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Abstract 
Auditing has been a highly discussed topic throughout the years and different 

opinions on whether it is necessary or not to have an auditor for firms have been 

debated. In Sweden, it was mandatory to have an auditor until the year of 2010 when 

the law for small firms changed. Nowadays, small companies are defined by: 

• A maximum of 3 employees in average  

• A maximum of 1,5 million SEK in total assets 

• A maximum of 3 million SEK in revenue 

and they can freely choose whether or not to have an auditor.  
 

Since the abolition of mandatory audit duty for small companies caused a decrease in 

use of an auditor it is of interest to gain knowledge of what kind of characteristics that 

signifies the firm’s choice to continue to employ an auditor.  
 

The study was performed using a quantitative method where five characteristics were 

identified. These characteristics were the growth on net revenue, the growth on 

number of employees, the growth on total assets, qualified audit reports, and bank 

financing.  
 

The chosen characteristics were examined by reviewing annual reports for the years 

2010-2012. 200 firms were chosen from our population, 100 without audit duty with 

an auditor, and 100 without audit duty without an auditor.  
 

After the data were collected a statistical analysis was performed by making an 

independent t-test. The results showed that the growth on number of employees, 

growth on total assets, and bank financing were characteristics that characterizes 

firms without audit duty with an auditor.  The firms without audit duty with an auditor 

had in general lower growth on number of employees and total assets compared to the 

firms without audit duty without an auditor.  
 

The characteristics identified in this study for the choice of having an auditor without 

audit duty after the law change in 2010 is therefore: growth on number of employees, 

growth on total assets, and bank financing.  



	  

Sammanfattning 
Revision har varit en omtalad diskussion sedan länge där revisorer och 

redovisningskonsulter har haft skilda åsikter för huruvida det är givande eller inte att 

ha en revisor i sitt företag. I Sverige hade alla aktiebolag revisorsplikt fram till år 

2010 när en lagförändring inträffade. De företag som inte uppnådde minst två av 

följande kriterier två år i följd fick valet av att bestämma om de ville ha en revisor 

eller inte. Kriterierna är som följer: 
 

• Max 3 anställda i medeltal 

• Balansomslutningen får inte övergå 1,5 miljoner kronor 

• Omsättningen får inte övergå 3 miljoner kronor 

 

Endast 20 % av de nystartade små företagen år 2013 valde att anlita en revisor. Av de 

befintliga företagen utan revisionsplikt valde 54 % att fortsätta använda sig av en 

revisor. Den stora minskningen av användandet av revisor väcker frågan om det finns 

faktorer som kännetecknar företag som väljer att fortsätta anlita en revisor. 

 

Undersökningen genomfördes baserat på en kvantitativ studie där fem faktorer 

identifierades; tillväxt på nettoomsättning, tillväxt på antalet anställda, tillväxt på 

balansomslutning, tidigare oren revisionsberättelse samt bankfinansiering. Faktorerna 

undersöktes genom granskning av årsredovisningar för åren 2010-2012 för 200 

stycken företag utan revisorsplikt som har revisor och som inte har revisor.  

 

Efter empiri insamlingen utfördes en statistisk analys i form av ett oparat t-test. 

Resultatet visade att tillväxten på antalet anställda, tillväxten på balansomslutningen 

samt bankfinansieringen var faktorer som kännetecknar företag utan revisorsplikt med 

revisor. De företag utan revisorsplikt med revisor hade i genomsnitt lägre tillväxt på 

antalet anställda, balansomslutning och bankfinansiering i jämförelse med de företag 

som inte hade revisor. 

 

Kännetecken för valet av att behålla en revisor efter lagförändringen 2010 är därmed 

tillväxt på antalet anställda, tillväxt på balansomslutning och bankfinansiering.  
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1. Inledning  
1.1 Problembakgrund 
 
Redovisning är ett företagsekonomiskt begrepp och används för att dokumentera 

företags ekonomiska resurshantering. Företag sammanställer sina ekonomiska 

resurser genom att bokföra sina finansiella transaktioner. Vid årets slut sammanställs 

de bokförda posterna i en årsredovisning. Redovisningen växte fram från 1200-talet 

när den dubbla bokföringen utvecklades i Italien. I samband med industrialiseringen 

som skedde under 1700-talet utvecklades redovisningen och övergick från 

ägarredovisning till företagsredovisning (Artsberg 2005). Med åren har regleringar, 

kodifiering av praxis och forskning om redovisning tillkommit (Godfrey et.al. 2010, 

s.6).  
 

Syftet med redovisning är att skapa en bild av företagets ekonomiska resurser för att 

företaget själva och företagets intressenter ska kunna ta del av informationen. 

Informationen som utvinns ska ge bakgrund till beslut rörande framtida investeringar, 

skatter och krediter. Årsredovisningar är offentliga och används också för att jämföra 

företag i olika branscher nu och över tid. De som läser årsredovisningarna måste 

därför kunna lita på att den information som ges är upprättad i enlighet med de lagar, 

rekommendationer och praxis som finns. Det är företagets ledning och styrelse som 

ansvarar över att redovisningen sker på ett regelrätt sätt (Gröjer 2002).  

 

År 1985 upprättades en ny aktiebolagslag i Sverige som krävde revision (FAR 2015). 

Med revision menas att företaget anlitar en oberoende revisor för att granska och 

säkerställa att den ger en rättvisande bild av företaget. Revisorn upprättar en 

revisionsberättelse där revisorn uttalar sig om årsredovisningen samt tar ställning till 

tre att-satser (SFS 2005:551): 

1. Att avstyrka/styrka resultaträkningen och balansräkningen 

2. Att avstyrka/styrka disponeringen av vinsten/förlusten 

3. Att avstyrka/styrka ansvarsfrihet för styrelsen och VD:n 

 

Revisorns syfte är därmed till för att ge trovärdighet åt den ekonomiska informationen 

som företaget ger ut (Moberg 2006, s.34).   
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Revisorers trovärdighet har under åren blivit ifrågasatt i samband med de 

redovisningsskandaler som inträffat (Moberg 2006, s.23). En anmärkningsvärd 

internationell känd skandal var när Enron gick i konkurs. Under åren 1990-1998 

ökade Enrons aktier med 311%. Tillväxten var imponerande men få ställde sig 

frågande till företagets affärsstrategi. Dock började Enron sakta falla när det 

upptäcktes att VD:n Jeffrey Skilling dolde ekonomiska förluster för att få en bild av 

att företaget var mer lönsamt än var det egentligen var. Det uppdagades att företaget 

brutit mot flertalet redovisningsregler och det ansågs att Enrons revisor hade tillämpat 

för slappa standarder i sin revision och försökt dölja faktiska oegentligheter i företaget 

(Healy & Palepu 2003, s.3-26).   
 

Andra händelserika redovisningsskandaler som påverkat förtroendet för 

revisionsbranschen är exempelvis It-bolaget Prosolvia i Sverige. Företaget hamnade i 

konkurs ett år efter att de börsintroducerades på marknaden. Fem personer blev 

åtalade för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott men ingen av dem blev dömda. 

Revisionsbolaget Örhlings PwC blev stämda av Prosolvias konkursbo och slutdomen 

fastställde att företaget skulle dömas till skadestånd och betalning av konkursboets 

rättegångskostnader (Olsson 2013). HQ Bank är en annan skandal som idag är aktiv i 

rätten och som än så länge pågått i sex år. Debatten om revisorers ställning och 

förtroende har ifrågasatts både mycket och länge världen över (Mothander 2016). 
 

År 2010 beslutade Riksdagen om en förändring i aktiebolagslagen angående 

revisorsplikten. Det bestämdes att små företag inte längre behövde använda sig av en 

revisor, utan revision blev ett frivilligt val. Små företag innebär att företaget två 

räkenskapsår i rad uppvisar minst två av följande kriterier (SFS 2005:551): 
 

• Max 3 anställda i medeltal 

• Balansomslutningen får inte övergå 1,5 miljoner kronor 

• Omsättningen får inte övergå 3 miljoner kronor 

 

Innan lagförändringen 2010 gått igenom gjordes en studie för att undersöka hur 

företagen ställde sig till frivillig revision. Det visade sig där att 70 % av de undersökta 
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företagen trodde att de skulle fortsätta använda sig av revisor även efter att de inte 

behövde det efter lagförändringen (Svanström 2008). 

 

När lagförändringen senare ägde rum resulterade det istället i att tre av fyra nystartade 

små företag som frivilligt kunde använda sig av revisor valde att inte göra det 

(Brännström 2013). Sedan dess har statistiken över antalet små företag som väljer att 

ha revisor sjunkit ytterligare. År 2013 var det endast 20 % av de nystartade små 

företagen som valde att anlita en revisor. 46 % av redan existerande små företag valde 

samma år bort revisor jämfört med år 2011 då det var 22 % som angav att de skulle 

välja bort revisor (Brännström 2014).  

 

FAR, en etablerad branschorganisation för revisorer, menar att den här 

lagförändringen medfört att kvaliteten på boksluten har sjunkit över tid och att antalet 

ofullständiga bokslut har ökat. Det leder bland annat till en försämring gällande 

bedömandet av företagens återbetalningsförmåga för kreditgivare (Brännström 2014). 

FAR har därför en negativ syn på den nya lagförändringen, men ser man till Srf 

konsulterna, som är den ledande organisationen för redovisningskonsulter, anser de 

att övergången till frivillig revisionsplikt har varit övergripande positiv. Syftet med att 

avskaffa revisionsplikten var för att minska den administrativa delen för företagen och 

att istället fokusera på att kvalitetssäkra sina bokslutsrapporter. Srf menar att 

bokslutsrapporterna är ett effektivare och enklare sätt att få mer förtroende för den 

ekonomiska rapporten (Srf u.å.). Någonting som också gynnar efterfrågan på 

redovisningskonsulter eftersom att de anlitas av företagen istället för revisorer. Det 

verkar således finnas en viss intressekonflikt mellan revisorer och 

redovisningskonsulter gällande för- och nackdelar med slopandet av revisionsplikten 

för små företag.  
 

Tidigare undersökningar har syftat till att undersöka varför företag har valt att sluta 

använda sig av revisor. I en studie gjord av Hygren & Mothri kommer de fram till att 

företag väljer bort revision bland annat för att det är för kostsamt och att det därför 

räcker med att anlita en redovisningskonsult (Hygren & Mothi 2012). Den här studien 

intresserar sig för det motsatta, hur det kommer sig att små företag, som inte 

lagmässigt behöver det, väljer att ha revisor? Finns det bakomliggande orsaker till att 

företag använder sig av revisor? 
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1.2 Frågeställning 
 

Vilka av de faktorer som undersöks i studien kännetecknar företags val av att fortsätta 

anlita en revisor efter lagförändringen 2010? 

 

För att kunna besvara frågeställningen har tre frågor identifierats: 

1. Är tillväxten på nettoomsättning, tillväxt på balansomslutning eller tillväxt på 

antalet anställda incitament till att företag väljer att behålla revisor? 

2. Tenderar företag som har bankfinansiering att behålla revisor? 

3. Tenderar företag att välja bort revisor efter att de tidigare haft orena 

revisionsberättelser? 

 

1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka huruvida de fem faktorer som valts ut 

kännetecknar företags val av att fortsätta anlita en revisor efter lagförändringen år 

2010.  
 

1.4 Avgränsning 
	  
Vi kommer att avgränsa oss till små aktiebolag i Sverige som inte har revisionsplikt. 

