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Sammanfattning 

Trots att Sverige har infört slopad revisionsplikt för hela 70 % av landets 

aktiebolag, är det en stor andel av de utan revisionsplikt som använder sig av 

frivillig revision. Syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer som 

styr företagens val av frivillig revision, samt kontrollera om dessa stämmer 

överens med de som identifierats i tidigare forskning i andra länder. Den 

teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i den tidigare forskning som 

finns tillgänglig, där ett antal styrande faktorer identifierats. För att besvara 

uppsatsens frågeställning har kvantitativ metod använts, då studien syftar till 

att generalisera populationen, och en enkätundersökning har genomförts. I 

resultatet har relevanta data från undersökningen sammanställts i tabeller och 

figurer, för att illustrera svarsfördelningen. Vidare följer en analys av det 

inkomna resultatet, för att kontrollera hur de olika variablerna i 

undersökningen förhåller sig till varandra. Där undersöks även om något 

statistiskt signifikant samband, alternativt indikationer på samband, mellan de 

olika variablerna finns. Den slutsats som dragits är att inga statistiskt 

signifikanta samband existerar i resultatet av denna studie, dock kan vissa 

samvariationer ändå skönjas. Dessa samvariationer indikerar att de faktorer 

som styr svenska företags val av frivillig revision i viss mån överensstämmer 

med tidigare forskning. Det som kan ha försvårat denna studie är att de 

svenska gränsvärdena i dagsläget är lägre än de i tidigare forskning, samt att 

den avskaffade revisionsplikten funnits under en längre tid i de andra länderna. 

Detta bör tas i beaktande för eventuell framtida forskning inom området 

frivillig revision i Sverige.  
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Abstract 

Even though Sweden has excluded approximately 70 % of the firms from 

mandatory audit, there is still a large part of these firms that chooses voluntary 

audit. The purpose of this thesis is to identify the determinants of a firm's 

choice to undergo voluntary audit, and compare these results with the results 

from previous research in other countries. The theoretical framework is 

based on the previous research that exists, where a number of determinants 

have been identified. The method used, to answer the thesis question, is 

quantitative and a questionnaire survey has been conducted. The result from 

the survey has been assembled into charts and tables to illustrate the 

distribution of responses. Furthermore an analysis has been made, to see how 

different variables in the survey relate to each other. In this part of the thesis it 

is examined whether any statistically significant relationship exists, or 

indications of relations between the different variables. The thesis comes to 

the conclusion that no statistically significant relationships exists between the 

variables in this study, however some correlations can still be detected. These 

correlations indicate that the determinants for Swedish firms in some cases are 

the same as those identified in prior studies. What may have hampered this 

study is that the Swedish size thresholds are lower than those in countries 

where previous research has been conducted. Another possible reason is that 

the law permitting voluntary audit of firms has been in place for a longer 

period in the other countries. This should be taken into account for future 

research regarding voluntary audit in Sweden. 



6 

Innehållsförteckning 
Figur- och tabellförteckning ...................................................................................... 7 
1. Inledning ............................................................................................................... 8 

1.1. Bakgrund ....................................................................................................... 8 

1.2. Problemdiskussion ...................................................................................... 9 

1.3. Frågeställning ............................................................................................ 11 

1.4. Syfte ............................................................................................................ 11 

1.5. Avgränsning ............................................................................................... 11 

2. Teoretisk referensram ...................................................................................... 12 
2.1. Sammanfattning av tidigare studier ........................................................ 12 

2.2. Lagstadgad kontra frivillig revision ........................................................ 12 

2.3. Frivillig revision och dess koppling till lånekostnader ......................... 13 

2.4. Informationsasymmetri och agentproblem ........................................... 14 

2.5. Icke-revisionstjänster ............................................................................... 15 

3. Metod ................................................................................................................. 16 
3.1. Metodval .................................................................................................... 16 

3.2. Urval ........................................................................................................... 16 

3.3. Datainsamling............................................................................................ 18 

3.4. Operationalisering .................................................................................... 19 

3.5. Dataanalys .................................................................................................. 20 

3.6. Bortfallsanalys ........................................................................................... 21 

3.7. Reliabilitet och validitet ............................................................................ 22 

4. Resultat .............................................................................................................. 24 
4.1. Företagsinformation ................................................................................. 24 

