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Sammanfattning 

Titel: Revisorers oberoende. Påverkas detta av variabler som revisionsbyråns storlek, konsulttjänster 

och klientstorlek?  

Nivå och ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi  

Författare: Karin Nyberg och Maria Tellström 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 

Nyckelord: Revision, revisorers oberoende, fortsatt drift, Big 4, konsulttjänster och klientstorlek.  

Bakgrund: Under 2000-talet har den finansiella revisionen genomgått en rad förändringar. Detta till 

följd av ett antal händelser såsom Enronskandalen som kom att ifrågasätta revisorers oberoende 

ytterligare. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida en revisors oberoende påverkas av variabler som 

revisionsbyråns storlek (Big 4), konsulttjänster och klientstorlek.  

Metod: Utifrån en deduktiv ansats har vi använt en kvantitativ metod genom att analysera 

sekundärdata som vi hämtat från Affärsdatas databas. Urvalet bestod av årsredovisningar och dess 

tillhörande revisionsberättelser som studerats utifrån kriterierna: svenska aktiebolag som inlett konkurs 

under april, maj och december 2010. Studiens kvantitativa data har jämförts med tidigare forskning 

inom revisionsområdet, denna forskning bottnar i teorier kring agentteori och revision som försäkran.  

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att Big 4 anmärker i något större utsträckning än övriga 

revisionsbyråer kring fortsatt drift. Studien fann ett signifikant samband mellan Big 4 och 

konsulttjänster, företag som nyttjar revisionstjänster från Big 4 nyttjar konsulttjänster i högre 

utsträckning än företag som har annan revisionsbyrå. Klientstorlek har enbart en påverkan på 

företagens benägenhet att köpa konsulttjänster, det vill säga förekomsten av att även köpa 

konsulttjänster utöver revisionen ökar i takt med företagens storlek, om än inte signifikant. 

Sammanfattningsvis kan klargöras att ingen av de undersökta variablerna har någon signifikant 

inverkan på anmärkning kring fortsatt drift, varken enskilt eller tillsammans. Detta resultat gör att den 

rimligaste tolkningen blir att revisorerna förblir oberoende trots påverkan utifrån. Det mesta talar för att 

valet av revisionsbyrå, vilka tjänster som nyttjats eller vilket företag man representerar inte påverkar 

revisorns oberoende vilket visar på att revisorn tycks klara av sin uppgift som en tredje oberoende 

part.    
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Abstract 

Title: Auditor independence. Does variables as audit firm size, advisory services or client size have 

any influence on this independence?  

Level: Bachelor’s thesis in Business Administration. 

Authors: Karin Nyberg and Maria Tellström. 

Tutors: Bengt Lindström and Jurek Millak. 

Key words: Auditing, auditor independence, going concern, Big 4, advisory services and client size. 

Background: During the early 2000s the financial audit went through a series of changes. The cause 

of these changes were several, one of these reasons were the Enron scandal which arouse the question 

about the importance of auditor independence once again.  

Purpose: The purpose of the study is to examine whether variables as Big 4, advisory services or 

client size has any influence on auditor independence. 

Method: From a deductive point of view a quantitative method has been used as we analyzed data 

collected from the database Affärsdata. The data were collected from annual reports and audit reports 

which were analyzed based on the following criteria: Swedish limited companies with a started 

bankruptcy process during April, May or December in the year 2010. The data of the study have been 

compared with previous research in the audit field which deals with the theories agency theory 

and audit as an affirmation. 

Results and conclusion: The results of the study shows that Big 4 firms tend to issue going concern 

opinions in a slightly higher extent than other audit firms. There is a significant association between 

Big 4 and advisory services. Companies who use audit services provided by a Big 4 firm also use their 

advisory services to a higher extent than those who use audit services from other audit firms. Client 

size does only show an association, even though it is not statistically significant, between those 

companies who use both audit and advisory services, in other words, the tendency of using both audit 

and advisory services increase with company size. None of the investigated variables had any 

significant affect on the tendency to issue a going concern opinion, neither individually nor together. 

The most reasonable explanation to these results comes down to the fact that the Swedish auditors are 

independent due to the variables we studied. Based on this we conclude that the choice of audit firm, 

weather companies use advisory services or not, or who you are, does not affect the auditor’s 

independence which indicates that auditors cope with the independence issues quite well.  
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1.0 Inledning 

Under hösten 2010 uppmärksammades den finansiella revisionen i en prisbelönad artikelserie 

publicerad av Svenska Dagbladet. Artikelserien tog bland annat upp vissa revisionskonsulters många 

uppdrag och deras stora arvoden. Till följd av detta kallade finansmarknadsministern Peter Norman de 

fyra största revisionsbyråerna, the Big Four
1
, till ett möte på finansdepartementet för att utreda vad 

dessa kallade parter skulle kunna göra för att öka förtroendet för branschen och revisionens kvalitet. 

Revisorsnämnden, som ansvarar för att granska revisorer, kritiserades på grund av att de överlåtit 

tillsynen åt branschorganisationen FAR. Den tyngd och problematik som råder kring revision och dess 

rapport till omvärlden i form av revisionsberättelsen fångade vårt intresse och mynnade ut i viljan att 

studera ämnet närmare. (Bursell & Neurath 2010-11-01, Neurath 2010-12-02)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1
 The Big Four är ett internationellt vedertaget begrepp och syftar till de till omsättning största revisionsbyråerna både 

internationellt och i Sverige. Dessa är PWC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG som fortsättningsvis benämns som Big 4. 

(Carrington 2010) 
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1.1 Disposition 

Studien är strukturerad enligt följande ordning:  

Figur 1. Studiens disposition 

 

Kapitel ett ger en bakgrund till ett antal viktiga faktorer för framväxten av den moderna finansiella 

revisionen, vilket är det ämne studien bottnar i. Denna bakgrund utmynnar i en problematisering som 

leder oss till studiens syfte. De uppställda hypoteserna ämnar sedan besvara syftet. Kapitel ett avslutas 

med en redogörelse av studiens avgränsningar. 

Kapitel två utgörs av det teoretiska ramverk som studien vilar på. Kapitlet inleds med en allmän 

beskrivning av revisorns uppgift samt viktiga delar i dennes arbete. Detta följs av ett avsnitt med 

studiens huvudteori: agentteorin, vilket följs av en ytterligare teori som har relevans för studien. 

Därefter presenteras tidigare forskning kopplad till studiens hypoteser som följs av aktuell forskning. 

Kapitel tre inleds med en presentation och en motivering till valet av metod: en deduktiv ansats med en 

kvantitativ metod vilket leder till en presentation av studiens population, stickprov och således bortfall, 

som sammanfattas i ett urvalsträd. Studiens variabler presenteras sedan mer ingående i ett eget avsnitt, 

se 3.3. Insamlingen av studiens empiri följer i avsnitt 3.4 och kapitlet avslutas med en kritisk 

granskning av data och de källor som använts i studien, se 3.5.  

I kapitel fyra behandlas studiens empiri och resultat. Resultaten presenteras med koppling till de 

hypoteser som formulerats, där varje hypotes signifikanstestats genom chitvå-test.  

Kapitel fem består av en analys av studiens resultat utifrån tidigare forskning och den inledande 

frågeställningen. Kapitlet avslutas med de slutsatser som erhållits genom studien. Studien avslutas med 

kapitel sex där en diskussion förs kring studiens resultat. Kapitlet mynnar ut i förslag på fortsatt 

forskning samt en kritisk diskussion kring studien. 

1.0 Bakgrund & 
Syfte

2.0 Teori

3.0 Metod

4.0 Empiri

5.0 Analys &  
slutsats
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1.2 Bakgrund 

Dagens finansiella revision ser ut som den gör på grund av en rad betydelsefulla händelser. De första 

milstolparna för den moderna revisionen kom att bli depressionen och börskraschen i USA 1929 och 

Kreugerkraschen 1932 i Sverige. I USA blev följden att det fastställdes formella krav på revisorn i 

form av lagar som förde med sig att det ej längre var accepterat med lekmannarevisorer. (Carrington 

2010) I Sverige utmynnade dessa händelser i den nya aktiebolagslagen, ABL, som vann laga kraft 1944 

och blev en inledning till ett nytt skede för Sveriges moderna revision. Genom lagen fick revisorerna 

skydd för sin titel och det blev lagstadgat att den svenska handelskammaren skulle godkänna 

granskningsmän och auktorisera revisorer. Detta för att säkerställa kompetensen hos revisorerna vilket 

kom att bli en viktig del av legitimeringen av revisorerna som profession. Genom utredningar av 

Kreugerkraschen ifrågasattes Kreugers revisorers arbete. Anton Wendler som var undertecknande 

revisor hade inte fullgjort sin skyldighet då det senare framkom att Kreuger hindrat revisorerna från att 

få tillgång till vissa delar av materialet. Sammantaget med att det hade förekommit 

beroendeförhållanden och personliga kopplingar är det inte konstigt att professionen ifrågasattes av 

intressenterna. Genom ABL 1944 blev det också obligatoriskt för noterade börsbolag och andra stora 

företag att ha en auktoriserad revisor. Genom Kreugerskandalen kom frågan om revisorns oberoende 

åter att ifrågasättas. Verkligheten hade nu visat prov på vad som kunde hända utan detta oberoende och 

därför lagstadgades det att revisorn skulle vara neutral i förhållandet till bolagsledningen. (Wallerstedt 

2009)  

Självklart var det inte bara dessa skandaler som bidrog till framåtskridandet av den moderna revisionen 

utan utvecklingen av ekonomin och industrialiseringen har också haft en påverkande effekt. I takt med 

att aktiebolagsformen blev allt vanligare utvecklades även företagens omfattning. Företagen växte och 

därmed var de tvungna att omorganisera internt. Ägarna fick i många fall överge den dubbla rollen som 

ägare och ledare och en separation skedde mellan dessa. Denna utveckling bidrog till en osäkerhet för 

de forna ägarna då de inte längre kunde kontrollera och ha insyn i företaget på samma vis som tidigare. 

Denna brist på kontroll kunde dock lösas genom revision. Det primära syftet med revision var till en 

början att kontrollera att ägarnas pengar nyttjats korrekt genom att samtliga transaktioner 

kontrollerades. Ovan nämnda skandaler ledde till att den finansiella redovisningen kom att bli det 

primära målet för revisionen, samtidigt som kontrollen av hur ledningen förvaltat sitt uppdrag fick en 

ökad betydelse. (Wallerstedt 2009)   
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1.2.1 En ytterligare milstolpe- Enron och Arthur Andersen 

En ytterligare milstolpe som kommit att påverka revisionen är Enron- och Arthur Andersenskandalen.  

Enron kom att hamna i strålkastarljuset av en helt annan anledning än dess forna solskenshistoria som 

ett makalöst framgångsföretag. Under 2001 avslöjades att Enron, genom diverse finansieringslösningar, 

en stor kreativitet och förbiseende av redovisningsregler i bokföringen, presenterat en 

verklighetsfrånvänd bild av företaget. Detta för att ge sken av ett välmående framgångsföretag för att 

hålla marknadens förväntningar uppe och därmed även aktiens värde. När skandalen var ett faktum, 

framkom att Enrons revisionsbyrå Arthur Andersen löpande makulerat material med de oegentligheter 

Enron gjort i syfte att ge en förskönad bild av företaget. Enron presenterade inte en rättvisande bild av 

företaget vilket ledde till en övertro på Enron och när det hela uppdagades blev konsekvensen konkurs, 

då Enron till största del vilade på finansiering genom det egna kapitalet. Inte heller hade Arthur 

Andersen påpekat att Enron inte presenterade en rättvisande bild av företagets finansiella ställning, 

tillika varken gjort någon anmärkning i revisionsberättelsen eller någon annan åtgärd. I efterhand kom 

även Arthur Andersens oberoende starkt att ifrågasättas då Enrons konsulttjänster utgjorde en stor del 

av Arthur Andersens Houstonkontors intäkter. (Healy & Palepu 2003) 

Arthur Andersen var i början av 2002 även WorldComs ansvarige revisor fram till en intern revisor 

upptäckte att rörelsekostnader var bokförda som investeringar, samt att det förekom dolda skulder och 

dubbelbokningar av intäkter. Dessa orsaker ledde till att KPMG tog över som revisor. I mitten av 

sommaren 2002 gick WorldCom i konkurs. Denna skandal försatte Arthur Andersen i ytterligare 

blåsväder och bidrog till att Arthur Andersen som revisionsbyrå gick samma öde till mötes som Enron 

och WorldCom. (Giroux 2008) Innan Arthur Andersen gick i konkurs var Big 5 ett vedertaget begrepp 

då revisionsmarknaden dominerades av fem revisionsbyråer: vilka bestod av Big 4, PWC, Ernst & 

Young, Deloitte, KPMG, och även Arthur Andersen. Denna förändring är minst så uppseendeväckande 

som nämnda redovisningsskandaler. (Ashbaugh, LaFond & Mayhew 2003)  

Enron, World Com, Tycos, Adelphi och Global Crossing, som alla hade en inkorrekt redovisning, gav 

upphov till en ny lagstiftning i USA: Sarbanes-Oxley Act, SOX, 2002 (Carrington 2010). Samtliga 

företag som till exempel har registrerade aktier på en börs eller marknadsplats i USA berörs av SOX, 

därmed infattas ett antal svenska företag av denna lagstiftning som till exempel Volvo (Svernlöv & 

B:son Blomberg 2003). På grund av SOX bildades Public Company Accounting Oversight Board i 

USA, vilka kan jämföras med den svenska revisorsnämnden, för att utöva tillsyn över 

revisorprofessionen som tidigare hade verkat självständigt (Carrington 2010). Det kom att bli många 

förändringar i och med SOX, bland annat blev det obligatoriskt för bolagens VD och ekonomichef att 

skriva under ett dokument. I dokumentet ska VD och ekonomichef intyga att de granskat 

årsredovisningen och att den är korrekt upprättad samt presenterar en rättvisande bild av företaget. 

Många straffsatser stramades åt, exempelvis svindleri där straffen justerades till böter eller fängelse i 

upp till 25 år. Det upprättades också en lista över tjänster som kom att förbjudas för revisionsbyråerna 

att utföra. Givet att det är samma klient som byrån reviderar får inte samma revisor utföra till exempel 

bokföring och andra tjänster rörande det reviderade bolagets redovisnings- eller 

årsredovisningshandlingar. (Svernlöv & B:son Blomberg 2003)  
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1.3 Problemformulering 

Som framgår av bakgrunden gav Enronskandalen eko över hela revisionsvärlden i form av skärpta 

lagar och rekommendationer. En revisors oberoende har kommit att bli än mer viktigt efter 

Enronskandalen. Kan det faktum att Arthur Andersen, en av världens då största revisionsbyråer, drogs 

med i Enrons fall skapat en misstro och en ökad press på revisionsbyråer, och då i synnerhet Big 4-

byråerna? För att mäta detta oberoende har man i tidigare forskning studerat benägenhet eller 

förekomst av anmärkningar kring den fortsatta driften
2
 i revisionsberättelser. Det finns forskning som 

visar att Big 4 överlag anmärker i större utsträckning på fortsatt drift än övriga revisionsbyråer (Geiger 

& Rama 2006). Vi sällar oss till dessa forskare och tror att det finns ett positivt samband mellan Big 4 

och benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift i revisionsberättelsen. I Enronfallet uppgick 

ersättning för konsulttjänster
3
 till betydande belopp och forskare menar att detta kan påverka 

oberoendet. Forskarna hävdar att då konsulttjänster förekommer utöver revisionen löper dessa företag 

en mindre risk att erhålla en anmärkning kring den fortsatta driften än de som enbart köper 

revisionstjänster (Basioudis, Papakonstantinou & Geiger 2008). Vi tror att det finns ett samband mellan 

konsulttjänster och benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift i revisionsberättelsen, men då inte i 

enlighet med Basioudis, Papakonstantinou & Geiger (2008), utan vi tror att revisorer av rädsla att 

betraktas som oberoende istället anmärker i en högre grad vid förekomst av konsulttjänster, som en 

effekt av Enronskandalen. Li (2009) hävdar att klientstorlek
4
 kan ha en inverkan på hur ofta revisorn 

tenderar att anmärka kring fortsatt drift i revisionsberättelsen och kallar detta för ett post-

Enronmönster
5
, Li använder dock post-SOX. Vi förmodar att detta post-Enronmönster lever kvar och 

tror att klientens storlek har en inverkan på oberoendet, då vi tror att de större klienterna drabbas av 

anmärkning kring den fortsatta driften i högre grad än övriga.  

 

 

 

 

 

  
                                                      

2
 Fortsatt drift är ett grundläggande antagande vid upprättande av redovisning på bokföringsmässiga grunder. Med detta 

antagande förutsätts att företaget kommer fortsätta bedriva sin verksamhet de kommande tolv månaderna. Om så inte är 

fallet måste redovisningen upprättas på andra grunder. (Carrington 2010) 

3
 Benämns som andra uppdrag i årsredovisningar (Samlingsvolymen. Redovisning 2010). 

4
 Klientstorlek refererar till Europeiska kommissionens gränssättning av företagets storlek: <10= mikro-, 10-49= litet- och 

50-249= medelstort företag. 

5
 Post-Enronmönster är det positiva samband mellan klientstorlek och anmärkning kring fortsatt drift i revisionsberättelsen 

som påvisades efter Enronskandalen, att jämföra med innan Enronskandalen då detta samband inte existerade (Li 2009). 
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1.4 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka huruvida en revisors oberoende påverkas av variabler som 

revisionsbyråns storlek (Big 4), konsulttjänster och klientstorlek.  