Små företag är de som uppnår minst två av följande värden två räkenskapsår i rad och 

då har företaget möjligheten att välja att inte använda sig av revisor (SFS 2005:551): 
 

• Max 3 anställda i medeltal 

• Balansomslutningen får inte övergå 1,5 miljoner kronor 

• Omsättningen får inte övergå 3 miljoner kronor 

 

De faktorer som vi har avgränsat oss till i studien är tillväxt på nettoomsättning, 

tillväxt på antalet anställda, tillväxt på balansomslutningen, tidigare oren 

revisionsberättelse och bankfinansiering. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Intressemodellen 
 

Den externa redovisningen syftar till att förmedla information till olika intressenter 

som kan vara användbara för att fatta beslut om ett företags ekonomiska frågor. 

Intressenterna utgörs av aktieägare, leverantörer, kunder, anställda, statliga 

myndigheter och samhället i övrigt samt långivare (Sundgren et. al. 2013, s.21). 
 

I vår studie kommer vi huvudsakligen att beakta långivare. De använder och behöver 

informationen för att det hjälper de att bedöma ett företags möjligheter till betalning 

av räntor och amorteringar, det vill säga hur stor chans det är för att ett företag ska 

undvika att hamna på obestånd. På kort sikt är exempelvis information för att bedöma 

ett låns värde värdefullt för kreditgivare (Sundgren et. al. 2013, s.25).  
 

Huruvida långivarnas intresse påverkas av revisorns syn på företagets möjlighet till 

betalning av krediter är det vi kommer undersöka i vår studie. 
 
 
 

 
Intressemodellen. Rehman, Eric 1967  
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2.2 Revision 
	  
Nedan följer beskrivningar om revision i enlighet med den svenska aktiebolagslagen 

SFS 2005:515. 
 

1 § Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av denna paragraf. 

I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget inte ska ha någon 

revisor. Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande villkor: 

1. Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3, 

2. Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

3. Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 
 

3 § 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. 
 

4 § Revisorn skall följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot lag, 

bolagsordningen eller god revisionssed. 
 

5 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 

bolagsstämman. Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den skall 

lämnas till bolagets styrelse finns i 28-36 §§. 
 

31 § Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen 

har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. I uttalandet 

ska det särskilt anges 

1. Om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 

ställning, och 

2. Om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
 

Revisorns uppgift är att se till att företaget har redovisat i enlighet med de regler som 

är väsentliga för företaget. Revisorn ansvarar för att granska de finansiella rapporter 
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som företaget upprättar samt att sedan periodvis uttala sig angående rapporterna 

utifrån den granskning som revisorn har gjort (Revisorsnämnden u.å.).  
 

Förutom det har revisorn en skyldighet att rapportera eventuella speciella 

omständigheter till de intressenter som berörs. Sådana speciella omständigheter är till 

exempel brottslighet i form av bokföringsbrott, förskingring, mutbrott eller 

skattebrott. Revisorn ska meddela misstanken till åklagare. Revisorn kan också 

tvingas rapportera till Finansinspektionen om de arbetar för ett kreditinstitut som har 

brutit mot de författningar som institutet är bundet till. Revisorn ska dock inte aktivt 

leta efter brott, utan endast då revisorn stöter på det vid granskning av andra delar har 

revisorn skyldighet att rapportera övertrampet (Revisorsnämnden u.å.). 
 

Revisorn arbetar utifrån god redovisningssed, vilket är en rättslig standard för hur 

revisorn ska arbeta och hur den har rapporterat sitt resultat. Revisorns arbete är 

uppdelat i räkenskapsredovisning och förvaltningsredovisning. Syftet med 

räkenskapsredovisning är att utvärdera informationen i årsredovisningen samt att 

bedöma de redovisningsprinciper som VD och styrelse använt sig av vid upprättandet 

av årsredovisningen. Vid förvaltningsredovisning ska revisorn istället kontrollera att 

ingen i styrelsen eller VD:n har gjort sig skyldig till någon försummelse som till 

exempel ersättningsskyldighet (Revisorsnämnden u.å.). 
 

För att kunna utföra ovanstående måste revisorn granska företagets beslut, finansiella 

rapporter, och andra väsentliga poster. Vad som är väsentligt är individuellt för varje 

företag, för varje nytt räkenskapsår, och är någonting som revisorn måste bedöma och 

ta ställning till eftersom att denne tar sig an företaget (Revisorsnämnden u.å.). 
 

Revisorn ska, efter granskningen är gjord, upprätta en revisionsberättelse. I den ska 

det framgå om årsredovisningen har upprättats enligt korrekt lag och huruvida den ger 

en rättvisande bild av företaget. Uttalandet i revisionsberättelsen ska, med så hög 

säkerhet som möjligt, garantera att inga väsentliga felaktigheter förekommer i 

årsredovisningen. För att kunna göra uttalandet måste revisorn i granskningsstadiet ha 

samlat in tillräckligt mycket revisionsbevis för att antingen kunna styrka 

årsredovisningen eller avstyrka den. Om revisorn avstyrker årsredovisningen ger det 

en oren revisionsberättelse (Revisorsnämnden u.å.). 
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Det är viktigt att påpeka att även om en revisor har lämnat en så kallad ren 

revisionsberättelse är det ingen garanti för att det inte kan förekomma fel. Revisorn 

ska endast undersöka och granska väsentliga poster och vad det kan finnas för fel där, 

vilket gör att det kan finnas fel i oväsentliga poster.  
 

En revisor har tystnadsplikt gällande utlämnande av information som kan anses vara 

skadlig för företaget, både till utomstående och enskilda aktieägare. Revisorn får 

heller inte utlämna uppgifter som den fått i sin yrkesutövning. Tystnadsplikten gäller 

inte vid uttalanden gjorda i revisionsberättelsen eller när revisorn är skyldig att 

anmäla vid exempelvis brott (Revisorsnämnden u.å.). 
 

Revisorns uppgifter är väsentliga för vår undersökning då vi presenterar en översikt i 

vad en revisor enligt lagen ska göra och därmed kan jämföra med vad som kan tänkas 

förväntas av en revisor. Det är kopplat till förväntningsgapet som kommer redogöras 

för i följande avsnitt.  

2.3 Förväntningsgap 
	  
Termen “förväntningsgap” applicerades först av revisorn Liggio år 1974 och har på 

senare år ökat i intresse inom revisionsbranschen. Förväntningsgapet definieras och 

existerar när revisorer och allmänheten har olika åsikter gällande revisorns uppgift, 

ansvar, och det budskap samt uttalanden som finns i revisionsrapporterna. Det finns 

därmed ett gap mellan vad allmänheten förväntar sig av revisorer och vad de faktiskt 

gör. De senaste årens skandaler har ytterligare spätt på den negativa bild som finns av 

revisorer på grund av att folk har för höga förväntningar på hur revisorn ska “rädda” 

företaget (Koh & Woo 1998, s.147).  
Det är flera forskare och revisorer som har försökt undersöka vilka typer av faktorer 

som kan påverka och hitta lösningar för att minska förväntningsgapet. I flera länder 

såsom USA, Australien och Nya Zeeland har yrket försökt att minska gapet genom att 

anamma nya eller ändra revisionsstandarder i landet. Dock menar de på att för att 

kunna minska förväntningsgapet behöver revisorn även öka sin prestation (Koh & 

Woo 1998, s.152).  
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I artikeln The Audit Expectation Gap: Existence, Causes, and The Impact of Changes 

har en studie gjorts om förväntningsgapet och om det har att göra med felaktigheter i 

allmänhetens bild av revision, revisorn själv eller de reglementen som revisorn ska gå 

efter. Studien har gjorts baserats på en undersökning i Tyskland 2011 som visat på att 

de allmännas uppfattning om revisorns ansvar har varit överdrivna.  
 

Andra orsaker som har lett till förväntningsgapet är att användarna har haft 

svårigheter med att bedöma revisorernas prestation och brister. Studien undersöker 

huruvida revisorerna har full vetskap om vad deras ansvarsområden är under de 

gällande normerna (Ruhnke & Schmidt 2014, s.572). Resultatet av att revisorerna inte 

har full kännedom om deras ansvarområden resulterar till bristfällig prestation på 

deras revision. Dock visar studien som Ruhnke & Smith har gjort på att revisorerna 

generellt de facto vet vad de gör (Ruhnke & Schmidt 2014, s.593).  
 

Resultatet visar på att det är omöjligt att minska gapet genom att anamma olika typer 

av strategier. Anledningen är på grund av att den sociala rollen på hur revisorn ska 

vara ständigt förändras. Det finns därmed felaktigheter i allmänhetens bild då 

omgivningen och dess krav konstant förändras. Därtill har revisionsyrket ett rationellt 

intresse av extern legitimitet genom att själva acceptera överdrivna förväntningar. 

Frågan är därför om det är nödvändigt för regulatorer och revisorer att minska gapet 

om det inte går att vare sig förändra eller minska det. Förväntningsgapet är annars 

användbart som en drivande faktor till en konstant reform på marknaden och kan 

behövas (Ruhnke & Schmidt 2014, s.594). 
 

Förväntningsgapet är aktuellt för vår undersökning därför att det kan vara en faktor 

till att företag väljer att ha revisor respektive väljer bort det. Ett företag som har dåliga 

erfarenheter med tidigare revisor där de förväntade sig att mer skulle hjälpas kanske 

väljer att inte anlita en igen på grund av att företaget inte fick det de ville ha uppfyllt.  

2.4 Revision som komfort 
	  
Inom revision finns ett perspektiv som behandlar komfort. Perspektivet beskrivs som 

att den ska förmedla en grundläggande trygghet för intressenterna i ett företag. 

Revisionen bidrar med komfort genom att helt enkelt finnas där, den potentielle 

intressenten i företaget ska inte behöva känna osäkerhet kring redovisningens kvalité 
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eller trovärdighet. Exempelvis kan det handla om en investerare som ska känna sig 

trygg med att investera och veta att redovisningen som granskas av revisorn är 

trovärdig (Carrington & Catasús 2007). 

 

Det kan vara intressant att studera om företag väljer att fortsätta anlita en revisor för 

att de vill känna trygghet och säkerhet genom att revisionen och revisorn granskar och 

eventuellt godkänner att den finansiella informationen har upprättats på ett riktigt sätt. 

	  

2.5 Revision som legitimering 
 

Ett annat perspektiv som behandlas av Carrington & Catasús är revision som 

legitimering. Det poängterar legitimiteten som revisionen har. Det kan bli tydligt när 

revisorskåren till exempel ställer sig bakom ett förslag vid en ny redovisningsprincip 

vilket ger legitimitet till de företag som tillämpar principen. När revisorn “godkänner” 

ett företags årsredovisning genom att skriva på revisionsberättelsen ger det emellertid 

trovärdighet och legitimitet till den finansiella informationen. 

 

Legitimitet finns till för att överensstämma med de normer och etiska koder som finns 

i samhället. För att kunna uppnå de finns det fyra olika strategier av legitimitet som 

kan tillämpas. Den första är genom att legitimitetsskaparen utbildar och informerar 

om de föreställningar som finns för att på så sätt visa på att det är legitimt. Den andra 

strategin innebär att legitimitetsskaparen försöker manipulera uppfattningen för det 

företaget vill ska bli legitimt genom att påverka och leda uppmärksamheten mot de 

aspekter som är i samklang med de normer och koder i samhället. Den tredje handlar 

om att legitimitetsskaparen aktivt försöker förändra synen på det företaget vill ska bli 

legitimt genom att påvisa att det företaget förväntar sig faktiskt är orimliga och inte är 

i enlighet med samhällets koder och normer. Till sist handlar den fjärde om att 

legitimitetsskaparen ändrar på det som ska bli legitimt genom att styra det mer åt 

samhällets normer och koder.  