4.2. Ägarförhållanden ...................................................................................... 25 

4.3. Redovisning ............................................................................................... 26 

4.4. Revision ...................................................................................................... 28 

4.5. Ingen revision ............................................................................................ 29 

4.6. Räntor och bank ....................................................................................... 29 

5. Analys ................................................................................................................. 31 
5.1. Lagstadgad kontra frivillig revision ........................................................ 31 

5.2. Revisionens påverkan på lånekostnader ................................................ 31 

5.3. Informationsasymmetri och agentproblem som styrande faktor ....... 32 

5.4. Icke-revisionstjänster och kopplingen till revision ............................... 35 

6. Slutsats ............................................................................................................... 38 
Referenser ................................................................................................................. 40 
Bilaga 1 ...................................................................................................................... 42 
Bilaga 2 ...................................................................................................................... 44 



7 

 Figur- och tabellförteckning 

Figurer 

Figur 1 - Illustration över hur urvalet tagits fram ............................................... 18 

Figur 2 - Respondentens position i företaget ...................................................... 23 

Figur 3 - Regional fördelning av företagen .......................................................... 23 

Figur 4 - Genomsnittlig nettoomsättning (företag utan revisionsplikt) ........... 24 

Figur 5 - Fördelning över när företagen startades .............................................. 25 

Figur 6 - Antal aktieägare i företaget ..................................................................... 25 

Figur 7 - Andelen aktier som ägs av företagets ledning (VD) ........................... 26 

Figur 8 - Fördelning av företag med och utan skatterådgivning ...................... 27 

Figur 9 - Fördelning av revisionstyp bland företagen ........................................ 28 

Figur 10 - Andelen företag som har banklån (per revisionstyp) ....................... 29 

Figur 11 - Genomsnittlig ränta .............................................................................. 30 

Tabeller 

Tabell 1 - Faktorer som påverkat valet av externt upprättad redovisning ...... 27 

Tabell 2 - Faktorer som påverkat företagens val av revision ............................ 28 

Tabell 3 - Andelen aktiva ägare bland företag utan revisionsplikt ................... 32 

Tabell 4 - VD är även delägare (företag utan revisionsplikt) ............................ 33 

Tabell 5 - VD:s innehav av aktier (företag utan revisionsplikt) ........................ 33 

Tabell 6 - VD är även ordförande i styrelsen (företag utan revisionsplikt) .... 34 

Tabell 7 - Finansiering via banklån (företag utan revisionsplikt) ...................... 35 

Tabell 8 - Hur företagets redovisning upprättas (per revisionstyp) ................. 36 

Tabell 9 - Samma externa part för revision och redovisning ............................ 36 

Tabell 10 - Anlitar skatterådgivning (företag utan revisionsplikt) .................... 37 

Tabeller i bilaga 1  

Tabell 11 - Andel aktiva ägare ................................................................................ 42  

Tabell 12 - Företagets VD är även ordförande i styrelsen ................................. 42 

Tabell 13 - Hur upprättas företagets redovisning ............................................... 42 

Tabell 14 - Vem upprättar redovisningen internt i företaget ............................ 42 

Tabell 15 - Hur upprättas redovisningen (företag med/utan revision) ........... 43 

Tabell 16 - Varför företag utan revisionsplikt har valt frivillig revision .......... 43 

Tabell 17 - Vad skulle få företag med revisionsplikt att välja bort revision .... 43 

Tabell 18 - Varför företag valt bort revision ........................................................ 43 

 



8 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den finansiella information som ett företag tillhandahåller kan anses vara till 

allmän nytta, och för att allmänheten ska kunna lita på denna information är 

det lämpligt att företagen genomgår revision (Lennox & Pittman 2011). 

I Sverige har det mellan år 1987 och 2010 varit lagstadgat att alla svenska 

aktiebolag, oavsett storlek, ska anlita en auktoriserad eller godkänd revisor 

(Carrington 2010). Sverige blev medlem i Europeiska Unionen (EU) den 1 

januari år 1995 och har sedan dess anpassat lagar och regler till EU:s 

lagstiftning (EU-upplysningen 2014). Den lagstiftning som sker på EU-nivå 

ger olika typer av rättsakter, en del är bindande för medlemsländerna och en 

del är inte bindande (EU 2014). 