1.5 Hypoteser 

Nedan följer de hypoteser vi satt upp för att ge svar på studiens syfte. 

Revisionsbyråns storlek (Big 4) 

HB40: Det finns inget samband mellan Big 4 och anmärkning kring fortsatt drift i revisionsberättelsen. 

HB41: Det finns ett samband mellan Big 4 och anmärkning kring fortsatt drift i revisionsberättelsen. 

Konsulttjänster 

HK0: Det finns inget samband mellan konsulttjänster och anmärkning kring fortsatt drift i 

revisionsberättelsen. 

HK1: Det finns ett samband mellan konsulttjänster och anmärkning kring fortsatt drift i 

revisionsberättelsen. 

Klientstorlek 

HKS0: Det finns inget samband mellan klientstorlek och anmärkning kring fortsatt drift i 

revisionsberättelsen. 

HKS1: Det finns ett samband mellan klientstorlek och anmärkning kring fortsatt drift i 

revisionsberättelsen. 

1.6 Avgränsningar 

Studien ämnar att undersöka huruvida uppställda variabler påverkar anmärkning kring fortsatt drift i 

svenska företags revisionsberättelser. Då anmärkning kring den fortsatta driften naturligt förekommer i 

konkursdrabbade företag omfattar denna studie enbart svenska aktiebolag som inlett konkurs 

(Hopwood, McKeown & Mutchler 1989). Då vi önskat göra en så aktuell undersökning som möjligt 

och även ha säker tillgång till data, avgränsade vi oss även till konkurser som skulle vara inledda under 

2010. Detta vilar vidare på det faktum att reglerna för redovisning av konsulttjänster från 

revisionsbyrån skulle redovisas i not för samtliga bolag för årsredovisningar med räkenskapsår till och 

med 2009-06-30. Detta har bidragit till att vi inte tagit med årsredovisningar från och med 2009-07-01. 

Vi har dessutom avgränsat oss till aktiebolag då tidigare forskning och litteratur främst är inriktade mot 

företagsformen aktiebolag men även för att det till och med 2010-11-01 var obligatoriskt för samtliga 

aktiebolag att ha minst en revisor som i sin tur måste avge en revisionsberättelse (jfr 9:1 

ABL/2005:551). Studien har inte lagt någon värdering i var i landet bolagen eller revisionsbyråerna har 

sina säten varför hela Sverige omfattas.  
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2.0 Teoretisk Referensram 

 

Figur 2. Disposition kapitel två 

 

2.1 Vad är revision och vad gör revisorn? 

För att det ekonomiska samspelet i vårt samhälle ska fungera på det mest optimala sättet är det av stor 

vikt att ett företags intressenter kan lita på det som företaget presenterar, det vill säga att redovisningen 

ger en rättvisande bild av företaget, allt från hur ledningen sköter företaget till dess räkenskaper. 

(Carrington 2010) Intressenterna ska kunna utgå från att företagets redovisning har skett i enlighet med 

lagar, rekommendationer och praxis, alltså att redovisningen är tillförlitlig och uppnår en form av 

kvalitet (Grönlund, Tagesson & Öhman 2008, Belfrage Carlberg 2006). Som exempel på intressenter 

kan nämnas: staten, kommuner, leverantörer, ägare, kreditgivare, kunder och anställda med flera. 

(Revision: En praktisk beskrivning 2006). 

För att kunna tillgodose samhällets behov av tillförlitlig finansiell information finns den statliga 

revisorsnämnden i Sverige. Revisorsnämndens uppdrag, enligt 3§ revisorslagen (SFS2009:564 t.o.m. 

2010:689), är att utse kvalificerade revisorer, utveckla god revisor- och revisionssed, utöva tillsyn och 

därmed även pröva och åtgärda anmälningar av kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag. 

(Revisorsnämnden(a) 2011) 

Revisionen har därmed en roll att som extern part, enligt 5§ revisionslagen (SFS1999:1079 t.o.m. 

2004:359), granska om företagets redovisning och förvaltning har upprättats i överensstämmelse med 

lagar och god redovisningssed. Detta ska ske för företagets intressenter. Om revisorn anser att företaget 
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har levt upp till detta avger revisorn en ren revisionsberättelse. (Moberg 2006) Där rapporteras det att 

årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen, att resultaträkning och balansräkning är 

fastställd, att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelsen och VD 

beviljas ansvarsfrihet. En oren revisionsberättelse avviker från denna standardutformning vilket sker 

genom text i kursiv stil. (Grönlund, Tagesson & Öhman 2008) Som Moberg nämner (2006) utses 

revisorn av bolagsstämman. Revisorn har tystnadsplikt men vid misstanke om brott ska revisorn 

anmäla detta till åklagare. Revisorn har upplysningsplikt gentemot ny revisor och mot andra 

myndigheter som till exempel revisorsnämnden. (Belfrage Carlberg 2006, Moberg 2006) 

Ett aktiebolag måste ha en revisor om två av dessa tre krav är uppfyllda, minst två år i följd för samma 

två villkor:  

 -i medeltal, fler än tre anställda 

 -mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning 

 -mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning 

vilket innebär att ett privat aktiebolag som inte uppfyller detta kan välja att inte ha revisor från och med 

första november 2010 (Bolagsverket(a) 2010-11-04). Även filialer under en viss storlek och 

handelsbolag eller kommanditbolag med minst en juridisk person som delägare kan ange i 

bolagsordningen att de väljer att inte ha revisor (Bolagsverket(b) 2011). 

 

2.1.1 God revisionssed 

Respektive företagsforms författning, företagens bolagsordning och vad som beslutas på 

bolagsstämmor redogör för revisorns uppgifter och ansvar (Revisorsnämnden(b) 2011). I ABL 9:3 1 st. 

(SFS2005:551) kan utläsas vad revisorn förväntas göra: ”Revisorn skall granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver”. Lagstiftaren har 

här valt att inte detaljreglera revisorns granskande med syftet att inte begränsa granskningen. Tanken är 

istället att revisionen ska kunna utvecklas i takt med de förhållanden av skiftande karaktär som kan 

råda på företag. (Prop. 1997/98:99) Vägledning och utvecklandet av god revisionssed svarar bland 

annat revisorsnämnden för och med hjälp av utgives rekommendationer. (Samlingsvolymen 2010. 

Revision 2010) I slutändan är det dock rättspraxis som bedömer vad som faktiskt är god revisionssed, 

vilken till stor del bygger på erfarenhet, integritet och professionellt omdöme (Prop. 1997/98:99, 

FAR(a) 2011). Det gamla sverigeanpassade revisionsregelverket, RS, ersätts med det direktöversatta 

internationella regelverket: International Standards on Auditing, ISA, detta görs gällande för 

räkenskapsår som påbörjas från och med den 31 december 2010 (Samlingsvolymen 2010. Revision
 

2010).  

 

 

 

 

 



 
Sida | 9 

2.1.2 God revisorssed 

God revisorssed kan ses som en yrkesetisk standard och regleras enligt revisorslagen (SFS2001:883). 

Denna norm har till syfte att ställa krav på revisorn i sitt yrkesutövande, vilket omfattar all verksamhet 

revisorn utför. Revisorn får inte uppträda på ett sätt som rubbar förtroendet för den funktion revisorn 

innehar, branschen som helhet eller den kärnverksamhet revisorn är godkänd/auktoriserad att bedriva. 

(Diamant 2004)  

 

2.1.3 Revisionsprocessen 

Revision består av tre processer: planering, granskning och rapportering (Revision: En praktisk 

beskrivning 2006). Den första delen i processen utgörs av planering där revisorn planerar vad som ska 

granskas utifrån väsentlighet och risk. Revisionen av företagets redovisning sker dels genom 

granskning av företagets interna kontroll och dels genom substansgranskning, där man väljer ut stora 

och viktiga poster i enlighet med väsentlighet och risk. Vad som är väsentliga poster skiljer sig från 

företag till företag. Till exempel kan varulagret anses som en väsentlig post då lagrets bokförda värde 

kan stå för en betydande del av de totala tillgångarna i företaget.  

Revisorn har nu att bestyrka om företagsledningens påståenden är korrekta, för detta krävs så kallade 

revisionsbevis för att revisorn ska kunna känna sig komfortabel i sitt bestyrkande. I slutet av 

granskningsprocessen har revisorn samlat ihop samtlig dokumentation eller så kallade 

bestyrkandeåtgärder enligt planeringen. Efter genomgång av bestyrkandeåtgärderna kan det till 

exempel vara så att vissa poster som ansågs godkända ur ett enskilt perspektiv inte kan accepteras totalt 

sett. Dessa icke godkända poster kan uttryckas i form av en kvantitativ eller en kvalitativ karaktär. Den 

kvantitativa består av att summeringen av posterna överstiger den acceptabla väsentlighetsnivån och 

där den kvalitativa leder till en noggrannare efterforskning av posten. Om den slutliga summeringen 

överstiger revisorns satta väsentlighetsnivå ska revisorn kontakta företagsledningen för rättelse av 

dessa problem och om dessa inte åtgärdas kan det leda till att revisorn avger en oren 

revisionsberättelse. Den nu återstående proceduren revisorn har kvar att genomföra innan han avlägger 

sin rapport, är att se över händelser som inträffat efter räkenskapsårets slut. Dessutom ska revisorn se 

över och ta hänsyn till företagets aktiviteter vilka kan medföra kostnader i framtiden, såsom olika 

former av ansvarsförbindelser som exempelvis eventualförpliktelser och avsättningar. I detta 

sammanhang bör revisorn även inhämta information och bekräftelse från företagets advokater. Utöver 

detta ska revisorn inhämta företagsledningens bekräftelse på att det inte finns några väsentliga frågor 

som revisorn inte tagit del av. (Carrington 2010) 

 

2.1.3.1 Fortsatt drift 

Ett av de grundläggande antaganden som finns i rekommendationer, föreställningsramar och lagar om 

redovisning är principen om fortsatt drift eller going concern. Detta antagande är viktigt att beakta då 

redovisningen sker på bokföringsmässiga grunder vilket förutsätter att företaget kommer att fortleva 

även de kommande tolv månaderna och inte kommer att läggaavvecklas ned eller gå i konkurs. Om det 

finns tvivel kring den fortsatta driften måste detta beaktas vid upprättandet av årsredovisningen. 
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(Carrington 2010) Bedömning om ett företags fortsatta drift är företagsledningens ansvar. Medan 

revisorns ansvar ligger i att granska denna bedömning genom att granska bakomliggande skäl till 

bedömningen. Revisorn har även som ansvar att anmärka på om företagsledningen inte gjort någon 

bedömning kring fortsatt drift, eller om de inte förmedlat en eventuell bedömning kring att företaget 

inte kan antagas fortsätta sin drift över överskådlig tid. RS570 exemplifierar händelser och förhållanden 

som kan leda till betydande tvivel om antagandet om fortsatt drift. (Samlingsvolymen. Revision 2007)  

 

Figur 3. Exempel på händelser och förhållanden som kan leda till betydande tvivel om fortsatt drift 

 

 (Samlingsvolymen. Revision 2007:497) 
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2.1.3.2 Revisionsberättelsen 

Den sista delen i revisorns granskningsprocess är rapportering till intressenter i form av 

revisionsberättelsen och till ledningen i form av anmärkning, erinran eller påpekande. Detta sker i 

enlighet med god revisionssed och är även lagstadgat enligt 9:5 1st ABL (SFS2005:55). (Carrington 

2010). Felaktigheter eller något annat som avviker från det normala måste anges som en anmärkning, 

oren revisionsberättelse. Om inte revisorn gör denna anmärkning kan denne drabbas av skadestånd 

enligt 29:2 ABL (SFS2005:551, SFS2010:834) och enligt Moberg (2006) kan det bli aktuellt med 

disciplinära åtgärder. På grund av revisorns tystnadsplikt kan en erinran komma väl till pass när 

revisorn ska ge ett råd eller förslag som inte bör komma till allmänhetens kännedom. En erinran är ej 

offentlig men ska protokollföras enligt ABL 9:39 (SFS2005:551). Praxis har dock utvecklats åt ett 

annat håll och erinran används istället för att framhäva allvarliga problem gällande företagets 

redovisning, interna kontroll eller förvaltning. En erinran berör därför ofta sådana förhållanden som 

revisorn överväger att anmärka om i revisionsberättelsen om inte företaget åtgärdar dem. Eftersom 

revisorerna inte kan granska allt och genom att många av bedömningarna är subjektiva är 

grundstommen att revisionen ska omfatta de mest väsentliga och riskfyllda posterna. Detta ska ske 

utifrån praxis och riktlinjer. (Moberg 2006) 

  

2.1.3.3 Revisionsrisk  

Utifrån planeringen beslutar revisorn vad som ska granskas. Även om revisorn skulle granska hela 

materialet finns en risk att denne inte upptäcker fel. En risk är att revisorn bedömer att det föreligger fel 

i stickprovet, men att det sett till hela materialet inte alls är väsentligt. Detta kallas för ett Typ I-fel, ett 

felaktigt förkastande. En annan risk är att revisorn istället inte ser några väsentliga fel i stickprovet, 

men sett till hela materialet finns betydande felaktigheter. Detta kallas för Typ II-fel, ett felaktigt 

accepterande. Sammanfattningsvis delas revisionsrisken in i inneboende-, kontroll- och upptäcktsrisk, 

dessa risker förklarar risken för att revisorn gör ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. (Carrington 

2010, Moberg 2006)  

 

Figur 4. De tre revisionsriskerna 

Revisionsrisker utgörs av:  

Inneboende risk: kan till exempel vara att företaget verkar på en 

svårbedömd marknad och det därför finns en risk i att 

det blir fel i företagets redovisning eller förvaltning. 

Kontrollrisk: utgörs av de fel i redovisningen som företaget inte 

upptäcker, till exempel att någon anställd skriver en 

felaktig reseräkning. 

Upptäcktsrisk: är den risk som finns i att revisorerna inte upptäcker 

de tidigare två nämnda riskerna. 

            (Carrington 2010) 
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2.1.4 Revisorers oberoende  

Revisorers oberoende har en stor inverkan vad gäller marknadens syn på revision. Vad gäller 

oberoendet enligt IFAC, International Federation of Accountants, skiljer man på två teoretiska 

varianter: faktiskt oberoende och synligt oberoende. Det faktiska oberoendet grundar sig i oberoende ur 

revisorns synvinkel och det synliga oberoendet grundar sig i huruvida revisorn uppfattas som 

oberoende. Svenska revisorer ska enligt FAR beakta de etiska regler som IFAC ger ut. Fullständigt 

oberoende är en omöjlighet men revisorerna har en skyldighet att upprätta rutiner som motverkar att en 

beroendeställning uppkommer. (IFAC 2011)  

I praktiken kan man skilja mellan tre former av oberoende. Den första formen är planeringsoberoende, 

vilket innebär att revisorer utan inblandning från utomstående ska kunna bedöma omfattningen på den 

process en revision innebär. Dessutom måste ett undersökande oberoende finnas, vilket innebär att 

revisorn behöver ha tillgång till alla informationskällor. Som tredje form av oberoende krävs att 

revisorn kan uttrycka sig fritt angående vad som uppkommer i revisionen utan påtryckningar från 

utomstående, det vill säga ett rapporteringsoberoende. (Jeppesen Klarskov 1998)  

2.2 Revisionsteorier  

I kapitel 2.2.1 samt 2.2.2 kommer två teorier behandlas, dessa två teorier bygger till stor del på att en 

oberoende tredje part krävs för att kunna upprätthålla ett förtroende intressenter emellan. Forskning 

visar att detta oberoende under vissa omständigheter kan komma att ifrågasättas. (Basioudis, 

Papakonstantinou & Geiger 2008) 

 

2.2.1 Agentteorin- försäkran 

Revisionsteori har till stor del sin utgångspunkt inom nationalekonomin. Rationalitet spelar här en 

betydande roll då varje individ anses vara vinstmaximerare ur sitt eget perspektiv. (Carrington 2010)  

Agentteorin bottnar i strävan efter att kunna lämna information som inte är vinklad utifrån respektive 

intressenters egna intressen. I ett företag kan företagsledning och ägare vara en och samma, alternativt 

kan dessa två vara åtskilda. I de fall då företagsledningen är en del av ägarna har dessa två 

gemensamma intressen, det vill säga att båda strävar efter att företaget ska göra ett så bra resultat som 

möjligt. Detta resultat går ofta att dela ut och denna utdelning tar samtliga ägare del av. I de fall då 

företagsledningen inte är en del av ägarna är det inte säkert att företagsledningen strävar mot samma 

mål som ägarna. Vill företagsledningen hålla ner kostnader för att i slutänden gynna ägarna? Vill 

företagsledningen arbeta hårt för att gå ägarnas intressen till mötes även då deras lön redan är 

fastställd? Vilken nytta sätter man först som en del av företagsledningen, den egna nyttan eller ägarnas? 

I teorin har lösningen på detta problem varit att upprätta ett kontrakt som bygger på att i ersättningen 

till företagsledningen lägga till en bonusgrundande del som i någon mån ska skydda ägarna från den 

risk företagsledningen utgör. (Dunn 1996) Då den bonusgrundande ersättningsdelen grundar sig i den 

information och de ekonomiska rapporter som företagsledningen förser ägarna med, är det viktigt att 
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ägarna kan lita på den information de erhåller. Risken för att företagsledningen vinklar de ekonomiska 

rapporterna leder till behovet av en oberoende tredje part, en revisor. (Lambert 2001) 

Behovet av en oberoende part finns i många situationer, som exempel kan nämnas de fall ett företag är 

beroende av kreditgivare. Dessa kreditgivare måste kunna lita på att den information de har kring 

företagets ekonomiska förehavanden är säkerställd och går att lita på, ur deras perspektiv. (Stanworth & 

Gray 1991 se Svanström 2008) Kreditgivaren kan i låneavtalet upprätta kreditklausuler så kallade debt 

covenants, som kan ge kreditgivaren rätt att omförhandla avtalet om vissa situationer uppstår. 