 

I revisorns fall hamnar legitimitetsskapandet oftast i den första och fjärde strategin. 

Revisorns uttalanden är ett budskap som vill förmedla att redovisningen följer de 

normer och etiska koder som finns i samhället. Om redovisningen i företaget inte 

stämmer anmärker revisorn det i sitt uttalande och vill att företaget ska ändra sin 
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redovisning, i och med att det inte följer samhället för hur den finansiella 

redovisningen ska upprättas (Carrington & Catasús 2007). 

 

I vår studie kommer därför revision som legitimering att undersökas i termer av 

strategi ett och fyra eftersom att studien undersöker huruvida en tidigare oren 

revisionsberättelse gör att företagen inte har lån och/eller krediter. Mer specifikt ifall 

kreditgivarna får någon form av legitimitet av att företagen uppvisar bra kvalité och 

trovärdighet i deras finansiella rapport. 

 

2.6 Tidigare forskning 

2.6.1	  Do	  Spanish	  Firms	  Change	  Auditor	  to	  Avoid	  a	  Qualified	  Audit	  Report? 
 
Författarna i artikeln har gjort en undersökning på spanska företag för att undersöka 

om det finns en koppling mellan byte av revisor och orena revisionsberättelser. Den 

spanska lagstiftningen har inga begränsningar på hur ofta ett företag får byta revisor. 

Det betyder att en revisor kan få sitt kontrakt uppsagt när som helst under 

räkenskapsåret och revisorn har inte heller några möjligheter för att skydda sig själv 

om ett företag väljer att säga upp samarbetskontraktet (Gómez-Aguilar & Ruiz-

Barbadillo 2003, s. 37).  
 

Undersökningen byggde på hypotesen om företag avsiktligt byter till en revisor av 

lägre kvalitet än tidigare för att få en ren revisionsrapport. De har också undersökt om 

det är vanligare att ett företag byter till en ny revisor efter att de har fått en oren 

revisionsrapport och om det då är vanligare att de byter till en revisor med lägre 

kvalité. För att genomföra undersökningen har de analyserat 735 spanska företag där 

135 bytte revisor och 92 av dem bytte efter att ha fått en oren revisionsrapport 

(Gómez-Aguilar & Ruiz-Barbadillo 2003, s. 49).  
 

Undersökningen visade också att företagen som fick en ren revisionsberättelse efter 

bytet av revisor var de som bytte till en revisor av lägre kvalitet. Motsatt hade företag 

som bytte till en revisor av högre standard en högre benägenhet att få orena 

revisionsrapporter senare. Det fanns alltså en koppling mellan kvalitén av revisorn 

och tendensen att få orena respektive rena revisionsrapporter. Det kan tyda på att en 

revisor med lägre kvalitet inte har samma kunskap eller medel för att hitta de fel som 
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skulle ge en oren revisionsrapport som en revisor av högre kvalitet skulle ha kunnat 

gjort (Gómez-Aguilar & Ruiz-Barbadillo 2003, s. 49).  
 

En multivariat analys av variablerna visade också på att det fanns en koppling mellan 

skillnaden mellan kvalitén hos revisorerna och sannolikheten att företaget ska få en 

ren revisionsrapport efter bytet av en revisor. Ju större gap i kvalité mellan 

revisorerna desto troligare att företaget får en ren revisionsrapport (Gómez-Aguilar & 

Ruiz-Barbadillo 2003, s. 49).  
 

Slutsatserna som författarna drog av undersökningen var att företag kommer att 

använda sig av strategiska metoder för att undvika en oren revisionsberättelse. 

Strategin var att ersätta en revisor av högre standard med en av lägre standard för att 

undvika att få en oren revisionsberättelse (Gómez-Aguilar & Ruiz-Barbadillo 2003, s. 

49).  
 

I vår undersökning är en av faktorerna vi ska undersöka om företag slutar använda sig 

av revisor om de har haft tidiga orena revisionsberättelser. Det kan också vara av 

intresse att undersöka om de företag som fått en tidigare oren revisionsberättelse, men 

som fortsätter ha revisor, har bytt revisor på grund av den tidigare orena 

revisionsberättelsen.  

2.6.2	  The	  information	  Content	  of	  the	  Uncertainty-‐Modified	  Audit	  Report:	  :	  
Evidence	  from	  Bank	  Loan	  Officers	   
 
Syftet med artikeln är att undersöka om långivare påverkas av innehållet i osäkra 

respektive modifierade revisionsberättelser. Författarna menar att det finns brister i 

revisionsberättelserna och ställer sig frågande till för huruvida revisionsberättelserna 

verkligen är effektiva i att kommunicera företagets finansiella poster. Det finns en 

debatt gällande huruvida revisorer ska modifiera sin rapport när företaget har 

redovisat enligt GAAP och lämnat de nödvändiga upplysningarna angående bokslutet 

(Bamber & Stratton 1997, s. 1).  
 

Författarna utforskar problemet genom att undersöka om långivare påverkas och 

uppskattar additionen av osäkra-modifierade revisionsberättelser. De presenterar tre 

hypoteser (Bamber & Stratton 1997, s. 3);  
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1. Lån kommer att beviljas mer sällan om det finns en osäkra-modifierad 

revisionsberättelse.  

2. Långivarna kommer kräva en högre låneränta vid osäkra-modifierade 

revisionsberättelser.  

3. Långivarna kommer bedöma högre risk med en osäker-modifierad 

revisionsberättelse. 
 

Författarna i studien kommer fram till att det finns en effekt på långivarnas beslut om 

att ge lån och osäkra-modifierade revisionsrapporter. Ett företag som lämnade in en 

ansökan och som hade en osäker-modifierad rapport bedömdes vara mer riskgivande 

och gavs högre låneränta än de utan osäkra-modifierade revisionsrapporter. Det var 

även mindre troligt att de osäkra-modifierade revisionsrapporterna fick ett lån, vilket 

bekräftade alla av författarnas hypoteser (Bamber & Stratton 1997, s. 10).  
 

Det visade sig även att när revisionsberättelsen hade en adderad paragraf angående 

modifieringen var långivarna mer benägna att läsa resten av rapporten mer noggrant. 

Författarna menar att det visar på att långivare får ytterligare information av den 

adderade modifieringsparagrafen. Undersökningen visar också att till skillnad från 

tidigare forskning ger revisionsberättelsen signifikant påverkan för beslut gjorda av 

yttre aktörer. Resultatet överensstämmer också med tidigare forskning som visar på 

att osäkra-modifierade revisionsberättelser har påverkan på marknaden (Bamber & 

Stratton 1997, s. 10).  
 

Som slutsats menar författarna att genom att ha bevisat att de osäkra-modifierade 

revisionsberättelserna har påverkat långivarna finns det en brist i SAS no. 79 

(Statements on Auditing Standards). Riktlinjerna hävdar att osäkra-modifierade 

revisionsberättelser är överflödiga därför att det redan framgår i fotnoterna om 

revisorernas upptäckter och att det således är onödigt med en extra paragraf i den 

faktiska revisionsberättelsen. Istället visar undersökningen på att den adderade 

kommentaren angående osäkerheten i boksluten är informerande och gör att mer 

noggranna beslut kan tas (Bamber & Stratton 1997, s.10).  
 

En liknande undersökning har genomförts i USA av Schneider & Church 2008 där de 

undersöker huruvida interna kontrollrapporter och revisorns inflytande har påverkan 
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på långivares beslut och huruvida de ska ge lån eller inte. Enligt lag måste revisorn 

kommentera på företagets interna kontroll och undersökningen syftar till att studera 

kring ogynnsamma interna rapporter, som revisorn inte anser är effektiva, och som 

ger en negativ effekt på långivarnas beslut (Schneider & Church 2008, s. 11). 
 

De använder sig av data från 111 banker och finner att långivarna är starkt påverkade 

av revisorernas kommentarer av företagens interna kontrollrapporter. Liknande som i 

den tidigare forskningen framkommer även här tendensen att ge lån och synen på risk 

vara negativ i koppling till en icke effektiv intern kontroll. Icke effektiv intern 

kontroll ger att långivarna tvivlar på det övergripande resultatet även i de finansiella 

rapporterna, vilket gör att de är mindre benägna att bevilja lån. Revisorernas 

kommentarer på interna kontrollen är således avgörande för långivarnas incitament att 

ge ut lån och till vilka villkor (Schneider & Church 2008, s. 12).  

 

I vår undersökning är en av våra faktorer huruvida lån är avgörande för om företag 

behåller revisor eller inte. Den här tidigare undersökningen pekar på att de med 

revisor kommer ha större chans att få lån vilket vi kommer använda oss av i vår 

senare analys och diskussion. Dessutom finns det möjlighet att företag som vill ta 

lån/har lån slutar använda sig av revisor om företaget har fått en tidigare oren 

revisionsberättelse då det enligt studien skulle göra att kreditgivarna är mindre 

benägna att ge ut lån.  

2.6.3	  Drivers	  of	  Voluntary	  Audit	  in	  Finland:	  To	  Be	  or	  Not	  to	  Be	  Audited? 
 
Studien undersöker vilka faktorer som driver privata små företag till behovet av att 

valfritt anlita revisorer när de inte behöver det. Utgångspunkten för undersökningen är 

412 stycken företag i Finland där författarna först undersökte de institutionella 

gränserna av en rapport i Storbritannien som de analyserat. Det författarna har gjort är 

att undersöka ifall de kan hitta faktorer som kan visa på att olika regelverk kan 

påverka behovet av revision. De upptäckterna som författarna kom fram till försökte 

de sedan jämföra med andra länder i Europa såsom Belgien, Frankrike och Sverige.  
 

Det visade sig att det finns skillnader i företagsfinansieringen, skatt och rättssystem 

som påverkar redovisning och revision som i sin tur influerar behovet av revisionen 

(Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg 2012, s.3). Det finns likheter gällande synen på 
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sambandet mellan faktorer såsom bolagens storlek, bankfinansiering, viljan att 

kontrollera intern kontroll, att höja kvalitén på de finansiella rapporterna, och behovet 

av revision i små privata företag trots att de inte behöver en revisor (Niemi et.al 2012, 

s.33)  
 

Det finns därmed implikationer som visar på att regelverken i olika länder kan 

påverka efterfrågan och utbudet av revisionstjänster när landet inte har revisionsplikt. 

Exempelvis om små medelstora företag anammar IFRS och redovisningsstandarderna 

minskar anpassningen mellan den ekonomiska redovisningen och skatteredovisningen 

i länder där anpassningen traditionellt är stark, minskar det även behovet av revision i 

företagen. Det är på grund av att konkurrensfördelen som är hänförlig till 

kostnadseffektiviteten av externa revisorer som tillhandahåller skatterådgivning till 

sina kunder kan förväntas minska i viss mån när länken mellan de finansiella 

rapporterna och bolagens beskattning försvagas enligt IFRS (Niemi et.al 2012, s.35) 

 

Resultatet har visat på att om företagen har mycket outsourcing är det troligare att de 

vill ha en revisors hjälp. Det skapar en agentrelation mellan företaget och den externa 

revisorn då företaget vill att revisorn kontrollerar informationsasymmetrin som 

existerar i företag. Författarna menar att behovet av en revisor kommer främst ifrån 

den existerande asymmetrin i företaget. Till skillnad ifrån om företagen skulle föreslå 

skattetjänsterådgivning från en extern revisor är det mindre sannolikt att företagen 

anlitar en revisor.   
 

