåt ska se bra ut. Detta styrks i artikeln av (Niskanen, Karjalainen, 

Niskanen, 2010) där den finansiella informationen utåt är viktig för företagaren. Några företag 

har även svarat att de tror att revision från skatteverket blir mindre om de har revisor, och om det 

ändå skulle bli en revision är chanserna att bokslutet är i sin ordning större om en revisor har 

granskat det. Detta tyder på en viss osäkerhet i den egna bokföringen. Att några företag svarat att 

det är bekvämt att ha en revisor tyder på att det finns en tro i att revisorn gör mer än vad de 

egentligen gör vilket förklaras av förväntansgapet (Revision: en praktisk beskrivning, 2006).  

5.7 Bransch 

Utifrån de svar som kommit in visar det sig i denna studie att det är två branscher som utmärker 

sig utöver de andra vid att välja frivillig revision. Dessa två branscher är: Juridik, ekonomi och 

konsulttjänster samt Bygg, design och inredningsverksamhet. Då samtliga 357 företags 

branschtillhörighet finns tillgänglig kan generella slutsatser dras om hur hela populationen ser ut. 

Det går att med 95 procent säkerhet säga att dessa två branscher är de som utmärker sig vid 

frivillig revision. 
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6. Avslutande reflektion  

I detta kapitel kommer uppsatsen olika delar att sammanfattas med de tankar och personliga 

åsikter som vi författare har på studien.  

 

Det syfte som vi har haft med denna studie är att undersöka om det finns några bakomliggande 

faktorer till varför företag väljer att behålla revisorn trots att de har förbehållet enligt 

bolagsverket. 

 

För att starta denna studie kontaktades bolagsverket för att ge oss information om hur många 

företag som hade förbehållet och hade revisor kvar. Då vi inte kunde hitta någon tidigare 

forskning om en liknande kvantitativ studie, visade det sig att arbetet med att få fram 

kontaktinformation till berörda företag inte var lika lätt som vi planerat. Det skulle även visa sig 

att det är kostsamt att ta fram all information som vi behövde. Det gjorde att vi beslutade att 

endast köpa organisationsnumren till de berörda företagen. Detta gjorde att det blev mindre 

kostsamt, men för att kunna få fram all information som vi behövde, valde vi att matcha 

organisationsnumren med databasen Retriever som Högskolan i Gävle har tillgång till och som 

är gratis för studenter. 

 

Som tidigare har beskrivits skickades enkäter ut med post till de berörda företagen, vilket är en 

tidskrävande process. Att skicka E-post hade i vårat fall varit mycket enklare och snabbare, samt 

att vi hade kunnat skicka ut till fler företag. Det visade sig under tiden att det inte finns något 

register med E-postadresser till de företagen som vi ville komma i kontakt med. En trolig orsak 

till detta är att de är små och att de inte har behovet av en företagsadress på internet. Detta visade 

sig även när svaren på enkäterna kommit in att de flesta fyllt i en privat E-postadress som 

troligen inte har någon koppling till företaget, utan är deras privata. Om E-post funnits till alla 

företag och ett utskick till samtliga hade gjorts hade troligen svarsfrekvensen varit högre än 

nuvarande. Det ska ändå sägas att vi tycker att ett brev som kommer i pappersform ger ett seriöst 

intryck och att företagen enligt oss uppskattar det samt tar sig tid att svara på den. 
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Då det i skrivande stund inkommit 142 svar, kan vi inte göra generella statistiska antaganden för 

hela populationen. De svar som vi har erhållit visar en viss tendens åt olika faktorer. Vi ser att 

brist på kunskap inom bokföring och att företaget kommer att växa är bidragande orsaker till 

valet att frivilligt använda sig av revision. De två faktorerna kan även ha ett samband med att 

företag är nystartade, vilket till viss del förklarar dessa val. Att företag känner en trygghet i att ha 

en revisor utmärker sig i de kvalitativa svaren. Det kan vi förstå om de även saknar kunskapen 

om bokföring att någon utomstående med erfarenhet granskar bokslutet för att se om allt 

stämmer. Även att de tror att Skattemyndigheten kommer i en mindre utsträckning göra revision 

på dem är en faktor. Vi tror att det har att göra med att företagens finansiella information har en 

högre trovärdighet utåt om en revisor har granskat den, vilket även styrks av uttalanden i de 

vetenskapliga artiklarna om trovärdighet gentemot utomstående intressenter. 

 

Den korrelation som är intressant är den mellan om företaget ingår i en koncern eller ej och hur 

bra kunskapen inom bokföring är. Att det visar sig att företag som inte ingår i en koncern har 

mindre kunskap än de som ingår. Den uppfattning som vi har är att det inte finns lika mycket 

medarbetare kring den som upprättar bokslutet och bokföringen att fråga vid eventuella 

oklarheter, samt att det även kan vara en kostnadsfråga ifall ett externt företag ska sköta 

bokföringen. 