Problemet här, för kreditgivaren, är att få information av företaget som inte är vinklad utifrån deras 

intressen. (Moir & Sudarsanam 2007) 

Revision minskar de två problemen moral hazard och adverse selection. (Carrington 2010)
 
Problemet 

med moral hazard kan uppstå då företagsledaren inte har det ansvar en ägare har, vilket kan leda till att 

denne inte vidtar samma försiktighet i hur företaget drivs. Det är ägaren som i slutändan står för risken. 

Adverse selection bygger på att respektive part lämnar information i den grad som gynnar dem själva 

och håller inne med en viss del av informationen. Motparten är ofta medveten om detta och vidtar 

eventuellt åtgärder som kompenserar för denna osäkerhet. (Healy & Palepu 2001) Genom revisorns 

oberoende minskar osäkerheten kring dessa två problem (Carrington 2010). 

 

Figur 5. Schema över studiens huvudteori 
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2.2.2 Revision som kvalitetskontroll/förbättring 

Enligt denna teori har revisorn en mer aktiv roll än i agentteorin. Revisorn ska aktivt påverka 

redovisningen till det bättre och kunna se till de krav olika intressenter ställer på revisionen. En 

ekonomisk rapport med bristande information kan ge samhällsekonomiska konsekvenser då investerare 

fattar beslut på bristande grunder. (Carrington 2010) Huruvida en revisors bestyrkande är förknippat 

med kvalitet bygger på om intressenterna litar på att revisorn kan anmärka på felaktigheter. Om detta 

förtroende försvinner upphör också vikten av en revisors bestyrkande. (Watts & Zimmerman 1986) 

Anhängare av denna teori menar att de företag som anlitar en revisor håller en högre kvalitet på 

redovisningen då det vet att de är övervakade (Tabone & Baldacchino 2003). 

 

2.2.3 Forskning kopplade till våra hypoteser  

2.2.3.1 Revisionsbyråns storlek (Big 4) 

Forskare har testat huruvida Big 4 tenderar att anmärka mer frekvent på fortsatt drift. En studie fann att 

Big 4 dels gör färre både typ I-fel och typ II-fel än mindre revisionsbyråer. Dessutom fann man att Big 

4 överlag anmärker i större utsträckning på fortsatt drift. Forskarna har här konstaterat att detta dels 

beror på att man vill skydda sitt goda rykte och dels på att revisorerna på dessa byråer får en utbildning 

som hjälper dem att kunna förutse om ett företag går i konkurs. (Geiger & Rama 2006) 

 

2.2.3.2 Konsulttjänster 

Många revisionsbyråer erbjuder rådgivning eller utför konsulttjänster som inte har ett nära samband 

med revisionen. För revisorernas del är det viktigt att tänka på att detta kan påverka deras oberoende 

ställning. Detta för att inte hamna i en situation då de reviderar sin egen rådgivning. Dessutom kan 

arvodena för rådgivningen i vissa fall vara av stor vikt för revisionsbyrån vilket kan rubba oberoendet. 

(Carrington 2010) Huruvida arvodet för dessa konsulttjänster påverkar en revisors oberoende råder det 

skilda åsikter om. Tidigare forskning visar bland annat att arvodet för konsulttjänster inte alls har någon 

påverkan på hur objektiv en revisor är, inte heller storleken på själva revisionsarvodet har haft någon 

inverkan. I dessa fall har man utgått ifrån benägenhet till anmärkning vad gäller fortsatt drift och har 

inte sett några skillnader där. Forskarna här menar att risken för dåligt rykte och dyra 

rättegångskostnader skrämmer mer än en förlorad kund. (DeFond, Raghunandan & Subramanyam 

2002) Basioudis, Papakonstantinou och Geiger (2008) menar däremot att de företag som betalar stora 

arvoden för konsulttjänster löper en mindre risk att erhålla en anmärkning kring fortsatt drift. Detta 

negativa samband som deras studie på australiensiska företag resulterade i stämmer överens med 

resultatet av en studie i Storbritannien av Basioudis och Francis (2007), vilka i sin studie menade att 

deras resultat inte stämde överens med studier genomförda i USA (Basioudis, Papakonstantinou & 

Geiger 2008). Vilket skulle visa på att det råder en viss skillnad länder emellan. Revisionsarvodet 

betydelse skiljer sig mellan olika länder trots att de tillsynes är homogena länder. Detta tydliggör ett 

ökat behov av att undersöka varje specifikt lands marknad och dessa forskare sällar sig därför inte till 

det antagande som andra forskare gör, det vill säga att en studies resultat skulle vara universal. 
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(Basioudis & Francis 2007) Det negativa sambandet mellan konsulttjänster och en anmärkning kring 

fortsatt drift förevisar revisorers nedsatta oberoende. Antingen är oberoendet nedsatt på grund av 

konsulttjänstarvodets betydelse eller av att företaget som nyttjat konsulttjänster blivit hjälpt av dessa 

konsulttjänster till sådan grad att en anmärkning kring fortsatt drift kunnat undvikas. Denna hjälp, för 

att nämna några exempel, skulle kunna ha en effekt på lönsamhet, ledning, administrativa system och 

bokföring. (Basioudis, Papakonstantinou & Geiger 2008) 

 

2.2.3.3 Klientstorlek 

Tidigare forskning framhäver ett post-Enronmönster. De kunder som ansågs viktiga ur ett 

vinstperspektiv för revisionsbyrån löpte en större risk att få en anmärkning kring fortsatt drift, detta 

samband var mest markant för Big 4. Detta positiva samband påvisades året efter Enronskandalen 

jämfört med innan skandalens inträffade, då ett sådant samband inte existerade. Forskaren poängterar 

att studiens resultat därmed är förenligt med marknadens och beslutsfattarnas incitament för hur 

revisorers oberoende ska upprätthållas. Det vill säga att viljan att bevara ett gott rykte och rädslan för 

betydande rättegångskostnader gör revisorer oberoende, vilket förkastar påståendet att höga arvoden 

skulle påverka revisorer till en mildare behandling av klienter. En alternativ förklaring till det positiva 

sambandet återfinns i den känsliga perioden efter Enronskandalen. I och med att de klienter som 

revisionsbyråer tog över efter Arthur Andersens revisionsavdelnings fall krävde mycket omfattande 

revisionsarbete och därmed högre arvode. Revisionsrisken ökade med post-Enron vilket gjorde 

revisorerna mer konservativa i sina bedömningar kring fortsatt drift eftersom risken för höga 

tvistekostnader ökade med klientens storlek. Dessa teser fann studien ingen signifikans för men Li 

(2009) utesluter inte helt denna förklaring. En annan faktor Li (2009) belyser är den omfördelning av 

klienter som skett mellan Big 4 och övriga revisionsbyråer. En tendens har påvisats, att små 

problemdrabbade företag lämnat Big 4 för att gå till övriga revisionsbyråer. Denna tendens skulle 

kunna utgöra en del av förklaringen till att benägenheten till anmärkning kring fortsatt drift skulle öka i 

takt med klientstorlek. (Li 2009) 

Figur 6. Sammanfattning över forskning kopplat till studiens hypoteser  
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2.3 Tidigare och aktuell forskning 

Det finns forskning som tyder på att det antal uppdrag en revisor har påverkar kvaliteten på revisionen. 

Kvaliteten har testats utifrån benägenhet att anmärka på företagens fortsatta drift, vilket har visat att 

desto fler uppdrag en revisor har desto mindre är benägenheten till denna typ av anmärkning. 

(Sundgren & Svanström 2010) Revision kopplat till konkurs och benägenhet till anmärkning kring 

fortsatt drift är högaktuellt i Sverige då forskning i skrivande stund bedrivs inom just detta område. På 

Mittuniversitetet arbetar Torbjörn Tagesson och Peter Öhman med en studie, Auditors' ability and 

willingness to signal going concern problems – a study of bankrupt companies in Sweden, som 

behandlar anmärkning kring fortsatt drift för företag som senare gått i konkurs. Forskarna har funnit att 

endast tolv procent av de företag som senare gått i konkurs fått en anmärkning kring fortsatt drift. Detta 

är en låg andel om man jämför med andra länder, vilket forskarna menar antyder att svenska revisorer 

är komfortabla nog att agera oberoende i sin bedömning kring fortsatt drift. (Tagesson & Öhman 2010) 
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3.0 Metod  

Studien utgår ifrån teorier kring revision och har därmed en deduktiv ansats. De teorier studien har som 

grund behandlar vikten av en revisors oberoende och varför oberoendet är av stor vikt. Men som 

nämnts tidigare kan en revisor aldrig ställa sig fullständigt oberoende. Revisorn kan också ses som en 

intressent då anseende och försörjning är aspekter som med största sannolikhet spelar in. Hur hanterar 

revisorer en stor och viktig klient med problem kring den fortsatta driften? Agentteorin belyser vikten 

av en oberoende tredje part som intressenterna har förtroende för. Studien syftar till att undersöka 

huruvida revisorer förblir oberoende eller inte, det vill säga om det finns variabler som påverkar 

revisorers oberoende.  

För att utreda studiens frågeställning har en kvantitativ metod använts, eftersom denna metod lämpar 

sig bäst för att ge svar på hur utbredd en omständighet är eller om det överhuvudtaget existerar en 

sådan omständighet. Ett annat skäl till metodvalet är att en kvantitativ metod behövs om man önskar 

göra generaliseringar för en population, vilket vi haft till syfte att göra. (Eliasson 2006) De data som 

krävts för studien återfinns i företagens årsredovisningar och tillhörande revisionsberättelser. 

Revisionsberättelser följer sist i revisionspliktiga bolags årsredovisningar. Årsredovisningar ska enligt 

årsredovisningslagen skickas in till bolagsverket och på så sätt görs årsredovisningen och därmed 

revisionsberättelsen offentlig (ÅRL 8:3/SFS2009:702). Studiens empiri består av sekundärdata då 

aktiebolags årsredovisningar och tillhörande revisionsberättelser är andrahandsinformation. 

Datamängden är på nominalnivå, vilket betyder att vi kan kategorisera insamlad data och räkna antal 

observationer i respektive kategori. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010) Vi valde att använda 

databasen Affärsdata för att få tillgång till vår empiri då vi anser att det är ett effektivt och tillförlitligt 

sätt. Korstabeller av uni-, bi-, tri- och multivariat karaktär har att bearbetas i statistikprogrammet 

PASW Statistics 18
6
 för att utröna om eventuella samband råder och huruvida dessa kan klassificeras 

som signifikanta. För att testa om ett statistiskt signifikant samband råder utfördes chitvå-test på 

korstabellerna med en signifikansnivå på fem procent, denna nivå valdes då det är den vanligaste 

signifikansnivån som används vid undersökningar av olika projekt (Lind 2009). En signifikansnivå på 

fem procent innebär att endast fem procent av resultatet för det testade urvalet kan förklaras som 

slumpmässighet (Lind 2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      

6
 PASW Statistics 18 benämns fortsättningsvis PASW och hette tidigare SPSS. 
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Figur 7. Studiens metod 

 

3.1 Population och urval 

Totalt sett fanns det i november 2010 enligt SCB:s företagsregister 981 349 aktiva företag i Sverige 

varav lite mer än hälften bestod av fysiska personer och andelen aktiebolag var cirka 30 procent. Av det 

totala antalet företag bestod 96 procent av företag inom kategorin mikroföretag, sett ur antal anställda, 

kategorin litet företag bestod av tre procent och mellanstort företag av en halv procent. (SCB:s 

företagsregister 2011-02-07) Största delen av konkurserna 2010 stod aktiebolagen för med 76 procent 

och av dem var merparten mikroföretag, närmare 91 procent (SCB 2011-04-07).  

Studien syftar till att undersöka ett stickprov av populationen. Detta urval har genererats genom ett 

slumpmässigt sannolikhetsurval. Enligt Denscombe (2000) speglar stickprovets resultat det som en 

totalundersökning skulle erhållit om urvalet representerar populationen, det vill säga att proportionerna 

i urvalet överensstämmer med de i populationen. Om detta är uppfyllt kan generella slutsatser dras för 

urvalet. Men för att få ett representativt urval krävs också att antalet observationer är tillräckligt och att 

det verkligen gjorts slumpmässigt. (Denscombe 2000) Om vi refererar till tidigare anförd statistik anser 

vi att urvalet som följer är representativt med populationen. Studiens population består av inledda 

konkurser som Affärsdata noterat under 2010 och uppgick 2011-04-19 till 6233 aktiebolag. Studiens 

nettourval uppgår till 975 aktiebolag vilket kan anses vara ett tillräckligt antal jämfört med liknande 

genomförda studier (jfr Tagesson & Öhman 2010). Stickprovet är slumpmässigt framtaget och 

genererades genom lottning. Då inga skillnader bör förekomma mellan olika månader lottades tre 

månader fram, april, maj och december 2010, där aktiebolag som kungjort inledd konkurs lagts upp av 

Affärsdata. Kungörelser av inledda konkurser upplagda av Affärsdata under dessa tre månader 2010 

utgör därmed studiens empiri. Varför just kungörelser av typen inledda konkurser valdes istället för 

Deduktiv 
ansats

Kvantitativ 
sekundär-

data

Statistisk 
bearbetning 

i PASW
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exempelvis avslutade konkurser grundar sig i att Affärsdata ofta raderar årsredovisningar för de 

företagen med avslutad konkurs. För att säkerställa att dels samma redovisningsrekommendationer var 

gällande för de variabler studien berör samt för att det insamlade materialet inte skulle hamna allt för 

långt ifrån den inledda konkursen 2010 valdes att enbart ta med företag vars årsredovisningar hamnade 

inom en tvåårsperiod. Därmed undersöktes enbart årsredovisningar för aktiebolag som levde upp till de 

uppställda kraven kring räkenskapsårsperioder och räkenskapsår.  

Fyra olika perioder var tillåtna som räkenskapsår: 

XXXX-01-01 – XXXX-12-31   

XXXX-05-01 – XXXX-04-30 

XXXX-07-01 – XXXX-06-30 

XXXX-09-01 – XXXX-08-31 

De årsredovisningar som studerats har haft följande räkenskapsår: 

2007-05-01 – 2008-04-30 

2007-09-01 – 2008-08-31 

2008-01-01 – 2008-12-31 

2008-05-01 – 2009-04-30   

2008-07-01 – 2009-06-30 

2008-09-01 – 2009-08-31 

2009-01-01 – 2009-12-31 

2009-05-01 – 2010-04-30  

En lagändring har medfört att från och med 2010 får aktiebolag fritt välja räkenskapsår om inte 

kalenderår väljs och är således inte begränsade att enbart tillämpa ovan nämnda räkenskapsår (BFL 3:1 

2 st./SFS1999:1078). De företag som ingår i studien omfattas inte av den lagändring i ABL 9:1 

(SFS2010:834) som vann laga kraft 2010-11-01, gällande revisionspliktens avskaffande. 

 

3.1.1 Bortfall  

Då möjligheten att kategorisera sökningen i Affärsdata varit mycket begränsad har bortfall genererats 

som annars hade kunnat undvikas. Bortfallet består av företag som inte levt upp till ovan nämnda krav 

och bortfallet består därmed av olika grupper: trots att vi valde att undersöka inledda konkurser 

saknade 277 aktiebolag tillgänglig årsredovisning. Aktiebolag vars senaste årsredovisning omfattade 

räkenskapsår som avslutades 2007-12-31 eller tidigare, valdes bort då dessa inte uppfyllt de uppställda 

kriterierna, denna grupp består av 209 stycken. Då revisionsberättelsen utgör en del av empirin för 

studien har 13 aktiebolag vilka saknat signerad revisionsberättelse eller där själva revisionsberättelsen i 

sig saknats kategoriserats som bortfall. För att de testade företagen ska omfattas av de 

rekommendationer som gällde tidigare vad gäller särredovisning av andra uppdrag har aktiebolag som 

påbörjat sitt räkenskapsår efter 2009-07-01 inte tagits med i studien, men är enbart elva till antalet. Ett 

av aktiebolagen i urvalet saknade organisationsnummer vilket gjorde att data kring detta bolag ej fanns 

tillgängligt och blev därmed ett bortfall.  
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3.2 Urvalsträd 

 

Figur 8. Urvalsträd 
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3.3 Variabler 

Vid tidigare forskning har man använt förekomsten av anmärkningar kring fortsatt drift som ett mått på 

oberoende (Li 2009). Denna anmärkning har stor tyngd och kan spela en avgörande roll för företagets 

intressenter (Carrington 2010), vilket är anledningen till att just anmärkning kring den fortsatta driften 

testas mot nedanstående variabler. En anmärkning kring den fortsatta driften kan se olika ut i 

revisionsberättelsen, de revisionsberättelser som denna studie klassificerade som anmärkning på 

fortsatt drift var där man uttryckligen formulerat att det råder betydande tvivel kring den fortsatta 

driften, detta för att minimera graden av subjektiva bedömningar.  