Dessutom har författarna hittat tydliga tecken på att om företagen tidigare haft en 

revisor som givit en oren revisionsberättelse, vill företagen ofta inte anlita en revisor 

igen i framtiden. De bakomliggande orsakerna för att företagen i det här fallet har fått 

en oren revisionsberättelse har varit för att revisorn och ägaren varit oeniga med 

varandra. En rimlig och enkel konfliktlösning har därmed varit att överge revisorn när 

företagen inte har haft revisionsplikt (Niemi et.al 2012, s17-18).  
 

Företag som har hamnat i finansiella problem i form av konkurshot är dock mer 

benägna att använda sig av revisor. Det är på grund av att författarna har förutsatt att 

ägarna har haft lite eller ingen kompetens alls kring lösning av finansiella problem. 

Med hjälp av en revisor kan företagen därför få tillgång till professionell rådgivning 
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och hjälp vilket därmed ökar användningen av revisorer (Niemi et.al 2012, s.18). En 

annan orsak är att de kan erhålla hjälp från banker och finansiella institutioner för att 

de ska bistå professionell rådgivning för att lösa företagens finansiella problem. 

Företagen vill även att de ska minska på den eventuella informationsasymmetrin, det 

vill säga ägarnas beteende under en finansiell kris (Niemi et.al 2012, s.19).  
 

Valet av en revisor drivs och är dessutom påverkad av bolagets storlek, kapitalstruktur 

och antalet skulder som härstammar från två effekter. När ledningens ägande minskar 

så ökar företagets storlek samt vid anlitande av en revisor ökas de fasta kostnaderna, 

vilket innebär att kostnaderna för revisionen ökar med företagets storlek. Skillnaden 

mellan små, medelstora företag och stora publika är förhållandet mellan ägande och 

kontroll, den interna kontrollens kvalité och önskan av att outsourca kritiska 

redovisningsfunktioner. Därav ökar nödvändigheten av att ha en revisor betydligt mer 

hos mindre företag (Niemi et.al 2012, s.10). 

 

Den här studien har vi använt som bas då vi fått inspiration till de faktorer som vi 

använt i studien. Det har vi gjort för att kunna besvara vad som skulle kunna avgöra 

valet mellan att ha en revisor och inte. Den kommer också användas som grund och 

stöd i vår senare analys för att se om vi fått liknande resultat.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 
 
Vår studie syftar till att undersöka vilka av våra utvalda faktorer som kännetecknar 

företagens val av att fortsätta anlita en revisor efter slopat lagkrav 2010. Det har vi 

gjort genom att försöka finna samband mellan de faktorer vi har valt ut till vår 

undersökning. Av den anledningen har vi tillämpat en kvantitativ forskningsmetod i 

vår explorativa studie.  
 

En kvantitativ forskningsmetod omfattas av information som antingen kan mätas eller 

värderas i numerisk form (Björklund & Paulsson 2012, s.65). I studien har vi samlat 

in data från årsredovisningar och använt de värden som funnits där och därefter 

försökt mäta och finna samband utifrån värdena. 
 

Insamlingen av empirin var därmed i form av primär data i och med att vi studerar 

redan insamlat material, det vill säga årsredovisningar, men som inte använts i vårt 

syfte tidigare (Björklund & Paulsson 2012, s.69).   
 

För att komma fram till den specifika metod vi har använt oss av i undersökningen har 

vi tagit hjälp av Lennart Hellspongs fem frågor för val av korrekt metod (Hellspong 

2014, s.89). 
 

1. Ska du sammanställa tidigare forskning eller göra en egen insats? 
 

Vår studie är en kombination av båda eftersom att vi dels använt oss av tidigare 

forskning och data samt dels gjort en egen insats genom att analysera 

årsredovisningarna till ett nytt syfte. Den nya insatsen blir att vi genom att studera 

årsredovisningarna funnit samband mellan de kännetecken som finns i valet av att ha 

revisor. Den tidigare forskningen stödjer vår analys genom att styrka eller avstyrka de 

kännetecken vi har funnit.  
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2. Ska du göra en empirisk eller teoretisk studie? 

 

I en teoretisk studie analyserar forskaren redan tidigare etablerade begrepp. Det kan 

också vara att styrka påståenden eller backa upp och analysera dem. Det betyder att 

den bekräftar kopplingen mellan idéer. Den empiriska studien å andra sidan bygger på 

observation. Det teoretiska perspektivet är ofta innefattat i den empiriska studien. Den 

empiriska studien har i syfte att avslöja vad informationen egentligen betyder och vad 

forskaren kan dra för slutsatser från det (Hellspong 2014, s. 89-90).  
 

I vår studie har vi likaså i det här avsnittet tillämpat oss av båda aspekterna eftersom 

den empiriska studien även innehåller den teoretiska. Eftersom att vi har studerat 

årsredovisningar för att se de underliggande faktorerna för valet av revisor är studien 

främst empirisk.  
 

3. Ska din undersökning vara erfarenhetsbaserad eller databaserad? 

 

De data vi använt oss av härstammar från de undersökta företagens redan framtagna 

finansiella information och därmed är vår undersökning databaserad.  
 

4. Ska du begränsa din undersökning till en korpus eller plockar du ditt material 

mer fritt där du finner det? 

 

Vi har använt oss av databasen Retriever Business för att hämta årsredovisningarna 

till vår studie. Det innebär att vi har varit begränsade till de data vi funnit där.  
 

5. Passar en metod som är mer kvantitativ eller en som är mer kvalitativ? 

 

Utifrån de här frågorna har vi därför kommit fram till en tillämpning av kvantitativ 

forskningsmetod.  

	  

3.2 Urval och population 
 
Vår valda population var alla svenska aktiebolag som inte har revisorsplikt, det vill 

säga 250 000 stycken företag. Till vår undersökning var vi intresserade av de som inte 

har revisorsplikt men som ändå använder sig av revisor, vilket var 210 026 företag. 
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Men eftersom att vi ville kunna jämföra de som valde att ha kvar revisor med de som 

inte har valt revisor, inkluderade vi därför företag som inte har revisorsplikt och är 

utan revisor, vilket var 39 974 företag. Alla siffror var från 2011. 
 

Utifrån populationen var den valda urvalsramen baserad på år 2011. Eftersom 

lagförändringen genomfördes i november 2010 var det enbart de företag som haft en 

extra bolagsstämma som avskaffade revisorn 2010. Det urval vi skulle ha fått från det 

årtalet skulle därför inte varit representativt för vår undersökning och därför har vi 

valt att undersöka åren 2011-2012.  
 

Vi har gjort ett obundet slumpmässigt urval genom att använda oss av Excels 

slumpgenerator, SLUMP i undersökningen. Urvalet till undersökningen består av 100 

företag med revisor och 100 företag utan revisor, totalt 200 företag. Vid tillämpning 

av slumpgeneratorn slumpades alla 210 026 företag med revisor i listan vilket 

resulterade till att ordningen placerades om och vi kunde därefter ta fram de första 

100 företagen slumpmässigt. Samma tillämpning gjordes med de företag som inte 

använde sig av revisor. Det innebär att studiens 200 företag var slumpmässigt utvalda. 
 

Årsredovisningarna som studerades var från år 2010 framtill år 2012. År 2010 

inkluderades för att undersöka om företagen hade en tidigare oren revisionsberättelse 

innan lagförändringen. Det gjorde vi för att kunna undersöka om det skulle avgöra 

valet av att behålla revisorn. Det har dessutom använts för att kunna beräkna 

tillväxten för år 2011.  
 

År 2011 inkluderades i vår undersökning som tidigare nämnt på grund av att företag 

efter lagförändringen har haft tid att avskaffa revisor. 2012 års årsredovisningar har 

också studerats för att kunna beräkna ett medelvärde på tillväxten för att kunna 

minska risken för att tillväxten påverkats av faktorer som inte är väsentliga för vår 

studie. Dessutom kan det ha tagit tid för lagförändringen att implementeras i företagen 

vilket gör att det har varit intressant att studera. 

 

I det fallet då företag har haft brutna kalenderår har vi utgått ifrån de år Retriever 

Business har angett det som.  
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3.3 Tillvägagångssätt 
 
Utifrån den tidigare forskning vi presenterat i studien har vi kunnat identifiera fem 

möjliga faktorer som skulle kunna påverka företags val av att behålla revisorn efter 

lagförändringen 2010. De här faktorerna är som följer: 

3.3.1	  Faktorer 
 
Kraven för att företag inte har revisorsplikt är som tidigare nämnt att företaget inte 

uppnår minst två av följande värden två räkenskapsår i rad (SFS 2005:551):  
 

1. Max 3 anställda i medeltal 

2. Balansomslutningen får inte övergå 1,5 miljoner kronor 

3. Omsättningen får inte övergå 3 miljoner kronor 
 

Vi har av den anledningen utgått ifrån att studera huruvida de krav som finns för 

revisorsplikt kan vara faktorer som kännetecknar företags val av att fortsätta anlita en 

revisor.  

 

Om företaget har en hög tillväxt på nettoomsättning/anställda/balansomslutning kan 

det innebära att de snart kommer att sluta vara ett litet företag. Anledningen till att de 

väljer att ha revisor trots att de inte måste, kan vara för att företagen tror att de 

kommer bli ett större företag och därmed ha revisionsplikt inom en snar framtid. Vi 

har därför beräknat företagens tillväxt för de tre avgörande värdena för att undersöka 

om det finns ett samband mellan tillväxt och valet av att behålla revisor.  
 

1. Formel för förändring av nettoomsättning (SCB 2010): 

Tillväxt = (Årets nettoomsättning - föregående års nettoomsättning) / föregående års 

nettoomsättning * 100 

 

2. Förändring av antalet anställda 

Beräkningen på förändringen av antalet anställda var gjorda i absoluta tal till skillnad 

ifrån de övriga tillväxtfaktorerna. Anledningen till det var att beräkningen av de flesta 

företagen inte haft några anställda vissa år vilket gjorde att formeln inte gick att 

beräkna.  
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3. Formel för förändring av balansomslutning (SCB 2010): 

Tillväxt = (Årets balansomslutning - föregående års balansomslutning) / föregående 

års balansomslutning * 100 
 

4. Tidigare oren revisionsberättelse 
 

Om företag haft tidigare oren revisionsberättelse kan externa parter få en negativ bild 

på hur företagen är verksamma. Revisorn kan enligt företagen ha upptäckt “fel” som 

de möjligtvis inte vill att allmänheten ska få reda på och väljer därmed att inte behålla 

revisorn. Vi valde därför att undersöka den här faktorn för att se ifall det skulle kunna 

stämma eller inte. 

 

Vi identifierade huruvida företagen hade tidigare oren revisionsberättelse genom att 

granska revisorns uttalanden.  
 

5. Bankfinansiering 
 
Information om ett företags möjlighet till betalning av lån, ränta och amorteringar är 

väsentligt för långivare för att kunna bedöma om de ska bevilja krediter till företagen 

(Sundgren et. al. 2013, s.25). En ren revisionsberättelse som är påskriven av en 

revisor kan måhända öka kreditgivarens förtroende för företagen och därefter bevilja 

lån. Bankfinansiering kan av den anledningen vara en bidragande faktor till att företag 

behåller revisor och därför har det studerats i den här i undersökningen. 