 

Varför vissa branscher utmärker sig mer än andra kan bero på att de är mer eller mindre 

kapitalintensiva. Då byggbranschen är kapitalintensiv och kräver ett stort kapital vid inköp av till 

exempel material, kan detta vara en anledning till att denna bransch i större utsträckning väljer 

att behålla revision. Detta kan jämföras mot branschen företagstjänster som inte alls är 

kapitalintensiva då de endast säljer tjänster. Juridik, ekonomi och konsulttjänster är en annan 

bransch som utmärker sig, då denna bransch inte är kapitalintensiv går tankarna åt att det rör sig 

om en legitimitetsfråga. Vi tror att jurister och ekonomer vill ha ett bra anseende utåt då det ser 

bättre ut om en utomstående part har granskat företaget.       
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6.1 Förslag till vidare forskning 

 

Då detta är ett aktuellt ämne skulle en större studie kunna bidra med mer kunskap inom ämnet. 

En större studie där det finns mer tid och ekonomiska resurser kan bidra till att fler enkäter kan 

skickas ut och genom detta öka svarsfrekvensen, samt att skatteverket kunde tillfrågas om deras 

syn på revision i små företag.  

 

Forskningen skulle även kunna riktas genom att en kvantitativ studie om varför företagen väljer 

att avstå från revision. Det blir då en studie som är omvänd mot denna, men med den skillnaden 

att det finns väsentligt mycket fler företag att analysera. 
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Bilaga 1 

 

 

 Gävle 2012-05-02 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Högskolan i Gävle som skriver en uppsats angående avskaffandet av 

revisionsplikten för små aktiebolag. Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för små 

aktiebolag i Sverige. Då hade dessa små aktiebolag inte längre något krav på sig att ha revisorn 

kvar. Kriterierna för att anses vara ett mindre aktiebolag är följande: 

 

Aktiebolaget måste understiga minst två av dessa kriterier: 

 Max 3 stycken anställda 

 Omsättning på max 3 000 000kr 

 Balansomslutning på max 1 500 000kr 

 

Enligt vår statistik från Bolagsverket finns det idag 95 712 stycken aktiva aktiebolag som 

omfattas av detta förbehåll och utav dessa är det 4 907 stycken som fortfarande har revisorn kvar 

(cirka 5 procent) och Ni är ett utav dem med detta förbehåll registrerat hos Bolagsverket. Tanken 

med denna studie är att undersöka varför dessa företag fortfarande väljer att ha revisorn kvar.  

 

Denna enkät är väldigt kort och tar inte många minuter att svara på. Ditt svar är utav stor 

betydelse. Vi är väldigt tacksamma för Din medverkan och som i gengäld är Du med i 

utlottningen av 4 stycken trisslotter. För att deltaga i denna utlottning ber vi Dig att skriva din e-

postadress/Telefonnummer på svarsformuläret.  

Skicka gärna ditt svar inom en vecka i det bifogade portofria svarskuvertet. 

Vid frågor, kontakta någon av oss. 

 

Med vänlig hälsning 

Andreas Ström, Andreas Strand  
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Bilaga 2 

 

Din position i företaget? 

 

___________________________________ 

 

 

Hur många år har företaget funnits? 

0 – 1 år 1 – 2 år 2 – 4 år 4 – 6 år 6 – 10 år Fler än 10 år 

      

 

Ingår företaget i en koncern? 

JA NEJ 

  

 

Om JA på föregående fråga. Är det något annat företaget i koncernen som ställer kravet på revisor? 

JA NEJ 

  

 

Hur instämmer Du i följande faktorer vid Ditt val av revisor? 

 Instämmer inte         Instämmer helt 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Externa intressenter 

kräver revisor 

          

Det finns andra ägare 

till bolaget som kräver 

revisor 

          

Banken kräver revisor 

vid utlåning av kapital 

          

Vi kommer att på sikt 

överstiga kriterierna 

och därför använder vi 

revisor redan nu 

          

Brist på egen kunskap 

inom bokföring 

          

 

Finns det andra faktorer, än de ovan angivna, som påverkar Ditt val av revisor? 