 

3.3.1 Revisionsbyråns storlek (Big 4) 

Denna variabel utgår från om revisionsbyrån ingår i vad som kallas Big 4 eller inte. Big 4 är världens 

och även Sveriges största revisionsföretag vad gäller omsättningen. De omsätter mer än en miljard SEK 

vardera i Sverige och den globala omsättningen ligger var för sig på över 20 miljarder USD. Det finns 

fler stora revisionsföretag i Sverige, men då Big 4 är ett vedertaget begrepp och faktiskt är de fyra 

största har vi använt oss av dessa. Big 4 utgörs av Deloitte Touche Tohmatsu, PWC, Ernst & Young 

och KPMG. (Carrington 2010) Revisionsbyråer som inte tillhör Big 4 har kategoriserats som övrig 

revisionsbyrå.  

 

3.3.2 Konsulttjänster 

I studien testas om benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift ser olika ut beroende på om revisorn 

förutom revision dessutom erhåller ersättning från samma företag för konsulttjänster. Ett företags 

årsredovisning ska enligt FAR SRS Redovisningsrekommendationer, RedR, se ut på ett visst sätt. 

Enligt RedR 1 ska ersättning till revisor upplysas om i not i årsredovisningen, dessutom ska ersättning 

för andra uppdrag särredovisas. I RedR 1 står, ”med revisionsuppdrag avses granskning av 

årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 

arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 

som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 

arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag”. (Samlingsvolymen 2010. Redovisning 2010:1520) FAR 

har ändrat i sina rekommendationer, vilket innebär att upplysningskravet vad gäller ersättning till 

revisor endast gäller för större företag. De mindre företagen behöver ej upplysa gällande 

revisionsarvode medan de större företagen fått en utökad upplysningsplikt, där ersättningen till revisorn 

ska delas upp i fyra kategorier och inte bara i två som tidigare. Detta träder i kraft för räkenskapsår som 

börjar efter den 30 juni 2009. (Samlingsvolymen 2010. Redovisning 2010)  
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3.3.3 Klientstorlek 

Här har företagen delats in efter antalet anställda. Denna uppdelning är vedertagen enligt Europeiska 

kommissionen (2011). 

Mikroföretag< 10 anställda. 

Litet företag= 10 – 49 anställda. 

Mellanstort företag= 50 – 249 anställda. 

3.4 Insamlingsmetod  

Som tidigare nämnts samlades empiri in via databasen Affärsdata. Som sökkriterium användes 

inledningsvis konkurser
7
. För att därefter utöka sökkriterierna var vi tvungna att ändra sökning, vi 

skrev in villkoren aktiebolag, året 2010, de månader vi slumpvis valt samt att konkursen skulle vara 

inledd under dessa månader. Varje företag klickades fram var och ett för sig och därmed plockades den 

senaste årsredovisningen, innan konkursen inletts, fram för att ingå i studien. De företag som uppfyllt 

ovanstående kriterier fördes in i ett Excel dokument. Data kodades utefter de uppställda variablerna. 

För att kontrollera om revisorn var anställd på en Big 4-byrå hittades denna information ibland i 

notapparaten och ibland som brevhuvud på revisionsberättelsen. Där denna information saknades gick 

detta att söka fram via revisorns namn. Huruvida ett företag köpt in konsulttjänster av sin revisor fanns 

att tillgå i företagens notapparat. I de fall denna information saknades räknades dessa som bortfall vid 

bearbetningen av data i PASW. Information om antalet anställda fanns direkt i Affärsdatas information 

kring företaget. Slutligen sökte vi information kring anmärkningen fortsatt drift i revisionsberättelsen 

och där en anmärkning kring fortsatt drift klassificerades som en sådan enbart där de uttryckligen 

använt orden fortsatt drift. I vissa fall kunde uttrycken vara starka men ändå inte nämna några 

betänkligheter kring den fortsatta driften, dessa klassificerades således inte som fortsatt drift. 

Kodning: 

Anmärkning kring fortsatt drift  1 

Ingen anmärkning kring fortsatt drift  2 

 

Big 4      1 

Övrig revisionsbyrå      2 

Konsulttjänster    1 

Enbart revision    2 

Mikroföretag     1 

Litet företag     2 

Mellanstort företag    3 

Samtligt kodat material fördes in i PASW och bearbetades där. 

 

                                                      

7
 Kursiv stil under detta avsnitt motsvarar meny/rubrikval i Affärsdata. 
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Figur 9. Studiens datainsamling  

 

 

3.5 Kritisk granskning av data och källor 

Vi har vid arbetet med studien eftersträvat en hög vetenskaplig prägel. Därför bygger studien till störst 

del på vetenskapliga artiklar och forskning, erkänd tryckt litteratur, såsom kurslitteratur eller litteratur 

rekommenderad av sådana författare, och offentlig data. I den mån detta inte varit tillräckligt har detta 

kompletterats med fakta från statliga organisationers hemsidor och tidskrifter. Sekundärdata härrör från 

Affärsdata, som är en databas med källor som världsomfattande tidskrifter och information från statliga 

myndigheter. Genom detta erbjuds diverse information, däribland företags årsredovisningar, för 

målgruppen företag och skolor. Affärsdata är ett varumärke inom Newsline Group AB som ingår i 

Bisnode-koncernen. (Affärsdata 2011) Genom biblioteket på Södertörns Högskola har studenter 

tillgång till denna databas. 

 

3.5.1 Reliabilitet  

För att upprätthålla en hög reliabilitet ska undersökningen gå att upprepa med ett likvärdigt resultat, 

med andra ord handlar det om undersökningens pålitlighet (Eliasson 2006). Då data som använts i 

denna studie i sin helhet är hämtad ur Affärsdatas databas kan denna med relativt stor säkerhet 

återskapas. Om data plockats bort från Affärsdata kan likvärdig data hämtas från Bolagsverkets arkiv, 

då företags årsredovisningar enligt lagkrav ska finnas bolagsverket till handa. Data som samlats in har 

till största delen inte varit föremål för våra subjektiva bedömningar, då data kategoriserades efter 

huruvida ett visst villkor förekommer eller ej, vilket ger ett litet utrymme för fel i 

kategoriseringsprocessen. Vad gäller anmärkning kring fortsatt drift finns en risk att subjektiva 

bedömningar påverkat resultatet, men dessa har minimerats genom ett strikt förhållningssätt kring hur 

Affärsdata

Excel

Kodning



 
Sida | 24 

den fortsatta driften ska kategoriseras. Sålunda har en anmärkning kring fortsatt drift enbart 

kategoriserats som detta om revisorn bokstavligen använt sig av orden fortsatt drift. Det bör påpekas att 

det finns en viss osäkerhet kring de data som samlats in gällande förekomsten av konsulttjänster. I de 

årsredovisningar som studerats har redovisningen kring konsulttjänster varierat en aning, i vissa fall har 

man tydligt delat upp revision och övriga tjänster, även då övriga tjänster inte förekommit genom att 

tydligt markera detta med en nolla på raden för övriga tjänster. I det fall man endast redovisat revision 

och helt utelämnat raden för övriga tjänster har detta tolkats som att man inte nyttjat övriga tjänster, 

men det finns en risk för att man klumpat ihop samtliga kostnader som hör till revisionsbyrån. I vilken 

uträckning detta förekommer är svårt att uttala sig om men förekomsten bör beaktas. Vid återskapande 

av undersökningen skulle valet av år möjligtvis kunna ge en snedvriden bild, detta då 

konjunktursvängningar kan påverka de faktorer som påverkar den fortsatta driften. Skulle dock samma 

år testas är detta inget problem då samma förutsättningar skulle råda. 

 

3.5.2 Validitet 

För att resultaten ska spegla det studien haft till syfte att undersöka, krävs en reflektion kring att man 

mätt det man avsett att mäta. De variabler som testats för att se om dessa kan påverka en revisors 

oberoende har använts i tidigare forskning och bör därför kunna ses som variabler som kan användas 

för att mäta just detta. Av de företag som ingått i urvalet har 15 procent av dessa erhållit en anmärkning 

kring fortsatt drift, detta att jämföra med Tagesson & Öhmans studie där tolv procent erhöll en sådan 

anmärkning. Detta indikerar att urvalet håller en god validitet eftersom Tagesson & Öhmans studie 

behandlar samma typ av frågor. Då studiens data består av dokument inskickade till Bolagsverket som i 

sin tur behandlat dem och gjort dem offentliga, kan dokumenten anses äkta och ursprungliga. En viss 

risk för fel vid överföringen av data mellan Bolagsverkets databas och Affärsdatas databas kan 

förekomma, men då båda dessa databaser har en hög trovärdighet har vi tolkat erhållen data som 

korrekt. Revisionsberättelser utgår från en viss standard som förklaras närmare i kap 2.1 och kap 

2.1.4.2. Detta faktum gör att vi till hög grad kan säkerställa att revisionsberättelser representerar det vi 

önskar undersöka, men den komplexitet en anmärkning kring fortsatt drift innefattar kan leda till en 

viss grad av subjektivitet. Revisionsberättelserna kan anses som representativa då det utgör själva 

undersökningsmålet/objektet, eftersom studiens sekundärdata ger oss den information vi behöver. 

Innebörden i revisionsberättelser är inte alltid tydlig och kan innehålla relativt vaga uttryck och sådant 

som kanske utläses mellan raderna, varför vi minskat denna osäkerhet genom att kategorisera 

anmärkning kring fortsatt drift. Vårt syfte har dock inte varit att utföra en innehållsanalys utan att 

använda sekundärdata för en kvantitativ analys. (Denscombe 2000) Det faktum att empirin består av 

sekundärdata innebär att hänsyn måste tas till att data vi valt att använda inte är producerad för denna 

studies syfte. Dessutom grundar sig dokumenten till viss del på revisorernas subjektiva bedömningar 

vilket gör att vi ej kan garantera att den utvalda empirin representerar en 100-procentig objektiv bild av 

verkligheten. Trots denna svaghet ser vi inget effektivare sätt att insamla den önskade empirin utan 

anser att datamaterialets relevans är tillräckligt hög. (Denscombe 2000)  
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4.0 Empiri och resultat 

Nedan följer en presentation av resultat efter bearbetning av insamlad data i statistikprogrammet 

PASW. Data som behandlats är det nettourval av 975 företag förutom variabeln konsulttjänster där data 

enbart var tillgängligt för 928 företag. Varje hypotes redovisas var för sig med hjälp av frekvens- och 

korstabeller och avslutas med en hypotesprövning. För att belysa huruvida signifikans råder eller ej, har 

chitvå-test utförts där fem procent utgjort den kritiska gränsen för de testade variablernas 

signifikansnivå. Den kritiska gränsen presenteras i form av ett P-värde i PASW, för att hypotesen ska 

kunna förkastas krävs ett P-värde på mindre än 0,05 (Wahlgren 2008). Inledningsvis testades varje 

enskild variabel mot förekomsten av fortsatt drift för att i vissa fall utökas genom att testa två variabler 

mot varandra. Resultaten presenteras i ordningen Big 4, konsulttjänster och klientstorlek. 

 

Data för om företaget hade en anmärkning kring fortsatt drift eller inte fanns att tillgå för nettourvalet 

på 975 stycken, detsamma gällde för om företagets revisor tillhörde Big 4 eller övrig revisionsbyrå. 

Däremot för variabeln konsulttjänster föll 47 företag bort då redovisning av konsulttjänster eller 

revisionsarvode ej fanns att tillgå för dessa företag vilket gav oss ett nettourval för denna variabel på 

928 företag. Hur många anställda företaget hade var tillgängligt för samtliga 975 företag. De företag 

som använts i chitvå-testen är de företag som syns i figur 10. 

 

Figur 10. Frekvenstabell för: fortsatt drift, Big 4, konsulttjänster och klientstorlek 

 Fortsatt drift Big 4 Konsulttjänster Klientstorlek 

N Valid 975 975 928 975 

Missing 0 0 47 0 

 

Av nettourvalet hade 148 av 975 företag, det vill säga 15,2 procent, fått en anmärkning kring 

fortsatt drift. Merparten, således 827 av 975 företag, hade inte erhållit någon anmärkning 

kring fortsatt drift i revisionsberättelsen, se figur 11. 

Figur 11. Fortsatt drift 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Anmärkning fortsatt drift 148 15,2 15,2 15,2 

Ingen anmärkning kring 
fortsatt drift 

827 84,8 84,8 100,0 

Total 975 100,0 100,0  
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4.1 Revisionsbyråns storlek (Big 4) 

HB40: Det finns inget samband mellan Big 4 och anmärkning kring fortsatt drift i revisionsberättelsen. 

HB41: Det finns ett samband mellan Big 4 och anmärkning kring fortsatt drift i revisionsberättelsen. 

 

Av de undersökta företagen hade 244 av 975, eller 25 procent, valt att anlita en revisionsbyrå 

tillhörande Big 4. Majoriteten, 75 procent, av de undersökta företagen hade följaktligen valt att anlita 

en revisor från gruppen övriga revisionsbyråer, se figur 12.  

Figur 12. Big 4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Big 4 244 25,0 25,0 25,0 

Övrig revisionsbyrå 731 75,0 75,0 100,0 

Total 975 100,0 100,0  

 

I figur 13 och 14 syns att det finns en viss skillnad vad gäller benägenhet att anmärka kring fortsatt drift 

beroende på om revisionsbyrån ingår i gruppen Big 4 eller ej. I figur 13 har revisionsbyråns storlek 

(Big 4) testats som oberoende variabel mot beroende variabeln anmärkning kring fortsatt drift. Av 

nettourvalet hade 15,2 procent av företagen en anmärkning kring fortsatt drift. Av de företag Big 4 

reviderade hade 17,6 procent erhållit en anmärkning kring fortsatt drift. Medan övriga revisionsbyråer 

hade något mindre benägenhet att anmärka kring fortsatt drift, 14,4 procent av de reviderade företagen 

mottog en sådan anmärkning. Denna skillnad är dock inte signifikant vilket chitvå-testet visar då ett P-

värde på 0,219 uppmättes, se figur 13. 

Figur 13. Big 4 * Fortsatt drift Crosstabulation 

 
Fortsatt drift 

Total 
Anmärkning  
fortsatt drift  

Ingen anmärkning 
kring fortsatt drift 

Big 4 Big 4 Count 43 201 244 

% within Big 4 17,6% 82,4% 100,0% 

Övrig revisionsbyrå Count 105 626 731 

% within Big 4 14,4% 85,6% 100,0% 

Total Count 148 827 975 

% within Big 4 15,2% 84,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value Df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,509
a
 1 ,219   

N of Valid Cases 975     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,04. 
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Figur 14. Benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift 

 

Resultat av hypotesprövning HB4: signifikanstestet gav ett P-värde på 0,219 vilket överstiger 

gränsvärdet på 0,05, vilket innebär att HB40 accepteras. 

4.2 Konsulttjänster 

HK0: Det finns inget samband mellan konsulttjänster och anmärkning kring fortsatt drift i 

revisionsberättelsen. 

HK1: Det finns ett samband mellan konsulttjänster och anmärkning kring fortsatt drift i 

revisionsberättelsen. 

 

Ungefär två tredjedelar av nettourvalet valde att enbart nyttja revisionstjänster av revisionsbyrån, här 

har ingen åtskillnad gjorts mellan vilken grupp revisionsbyrån tillhör. Runt en tredjedel av företagen 

köpte däremot även konsulttjänster utöver revisionen, se figur 15.  
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Figur 15. Konsulttjänster  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Konsulttjänster 322 33,0 34,7 34,7 

Enbart revision 606 62,2 65,3 100,0 

Total 928 95,2 100,0  

Missing  47 4,8   

Total 975 100,0   

 

Variabeln konsulttjänster testades mot benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift. Korstabellen 

visar att benägenheten till anmärkning kring fortsatt drift är nästintill likadan oavsett om företaget köpt 

konsulttjänster utöver revisionen eller ej. Av de företag som valde att nyttja konsulttjänster utöver 

revisionen fick 16,5 procent en anmärkning kring fortsatt drift att jämföra med företagen som enbart 

nyttjade revisionstjänster från revisionsbyrån vilka 15 procent erhöll en sådan anmärkning, se figur 16. 

Figur 16. Konsulttjänster * Fortsatt drift Crosstabulation 

 

Fortsatt drift Fortsatt drift 

Total 
Anmärkning 
fortsatt drift  

Ingen anmärkn. 
kring fortsatt drift 

Konsulttjänster Konsulttjänster Count 53 269 322 

% within Konsulttjänster 16,5% 83,5% 100,0% 

Enbart revision Count 91 515 606 

% within Konsulttjänster 15,0% 85,0% 100,0% 

Total Count 144 784 928 

% within Konsulttjänster  15,5% 84,5% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,334
a
 1 ,563   

N of Valid Cases 928     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,97. 

Resultat av hypotesprövning HK: då något signifikant samband ej föreligger eftersom P-

värdet 0,563 överskrider den kritiska gränsen på 0,05 accepteras HK0. 
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4.2.1 Revisionsbyråns storlek (Big 4) och konsulttjänster 

Det flesta av urvalets företag valde att enbart köpa tjänster förknippade med revision. Big 4 sålde 

konsulttjänster i större utsträckning än övriga revisionsbyråer vilket åskådliggjordes när variabeln 

revisionsbyråns storlek (Big 4) testades mot variabeln konsulttjänster. 46,6 procent av företagen som 

hade Big 4 som revisionsbyrå valde att nyttja konsulttjänster jämfört med enbart 30,6 procent av 

företagen hos övriga revisionsbyråer. Chitvå-testet utvisade ett signifikant samband mellan Big 4 och 

nyttjandegraden av konsulttjänster vilket, om en sådan hypotes varit uppsatt för studien, föranlett att en 

sådan hypotes skulle förkastas. Se figur 17.  