 

Granskningen av bankfinansiering utfördes genom att undersöka deras skuldposter för 

att kontrollera om företagen har skulder till kreditinstitut. 
 

När faktorerna har blivit identifierade inledde vi själva undersökningen. Vi samlade in 

årsredovisningarna från Retriever Business och beräknade i första hand 

tillväxtfaktorerna. Med hjälp av formlerna kunde vi beräkna företagens tillväxt på 

nettoomsättning och balansomslutning i procentuell form. I fallet för tillväxten på 

antalet anställda var beräkningen gjord i absoluta tal.  
 
När vi tagit fram all data för tillväxtfaktorerna fortsatte vi med att studera huruvida 

företagen hade tidigare oren revisionsberättelse från år 2010 för 2011 och 2011 för 
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2012. Därefter studerade vi huruvida företagen finansierades av lån och/eller krediter. 

Tillvägagångssättet var identiskt för båda urvalsgrupperna, de som har revisorsplikt 

med revisor och utan revisor.  
 

En sammanställning gjordes på all data vi erhållit i olika diagram, i form av 

stapeldiagram och cirkeldiagram som kommer redovisas i empiriavsnittet.  
 

De data vi har erhållit har vi sedan analyserat statistiskt genom ett oparat t-test i 

Excel. För att kunna avgöra om ett t-test ska göras med liknande varians eller olika 

varians har vi inledningsvis gjort ett F-test för att avgöra vilket t-test som ska 

tillämpas. Om F-värdet är större än det kritiska F-värdet (F-värde > kritiska F-värde) 

innebär det att variansen är olika. Våra variabler har samtliga haft olika varians. 

 

När t-testet var beräknat granskade vi om T-kvoten var mindre än T-kritisk tvåsidig 

(T-kvot < T-kritisk tvåsidig), om fallet var på det viset förkastades noll hypotesen 

(Lind, Marchal, Wathen 2015). Konfidensgraden vi använt oss av var 95 %. 
 

Innan vi påbörjade t-testet beräknade vi medelvärdena för tillväxten för 

nettoomsättning, tillväxten för antalet anställda och tillväxten för balansomslutning 

över åren 2011 och 2012. 
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4. Empiri 
Intervallerna i diagrammen nedan har ingen signifikans för vår analys eller tolkning 

av resultaten, det är endast till för att visualisera hur tillväxten har sett ut i företagen. 

4.1 Tillväxt på nettoomsättning 
	  
Diagram 1: Tillväxt på nettoomsättning med revisor och utan revisor 2011. 

	  
De företag utan revisor hade högre tillväxt på nettoomsättning i jämförelse med de 
företag med revisor år 2011.  
  
Diagram 2: Tillväxt på nettoomsättning med revisor och utan revisor 2012. 
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De företag utan revisor hade högre tillväxt på nettoomsättningen i jämförelse med de 

företag med revisor år 2012. 

4.2 Tillväxt på antalet anställda 
	  
Diagram 3: Tillväxt på antal anställda med revisor och utan revisor 2011. 

	  
	  
Tillväxten på antalet anställda uppvisade att majoriteten av samtliga företag med 

revisor och utan revisor hade en tillväxt på antalet anställda mellan intervallet 0 till 4 

år 2011. 

 
Diagram 4: Tillväxt på antal anställda med revisor och utan revisor 2012. 
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Majoriteten av samtliga företag med revisor och utan revisor uppvisade likaså år 2012 

att företagen hade en tillväxt på antalet anställda mellan intervallet 0 till 4. 

4.3 Tillväxt på balansomslutning 
	  
Diagram 5: Tillväxt på balansomslutning med revisor och utan revisor 2011. 

	  
	  

För år 2011 hade majoriteten av samtliga företag utan revisor och med revisor en 

tillväxt mellan intervallerna -50 % till -1 % samt 0 % till 49 %. 

 

Diagram 6: Tillväxt på balansomslutning med revisor 2012. 
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Tillväxten på balansomslutningen för 2012 uppvisade att majoriteten för företag med 

revisor hade en tillväxt mellan -50 % till -1 %. Majoriteten för företag utan revisor 

hade en tillväxt mellan 0 % till 49 %. 

4.4 Tidigare oren revisionsberättelse  
	  
Diagram 7 & 8: Tidigare oren revisionsberättelse med revisor 2011 och 2012. 

 
 
Året 2011 visade på att 17 av 100 företag med revisor hade tidigare oren 

revisionsberättelser. 

 

Året 2012 visade på att 22 av 100 företag med revisor hade tidigare oren 

revisionsberättelser. 

 

Av de 22 företag som tidigare hade oren revisionsberättelse var det 12 stycken företag 

som hade oren revisionsberättelse två år i följd. 

 

1 av de 12 företagen som tidigare hade oren revisionsberättelse två år i följd hade bytt 

revisor, från en mindre revisionsbyrå till en av de Big-4 revisionsbyråerna. 
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Diagram 9: Tidigare oren revisionsberättelse utan revisor 2011. 

 
 
De företag utan revisor uppvisade ett resultat där 21 av de 100 undersökta företagen 

hade tidigare oren revisionsberättelse. 

4.5 Bankfinansiering 
	  
Diagram 10 & 11: Bankfinansiering med revisor 2011 och 2012. 

	  
	  
Året 2011 visade på att 34 av 100 företag med revisor hade bankfinansiering. 6 av de 

34 företagen hade även haft tidigare oren revisionsberättelse. 
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Året 2012 visade på att 31 av 100 företag med revisor hade bankfinansiering. 6 av de 

31 företagen hade även haft tidigare oren revisionsberättelse. 

 

Diagram 12 & 13: Bankfinansiering utan revisor 2011 och 2012. 

	  
 

 

 

 

 

 

 

Året 2011 visade på att 21 av 100 företag utan revisor hade bankfinansiering. 

Året 2012 visade på att 22 av 100 företag utan revisor hade bankfinansiering. 
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5. Analys 
5.1 Tillväxt på nettoomsättning 
	  
Till analysen för tillväxten på nettoomsättningen har ett oparat t-test i Excel 

genomförts.  

  

Inför t-testet har två hypoteser satts upp: 

H0 = det finns signifikanta skillnader mellan tillväxten på nettoomsättning med 

revisor och utan revisor  

H1 = det finns inga signifikanta skillnader mellan tillväxten på nettoomsättning med 

revisor och utan revisor 

	  

Nedan följer en sammanställning över de resultat testet givit:	  

 

Tabell 1: Sammanställning av oparat t-test för tillväxt på nettoomsättning 

 
Tillväxt på 

nettoomsättning 

 
Medelvärde 

 
Varians 

 
F 

 
F-kritisk 

 
T-kvot 

 
T-kritisk 
tvåsidig 

 
Med revisor 

 
-4,7755 

 
13618,7988 

 
6424,5052 

 
1,3940 

 
1,5200 

 
1,9842 

 
Utan revisor 

 
1417,1565 

 

 
87494044,62	  

 

 
6424,5052 

 
1,3940 

 
1,5200 

 
1,9842 

 
 

När F > F-kritisk innebär det att variansen är olika.  

I det här fallet är 6424,5052 > 1,3940 vilket betyder att variansen är olika. Det 

resulterade i att vi gjorde ett oparat t-test i Excel med olika varianser. 

 

När T-kvot < T-kritisk tvåsidig, förkastas noll hypotesen.  

I det här fallet är 1,5200 < 1,98421695. 

 

H0 kan därför förkastas och det finns inga signifikanta skillnader mellan tillväxten på 

nettoomsättning med revisor eller utan revisor. 
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I och med att medelvärdet för tillväxten på nettoomsättningen med revisor är lägre i 

jämförelse med de företagen utan revisor kan vi konstatera att tillväxten är lägre i 

genomsnitt för de företagen med revisor. Det är inte i enlighet med våra tidigare 

förutsägelser om att företag med högre tillväxt på nettoomsättningen kommer att vilja 

behålla en revisor efter lagförändringen. Men eftersom att t-testet inte visar på att det 

finns skillnader mellan de två kan vi inte säga att tillväxten på nettoomsättningen är 

ett kännetecken som påverkar företagens val av att behålla revisor.  

 

5.2 Tillväxt på antalet anställda 
 
Till analysen för tillväxten på antalet anställda har ett oparat t-test i Excel genomförts.  

 

Inför t-testet har två hypoteser satts upp: 

H0 = det finns signifikanta skillnader mellan tillväxten på antalet anställda med 

revisor och utan revisor 

H1 = det finns inga signifikanta skillnader mellan tillväxten på antalet anställda med 

revisor och utan revisor 

 

Nedan följer en sammanställning över de resultat testet givit: 

 

Tabell 2: Sammanställning av oparat t-test för tillväxt på antalet anställda 

 
Tillväxt på 

antalet 
anställda 

 
Medelvärde 

 
Varians 

 
F 

 
F-kritisk 

 
T-kvot 

 
T-kritisk 
tvåsidig 

 
Med revisor 

 
-0,175 

 
1,0321 

 

 
1,7344 

 
1,3940 

 
2,5892 

 
1,9728 

 
Utan revisor 

 
0,26 

 
1,7903 

 

 
1,7344 

 
1,3940 

 
2,9852 

 
1,9728 

 

När F > F-kritisk innebär det att variansen är olika.  

I det här fallet är 1,7344 > 1,3940 vilket betyder att variansen är olika. Det resulterade 

i att vi gjorde ett oparat t-test i Excel med olika varianser. 
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När T-kvot < T-kritisk tvåsidig, förkastas noll hypotesen.  

I det här fallet är 2,5892 > 1,9728 

 

H0 kan därför inte förkastas och det finns signifikanta skillnader mellan tillväxten av 

antalet anställda med revisor och utan revisor. 

 

Det oparade t-testet visade på att tillväxten på antalet anställda mellan företag med 

revisor och utan revisor har signifikanta skillnader. I likhet från föregående analys kan 

vi styrka att företag med revisor har en lägre tillväxt på antalet anställda eftersom att 

medelvärdet på tillväxten med revisor är lägre. I det här fallet visar dock också t-testet 

på att det finns signifikanta skillnader mellan företag som har revisor och företag som 

inte har revisor. Det leder till att vår förutsägelse om att tillväxten av antalet anställda 

skulle vara en indikator på att företagen väljer att behålla en revisor efter 

lagförändringen är sann. Tillväxten är motsatt vår förutsägelse högre för de företag 

som inte har revisor. 

 

5.3 Tillväxt på balansomslutning 
	  
Till analysen för tillväxten på balansomslutningen har ett oparat t-test i Excel 

genomförts.  

  

Inför t-testet har två hypoteser satts upp: 

H0 = det finns signifikanta skillnader mellan tillväxten på balansomslutningen med 

revisor och utan revisor 

H1 = det finns inga signifikanta skillnader mellan tillväxten på balansomslutningen 

med revisor och utan revisor 

 

Nedan följer en sammanställning över de resultat testet givit: 
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Tabell 3: Sammanställning av oparat t-test för tillväxt på balansomslutning 

 
Tillväxt på 

balansomslutning 

 
Medelvärde 

 
Varians 

 
F 

 
F-kritisk 

 
T-kvot 

 
T-kritisk 
tvåsidig 

 
Med revisor 

 
13,0252 

 

 
7348,0192 

 
27,5074 

 
1,3940 

 
1,9961 

 
1,9825 

 
Utan revisor 

 
104,384 

 

 
202125,0545 

 

 
27,5074 

 
1,3940 

 
1,9961 

 
1,9825 

 
 

När F > F-kritisk innebär det att variansen är olika.  