 

 

 

E-postadress/Telefonnummer: 
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Bilaga 3 

 

Bransch Position Antal år

Ingår i 

koncern

Krav på 

revisor i 

koncern

Externa 

intressent

er kräver 

revisor

Det finns 

andra 

ägare till 

bolaget 

som 

kräver 

revisor

Banken 

kräver 

revisor vid 

utlåning av 

kapital

Vi kommer 

att på sikt 

överstiga 

kriterierna 

och därför 

använder 

vi revisor 

redan nu

Brist på 

egen 

kunskap 

inom 

bokföring

Pearson 

Correlatio

n

1 -,104 ,122 -,064 -,061 -,109 ,154 ,156 ,039 ,182
*

Sig. (2-

tailed)

,240 ,168 ,468 ,495 ,219 ,081 ,078 ,659 ,039

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Pearson 

Correlatio

n

-,104 1 ,134 -,018 ,017 ,050 -,125 -,002 -,007 -,215
*

Sig. (2-

tailed)

,240 ,131 ,836 ,848 ,571 ,158 ,984 ,935 ,014

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Pearson 

Correlatio

n

,122 ,134 1 -,064 -,043 -,048 ,006 ,151 -,156 -,106

Sig. (2-

tailed)

,168 ,131 ,471 ,626 ,589 ,943 ,087 ,078 ,233

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Pearson 

Correlatio

n

-,064 -,018 -,064 1 ,576
**

,228
** ,124 -,039 ,194

*
-,198

*

Sig. (2-

tailed)

,468 ,836 ,471 ,000 ,009 ,160 ,661 ,028 ,025

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Pearson 

Correlatio

n

-,061 ,017 -,043 ,576
** 1 ,294

**
,271

** ,052 ,131 -,119

Sig. (2-

tailed)

,495 ,848 ,626 ,000 ,001 ,002 ,559 ,138 ,177

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Pearson 

Correlatio

n

-,109 ,050 -,048 ,228
**

,294
** 1 ,200

*
,272

** ,165 -,065

Sig. (2-

tailed)

,219 ,571 ,589 ,009 ,001 ,023 ,002 ,062 ,462

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Pearson 

Correlatio

n

,154 -,125 ,006 ,124 ,271
**

,200
* 1 ,165 ,162 ,097

Sig. (2-

tailed)

,081 ,158 ,943 ,160 ,002 ,023 ,061 ,067 ,275

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Pearson 

Correlatio

n

,156 -,002 ,151 -,039 ,052 ,272
** ,165 1 ,372

** ,099

Sig. (2-

tailed)

,078 ,984 ,087 ,661 ,559 ,002 ,061 ,000 ,264

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Pearson 

Correlatio

n

,039 -,007 -,156 ,194
* ,131 ,165 ,162 ,372

** 1 ,124

Sig. (2-

tailed)

,659 ,935 ,078 ,028 ,138 ,062 ,067 ,000 ,161

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

Pearson 

Correlatio

n

,182
*

-,215
* -,106 -,198

* -,119 -,065 ,097 ,099 ,124 1

Sig. (2-

tailed)

,039 ,014 ,233 ,025 ,177 ,462 ,275 ,264 ,161

N 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Krav på 

revisor i 

koncern

Externa 

intressent

er kräver 

revisor

Det finns 

andra 

ägare till 

bolaget 

som 

kräver 

revisorBanken 

kräver 

revisor vid 

utlåning av 

kapital

Vi kommer 

att på sikt 

överstiga 

kriterierna 

och därför 

använder 

vi revisor Brist på 

egen 

kunskap 

inom 

bokföring

Korrelation

Bransch

Position

Antal år

Ingår i 

koncern
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Bilaga 4 

 

1. Ambassader & internationella org. 

2. Avlopp, avfall, el & vatten  

3. Bank, finans & försäkring 

4. Bemanning & arbetsförmedling 

5. Bransch-, arbetsgivar- & yrkesorg. 

6. Bygg-, design- & 

inredningsverksamhet 

7. Data, it & telekommunikation 

8. Detaljhandel 

9. Fastighetsverksamhet  

10. Företagstjänster  

11. Hotell & restaurang  

12. Hälsa & sjukvård  

13. Hår & skönhetsvård  

14. Jordbruk, skogsbruk, jakt & fiske 

15. Juridik, ekonomi & konsulttjänster  
 

16. Kultur, nöje & fritid 

17. Livsmedelsframställning  

18. Media  

19. Motorfordonshandel  

20. Offentlig förvaltning & samhälle 

21. Partihandel 

22. Reklam, pr & marknadsundersökning 

23. Reparation & installation 

24. Resebyrå & turism 

25. Teknisk konsultverksamhet  

26. Tillverkning & industri  

27. Transport & magasinering 

28. Utbildning, forskning & utveckling 

29. Uthyrning & leasing 

30. Övriga konsumenttjänster 

 

Din position i företaget? 

1. VD 

2. Ägare 

3. Delägare 

4. Styrelseledamot 

5. Övrigt 

 

Hur många år har företaget funnits? 

0 – 1 år 1 – 2 år 2 – 4 år 4 – 6 år 6 – 10 år Fler än 10 år 

1 2 3 4 5 6 

 

Ingår företaget i en koncern? 

JA NEJ 

1 0 

 

Om JA på föregående fråga. Är det något annat företaget i koncernen som ställer kravet på revisor? 

JA NEJ 

1 0 
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