Figur 17. Big 4 * Konsulttjänster Crosstabulation 

 
Konsulttjänster  

Total Konsulttjänster Enbart revision 

Big 4 Big 4 Count 111 127 238 

% within Big 4 46,6% 53,4% 100,0% 

Övrig revisionsbyrå Count 211 479 690 

% within Big 4 30,6% 69,4% 100,0% 

Total Count 322 606 928 

% within Big 4 34,7% 65,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 20,141
a
 1 ,000   

N of Valid Cases 928     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 82,58 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att varken konsulttjänster eller Big 4 har någon större betydelse 

för benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift. Skillnaden är marginell och utgörs med största 

sannolikhet av slumpmässighet, se figur 18. 

Figur 18. Konsulttjänster * Fortsatt drift * Big 4 Crosstabulation 

Big 4 Fortsatt drift 

Total 

Anmärkning
fortsatt drift 

Ingen anmärkn. 
kring fortsatt 

drift 

Big 4 Konsulttjänster Konsulttjäns
ter 

Count 19 92 111 

% within 
Konsulttjänster 

17,1% 82,9% 100,0% 

Enbart 
revision 

Count 23 104 127 

% within 
Konsulttjänster  

18,1% 81,9% 100,0% 

Total Count 42 196 238 

% within 
Konsulttjänster  

17,6% 82,4% 100,0% 

Övrig 
revisionsbyrå 

Konsulttjänster  Konsulttjäns
ter 

Count 34 177 211 

% within 
Konsulttjänster  

16,1% 83,9% 100,0% 

Enbart 
revision 

Count 68 411 479 

% within 
Konsulttjänster  

14,2% 85,8% 100,0% 

Total Count 102 588 690 

% within 
Konsulttjänster  

14,8% 85,2% 100,0% 
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4.3 Klientstorlek 

HKS0: Det finns inget samband mellan klientstorlek och anmärkning kring fortsatt drift i 

revisionsberättelsen. 

HKS1: Det finns ett samband mellan klientstorlek och anmärkning kring fortsatt drift i 

revisionsberättelsen. 

Majoriteten av företagen i studien tillhör gruppen mikroföretag. Av nettourvalets 975 företag tillhör 

886 företag gruppen mikroföretag, 82 företag gruppen litet företag och endast sju företag gruppen 

medelstort företag. För andel i procent se figur 19. 

Figur 19. Klientstorlek 
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Benägenheten till anmärkning kring fortsatt drift påverkas inte av klientstorlek, utan det råder en jämn 

fördelning av anmärkningar mellan grupperna varmed något statistiskt signifikant samband inte råder. 

Av mikroföretagen fick 15,1 procent en anmärkning kring fortsatt drift medan gruppen litet företag 

erhöll en sådan anmärkning i något högre grad, 15,9 procent. Gruppen medelstort företag är den 

kategori med lägst förekomst av anmärkning kring fortsatt drift, 14,3 procent av de medelstora 

företagen erhöll en sådan anmärkning. Se figur 20. 

Figur 20. Klientstorlek * Fortsatt drift Crosstabulation 

 

Fortsatt drift 

Total 
Anmärkning 
fortsatt drift 

Ingen 
anmärkning 
kring fortsatt 

drift 

Klientstorlek Mikroftg Count 134 752 886 

% within Klientstorlek 15,1% 84,9% 100,0% 

Litet ftg Count 13 69 82 

% within Klientstorlek 15,9% 84,1% 100,0% 

Medelstort ftg Count 1 6 7 

% within Klientstorlek 14,3% 85,7% 100,0% 

Total Count 148 827 975 

% within Klientstorlek 15,2% 84,8% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,035
a
 2 ,982 

N of Valid Cases 975   

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,06. 

Resultat av hypotesprövning HKS: inget signifikant samband föreligger, HKS0 accepteras. 
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4.3.1 Klientstorlek och konsulttjänster 

Då de oberoende variablerna testades i en bivariat analys påvisades att mikroföretag i lägre grad valde 

att köpa konsulttjänster samtidigt som gruppen litet företag nyttjade konsulttjänster i störst 

utsträckning, 45,1 procent av dessa företag nyttjade konsulttjänster utöver revisionen. En något lägre 

nyttjandegrad stod de medelstora företagen för där 42,9 procent valde att köpa konsulttjänster. Chitvå-

testet gav ett P-värde på 0,102 vilket är tämligen nära den kritiska gränsen. Om en högre 

signifikansnivå valts hade ett signifikant samband kunnat konstateras mellan klientstorlek och graden 

av nyttjandet av konsulttjänster. Någon hypotes kring detta resultat är ej uppsatt för studien men då 

dessa variabler inte ligger långt ifrån ett signifikant samband presenteras resultatet ändå, se figur 21. 

Figur 21. Klientstorlek * Konsulttjänst Crosstabulation 

 
Konsulttjänst 

Total Konsulttjänster Enbart revision 

Klientstorlek Mikro ftg Count 282 557 839 

% within Klientstorlek 33,6% 66,4% 100,0% 

Litet ftg Count 37 45 82 

% within Klientstorlek 45,1% 54,9% 100,0% 

Medelstort ftg Count 3 4 7 

% within Klientstorlek 42,9% 57,1% 100,0% 

Total Count 322 606 928 

    

% within Klientstorlek 34,7% 65,3% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,575
a
 2 ,102 

N of Valid Cases 928   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,43. 
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5.0 Analys och slutsats 

Studiens resultat har analyserats utifrån forskning kopplade till studiens hypoteser samt den grund som 

givits genom den teoretiska referensramen. 

5.1 Analys 

 

5.1.1 Revisionsbyråns storlek (Big 4) 

Studiens resultat visar att revisorer tillhörande gruppen Big 4 har en något högre benägenhet att 

anmärka kring fortsatt drift än revisorer tillhörande övriga revisionsbyråer. Av Big 4-byråerna hade 

17,6 procent anmärkt kring den fortsatta driften, i revisionsberättelsen kopplad till den årsredovisning 

som låg närmast den inledda konkursen. Vilket kan jämföras med övriga byråer där denna andel låg på 

14,4 procent. Skillnaden är av marginell karaktär men bör ändå analyseras. Vid signifikanstest genom 

chitvå erhölls ett P-värde på nästan 22 procent, vilket är en bra bit över den uppsatta signifikansnivån 

och innebär att hela 22 procent utgör risken för att resultatet kan kopplas till slumpen. Men då denna 

tendens överensstämmer med vad tidigare forskare Geiger och Rama (2006) kommit fram till kan våra 

resultat till viss del befästa deras forskning. Dessa forskare menar att bakgrunden till att revisorer hos 

Big 4 skulle ha en högre benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift skulle kunna förklaras av den 

större resurstillgången dessa byråer har. Dessutom anses Big 4-revisorerna besitta en högre kompetens 

som kan förklaras genom den utbildning som vissa anställda på Big 4 kontinuerligt genomgår. Men 

även genom att de har ett rykte, det vill säga ett varumärke som måste vårdas. Det kan tänkas att Big 4 

borde hålla en högre kvalitet då dess storskalighet kan medföra vissa fördelar men empirin visar inte på 

något sådant statistiskt signifikant samband. Slutligen bör, trots ovanstående resonemang, påpekas att 

den skillnaden som syns mellan Big 4 och övriga byråer faktiskt är marginell angående benägenhet till 

anmärkning kring fortsatt drift. Detta är positivt då valet av revisionsbyrå inte påverkar utfallet av 

anmärkning kring den fortsatta driften. De olika förutsättningar som Big 4 och övriga revisionsbyråer 

kan anses verka under tycks inte påverka revisorernas oberoende vilket betyder att revisionsbranschen 

lyckats behålla en jämn kvalitetsnivå. Studien kan konstatera att man som både klient och intressent 

kan förvänta sig en oberoende revisor oavsett valet av revisionsbyrå. Med andra ord ska oberoendet 

inte påverkas av vilken revisionsbyrå en revisor är anställd vid. 
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5.1.2 Konsulttjänster 

Studiens resultat visar på en viss tendens till att användandet av konsulttjänster skulle ge en större 

benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift. Av de revisorer som sålde konsulttjänster utöver 

revisionen anmärkte 16,5 procent kring den fortsatta driften i de undersökta revisionsberättelserna, 

detta att jämföra med 15 procent för de revisorer som inte sålde konsulttjänster. Chitvå-testet utvisade 

däremot inget signifikant samband. P-värdet låg på över 50 procent, vilket gör att den påvisade 

skillnaden kan konstateras som slumpmässig. Denna brist på signifikans gör att studien sällar sig till 

och understödjer DeFond, Raghunandan och Subramanyams (2002) forskning som visar att det inte 

råder någon skillnad vad gäller denna variabel, och förklarar detta med att vikten av det egna ryktet är 

betydligt viktigare än att vara en klient till lags. Dessutom ska rädslan för efterspel i form av 

rättegångskostnader också spela en avgörande roll enligt DeFond, Raghunandan och Subramanyams 

(2002). Då vår studie enbart undersökt revisorer i Sverige är det inte säkert att skälen till oberoendet är 

de samma som DeFond, Raghunandan och Subramanyams (2002) kommit fram till i sin forskning, men 

vi kan konstatera att revisorerna inte låter sig påverkas av förekomsten av konsulttjänster. Dessutom 

kan vi härmed visa att den forskning, som Basioudis, Papakonstantinou och Geiger (2008) presenterat, 

inte stämmer på svenska revisorer. Det vill säga att de som nyttjar konsulttjänster inte har någon fördel 

vad gäller risk att erhålla en anmärkning kring den fortsatta driften. Den lilla tendens vår studie visar 

pekar åt andra hållet, det vill säga mot att de istället skulle anmärka i högre grad gällande den fortsatta 

driften. Den ökade intäkten som revisionsbyrån får genom att företaget även nyttjar konsulttjänster har 

ingen inverkan på revisorers oberoende. Svaret till detta torde vara att revisionsbyråerna förlitar sig på 

att detta oberoende betalar för sig i längden. Dels från aspekten att man hellre förlorar en klient och 

upprätthåller oberoendet för att på så sätt vårda sitt varumärke men även genom att revisionsbyrån 

undgår skadestånd som möjligen har ett högre slutbelopp än ett förlorat konsulttjänstarvode och 

ifrågasatt varumärke, detta i enlighet med De Fond, Raghunandan och Subramanyams (2002).   

 

5.1.2.1 Revisionsbyråns storlek (Big 4) och Konsulttjänster 

Majoriteten av studiens företag väljer att enbart köpa revisionstjänster men de företag som valt Big 4 

som revisionsbyrå köper konsulttjänster i högre grad än de övriga. Chitvå-testet utvisade ett signifikant 

samband mellan valet av revisionsbyrå och nyttjandegraden av konsulttjänster, företag som har Big 4 

som revisionsbyrå nyttjar i högre grad även konsulttjänster. Detta signifikanta samband kan kopplas till 

att Big 4-byråer har mer resurser, som avdelningar med expertis inom till exempel skatt och ofta 

medvetet satsat på denna typ av verksamhet. Företaget kan ha valt just en Big 4-byrå för att kunna 

nyttja denna form av expertis men det kan denna studie inte uttala sig om.  

Som tidigare nämnts visar Big 4 på en något högre benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift. 

Däremot kan man se att för de företag som även köpt konsulttjänster är benägenheten till anmärkning 

kring fortsatt drift något lägre, då Big 4 anlitats. Sammantaget kan sägas att det inte finns något 

signifikant samband vilket visar att oberoendet är opåverkat. Då Big 4 trots en större andel 

konsulttjänster behåller en nivå på anmärkning kring fortsatt drift som är likvärdig med de 

revisionsbyråer som inte har samma höga grad av nyttjande av konsulttjänster som Big 4. 
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5.1.3 Klientstorlek 

Det kan tyckas att revisionsarvodet ökar med företagets storlek och att detta skulle påverka oberoendet. 

Li har sett ett positivt signifikant samband kopplat till benägenheten att anmärka kring fortsatt drift och 

att denna benägenhet ökade i takt med klientens storlek, ett så kallat post-Enronmönster (Li 2009). 

Studiens empiri visar att klientstorlek inte har något samband med huruvida företaget får en 

anmärkning kring fortsatt drift. Anmärkning kring den fortsatta driften förekommer i lika stor 

omfattning för vardera storleksgrupp, något post-Enronmönster förekommer inte, åtminstone inte i 

Sverige. Vilket gör att vi inte kan sälla oss till den forskning Li (2009) presenterar. Revisorerna tycks 

värna om sitt oberoende genom att visa att de står sig oberoende trots faktorer som kan anses påverka 

ett oberoende såsom konsultarvoden eller då klienten är betydande på annat sätt, till exempel en klient 

som ger revisionsbyrån prestige och respekt. Vilket gör att revisorerna förblir oberoende varmed 

hypotesen kring att klientstorleken skulle påverka revisorers benägenhet till anmärkning kring fortsatt 

drift ej kan förkastas. 

 

5.1.3.1 Klientstorlek och konsulttjänster 

Om en högre signifikansnivå hade valts för studien hade ett signifikant samband kunnat påvisas mellan 

klientstorlek och graden av nyttjandet av konsulttjänster. Då detta ej gjorts kan enbart ett uttalande 

göras om att det råder en viss tendens, desto större företag desto högre grad av nyttjande av 

konsulttjänster. Då antalet större företag är begränsat i studien kan detta samband utgöras av slumpen 

men med de förutsättningar som mikroföretag överlag har kan det anses tämligen logiskt att 

mikroföretag i mindre utsträckning än större företag nyttjar konsulttjänster utöver revisionen, 

mikroföretag har helt enkelt inte samma behov och resurser som större företag. Här kan vi återigen 

nämna tidigare forskare som menat att oberoendet påverkats av klientens betydelse för revisionsbyrån 

(Li 2009). Då bör rimligtvis både klientstorlek och konsulttjänster spela en roll ur ett vinstperspektiv. 

Li (2009) har i sin forskning kommit fram till att en betydande klient löper en större risk att erhålla en 

anmärkning kring fortsatt drift. I vår studie syns inget sådant samband vilket innebär att revisorer i 

Sverige inte låter sitt oberoende påverkas av dessa variabler. 
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5.2 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan klargöras att ingen av de undersökta variablerna har någon inverkan på 

anmärkning kring fortsatt drift, varken enskilt eller tillsammans
8
. Men vissa tendenser syns i urvalet, 

Big 4 anmärker i något större utsträckning än övriga revisionsbyråer kring fortsatt drift. Däremot om 

företaget nyttjar konsulttjänster av Big 4 sjunker denna benägenhet till anmärkning kring fortsatt drift 

för dessa företag. Dessa tendenser är långt ifrån signifikanta och kan i hög grad förklaras som 

slumpmässiga. Med detta kan vi konstatera att revisorerna kan anses oberoende och påverkas därmed 

inte av att företagen även nyttjar andra tjänster utöver revisionen. Konsulttjänster påverkar ej 

benägenheten till anmärkning kring fortsatt drift men ett signifikant samband föreligger mellan graden 

av nyttjandet av konsulttjänster och val av revisionsbyrå. De företag som valt Big 4 som revisionsbyrå 

nyttjar konsulttjänster i högre grad, men oberoendet rubbas inte av detta. Kring klientstorlek råder 

enbart samband kopplat till om företaget väljer att köpa konsulttjänster eller inte, det vill säga 

förekomsten av nyttjandet av tjänster utöver revisionen ökar i takt med företagets storlek, om än inte 

signifikant på en nivå på fem procent. Sammantaget visar vår studie att revisorer i Sverige står 

oberoende oavsett förekomst av de testade variablerna. Vilket visar att revisorer fungerar som en tredje 

oberoende part för att minska riskerna med moral hazard och adverse selection. Studien antyder 

dessutom att det förekommer internationella skillnader vad gäller revisorers oberoende, tidigare 

forskning som vi jämfört med har studerat andra länder och har i vissa fall kommit fram till andra 

resultat.  
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 För multivariat analys se bilaga 8.2.  
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6.0 Diskussion 

I studien har revisorers oberoende testats utifrån benägenhet till anmärkning kring den fortsatta driften 

och huruvida några valda faktorer kan påverka denna benägenhet. Eftersom vi funnit att varken Big 4, 

konsulttjänster eller klientstorlek påverkar denna benägenhet är kanske diskussionen kring revisorers 

oberoende överdriven. Detta skulle kunna vara en indikation på att svenska revisorer är tillräckligt 

oberoende för att anmärka kring fortsatt drift oavsett hur viktig kunden än må vara. Men det skulle lika 

gärna kunna vara en indikation på att svenska revisorer är så pass oberoende att de kan låta bli att 

anmärka kring fortsatt drift om man tolkar framtiden som ljus trots svårigheter just nu, med andra ord 

kanske man vågar släppa tanken på att ta det säkra före det osäkra.  

Big 4 som påverkande variabel till en anmärkning kring den fortsatta driften har inte visat några 

signifikanta samband men emellertid tendenser. Big 4 anmärker i något högre grad kring fortsatt drift 

vilket skulle kunna vara en indikation på att det fortfarande lever kvar en rädsla efter Enronskandalen, 

men eftersom denna indikation lika gärna kan vara slumpmässig måste den därför tas med en nypa salt. 