I det här fallet är 27,5074 > 1,3940 vilket betyder att variansen är olika. Det 

resulterade i att vi gjorde ett oparat t-test i Excel med olika varianser.  

 

När T-kvot < T-kritisk tvåsidig, förkastas noll hypotesen.  

I det här fallet är 1,9961 > 1,9825 

 

H0 kan därför inte förkastas och det finns signifikanta skillnader mellan tillväxten för 

balansomslutningen med revisor och utan revisor. 

 

Likaså här på tillväxten på balansomslutningen finns det signifikanta skillnader 

mellan företag med revisor och utan revisor. I likhet från föregående analys kan vi 

även styrka att företag med revisor har en lägre tillväxt på balansomslutningen 

eftersom att medelvärdet på tillväxten med revisor är lägre. Även här visar t-testet på 

att det finns signifikanta skillnader mellan företag som har revisor och företag som 

inte har revisor vilket leder till att vår förutsägelse om att tillväxten på 

balansomslutningen skulle vara en indikator på att företagen väljer att behålla en 

revisor efter lagförändringen är sann. Medelvärdet för de utan revisor är högre än de 

med revisor vilket visar på att vår förutsägelse inte stämde. 

 

Dock är skillnaden väldigt liten, 1,99 mot 1,98 men vi har valt att se 

balansomslutningen som en indikator eftersom att testet faktiskt visade på att det finns 

en skillnad.  
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5.4 Tidigare oren revisionsberättelse 
	  
Undersökningen resulterade i att företag med revisor 2011 har haft färre tidigare 

orena revisionsberättelser i jämförelse med de företag som inte har haft revisor. Dock 

är det procentuellt inte en särskilt markant skillnad mellan de två undersökta 

grupperna, med en skillnad på 4 procentenheter. År 2012 hade dessutom de företagen 

med revisor fler orena revisionsberättelser än de företag som inte hade revisor 2011, 

22 kontra 21 orena revisionsberättelser.  
 

I studien gjord av Niemi, Kinnunen, Ojala och Troberg såg de tydliga tendenser att 

företag slutade använda sig av revisor efter en oren revisionsberättelse (Niemi, 

Kinnunen, Ojala, & Troberg 2012). I vår undersökning har vi visserligen en skillnad 

för 2011 men den är inte lika påtaglig som i den tidigare studien. Därför kan vi inte 

säga med övertygelse att tidigare oren revisionsberättelse är en faktor som är 

avgörande för valet mellan att ha revisor eller att inte ha revisor.  
 

Den andra aspekten av de orena revisionsberättelsernas påverkan på valet av revisor 

var om företagen skulle byta revisor efter en oren revisionsberättelse. I studien gjord 

av Gómez-Aguilar och Ruiz-Barbadillo såg de ett samband mellan tidigare oren 

revisionsberättelse och byte av revisor (Gómez-Aguilar & Ruiz-Barbadillo 2003). I 

vår undersökning har vi endast ett fall då det inträffar vilket gör att vi inte kan styrka 

det i vår studie. 17 företag hade tidigare oren revisionsberättelse av de företag som 

behöll revisor efter lagförändringen och 12 av dem hade dessutom oren 

revisionsberättelse minst två år i följd. Det faktum att de fortfarande väljer att ha 

revisor är inte i enlighet med den spanska studien.  
 

Dessutom visade Gómez-Aguilar och Ruiz-Barbadillo’s studie att företag bytte 

revisorn till en av lägre kvalité efter en oren revisionsberättelse (Gómez-Aguilar & 

Ruiz-Barbadillo 2003). I vårt fall bytte ett företag från en mindre revisionsbyrå till en 

av de Big-4 revisionsbyråerna, som är mer erkänd, vilket inte heller stämmer överens 

med den tidigare studien. Dock har vi i Sverige inte samma lagar som de i Spanien 

där de kan byta revisor mitt i ett räkenskapsår. De är därför inte bundna på samma sätt 

som revisorer i Sverige kan vara och är under en längre period. Det kan också vara 
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anledningen till att deras studie fick ett utfall som visade på ett samband mellan byte 

av revisorer och tidigare oren revisionsberättelse, som vi inte har fått. 
 

5.5 Bankfinansiering 
 
Vår undersökning gav ett utfall där företag som väljer att ha kvar revisor i stort sett 

har fler lån och krediter hos kreditgivare än de företag som inte väljer att behålla 

revisor. Utifrån empirin kan vi avgöra att 10-12 procentenheter skiljer företagen som 

valt att behålla revisor och de företag som inte valt att behålla revisor gällande antalet 

företag som finansieras av lån och/eller krediter.  
 

Det här stämmer överens med vad teorierna som tidigare tagits upp i undersökningen 

påtalat. Enligt teorin om legitimitet poängterar den att revisionen ska legitimeras. 

Revisionen kan legitimeras framförallt med två strategier, dels att revisorns uttalande 

är ett budskap som vill förmedla att redovisningen följer de regler och etiska koder 

som finns i samhället. Den andra strategin talar för att om redovisningen i företaget 

inte stämmer anmärker revisorerna det i sina uttalanden och vill att företaget ska 

korrigera det för att redovisningen ska bli i enlighet med samhällets normer och koder 

(Carrington & Catasús 2007). Således, genom att revisorn har godkänt 

årsredovisningen legitimerar den därmed att företaget följer normerna och koderna för 

sina intressenter. För bankfinansieringen bekräftar det för långivarna att företagen 

uppvisar bra kvalité och trovärdighet för att kunna ha lån.   

 

I studien gjord av Bamber och Stratton kom de fram till att företag med revisor har en 

större möjlighet att få lån av kreditgivare (Bamber & Stratton 1997). Det ger att 

företag som finansierar sig av lån väljer att behålla sin revisor vid lagförändringen för 

att fortsätta bekräfta legitimitet till kreditinstitutet. De företag som också väljer att 

behålla revisor kan vara företag som vill ta lån i framtiden och därför vill visa upp 

legitimitet inför kreditgivarna. I vår undersökning vet vi inte motivationen bakom, 

men resultatet pekar på att företag med revisor i större utsträckning har lån och 

krediter. 
 

I studien gjord av Schneider och Church visar de på att revisorer dessutom bidrar till 

att bevisa att företag har en effektiv intern kontroll. Deras studie visar att kreditgivare 
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oftare ger ut lån till företag med effektiv intern kontroll därför att de har en revisor 

som bekräftar den interna kontrollen med dennes revisionsberättelse. Därmed är 

revisorn och dess rena revisionsberättelse en indikator för kreditgivarna att företaget 

kan hantera ett lån (Schneider & Church 2008). I vår undersökning har majoriteten av 

de undersökta företagen inte heller tidigare orena revisionsberättelser vilket gör att 

den interna kontrollen kan tolkas vara effektiv och vidare legitimerar att de kan ta lån.  
 

Det bekräftar att kreditinstitutionerna som intressenter är i behov att erhålla den 

finansiella informationen för i sin tur kunna ta beslut om företagen är benägna att 

betala av sina lån och/eller krediter. När företagen har en revisor bekräftas därför den 

interna kontrollen för om den anses effektiv eller inte och det leder till att 

kreditgivarna kan ta riktigare beslut om de ska bevilja lån eller inte. 
 

Vår undersökning visar på att 6 av 34 företag med revisor och bankfinansiering har 

haft tidigare oren revisionsberättelse 2011 och 2012 är det 6 av 31 företag. Dock har 

majoriteten av företagen med bankfinansiering haft rena revisionsberättelser vilket 

styrker ovan nämnda studiens slutsatser om att kreditgivare oftare ger lån till företag 

med rena revisionsberättelser.  

	  



	  	   	   36	  
	  

6. Slutsats 
Syftet med undersökningen var att undersöka huruvida de fem faktorer som valts ut 

kännetecknar företags val av att fortsätta anlita en revisor efter lagförändringen år 

2010. För att besvara studiens forskningsfråga ”Vilka av de faktorer som undersöks i 

studien kännetecknar företags val av att fortsätta anlita en revisor efter 

lagförändringen 2010?’’, har undersökningen av företagens årsredovisningar 

genomförts. Tre ytterligare frågor har ställts för att kunna leda fram till ett svar på 

studiens huvudsakliga forskningsfråga: 

 

1. Är tillväxten på nettoomsättning, balansomslutning eller antalet anställda 

incitament till att företag väljer att behålla revisor? 

Tillväxten på balansomslutning och tillväxten på antalet anställda är incitament till att 

företag väljer att behålla revisor. Det var dock de företag utan revisor som hade en 

högre tillväxt, vilket var i motsats till våra förutsägelser. Angående tillväxten på 

nettoomsättningen kunde vi inte se skillnader mellan företag med revisor och företag 

utan revisor. Även om medelvärdet på tillväxten var lägre för de företag som hade 

valt att behålla revisor visade det oparade t-testet att det inte finns några signifikanta 

skillnader företagen emellan.  

 

2. Tenderar företag som har bankfinansiering att behålla revisor? 
Analysen visade på att företag tenderar att ha bankfinansiering oftare om företaget har 

revisor.  Bankfinansiering är ett kännetecken som vi kan se påverkar företagens val av 

att behålla revisor eftersom att majoriteten av företagen med revisor har i stort sett fler 

lån än de företagen utan revisor. 

 

3. Tenderar företag att välja bort revisor efter att de tidigare haft orena 
revisionsberättelser 

Tidigare oren revisionsberättelse är ett kännetecken som vi inte kan fastställa vara en 

signifikant faktor eftersom att det resultat vi fått inte var tillräckligt påtagligt och högt 

för att vi ska kunna dra den slutsatsen.  
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Utifrån de här tre besvarade frågorna kan vi konstatera att de faktorer som 

kännetecknar valet av att fortsätta anlita en revisor efter lagförändringen 2010 är 

tillväxt på antalet anställda, tillväxt på balansomslutning och bankfinansiering.  
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7. Diskussion 
7.1 Empiridiskussion  
	  
Motivationen för vår förutsägelse om att tillväxt skulle vara en faktor som 

kännetecknar företag som behåller revisor ligger i grund att företagen snart kan gå 

över gränsen från att vara ett litet företag till att bli ett större där företag har 

revisorsplikt.  

I vår analys framkom det att det fanns signifikanta skillnader på tillväxten på antalet 

anställda och balansomslutningen mellan företag som har revisor och företag som inte 

har revisor. Dock visade resultatet tvärtom mot vad vi hade förutspått, således att de 

företag med revisor hade ett lägre medelvärde på tillväxten. Vi förmodade att 

företagen med revisor skulle ha en högre tillväxt eftersom att de i sådant fall snart 

skulle gå över till att bli ett större företag och därmed ha revisionsplikt.  

Anledningen till att det blev ett motsatt utfall kan ha flera orsaker. Dels kan det bero 

på att företag som har en negativ tillväxt vill kontrollera sin interna kontroll och andra 

poster med en kvalificerad revisor. Revisorn kan möjligtvis därför peka på de problem 

som i sådant fall kanske kan ha orsakat den negativa tillväxten och erhålla hjälp med 

hur de ska hantera problemen. Det kan dessutom vara för att företaget vill 

åskådliggöra för sina intressenter att trots att de har en negativ tillväxt har revisorn 

godkänt deras finansiella rapporter och är därmed inte i likvidationsplikt eller andra 

finansiella problem.  