Tidigare forskning indikerar att Enronskandalen haft en påverkan på revisorer i stort genom att de 

istället för att släppa igenom revisionsberättelser utan anmärkning, nu anmärkte kring fortsatt drift i 

högre grad än tidigare, för att skydda sitt rykte som oberoende. Men denna tendens till att anmärka 

kring den fortsatta driften i något högre grad kan också vara kopplad till mängden konsulttjänster man 

säljer. Det faktum att Big 4 säljer mer konsulttjänster än övriga revisionsbyråer kan bidra till en djupare 

inblick i företagen. Konsulttjänsterna kan bidraga till att förhållanden upptäcks som annars skulle ha 

undgåtts, varför graden av anmärkningar kring fortsatt drift sjunker med användandet av 

konsulttjänster. Att Big 4 skulle ha en högre benägenhet till anmärkning kring den fortsatta driften då 

de har ett varumärke att värna om kan diskuteras, då övriga revisionsbyråer inte besitter de skalfördelar 

som Big 4 gör. Ur ett annat perspektiv kan övriga revisionsbyråer ses som mer utsatta och det kan 

därmed tyckas att det skulle vara av större vikt för dessa att vårda sitt rykte. Då en sådan byrås 

rekrytering av nya klienter sker genom dess fördelar som flexibilitet, personlighet, och 

rekommendationer vilket kräver ett gott rykte. Big 4 däremot förfogar över andra styrkor och 

svagheter. De har en styrka genom deras skalfördelar men också svagheter. Big 4 verkar på en global 

marknad som medför fördelar och nackdelar. Kunder som verkar på den globala marknaden kan göra 

Big 4 utsatt vad gäller omvårdnaden av varumärket och i fråga om den ekonomiska spridningen. 

Sedan en tid tillbaka har revisionsbyråernas tjänster mer och mer utvecklats mot rådgivning. Ersättning 

för konsulttjänster kan vara mycket högre än ersättningen för själva revisionen, detta var fallet för Artur 

Andersen vid Enronskandalen. Avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag kan ha gjort att 

fokus och en del av revisionsbyråernas kärnverksamhet än mer förskjutits, från revision och mot 

konsulttjänster. Detta för att kompensera för det bortfall i form av arvode avskaffandet kan medföra, än 

så länge är det oklart vilka effekter detta kommer få då lagändringen nyligen vunnit laga kraft. Om man 

ska tro att Sverige kommer att följa större delen av övriga Europas standard kan avskaffandet i 

framtiden även omfatta fler företag. Big 4 har redan kommit en bra bit in i denna anpassning. Vilket 

kan bero på att man har större resurser att röra sig med, större kompetens och att fler 

kompetensområden finns inom de egna väggarna. Dessutom arbetar man kanske mer långsiktigt och 
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har därmed lättare att förutspå de svängningar revisionsbranschen tar. Big 4 har sedan tidigare 

erfarenhet internationellt av konsulttjänster och behöver enbart utveckla det man redan har, inte skapa 

något nytt.  

Revisorers oberoende ställning är något grundläggande som både revisorer och intressenter ständigt bör 

reflektera över och ompröva. Dels för att bibehålla den respekt som måste finnas för en revisors arbete, 

men även för att upprätthålla förtroendet intressenter emellan. Från årsskiftet 2011 skärptes en del 

regler för revisorer genom att de rekommendationer som nu gäller, är anpassade efter internationell 

standard ISA istället för RS. Rekommendationerna i ISA, som ska följas vid ett eventuellt anmärkande 

kring den fortsatta driften, ser lite annorlunda ut. Med den nya ändringen har man tagit bort det 

flödesschema som man tidigare var hänvisad till att följa, det har därmed blivit än mer svårtolkat än 

tidigare. Detta leder till frågan, kan man förvänta sig att revisorer ska anmärka kring fortsatt drift då 

detta helt uppenbart är en vid tolkningsfråga, som dessutom kan vara väldigt svårbedömd? Dessutom 

skärptes rekommendationerna kring särredovisning av övriga tjänster 2010, men då endast för de större 

företagen. Varför inkluderas inte de mindre företagen av dessa rekommendationer, de mindre företagen 

saknar nu istället rekommendationer kring särredovisning. Med utgångspunkt i våra resultat, att 

klientstorlek inte påverkar oberoendet, verkar denna uppdelning mellan stora och små företag 

irrelevant. Om denna uppdelning sker utifrån ett oberoendeperspektiv bör inte klientstorleken spela in. 

Ett mindre företag som köper både revision och konsulttjänster kan ha stor betydelse för en liten 

revisionsbyrå vilket kan utgöra en oberoenderisk. På samma sätt som ett större företag som köper in 

revision och konsulttjänster från en större revisionsbyrå utgör. Därför borde särredovisning vara av vikt 

även för de mindre företagen, eftersom förekomst att övriga tjänster i tidigare forskning varit något 

man använt sig av för att studera om oberoende föreligger eller ej. En spekulation kring betydelsen 

eller påverkan av konsulttjänster och klientstorlek är huruvida revisorn tar ställning till detta. Det vill 

säga desto större företaget är desto större bör revisionsarvodet uppgå till. Likväl ökar revisionsbyråns 

kostnader för revisionen men detta borde kunna kompenseras, till viss del, genom att större företag ofta 

har mer utvecklade administrativa rutiner. Vilket dels kan leda till minskade kostnader för utförandet 

av revisionen för revisionsbyrån men även till en högre tilltro för företagets räkenskaper och 

kompetens.  

Sammantaget upplever vi genom studiens resultat att svenska revisorer är förhållandevis oberoende och 

att detta oberoende är av största vikt för revisorerna själva att upprätthålla. 
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6.1 Förslag på fortsatt forskning 
Som komplement till denna studie vore det intressant att intervjua ett antal revisorer angående hur de 

gör bedömningar kring anmärkning om fortsatt drift och utifrån dessa intervjuer utarbeta en mall för 

hur dessa ställningstaganden görs. Hur utförs dessa bedömningar rent praktiskt och upplever 

revisorerna rekommendationerna i ISA som svårtolkade? Men även intervjua revisorer kring hur de ser 

på konsulttjänsters inverkan på bedömningar kring den fortsatta driften. En ytterligare intressant fråga 

är hur det ser ut efter revisionspliktens avskaffande, en jämförande studie. Ökar konkurserna på grund 

av avskaffandet? Eller kan man se en ökning av nyttjandet av konsulttjänster som kanske bidrar till att 

stävja en eventuell ökning av konkurser? Dessutom vore det intressant att göra en jämförande studie 

före Enronskandalen, för att se om det finns skillnader som visar på ett post-Enronmönster i Sverige. 

Avslutningsvis vore det intressant att gå till djupet med den debatt som fångade vårt intresse under 

hösten 2010 kring revisorers antal uppdrag. Debatten tog fart då en forskningsrapport presenterades, i 

rapporten presenterades skillnader i revisionskvalitet beroende på antal uppdrag en revisor har, man såg 

en försämrad kvalitet där revisorer hade mer än 200 uppdrag. Det skulle vara intressant att undersöka 

om antalet uppdrag har någon betydelse för revisorns oberoende. Men även utreda huruvida revisionens 

kvalitet påverkas av storleken på konsulttjänstarvodet och arvodets proportion till revisionsbyråns 

intäkter, samt om det är någon skillnad mellan Big 4 och övriga revisionsbyråer. 

6.2 Kritik 
Viss kritik bör riktas mot valet att använda Big 4 som en egen grupp som jämfördes mot övriga svenska 

revisionsbyråer. Detta då ytterligare tre stora revisionsbyråer, Grant Thornton, Mazars och BDO, kan 

tyckas höra till detta segment, åtminstone på den svenska marknaden (Carrington 2010). Big 4 har ändå 

valts då detta är ett vedertaget begrepp som många känner till, men det kan ha gett oss missvisande data 

till viss grad. Dessutom kan nämnas att Deloitte som hör till Big 4 har färre revisorer än till exempel 

Grant Thornton som inte räknas till Big 4. Däremot är Deloitte betydligt större totalt sett och har 

således en stor sidoverksamhet, men då vi i denna studie koncentrerat oss på revisionssidan har det 

kanske bidragit till en missvisande bild. Å andra sidan har Deloitte trots detta ett rykte som Big 4 att 

värna om, vilket kanske betyder att antalet revisorer ändå inte är relevant. I övrigt bör nämnas att Big 4 

i stor grad riktar sig mot de större företagen och detta kan bli missvisande då majoriteten av företag i 

denna studie tillhör kategorin mikroföretag. 

Studien har vid undersökningen av konsulttjänster ej tagit någon hänsyn till storleken på 

konsultarvodet, utan enbart undersökt huruvida konsulttjänster förekommer eller ej. Detta kan ha 

bidragit till felaktiga slutsatser varför konsultarvodenas proportion till revisionsföretagets eller 

kontorets intäkter kanske skulle utgjort en bättre jämförelse. 

Vad gäller klientstorlek har vi valt att följa Europeiska kommissionens gränser. Detta har inneburit att 

företag med noll anställda finns i gruppen mikroföretag där även företag med nio anställda finns. För 

att inte få en missvisande bild kanske denna grupp skulle delas upp i två grupper eller möjligtvis helt 

plockas bort, som de företag med noll anställda gjorts i Svanströms studie. Dessa företag har kanske 

inte något naturligt behov av konsulttjänster och drar därmed ner statistiken för gruppen som helhet.  

Däremot kanske detta ändras om studien görs på mikroföretag efter revisorspliktens avskaffande.  
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6.3 Avslutningsvis 
Som avslutande kuriosa kan nämnas att under tiden vi arbetat med denna studie har Skop utfört en 

undersökning på uppdrag av FAR. Detta bland annat på grund av den artikel i Svenska Dagbladet som 

inledningsvis fångat vårt intresse. Då förtroendet för revisorskåren är av stor vikt ville man undersöka 

om detta förtroende fortfarande är intakt. Man intervjuade representanter från grupperna: 

företagsledare, politiker och allmänhet och kort sagt kan sägas att man kom fram till att förtroendet för 

revisorer är stort inom samtliga grupper. (FAR(b) 2011) Detta överensstämmer med våra resultat, att 

svenska revisorer är oberoende och fungerar bra i sin roll som en oberoende tredje part. Då en revisor 

upplevs som oberoende ur ett intressentperspektiv bör detta också leda till att ett förtroende byggs upp 

för revisorskåren som helhet.  
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8.0 Bilagor 

8.1 Förteckning över studiens nettourval 

0329 Teknik & Resurs AB                                           Alexander & Norman Entreprenad i Stockholm AB                     

2Buzy Production AB                                               Alexon & Snygg Aktiebolag                                         

3 O Vård och Omsorg AB                                            All Custom Equipment Göteborg AB                                  

360 Communication AB                                              Allbygg Värö AB                                                   

5 Knop i Umeå AB                                                  Allimac AB                                                        

80 Bygg & Form i Stockholm Ab                                     Allstäd Ingarö AB                                                 

A Love Supreme AB                                                 Almeca AB                                                         

A till Z Bygg AB                                                  ALON Sweden AB                                                    

A&O Bussjouren AB                                                 Aminio AB                                                         

A.A.S Slip & Sanering AB                                          Andreas J Photography AB                                          

A.Cargo Resurs AB                                                 Angel Stockholm AB                                                

Aardvark Sweden AB                                                Ankarsrum Reklam AB                                               

AB Construction Developement Gothia Seaflower AB                  Anna Erlandsdotter AB                                             

AB Grundex                                                        Annelunds Handel AB                                               

AB Holmedal bygg                                                  Annikas Bensin & Servicebutik AB                                  

AB Svenskbiobränsle                                               Aqua M8 AB                                                        

AB Tågsjöbergs Skogsprodukter                                     Aqua Soft Svarv & Fräs AB                                         

AB Vorax Entreprenad & Förvaltning, JS            Arbetsmaskiner i Göteborg AB                                      

AB Östra Grevie By                                                Arbrå Däck & Bilservice AB                                        

Abroks Aktiebolag                                                 Asimus AB                                                         

Achington AB                                                      Askeby Golv & Bygg AB                                             

Activ Matservice i Värnamo AB                                     Asperabride AB                                                    

Adimek AB                                                         Assistans Kompaniet Skåne AB                                      

AdMiN (Rechtsanwalt) AB                                           Atom förvaltning i Älvsjö AB                                      

Adolfsbergs Godstransporter AB                                    Attraktiv reklam i Malmö AB                                       

a-door group Sweden AB                                            Auctoro AB                                                        

Adrea i Malmö AB                                                  Autark AB                                                         

Adveta Education AB                                               Auuexus Företagskonsult AB                                        

Advetise AB                                                       Aventi AB                                                         

Affärskontakten i Norden AB                                       AXPW Bygg AB                                                      

Agelluslaw AB                                                     B B F Bygg & Förvaltning AB                                       

Aggiosa Trading AB                                                B J Bygg & Inredning i Farsta AB                                  

Ahlman Poolcenter AB                                              B&B Properties AB                                                 

Ahmeds restaurang AB                                              B.T Hultberg Åkeri i Spånga AB                                    

Akalla Matcenter AB                                               Backa Frakt i katrineholm AB                                      

Aktiebolag Tillit                                                 Backatryck AB                                                     

Aktiebolaget Bröderna Petersons Bilelektriska                     Backe Maskinteknik AB                                             

Aktiebolaget Nord-Flyg                                            Bahoz AB                                                          

Aktiebolaget Nordströms Konstruktionsbyrå                         Balaji Holdings AB                                                

Aktiebolaget Stig Mörse                                           Baronbackens Bil AB                                               

Aktiebolaget Tingstad Snickeri & inredningar                      Baxed AB                                                          

Aktiebolaget Z-Lastbilsservice                                    BBK Taxi & Transport AB                                           

Aktiv hundbevakning i Skåne AB                                    Beam Care Sweden AB                                               

A-laget Spedition AB                                              Bejo MC Service AB                                                

Albin Johanssons Elektriska AB                                    Bengt Svenssons Åkeri Aktiebolag                                  

ALEKSANDAR CAPOVSKI AB                                            Benny Nordengren Montage Aktiebolag                               

Berg & Co Werkman Sverige AB                                      Båtbolaget i Karlskrona AB                                        

Bergö Pall & Byggnadsställningar AB                               Bärbolaget i Sverige AB                                           

Bergö Smide & Byggservice AB                                      Bärets Fastighets AB                                              
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Beritisa Restaurante AB                                           Bödabaden Dance Resort AB                                         

BGT Components Aktiebolag                                         C Rovik AB                                                        

BHB Betong- och Anläggning AB                                     CA Training AB                                                    

Bilcentrum P. Bengtsson Falkenberg Aktiebolag                     Calvinia AB                                                       

Bilvårdshuset i Uppsala AB                                        Camro Film AB                                                     

Bilvårdshuset i Örebro AB                                         CAPITAN Aktiebolag                                                

BioProvider AB                                                    Car Partner i Lindesberg AB                                       

Biork AB                                                          Carant Byggservice Aktiebolag                                     

Bios Frukt & Grönt Aktiebolag                                     Carl-Gunnar Thor AB                                               

Birka Bevakning AB                                                Carola i Högasten Mek o Cafe AB                                   

BJL Bygg teknik Värmdö AB                                         Cartridge World AB                                                

Björkvik Husbesiktningsteam AB                                    cassandra utveckling AB                                           

Björn & Zdeni AB                                                  Castleworth AB                                                    

Björnen och Elefanten AB                                          CeGeHå konsult AB                                                 

BK Kemi AB                                                        CELEBRO Måleri, Fasad & Bygg International AB                     

BLUE WING AB                                                      Cemator AB                                                        

BM Impex AB                                                       Cemtex AB                                                         

BM Impex Stockholm AB                                             Centrala Trafikskolan i Katrineholm AB                            

Boerosia Vin & Handel AB                                          C-form i Skåne AB                                                 

Bojans MC och Tillbehör AB                                        Charles Lindströms El-Service Aktiebolag                          

Bok o Film Butikerna Sverige AB                                   Cherry Pie AB                                                     

Bokbinderi Norr Aktiebolag                                        Child Care Sweden AB                                              

Bokellbergs Taxi AB                                               China Euro Link AB                                                

Bomowa AB                                                         Christianova AB                                                   

Bonara AB                                                         Cinsens AB                                                        

Boose Marketing Aktiebolag                                        City Sports i Malmö Aktiebolag                                    

Borlänge Bilfrakt AB                                              City Zoo Kristianstad AB                                          

Borlänge Träproduktion i Dalarna AB                               Citygrillen i Kalix AB                                            

Bornefors PR AB                                                   Cityradion Broadcasting Networks Sweden AB                        

Borås Wäfveri Beredning Aktiebolag                                CK Förvaltnings AB                                                

Borås Wäfveri Industritextil Aktiebolag                           Coach Company Europa AB                                           

Borås Wäfveri Kungsfors Aktiebolag                                Codetu AB                                                         

Borås Wäfveri Sömnad Aktiebolag                                   Colar International AB                                            

Borås Wäfveri tvinning AB                                         Colere Nordic AB                                                  

Bra Vin i Alingsås AB                                             Comodex Aktiebolag                                                

Brahe Construction AB                                             Conkom i Väsby AB                                                 

Brains IT & Telecom Consulting Group Sweden AB                    Connecta Fond & Försäkring AB                                     

Bridge Development Nordic AB                                      Copyright i Borlänge AB                                           

Brommarestauranger AB                                             Core IT Services Sweden AB                                        

Brännbergträ Aktiebolag                                           Corineus Fastigheter AB                                           

BungyTech AB                                                      Cornery Lukic AB                                                  

Burstonia Fastighets AB                                           Cotel Handels AB                                                  

Businessman Sweden AB                                             Cuben Finans AB                                                   

Buster Aronsson Invest AB                                         Dala Mobil-Telefoni AB                                            

Bygdens Blommor i Klippan AB                                      DalaBygg i Stockholm AB                                           

Bygg & Pellets & VVS Mälardalen AB                                Dalarnas Resebyrå Aktiebolag                                      

Bygg Mac & Co AB                                                  Dalastugor Fastighets AB                                          

Bygg- och Ventilation i Sörmland AB                               Danielssons Elektriska i Mariestad AB                             

Byggard & VVS AB                                                  Dannäs Fastighets AB                                              

Byggentreprenad i Norra Stockholm AB                              DarkDisc AB                                                       

Byggkontrakts Gruppen Stockholm AB                                Datainnovation i Lund Option AB                                   

Byggsnillet i Stockholm AB                                        DDA Bygg i Dalarna AB                                             

Bålsta Fjärrtransporter AB                                        Decal-Skylt AB                                                    

Delficus AB                                                       EsViQ AB                                                          

DELPID AB                                                         EU Ejendomshandel AB                                              

Dema-Auto Ab                                                      Euro Adventure Center AB                                          

Denny R:s Grill i Sorsele AB                                      Euro Logistic Parts AB                                            

Design & Interiör D&I AB                                          EURO SIZE Nordic Aktiebolag                                       

DesignaDoors of Scandinavia AB                                    EUROPEAN WEALTH MANAGEMENT GROUP AB                               

Designbutiken i Söderköping AB                                    Europeisk Byggkraft AB                                            
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Designfastigheter på Värmdö AB                                    Europeisk Ejendomsformidling AB                                   

Designleverantören i Gävle AB                                     Eurosnickeri & Bygg AB                                            

digin2 AB                                                         Evakurato AB                                                      

DIGITALPIX I MALMÖ AB                                             Excellence Group AB                                               

Dioby Miljösystem AB                                              Exclear AB                                                        

Distributor Transport i Habo AB                                   Exellor Aktiebolag                                                

Dizplay Technology Information JLLGS AB                           Expertrådet ECB Miljökompetens AB                                 

Djurstig AB                                                       EYELOG AB                                                         

DKL Larm & Säkerhet AB                                            Fair Trade Shop Stockholm AB                                      

DOKS Mark & Kraft Entreprenader AB                                Familjehemmet Styrmansgården AB                                   

Domaine de Calet Holding AB                                       Fanerdun Group AB                                                 

D'orange AB                                                       Fanerdun Kläckeberga 10 AB                                        

Dragon Boat Restaurang in Dragongate AB                           Fanerdun Kläckeberga 12 AB                                        

Driftcentralen Averige Aktiebolag                                 Fanerdun Real Estate AB                                           

Droskservice Thomas Granholm i Motala AB                          Fanerdun Startmotorn 1 AB                                         

Drottningholms Slottscafé AB                                      Fasadställningar i Västra Frölunda AB                             

DSPAM IT & TeleCom Consulting AB                                  Faster Solution Sverige AB                                        

Du 4 AB                                                           Fastighets AB Timbuk2                                             

Duved Invest AB                                                   Fastighetsförädling i Stockholm AB                                

DVC i Malmö AB                                                    Fastighetskonsulterna i Södertälje AB                             

Dynapartner AB                                                    Feman Import & Export AB                                          

Dyvik Entreprenad & Bygg AB                                       Fenix Floors Försäljnings AB                                      

E22:ans Fastighet AB                                              Film och tidningsproduktion i Kristianstad AB                     

Earlybird AB                                                      Finans-Gruppen N.I. AB                                            

Ebbareds Transport AB                                             Fine Builders Svenska AB                                          

Edesta Entreprenad AB                                             FineLine IT AB                                                    

EEL Corporate e-learning Scandinavia AB                           Finitus AB                                                        

EFERSONS AB                                                       Finlandshus i Skåne AB                                            

EGC Electronic Guard Center Aktiebolag                            Finspångs Taxi Aktiebolag                                         

EHD Nordic AB                                                     Fix & Svets It AB                                                 

Eive Karlsson Restaurang AB                                       FLATSCREENHIFI Sweden AB                                          

Ekelunden AB                                                      Flexi 24 Bemanning AB                                             

Eklid Invest AB                                                   Flowflex AB                                                       

Eklunds Gods o Budtransport Aktiebolag                            FM Logistik AB                                                    

Ekonator AB                                                       Foenerator AB                                                     

El & Energiteknik i Olberga AB                                    Fokad AB                                                          

El- och Kyltjänst i Katrineholm Aktiebolag                        Forsberg Affärsutveckling i Kristianstad AB                       

El-Forat AB                                                       Forslinds Transport AB                                            

Elisabeth Ivarsson Design & Trotting AB                           Framtidsglas AB                                                   

Ellux El AB                                                       Fredrikssons Transport AB                                         

Emil Berkes Läkarpraktik AB                                      FrescaCocina AB                                                   

EMIPA BYGGSERVICE Aktiebolag                                      Friskvårdsgruppen Anette Björklund AB                             

Emmabodadoppingen Fastighets AB                                   Frisörmöbler Sweden AB                                            

En Tumregel AB                                                    Future Research i Västerbotten AB                                 

Endivid Communications Aktiebolag                                 Futuredrome AB                                                    

Energy Holdings Sweden AB                                         Fyrklövern Transport Aktiebolag                                   

enjoy Varberg AB                                                  Försäljningsbolaget i Jönköping AB                                

Ergus Ventilationsservice Aktiebolag                              G & F Media Times Group AB                                        

ERJO AB                                                           G och D Produktion i Malmö AB                                     

G.Lindstedt´s Smide & Mekaniska AB                                HOT Bowling & Restaurang i Tranås AB                              

Galleri Get Öga Konst & Ram Aktiebolag                            Human Assistans Sverige AB                                        

Gamers Haven AB                                                   Hyrbilen & Handel Ullevi AB                                       

GANK AB                                                           Håkan Eriksson Fastighetsservice AB                               

Gape Mail AB                                                      Häverö Bergsprängning AB                                          

Garantica Aktiebolag                                              Höganäs Spel och Tobak AB                                         

Garde Security AB                                                 Högosta Entreprenadkonsult AB                                     

Gardinbutiken i Hörby AB                                          Högsboholms Transport Aktiebolag                                  

Gateway To Lapland Aktiebolag                                     Högsell Invest AB                                                 

Gavle Business Center AB                                          I Moberg Hemelektronik AB                                         

Gavlén Event AB                                                   I.B.A. International Business Agency AB                           
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G-B Granqvist Invest AB                                           Idébyggen i Mälardalen AB                                         

Generations of Health AB                                          IDK Bygg AB                                                       

GF Pensionpower AB                                                Idrottskonsulten i Mellansverige AB (Hasso Taxi AB)               

GJS Applications AB                                               IF Butiksteknik i Strömstad AB                                    

Glaser GrafiForm AB                                               IFA- Installations- och Funktionsanalys i Värmland AB             

GLT i Göteborg AB                                                 IGF Holding Aktiebolag                                            

GMV Hotell i Avesta AB                                            Ilnetorps Alltjänst AB                                            

Golden-Cut Yachts AB                                              Iman Yoav AB                                                      

Golf of Course Sverige AB                                         IMERA AB                                                          

Golf of Course Trollhättan AB                                     Imprint Solution AB                                               

G-O-N-D-E-I AB                                                    in.at.on sport AB                                                 

Gotlanda Bilimport AB                                             Indrivningscentralen i Värmland AB                                

Gottröra Industri AB                                              Induktor Karlbergs El AB                                          

Gottskåpet AB                                                     Industri- Technik Norden AB                                       

Grafisign Nordiska AB                                             Industrial Ventures of China European AB                          

Granada Shipping AB                                               Industriutveckling i Norr AB                                      

Grand European Nordic Logistics AB                                Infinitum Scandinavia AB                                          

Granite Stone international AB                                    Infolet AB                                                        

Greco-Cuba Taxi Aktiebolag                                        Inge i Boa AB                                                     

Green Vision Aktiebolag                                           INM Stockholm AB                                                  

Greenrock AB                                                      Innebandyproffsen i Västerås AB                                   

Grind Jonnys El AB                                                Innografik AB                                                     

Grupptrycket Aktiebolag                                           Inter Leather i Knäred AB                                         

Grönsakskillen AB                                                 International Equestrian College - Jim Ritter AB (svb)     

GUARD Intelligence AB                                             Internationel Säkerhetsservice i Väst AB                          

Guldkrogen AB                                                     Internet Ventilationssystem AB                                    

GW Projekt AB                                                     Ister AB                                                          

Gyllene Zucchinin AB                                              Itsverige AB                                                      

GÅB Städserbice i Stockholm AB                                    IVL Interaktiv Verksamhetsledning Aktiebolag                      

Göteborgs Nöjesgrupp AB                                           J B K Bygg i Helsingborg AB                                       

H Anderssons snickerier Aktiebolag                                J.A Trendstore AB                                                 

Hallbyrån AB                                                      J.Banestig Aktiebolag                                             

Hallsberg- Pålsboda Rör Aktiebolag                                J.D Svets & Reparationsservice AB                                 

Hansson & Kotte i Ystad Tryckeri AB                               Jan Stefan Andersson Aktiebolag                                   

Harmoni i Söderhamn AB                                            Jannes Rör Aktiebolag                                             

HBEK Bygg i Uppsla AB                                             Jennixa AB                                                        

Hedbergs Ekonomitjänst Aktiebolag                                 J-H Holding AB                                                    

Heimos Ventilationsteknik AB                                      Jimmy G AB                                                        

Helensgården Fastigheter AB                                       Jobbakuten i Stockholm AB                                         

Hellbom & Rydahl AB                                               Johans Pågar Entreprenad AB                                       

Helmark Carosseri AB                                              Johanssons Bensin & service i Töreboda AB                         

HFT - Service AB                                                  Johanssons Grill AB                                               

Hillve Kommunikation AB                                           Johnny Olsson Idé & Produktion AB                                 

HittaDirekt i Sverige AB                                          Jomå Svets Aktiebolag                                             

Hjo Parkett & Golv Aktiebolag                                     JS Capital AB                                                     

Julle & Pelle Bageri AB                                           Landic IV Malmstaden II AB                                        

Juristfirman Michael Abejon AB                                    Landic IV Malmstaden Industrifastigheter AB                       

Jämthagan AB                                                      Landic IV Malmstaden Linköping AB                                 

K C Produktion AB                                                 Larm Assistans Småland AB                                         

K G GROSSIST o TRANSPORT i UPPLAND AB                             Lars Henriks Åkeri Aktiebolag                                     

K.I.H. Fastigheter AB                                             Lars Sundström Arkitektkontor AB                                  

KAFFRA AB                                                         LaurelWay AB                                                      

Kakel och keramikcenter i Skåne Aktiebolag                        Laxå Bruks Försäljning AB                                         

Kalmar Marknadskonsult AB                                         LBL Bygg AB                                                       

Kari Rantamäki Service AB                                         LD Håltagning AB                                                  

Karke Construction AB                                             LD Skånegatan AB                                                  

Kassarullar Online Sverige AB                                     Lebanon på Söder AB                                               

KBD Service AB                                                    Leedro AB                                                         

KEA Maskinjobb i Oviken AB                                        Leedro Fastighetsservice AB                                       

Kenneth´s El och Motor AB                                         Leedro Industriservice AB                                         
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KGM Försäljnings i Karlstad AB                                    Lejoric Aktiebolag                                                

KIBA AB                                                           Lena på taket Aktiebolag                                          

Kidz Block AB                                                     Lennart Pehrssons Förvaltningsbolag AB                            

Kim Jonssons Grävmaskiner AB                                      Lernacken Bygg AB                                                 

Kingo Taxi AB                                                     Lerums Eko hus AB                                                 

Kitchen Recording AB                                              Liedholms Mekaniska AB                                            

Klaassen Intermediair AB                                          Lilla Tandoori House AB                                           

KLOKKIS AB                                                        Lindas Schakt AB                                                  

Klosterhärd AB                                                    Lindesbergs VisionsData AB                                        

Klå Fann Thai AB                                                  Lint AB                                                           

Konsulter i Mälardalen Aktiebolag                                 Lium Sweden AB                                                    

Konsulterande Byrån i Örebro Aktiebolag                           LM Kök AB                                                         

Koria Consulting AB                                               Lockload AB                                                       

KPR Livs AB                                                       Loihichis Restaurang AB                                           

Kraft & stark AB                                                  Lokalvårdsspecialisten i Söderort AB                              

Kringlan Skivor Hellstrand/ Assembergs AB                         Loxtim Hem & Design AB                                            

Krosskvarnen 1 Aktiebolag                                         Lucas Lidström & Co Aktiebolag                                    

KTS & Självbygg AB                                                Luckab AB                                                         

Kuchlers Tryckeri AB                                              Luma Redovisningsbyrå AB                                          

Kullabygdens Cykel och Motor AB                                   Luvsjöns Bygg & Fastighet AB                                      

Kumla Glasmästeri Aktiebolag                                      Lyckenäs Entreprenad AB                                           

Kundpartner Data i Motala AB                                      Lyckseletraktorn Aktiebolag                                       

Kundpartner Förvaltning i Motala AB                               Lysholms Technologies AB                                          

Kundpartner i Örebro AB                                           Lärokällan i Skara Aktiebolag                                     

Kungsbjörnen i Örebro AB                                          M Försäljning i Eskiltuna Aktiebolag                              

Kurk Mäkleri AB                                                   M. Gunnarsson i Lagan AB                                          

Kurrbo Entreprenad AB                                             M.R.K Fastfood AB                                                 

Kvalitet & Resurs Lokalvård Stockholm AB                          Madali Bageri & Konditori AB                                      

Kvarterskrogen 013 AB                                             Madena Investment AB                                              

Kvitex Aktiebolag                                                 Maffi bilar AB                                                    

Kyl  & Värmepump Teknik i Helsingborg AB                          MAG Bygg AB                                                       

Kyljouren Sverige AB                                              Magnus Jönsson Åkeri AB                                           

Kyrkliden Trähantverk Aktiebolag 2008-2009                        Magnus Sjölin Marine Consulting AB                                

Kålgårdsberget AB                                                 Make´n Break AB                                                   

LAAB Lastbilsservice AB                                           Male Box Sweden Ab                                                

Lampteamet i Rejmyre AB                                           ManJo Isolering AB                                                

Landic IV FGB Bostäder AB                                         Marie & Morgan Trading Sweden AB                                  

Landic IV Malmstaden 3 AB                                         Marieholms Måleri Aktiebolag                                      

Landic IV Malmstaden Fastigheter AB                               Mark, Trädgård & Bygg Anläggning i Käglinge AB                    

Landic IV Malmstaden Glasbiten AB                                 Markislandet i Motala AB                                          

Landic IV Malmstaden Glaskvarnen Ett AB                           Marknadsinnovation LeDa AB                                        

Maskininvest i Nyköping AB                                        NIRST AB                                                          

Maskinkonsult i Väst AB                                           Njovu Transport Services AB                                       

Massor Mässor AB                                                  NMT Nordiska Maskin och Truck i Sweden AB                         

Mattias Ekberg Handels AB                                         NodeConstruction i Uppsala AB                                     

Mattias Oscarsson's Herrmode AB                                   Nongnuch Essén AB                                                 

MB i Varberg Aktiebolag                                           NorConstruktion Sweden AB                                         

MCAK Förvaltnings AB                                              Nordic International Center For Service & Trading AB              

MCL International Aktiebolag                                      Nordic Shell Production AB                                        

MD Laser design & Teknik AB                                       Nordic Stage Events AB                                            

MD Spel & Tobak AB                                                Nordic Öresund AB                                                 

MedAccess Kommunikation i Stockholm AB                            Nordisk Ateljé AB                                                 

Mediante AB                                                       Nordisk Byggservice i Nykvarn AB                                  

Melchow Bygg AB                                                   Nordisk Hemslökd Aktiebolag                                       

Melvincent AB                                                     Norra Stor-Stockholms Elcenter AB                                 

Menelik AB                                                        Norrlands Miljö & Energispar AB                                   

Mer Mat i Karlstad AB                                             Norrtälje Eltjänst Ab                                             

Mera Uppåt AB                                                     Novantor Fastighets AB                                            

Merkum AB                                                         Novantor Holding AB                                               

MF Spedition AB                                                   Novidea Produktion AB                                             
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MGMW Scandinavian AB                                              NOÅS-Nordmuddring AB                                              

Michelle's Screen Tryck Aktiebolag                                NTD Air Cargo Ab                                                  

MID Bygg Aktiebolag                                               NUAUDIO Ljudprodukter AB                                          

Milano Städ AB                                                    Nutriation bars norden AB                                         

Min Assistans Stockholm AB                                        Nya Greens Parfymeri 2008-2009                                    

Mittilivet & Co AB                                                Nyköpings Auto Car AB                                             

Mobilchip försäljningsbolag i Stockholm AB (Comtele 

AB)1          Nöjdhs Skoaktiebolag                                              

Monitec AB                                                        Ockelbo Sallat AB                                                 

Montage Entreprenad i mellansverige AB                            Ollonen Bygg & Smide AB                                           

Montage och underhållsteknik i Värmland AB                        Olsson & Larsson Mat & Vin AB                                     

Monter Syd AB                                                     Olssons Vulk& Mek AB                                              

More Time i Sverige AB                                            Omnitech Syd AB                                                   

MPP Inredning AB                                                  OP3 direct connect AB                                             

Mr Diesel Import Ombud AB                                         OPM i Grästorp AB                                                 

Muffin Café i Stockholm AB                                        ORAY´s Gatukök Aktiebolag                                         