Det är i enlighet med teorin om revision som komfort där revisionen ska förmedla en 

trygghet för intressenterna. Det gör att osäkerheten till redovisningens kvalité inte är 

stark vilket gör att företag därför vill ha en revisor som legitimerar och ger en 

trygghet till intressenterna.  

Orsaken till att medelvärdet var högre på tillväxten på de företag som inte har revisor 

kan bero på att de kan ha tillämpat sig av metoder som inte har varit helt acceptabla 

vid redovisningen. Det kan därför vara en anledning till att de inte valt att anlita en 

revisor som kunnat kontrollera och anmärka på det. Det är inget som kan fastställas, 

utan är spekulationer från vår sida. Det kan också vara på grund av att de som 
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använder sig av revisor har en annorlunda verksamhet än vad de utan revisor har och 

att de därför har större incitament till att vilja legitimera sig.  

Enligt analysen fanns det inga signifikanta skillnader på tillväxten på 

nettoomsättningen mellan företag med revisor och företag utan revisor. Det är de 

facto där som intressenter kan se hur verksamheten bedrivs och bedöma deras 

lönsamhet. I tillväxten på balansomslutningen, som hade signifikanta skillnader, kan 

storleken avgöras på exempelvis hur mycket ägaren väljer att finansiera företaget 

med. Hade vi undersökt balansomslutningen i hur stor den är kunde det diskuteras om 

de företag utan revisor, som hade ett högre medelvärde på tillväxten, har haft ägare 

som valt att skjuta in mer pengar i verksamheten vilket gör att balansomslutningen 

ökar. Vi har istället undersökt tillväxten vilket gör att det inte spelar någon roll för hur 

stor den är, men det kan vara på grund av att ägarna har skjutit in mer pengar 2012 

vilket i sin tur kan ha bidragit till en högre tillväxt det året.  

Gällande tillväxten på nettoomsättningen kan vi ytterligare reflektera att företagen har 

handel med externa parter och att företagen således vill validera sig mot de genom att 

använda sig av revisor. De externa parterna får ett ökat förtroende för företaget och 

kan bedriva handeln över en längre period.  

Användandet av en revisor bidrar till att de externa parterna samt intressenterna får 

som ett godkännande av revisorn att företagen kan bedriva sin verksamhet och avgöra 

företagets riskbedömning. Det kan ha medfört att exempelvis kreditgivare beviljat fler 

lån, vilket vi kan fastställa utifrån den empiri vi fått som visat på att företag med 

revisor i högre utsträckning har mer krediter och/eller lån. 

Utifrån intressemodellen kan vi reflektera att revisorn fungerar som en medlare 

mellan alla olika parter. Revisorns roll gentemot ägaren är att agera som en extern 

part med ägarens intresse i fokus som därmed gör att ägarens intressen hålls i åtanke. 

För kunder är det som ovan nämnt en validering av att företaget fungerar som det ska 

och ett godkännande kan innebära att kunderna kommer finnas kvar en längre period 

och fortsätta handla med varandra.  
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Likadant kan det tänkas vara för leverantörerna som vill ha det bekräftat att företaget 

faktiskt kommer att klara av att betala sina kostnader till dem och revisorn skulle då 

göra en anmärkning om det inte skulle vara på det viset. För de anställdas del betyder 

ett godkännande från revisorn att de bedömt arbetsgivarens risk och lönsamhet som 

bekräftar att de kommer kunna betala deras löner och ha en fortsatt anställning på 

företaget. 

Revisorn ska även kontrollera den interna kontrollen vilket också påverkar anställda 

eftersom att den styr hur företaget bedrivs. De anställda är de som arbetar och kan 

påverkas av en potentiell dålig intern kontroll. En revisor skulle följaktligen kunna 

uppmärksamma om den inte fungerar som den ska. Den interna kontrollens påverkan 

influerar därmed de statliga myndigheterna då en sämre intern kontroll kan vara en 

indikator på att företaget inte kan betala sina skatter och avgifter.  

De företag som däremot har ett val för att anlita en revisor är ofta så små att en revisor 

inte behövs för alla delar.  

Vanligen i små företag som inte har revisorplikt är agentteorin inte särskilt avgörande. 

Det är ofta enmansföretag och det finns därmed ingen agent eller principal. Dock 

förekommer det jämväl mindre företag som har outsourcing och som har flera 

anställda där agentteorin kan tillämpas. I vår undersökning hade vi flera sådana 

företag.  

Motivationen för företag att ha revisor är därmed som flera tidigare forskningar säger, 

att kostnaderna för förmedling mellan agenten och principalen minskas med att 

företaget har revisor. För små företag som kanske inte har en sådan stor omsättning 

kan det vara fördelaktigt att därför minska sina förmedlingskostnader med hjälp av en 

revisor. Dessutom kan företagen samtidigt få validering mot sina intressenter för att 

kunna ytterligare expandera i framtiden.  

Det är dock svårt att bevisa att det är motivationen bakom att företag väljer att ha en 

revisor trots att de inte är revisorspliktiga eftersom att det inte går att bevisa genom 

vår metod där vi endast granskade årsredovisningar.  
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En annan sådan motivation som kan ligga bakom valet av revisor men som vi inte har 

undersökt i den här studien är huruvida förväntningsgapet skulle kunna spela in. Det 

hade kunnat undersökas med hjälp av intervjuer för att se om det hade kunnat vara en 

indikator men eftersom att företagen, och de vi skulle fått möjlighet att intervjua i 

sådant fall, antagligen inte vet varför de använder sig av revisor skulle det ha varit 

ganska fruktlöst.  

Däremot är förväntningsgapet fortfarande en intressant faktor att ha i åtanke gällande 

företagens val av att behålla en revisor. Diskussionen om vad en revisor kan och ska 

göra mellan revisorerna själva och företagen har det som tidigare nämnts debatterats 

mycket om och påverkat valet av att ha en revisor. Det finns företag som har en 

uppfattning om att revisorn enbart försöker hitta fel i årsredovisningarna och kan 

därför inte se någon vits med att ha en revisor som inte godkänner företagens 

finansiella information. Det kan därför bidra till att företaget avstår från att anlita en 

revisor. 
 

I vår undersökning kan vi med en liten marginal se att revisorns roll har gett motsatt 

effekt och flertalet företag som tidigare haft orena revisionsberättelser har fortsatt haft 

revisor nästkommande år. Vi kan inte med starka bevis påtala att det är en signifikant 

bakomliggande motivation bakom valet av att behålla en revisor men att företag 

påverkas av att informationsasymmetrin existerar är en potentiell grund. 
 

De tidigare forskningar vi har använt oss av i vår studie har alla sin grund i andra 

länders regelverk och är utförda där. Revision ser olika ut i och med att alla länder 

inte alltid följer samma regelverk. Exempelvis med den spanska studien var de fria till 

att byta revisor när de ville under verksamhetsåret till skillnad ifrån hur revisorer får 

göra i Sverige.  
 

Anledningen till att våra resultat skiljde sig ifrån den spanska studien kan vara att 

regelverket i Sverige ser annorlunda ut och därmed inte kan få ett likadant utfall. 

Eftersom att de kan välja att byta revisor fritt under året kan de bidra till andra normer 

gällande revisionen och att de därför inte har samma tillit till revisionsyrket.  
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Det är också osäkrare för revisorer därför att de kan bli utbytta när som helst under 

året vilket kan bidra till att allt färre vill bli revisorer i Spanien. Studien visade även 

att företagen väljer att anlita revisorer av sämre kvalité vilket även gör att revision i 

sig får ett sämre rykte och kvalitén i revisionen försämras.  
 

Den finska studien kom fram till att efterfrågan och utbudet av revisionstjänster för 

företag utan revisorsplikt påverkas av länder som har olika regelverk. Exempelvis om 

små medelstora företag anammar IFRS och redovisningsstandarderna minskar 

anpassningen mellan den ekonomiska redovisningen och skatteredovisningen i länder 

där anpassningen traditionellt sett är stark, minskar det även behovet av revision i 

företagen.  
 

Det är på grund av att konkurrensfördelen som är hänförlig till kostnadseffektiviteten 

av externa revisorer som tillhandahåller skatterådgivning till sina kunder kan 

förväntas minska i viss mån när länken mellan de finansiella rapporterna och bolagens 

beskattning försvagas enligt IFRS.   
 

Till skillnad från de finska företagen i undersökningen ovan väljer inte de svenska 

företagen att redovisa enligt IFRS. Alltså finns inte den motivationen bakom att anlita 

eller inte anlita revisor för de små svenska företagen. Det kan dock innebära att 

svenska företag väljer att ha revisor för att få hjälp med skatteredovisning genom 

rådgivning från dem. Speciellt små företag som möjligtvis är nystartade eller inte har 

så mycket erfarenhet med att betala företagsskatter.  

	  

7.2 Metoddiskussion 
	  
Gällande urvalet för vår undersökning är det betydelsefullt huruvida det är ett 

representativt urval för den valda populationen. Vi har ett urval på 200 företag, de 

med revisor och utan revisor i förhållande till populationen på 250 000 stycken 

företag. Det är representativt på det sättet att vi har gjort ett slumpmässigt urval, men 

eftersom att det är så pass få företag i vårt urval kan vi inte tala för att alla resterande 

företag i populationen berörs av samma utfall som vi fått i vår studie.  
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I termer av replikerbarhet anser vi att den är replikerbar. Dels är metoden utformad på 

så sätt att all data kan hämtas på Retriever Business databas och vi har beskrivit hur vi 

gått tillväga på ett sätt att det skulle kunna göras om. Formlerna som vi har använt oss 

av för beräkningen av tillväxtfaktorerna är utifrån formler som kan hittas på SCB och 

kan upprepas även i senare potentiella studier.  
 

Reliabiliteten i vår studie är blandad. Interbedömarreliabiliteten är hög och studien 

kommer inte påverkas av vem som utför den då vi varken har intervjuer eller andra 

yttre faktorer som spelar in. Dock är test-retest-reliabiliteten lägre därför att vi har ett 

slumpmässigt urval där en annan studie skulle kunna få en annan grupp företag som 

skulle kunna ha andra resultat på faktorerna. Till exempel skulle det kunna finnas 

företag i urvalet som skulle ge en lägre tillväxt på de företagen på grund av en mindre 

existerande nettoomsättningen eller tvärtom, att företagen har en högre 

nettoomsättning. Vi har dock bifogat listan på de företag vi använt oss av i studien 

därför skulle en helt replikerad undersökning kunna genomföras. 
 

Gällande validiteten är det inte särskilt hög. Vi har undersökt vissa specifika faktorer 

för valet av att behålla en revisor, men det finns även andra faktorer och kännetecken 

som andra skulle kunna undersöka. Vi har valt de undersökta kännetecknen utifrån 

den tidigare forskning vi haft i studien för att se huruvida de stämmer eller inte. Det 

kan förvisso finnas andra anledningar till att företag väljer att behålla en revisor eller 

inte. Men i och med att våra statistiska analyser visat på att det finns samband mellan 

några av våra faktorer har vi ändå undersökt det vi velat till en viss grad.  