Mullsjö Spel & kiosk AB                                           Osino in Sweden AB                                                

Murarbo Fastighetsförvaltning AB                                  Othala VVS & Entreprenad AB                                       

Musikjätten i Motala Aktiebolag                                   Outscore AB                                                       

MYMA Gruppen AB                                                   Outscore AB                                                       

MÅDE Fastighets Aktiebolag                                        Oves Radio TV, Ove Jansson AB                                     

Måleriets på Cervins väg AB                                       P. Olander Medica Försäljning AB                                  

Måleritjänst Helsingborg AB                                       PA Innovations AB                                                 

Mårtensson Nilsson Maskinstation AB                               Paganini Restaurang AB                                            

Mälaren Clean Service AB                                          Paperback Store Sweden AB                                         

Möller Bygg & Städentreprenad AB                                  Paracelsus Invest AB                                              

Mölnlycke Bemanning AB                                            Parenta Aktiebolag                                                

N & N Asien Import AB                                             Parfymeri Emilia och Malin AB                                     

N.I.I. AB                                                         Pasta Plus i Västerås Aktiebolag                                  

N.O. Bygg Aktiebolag                                              pectra Stage & Event Technologies AB                              

Nacka/Värmdö Mode AB                                              Pegasus Tele Marketing AB                                         

Nannypoolen Stockholm AB                                          Per-Arne List Tidaholm AB                                         

Natasha AB                                                        Personaluthyrning i Väst AB                                       

Nattklubbsbevakning i Stcokholm AB                                Persson & Co Kök i Helsingborg AB                                 

NAVSYS AB                                                         Peter Lehtinen Bo Koncept AB                                      

Next House AB                                                     Phone Store i Motala AB                                           

Niculescu Trans AB                                                PIGT Performance Improvements Gas Turbines AB                     

Pihlströms Bygg Aktiebolag                                        RILAB Maskin AB                                                   

Pilegårdens Bygg & Försäljnings AB                                Ringtorps Höjd Aktiebolag                                         

Pirogen i Växjö Ab                                                Riosa AB                                                          

Plantagens mode i Lund AB                                         Rivresurs i Skåne AB                                              

Plåt & Bygg service (PBS) AB                                      Road Service Sweden AB                                            

Potato Processing Machinery AB                                    Robertus och Moniques lekhus i Jönköping AB                       

PPE Construction AB                                               Robus Byggbemaninng AB                                            

PREC Project Real Estate Consult AB                               Rodini Group AB                                                   

Prevesture AB                                                     Rolf Olsson Byggnads AB                                           

Pro Steel International AB                                        Roséns Måleri & Fastighetsservice i Göteborg AB                   

Procave AB                                                        ROT-Byggar´n i Enköping AB                                        

Prodex Corporation AB                                             Rotnava Redovisning AB                                            

ProEvolution hstd AB                                              Rotoenergy AB                                                     

Profectum AB                                                      RS Relative Strength Invest Aktiebolag                            

Profil & reklam i Vetlanda AB                                     RTC Factory AB                                                    

PROFORMA Optik AB                                                 Runby Matcenter Aktiebolag                                        

PROLEA Fastighetspartner AB                                       Rundqvist Englund Produktion Aktiebolag                           

Provenia AB                                                       Russdog Sweden AB                                                 

Proxy Electronics AB                                              Rydstedt Team Aktiebolag                                          

PSD Insight AB                                                    Rådhustorgets tobak och spel AB                                   

PTK Sweden AB                                                     Röda Rutan AB                                                     

Public Transport Sweden AB                                        S. Andersson Kakel & Bygg AB                                      

PUSAM AB                                                          SaaSOnline Sweden AB                                              
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Puzzel Assistans Aktiebolag                                       Saeuroline Aktiebolag                                             

Qapacca AB                                                        Sagmesister Ensgaard & Partners AB                                

QROWN investment AB                                               Sahlstens Bygg & Betong AB                                        

Quatre Security AB                                                Sandskogens Värdshus Aktiebolag                                   

Quriren Bud & Transport i Stor-Stockholm AB                       Sandvikens Verktygsfabrik AB                                      

R. fm Stockholm AB                                                SAPEKO i Göteborg AB                                              

R.I.B. Unlimited Sweden AB                                        Sara K AB                                                         

RA:s Fest och Tält Aktiebolag                                     SARADAOUD Restaurang AB                                           

RAFE Rechnology AB                                                SBB-Engineering AB                                                

Ramsele Schakt & Gräv AB                                          Scandicryl AB                                                     

RANDUR Aktiebolag                                                 Scandinavian Designs Sverige AB                                   

Rangol & Rangol AB                                                Scandinavien Marketing i Vetlanda AB                              

RAPH Transport Aktiebolag                                         Scavita AB                                                        

Ready for the future of IT AB                                     SCEYE AB                                                          

REBON Bygg & Inredning AB                                         Scram AB                                                          

Record i Lund AB                                                  SEASON i Skellefteå AB                                            

Rednap Aktiebolag                                                 Second Media Sweden AB                                            

Reine Jonsson Entreprenad o Bygg AB                               Security Alliance Stockholm AB                                    

Re-Inventor AB                                                    Senseboard AB (publ)                                              

Reklamfabriken i Helsingborg AB                                   Servicehallen i Falköping AB                                      

Relfab Aktiebolag                                                 SG tryck AB                                                       

Rena Tak swe AB                                                   SHB Consultning AB                                                

Renare blir det inte, Walid Aktiebolag                            Shuwantera AB                                                     

Renovera i Stockholm AB                                           Sidenbo i Västmanland AB                                          

Restaurang Adriano AB                                             Sidero AB                                                         

Restaurang Bosporen i Leksand AB                                  Sigtuna Bygg och personalservice AB                               

Restaurang Continental i Mariestad AB                             Silpingemålarna AB                                                

Restaurang Invest i Norrköping AB                                 SJBB Grafiska AB                                                  

Restaurang La Fondue Aktiebolag                                   Sjöblom Transport AB                                              

Restaurang NO. 1 i Östergötland AB                                Sjökvist Mark & Entreprenad AB                                    

Restaurang Saffran AB                                             Sjöormen AB                                                       

Restaurang Spättan AB                                             Skandinaviska Energi Modul S.E.M. Aktiebolag                      

R-G:s Grusfrakt Aktiebolag                                        Skaparlyckan AB                                                   

Skene Trafikpedagogik AB                                          SweCargo AB                                                       

Skivaffären Hellstrand & Assembergs AB                            Sweden Turkey Trading AB                                          

Skjulet Europa AB                                                 Swedish Weight Technology AB                                      

Skog & Schakt i Västernorrland AB                                 Swedäck AB                                                        

Skogstjänst i Ö. Sönnarslöv AB                                    Svensk Betongåtervinning Aktiebolag                               

Skonaren Holding AB                                               Svensk golvassistans AB                                           

Skrapan bilservice AB                                             Svensk konsumentupplysning AB                                     

Skrivbordslådan 12 AB                                             Svensk Markentreprenad AB                                         

Skånebygg i Landskrona Aktiebolag                                 Svensk Pension och Finans Information AB                          

Skärsjövålens Fjällanläggning Aktiebolag                          Svensk Service Partner i Mälardalen AB                            

SL Butiktjänst AB                                                 Svenska CAB AB                                                    

Small Business Partner in Sweden AB                               Svenska Grindskåp AB                                              

Smart Future Technologies AB                                      Svenska Handelshuset i Lund AB                                    

Snickeri Aktibolaget Inge Karlsson                                Svenska Hälsotjänster AB                                          

SO YA Express i Kalmar AB                                         Svenska Projekt & Service i Kiruna AB                             

Social Service Förlag i Trestad Aktiebolag                        Svenskt Tropikcenter i Halmstad Aktiebolag                        

Solbräcke åkeri AB                                                Svensson Malmquist Entreprenad AB                                 

Solhyddans Åkeri Aktiebolag                                       Swerox AB                                                         

Solid green Investment AB                                         Svets & Mekanik Håkansson i Högsby AB                             

Sollefteå foder o fritid aktiebolag                                Sydupplands Transport AB                                          

Sollentuna Trä och Takbyggnadsteknik AB                           Såg & Trädgårdsmaskiner i Emmaboda Ab                             

Solstranden AB                                                    T Pohjanen Företagen Aktiebolag                                   

SoNordic Hotel Apartments AB                                      Tailor Network AB                                                 

Sorrento AB                                                       Tandoori Corner i Stockholm AB                                    

Spartaxi i Borås AB                                               Tantrix Sverige AB                                                

Speak Marketing i Göteborg AB                                     Tapeten AB                                                        

Stadsgårdens Bygg AB                                              TATEA AB                                                          
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Stardust Tattoo AB                                                Taxi Bräcke AB                                                    

Stella Tandvårdshus AB                                            TaxiTeamet i Jönköping AB                                         

Stenpåsten AB                                                     TBB Consulting AB                                                 

STHLM Plattdesign AB                                              TEAM BREDAVIK Aktiebolag                                          

Stillwater Sweden AB                                              TeamComet AB                                                      

Stjärnhov Ställningmontage AB                                     TeCe Trading i Umeå AB                                            

Stjärnljus Chimra AB                                              teknik i bro AB                                                   

Stockholm & Mälardalen Restaurang och 

Storköksutrustning AB       Telespar Sverige AB                                               

Stockholm Fashion & Design AB                                     Tengberg & Lindbro Bygg AB                                        

Stockholms Bygg och Plattservice AB                               Tergon AB                                                         

Stockholms Stor Flytt AB                                          TET Restaurang Aktiebolag                                         

Storstadens Plattsättning AB                                      Texo Entreprenad AB                                               

Struktur Industri Design i Umeå Aktiebolag                        TFAB i Ulvvik Aktiebolag                                          

Strömma Textil Aktiebolag                                         Thai Tae Aktiebolag                                               

Styrmansgården Aktiebolag                                         The Race Legends AB                                               

Styrutrustning S.M. Aktiebolag                                    The Solution Group Stockholm AB                                   

Stångby Transport AB                                              ThermSwed Concept AB                                              

STÄD MEDMERA I STOCKHOLM AB                                       Thomas Johansson Förvaltning AB                                   

Städkomfort Västra Mälardalen AB                                  THUBI Konfektyr Aktiebolag                                        

SunCell AB                                                        Thukydides AB                                                     

Sundaily Holding i NRK AB                                         Ticona AB                                                         

Sundaily Kungens Kurva AB                                         Tikka Fastighetsbyrå AB                                           

Suntrega Bygg AB                                                  Time Delivery Sweden Aktiebolag                                   

Swamaica Music Entertainment AB                                   Timo Turunen Bygg AB                                              

Svartmyrens Åkeri & Entreprenad AB                                Timrå Hälsostudie AB                                              

Svartsjö Slott AB                                                 Tipsovalen AB                                                     

Swe Scaffolding AB                                                Tjänstepoolen Norden AB                                           

Svea Stadsmiljö AB                                                Tobbil Bygg o Anläggning i Linköping AB                           

Tomas Hellstrand Management AB                                    Vibrationscenter Skandinavien AB                                  

Tomelilla Nöjes AB                                                Vidalco Aktiebolag                                                

Tonströms Fastighetskonsult AB                                    Viksjö Lanthandel AB                                              

Torshälla Kranbilstjänst AB                                       Vikt och Hälsa, Diana Johansson AB                                

Totalfönster Norden AB                                            Wildo AB                                                          

TransformingPoker AB                                              VILLA 22 AB                                                       

Transpoint Group Sweden AB                                        Vindsförädling i Stockholm AB                                     

Transport & Logistik GT AB                                        WiNi Försäljnings Aktiebolag                                      

Trestads Förvaltning AB                                           Vino di Palazzio Aktiebolag                                       

TREUM AB                                                          Wirboudde Ab                                                      

Triticum Invest AB                                                Wireless Consulting Sweden AB                                     

Trollhättans Kiosk AB                                             Wisby ProdCon AB                                                  

Tropical Paradise trees AB                                        Vité Consulting AB                                                

Truca Vladan Jevtic AB                                            Vito Vital AB                                                     

Truckbolaget i Stockholm AB                                       VKS Camp Neptun AB                                                

True Golf AB                                                      VLD Bygg & Projektledning AB                                      

Turnpike AB                                                       VLG Mark och Fastighetsservice Aktiebolag                         

Tusenfrö Bageri AB                                                Wok House i Eslöv AB                                              

Tvärskogs Måleri Aktiebolag                                       WOLON PROJEKTERING AB                                             

Täckpapp Älgö Byggteknik AB                                       Wonderwood AB                                                     

Töcksfors Fyndvaruhus AB                                          VVS-Montören i Helsingborg AB                                     

U.G.I.Z AB                                                        Väg & Mark Teknik i Gnosjö AB                                     

Uddevallalotsen AB                                                Välgjort Snickeri & Service i Hultsfred AB                        

UKN-Airline Consulting AB                                         Välifun Import Sweden AB                                          

Umeimport AB                                                      Wärdshuset Silverlaxen AB                                         

UNITED WORKS AB                                                   Västkustens Riv och Sanering Aktiebolag                           

UNNA Konsult & transport AB                                       Västsveriges Brunn & Borrteknik AB                                

Upper Room AB                                                     Växjö möbel & prylbod AB                                          

Uppsala Miljöprodukter AB                                         X Transactions AB                                                 

Uppsala Privatklinik AB                                           Xbit AB                                                           

Upptak AB                                                         Yes it´s swedish AB                                               
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US Airsoft AB                                                     Ytfinish i Väst AB                                                

Utre Sverige AB                                                   Zhang Bygg AB                                                     

W.C Consultning Group AB                                          Zimmer Production Aktiebolag                                      

Vadstena All-Lego Mekaniska AB                                    ZOGA Aktiebolag                                                   

Wahlin & Lundin System AB                                         Zumba AB                                                          

Wallboms  Kakel & Bygg AB                                         Zymion AB                                                         

Vallby Elektronikservice aktiebolag                               Åkerhielm & Partners AB                                           

Wallholmen AB                                                     Åmålsbo AB                                                        

WallRite AB                                                       Åre Skidcenter AB                                                 

VARIMEX AB                                                        Öninge Camping & Entreprenad AB                                   

Wates Kök och Bad AB                                              ÖO'K Aquatic Structures AB                                        

Wearing home AB                                                   Örestads Fasad AB                                                 

Webshop Administration Service in Helsingborg AB                  Österlenpoolen AB                                                 

Ved Ler Aktiebolag                                                Östra Ekedals Bygg & Bemanning AB                                 

Welak & Co Aktiebolag                                             Överums Allservice AB                                             

Wellness Express Europe AB                                        Özberk Partners AB                                                

Wemax i Skövde AB                                                  

Wenton AB                                                          

VESO International Aktiebolag                                      

West Coast Cars Sweden AB                                          

West Valley Speedservice AB                                        

Westerlunds Bygg AB                                                

Westham Pukeko AB                                                  

VF Visby AB                                                        

WFI Scandinavia AB  
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8.2 Chitvå-test samtliga variabler: Big 4, konsulttjänster och klientstorlek 

 
 
 

Klientstorlek * Fortsatt drift * Konsulttjänst * Big4 Crosstabulation 

Big4 Konsulttjänst Fortsatt drift 

Total 
Fortsatt drift 
anmärkning 

Ingen 
anmärkning 
kring fortsatt 

drift 

Big 4 Konsulttjänster Klientstorlek Mikro ftg Count 17 78 95 

% within Klientstorlek 17,9% 82,1% 100,0% 

Litet ftg Count 2 13 15 

% within Klientstorlek 13,3% 86,7% 100,0% 

Medelstort ftg Count 0 1 1 

% within Klientstorlek ,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 19 92 111 

% within Klientstorlek 17,1% 82,9% 100,0% 

Enbart revision Klientstorlek Mikro ftg Count 21 98 119 

% within Klientstorlek 17,6% 82,4% 100,0% 

Litet ftg Count 1 5 6 

% within Klientstorlek 16,7% 83,3% 100,0% 

Medelstort ftg Count 1 1 2 

% within Klientstorlek 50,0% 50,0% 100,0% 

Total Count 23 104 127 

% within Klientstorlek 18,1% 81,9% 100,0% 

Övrig revisionsbyrå Konsulttjänster Klientstorlek Mikro ftg Count 31 156 187 

% within Klientstorlek 16,6% 83,4% 100,0% 

Litet ftg Count 3 19 22 

% within Klientstorlek 13,6% 86,4% 100,0% 

Medelstort ftg Count 0 2 2 

% within Klientstorlek ,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 34 177 211 

% within Klientstorlek 16,1% 83,9% 100,0% 

Enbart revision Klientstorlek Mikro ftg Count 61 377 438 

% within Klientstorlek 13,9% 86,1% 100,0% 

Litet ftg Count 7 32 39 

% within Klientstorlek 17,9% 82,1% 100,0% 

Medelstort ftg Count 0 2 2 

% within Klientstorlek ,0% 100,0% 100,0% 

Total Count 68 411 479 

% within Klientstorlek 14,2% 85,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

Big4 Konsulttjänst 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Big 4 Konsulttjänster Pearson Chi-Square ,398
a
 2 ,819 

N of Valid Cases 111   

Enbart revision Pearson Chi-Square 1,397
b
 2 ,497 

N of Valid Cases 127   

Övrig revisionsbyrå Konsulttjänster Pearson Chi-Square ,514
c
 2 ,773 

N of Valid Cases 211   

Enbart revision Pearson Chi-Square ,808
d
 2 ,668 

N of Valid Cases 479   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17. 
b. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,36. 
c. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,32. 
d. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,28. 

 