 

Dock kan det nämnas att de företag som varit med i urvalet i majoritet inte haft några 

anställda vilket kan ha lett till att sambandet mellan företagen inte finns. Det kan 

därmed vara så att de skillnader som framkom i det oparade t-testet inte skulle finnas 

om endast företag med flera anställda skulle ha undersökts. Det finns även 

extremvärden på antalet anställda för år 2012 vilket kan ha påverkat t-testet och gett 

oss ett annorlunda utfall om vi hade bortsett ifrån dem. Majoriteten av små företag har 

däremot oftast väldigt få anställda eller inga alls vilket gör att urvalet vi får ändå 

matchar den totala populationen. Vi anser därför att de resultat vi fått i 

undersökningen är representativt och att tillväxten i antalet anställda är en faktor som 

vi kan styrka kännetecknar företags val av att anlita en revisor. 
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Generellt sett är metoden tillförlitlig då den inte är tolkande eller värderande utan vi 

har endast använt oss av siffror och ren fakta. Vi har inga enskilda personers åsikter 

som bas för vår studies slutsatser.  
 

Vi förbehåller oss för att fel kan finnas i beräkningar på grund av felaktiga 

avläsningar av siffror.  
 

7.3 Källkritik 
 
I bakgrunden framgår det två olika synpunkter angående debatten om revision där 

revisorerna självklart håller med om att alla gynnas av att ha en revisor, till skillnad 

ifrån redovisningskonsulterna som anser att deras arbete är nog. Deras åsikter blir 

väldigt subjektiva och kan därmed ge en snedvriden bild av hur revision ska vara och 

påverka tendensfriheten i studien.  
 

De tidigare forskningar som vi har använt oss av är inte i grunden utformad för vår 

specifika studie. Liknande studier har utförts men eftersom att det har utförts i andra 

länder och med andra regelverk kan vi inte med säkerhet tala för att deras studier är 

jämförbara med svenska. Dock är samtliga författare av studierna forskare eller 

professorer inom ekonomi vilket gör att källorna är äkta.  
 

Tidssambandet för studierna är varierande med vissa källor från 1997 och andra så 

sent som 2013. Utvecklingen av redovisningspraxis är ständigt under förändring och 

därför kan vissa studier vara föråldrade. Dock är de äldre studierna kompletterade 

med senare studier som visar på liknande resultat.  
 

Retriever Business anses vara en oberoende källa därför att det är en databas som inte 

innehåller med tolkande fakta och är därmed inte vinklad. Den utger bara 

årsredovisningar och den finansiella informationen som finns i dem. Retriever 

Business ägs dels av TT Nyhetsbyrån som har en dominerande ställning inom den 

inhemska nyhetsmarknaden som då styrs mycket av medier som övervakar det de 

publicerar (TT Nyhetsbyrån 2016). Det kan bidra till att de är mer vaksamma över 

vad de publicerar och därmed försöker vara så oberoende som möjligt. 
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7.4 Förslag till fortsatt forskning 
	  
För framtida forskning föreslår vi att andra forskare skulle kunna undersöka fler 

företag för att kunna generalisera resultatet mer noggrant. Dessutom skulle de kunna 

öka tidsspannet för att se tillväxten över en längre period för företagen. Det skulle 

även kunna vara intressant att jämföra olika länder emellan för att se hur regelverken 

påverkar valet av att behålla en revisor. Syftet skulle därför kunna vara att försöka få 

en förståelse för skillnaderna i revisionen för att kunna få en ytterligare harmonisering 

för ett ökat internationellt samarbete. 
 

Undersökningen skulle också kunna utformas genom att både göra en kvantitativ och 

kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Dock är det viktigt att ha i åtanke att 

intervjua personer som har insyn inom ämnet revision för att undvika subjektiva 

åsikter då det lätt kan bli att svaren inte blir givande för undersökningen. Med hjälp 

av intervjuer kan en inblick i hur företagen anser skapas kring den existerande 

informationsasymmetrin mellan företag och revisorer. 
 

Slutligen kan andra faktorer undersökas som kan spela roll för valet av att behålla en 

revisor. Exempelvis om det finns några regionala skillnader i ett land, om företagen 

befinner sig i en ekonomisk kris och därmed väljer att ha en revisor, bolagens storlek, 

eller att företag inte har råd med att anlita en revisor. Andra formler för att beräkna 

tillväxten kan även användas.   
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9. Bilagor  
	  

9.1 Företag med revisor 
	  
4061323 Agge Bensin AB 
AB Zenitab Läromedel 
Acantit AB 
Ackevall Förvaltning AB 
Active Golf Sweden AB 
AGS Skoter & MC AB 
AHT i Landskrona AB 
Aktiebolaget Sporta 
Aktiebolaget Stillingsön Intressenter 
Alfa Revision Aktiebolag 
Andersson-Ahlberg Mediemakarna AB 
Avocado Business Development AB 
Bargares Co AB 
Beauty for People In Gävle AB 
Bengt Holmström Leasing Aktiebolag 
Björklund Management Consulting AB 
BKit Gruppen Aktiebolag 
Blekinge Taxi Service Aktiebolag 
Bobacken Consulting AB 
Booby Hatch & Co AB 
Bothnia Fastighets Aktiebolag 
Bygg & Kraftledning i Stockholm AB 
Bygginväst Götaland AB 
Ca'Prea Rikstotoboken AB 
Communication Dynamics Aktiebolag 
compensation se Aktiebolag 
Constella Bygg AB 
Cyber Ability AB 
Dannes Kyl Aktiebolag 
Dieselkraft Stockholm AB 
Dimi Consulting AB 
E&M Fisk o Delikatesser AB 
Elvefors Marketing AB 
Espi AB 
FOLKA AB 
Fosieby Hotell Aktiebolag 
Färjan AB 

HIPS AB 
Hydropulsor (Sweden) AB 
Ingela Strömberg AB 
ISR Konsult AB 
Issa Förvaltningskompaniet AB 
Jolin Production Aktiebolag 
Kalkudden Förvaltnings Aktiebolag 
Katjing Göteborg Näset 132:3 AB 
Knäreds Lantbruksförvaltning Aktiebolag 
L Erlandsson Entreprenad (LEEAB) AB 
Lasses Hästsport Aktiebolag 
Leon&Chris AB 
Loh Electronics AB 
LR Revision Laholm AB 
LS lager & Återvinning AB 
Ludvika El-Fastighets AB 
Majstugan AB 
Makerson Consulting AB 
Marnäs Hästsport Aktiebolag 
Matglädje i Staberg AB 
Medicinsk Design i Stockholm AB 
Motorkompaniet i Arvika AB 
MSM i Mälardalen AB 
Narva Fasad AB 
NIGO Maskin AB 
Nings AB 
Nordika Services AB 
NRT Svets i Varberg AB 
Nylander & Partners Aktiebolag 
Paraknaa AB 
Perisoft Aktiebolag 
Petrina & Partners AB 
Poolcity Kristianstad AB 
Porjus Fiskodling AB 
Potatiskontroll i Sverige AB 
Producent Calle Larsson Aktiebolag 
Q+E System Aktiebolag 
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REIPEN Entreprenad AB 
Remulus Gången 11 AB 
Riddersviks Gård AB 
Ryds Habo AB 
Sala NT Förvaltning AB 
Shafiee Konsult Aktiebolag 
SITEIMPROVE I SVERIGE AB 
SLP Byggkonsult AB 
Sten G. Mattsson Reklam AB 
Sudok Transport Aktiebolag 
Sveaviken Byggnadsaktiebolag 
Svenska Mäklarkontoret AB 
TA Hus AB 

Tandläkarspecialisterna i Stockholm AB 
Teknoteam i Göteborg Aktiebolag 
Two Faces Inredningsdesign AB 
Täckproffsen i Sverige AB 
Ulrika Oja AB 
Vikingahästar Aktiebolag 
Wall & Vivien Kulturproduktion AB 
Z-Rondellen i Östersund AB 
ZANDAIR AB 
Zidango AB 
Örebro Marina AB 
Östansjö Bilskrot AB 
Östmans Bokföring & Redovisning AB 

 

9.2 Företag utan revisor

AB Måleri Tre Penslar 
ABUNDANTIA AB 
Allaround Tours Aktiebolag ATA 
Apoio Aktiebolag 
B och M projektering & entreprenad AB 
Betong Masters i Borås AB 
Billman & Holm Aktiebolag 
Bolagssupporten Stockholm AB 
Bollnäs Bildelar AB 
Brunns & Energiborrning SK Tranås AB 
BTS Bil AB 
Bygg- och takgruppen i Stockholm AB 
Byggmetoder Scandinavia AB 
Dala Ventilation & Fastighetsservice AB 
Dalbo Bensin i Växjö Aktiebolag 
Diagnosprofil Skandinavien AB 
DT Betong och Byggentreprenad AB 
Edgeman AB 
Effcentic Aktiebolag 
Ekonomi & Teknik i Ängelholm AB 
Emel AB 
Enbärsvägens Maskin & Fastighetsservice AB 
Enström Konstruktion Bygg AB 
Ericson Bad & Snickeri i Skokloster AB 
F.P.D. Reptron AB 

Fondia Aktiebolag 
Frödin allservice AB 
G & S Handel o Ekonomi Aktiebolag 
GHK group AB 
Giftbees AB 
GITAB Göteborgs Industri & Tryckluft AB 
Grut Company AB 
Gränums Bil Aktiebolag 
H15 Bygg & Bemanning AB 
Hagelsrum Gruppen AB 
Haglind Byggare Aktiebolag 
Hockey Heaven AB 
Hopscotch Aktiebolag 
HUSHÅLLAR'N AB 
IH Industrikonsult i Kullavik AB 
J:son International AB 
JBA Åkeri Aktiebolag 
JSM Åkeri AB 
Kovan Group AB 
Kåsa AB 
Kärna Bensinstation AB 
Lejonbilar AB 
Libella Artists AB 
Melody Dental AB 
MGA Livs AB 
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Minhard Aktiebolag 
Moraby Fjärr Aktiebolag 
Myshkin Aktiebolag 
MÄLARKRONAN AB 
N & J Travels AB 
New Carpentry Enterprises Stockholm AB 
Next Concept Group AB 
Njuta i Kumla AB 
Optocare AB 
Ornö Sjötaxis Rederi AB 
Pang i Bygget Aktiebolag 
Peab Fastigheter i Växjö Aktiebolag 
Peter Lax Bygg AB 
Phrakon i Visby AB 
PRETECT AB 
Prior Aktiebolag 
ProDaSys Systemutveckling Aktiebolag 
Prowaid AB 
R.Jansson Bilverkstad Aktiebolag 
Relasian AB 
Resemarknaden i Stockholm Aktiebolag 
Ricono Produktion AB 
Rosersbergs VVS och Entreprenad AB 
ROSLAGSSHIPPING I NORRTÄLJE 
AKTIEBOLAG 
Skarabergs Bygg AB 

SP Svets och Montage AB 
Spaalaa 
Spisabutiken Häggvik AB 
Stall Kuskahus AB 
Stjärnorp Aktiebolag 
Stångå Clean AB 
Surmonte Invest AB 
Sushinara AB 
Svedjestrand Bygg & Försäljning AB 
Sven-Åke Dahlströms Åkeri AB 
Sweden Car Transport AB 
Swefour GSM AB 
SYNC AB 
Säve Bil i Angered AB 
Söderbärke Kiosk, Café & Hemslöjd AB 
Teletek 5060 AB 
The Medicines Company (Sweden) AB 
Tommy Häljeskog Aktiebolag 
Tovend AB 
Travelexperts i Malmö AB 
TRÄ I KVADRAT PRODUKTION Aktiebolag 
Urkult Framtid i Sollefteå Aktiebolag 
Vericon AB 
Windon AB 
Åprojekt, Åkanten AB 

	  