Inom EU har det sedan slutet av 1970-talet funnits regler som ger 

medlemsländerna möjlighet att exkludera företag av viss storlek från 

revisionsplikten, detta i syfte att minska kostnaderna för dessa företag (Collis 

2010). De gränsvärden som avgör vilka företag som omfattas av, respektive 

undantas från, revisionsplikten har uppdaterats under åren och den nu 

gällande maximinivån är Antal anställda i genomsnitt: 50, Balansomslutning: € 4,4 

miljoner samt Nettoomsättning: € 8,8 miljoner (Collis 2010). Företaget ska 

understiga två av dessa gränsvärden under två sammanhängande år för att 

undantas från revisionsplikten (Collis 2010). 

Tillämpningen av möjligheten att lagstifta om undantag från revisionsplikt 

skiljer sig åt inom EU (Niemi et al. 2012). Medlemsländerna har därmed 

anpassat sina gränsvärden i olika utsträckning. År 2009 hade 38 % av länderna 

anpassat sin lagstiftning till, eller i närheten av, EU:s maximinivå och 17 % 

hade inte gjort någon förändring alls, däribland Sverige (Collis 2010). 

Inför avskaffandet av revisionsplikten i Sverige tillsattes en utredning för att 

utforma lagförslaget och i den föreslogs att gränsvärdena skulle sättas vid den 

av EU högsta tillåtna nivån, detta i syfte att svenska företag inte skulle drabbas 

av en konkurrensmässig nackdel gentemot företag i övriga medlemsländer 

(SOU 2008:32). I utredningen framkom även vilka gränsvärden som kunde 

anses vara de lägsta att överhuvudtaget överväga (SOU 2008:32). 

I november år 2010 avskaffades revisionsplikten i Sverige och gränsvärdena 

sattes till de värden som ovanstående utredning ansåg vara de lägsta tänkbara 
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(Proposition 2009/10:204). Dessa gränsvärden är: Antal anställda i genomsnitt: 3, 

Balansomslutning: 1,5 miljoner SEK samt Nettoomsättning: 3 miljoner SEK och de 

företag som under de två senaste räkenskapsåren understiger två av dessa 

exkluderas från revisionsplikten (Proposition 2009/10:204). En av grunderna i 

den proposition som låg bakom lagförslaget var att små privata aktiebolag 

skulle ha möjlighet att själv välja i vilken utsträckning de var i behov av 

revision samt andra tjänster som ansågs vara viktiga för organisationen och 

förvaltningen av densamma (Proposition 2009/10:204). När företag på frivillig 

basis väljer revision, trots att inget lagkrav finns, benämns detta frivillig revision. 

1.2. Problemdiskussion 

Enligt EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv, artikel 51 punkt 1, ska aktiebolags 

årsbokslut granskas av revisor, dock får medlemsstaterna enligt punkt 2 i 

samma artikel undanta vissa företag från detta krav (78/660/EEG). De 

företag som får undantas från revisionsplikt är så betydelsefulla för Europas 

ekonomi att det ansågs viktigt att ändra reglerna, i syfte att underlätta deras 

administrativa börda med 25 % (Collis 2010). Målet med EU:s direktiv är att 

uppnå en harmonisering mellan medlemsländerna (Collis 2010). 

Trots att det finns regler som undantar vissa företag från revisionsplikten, 

finns det ändå de som väljer frivillig revision. Chi et al. (2013) har definierat att 

företag som väljer frivillig redovisning är de företag som har incitament att 

göra det och ett sådant incitament anses vara att kostnaden för lån blir lägre. 

Om frivillig redovisning kan ses likställt med frivillig revision borde detta 

samband gälla även för de företag som väljer revision. Detta stöds av Kim et 

al. (2011) som har funnit att företag med frivillig revision har en märkbart 

lägre räntekostnad för sina lån än de företag som saknar revisor. Collis (2012) 

menar att företag väljer frivillig revision om kostnaden anses befogad men att 

även externa parters efterfrågan på revision styr dem i valet. 

Collis (2012) har funnit likheter mellan Storbritannien, Finland och Danmark i 

vad som driver företag till frivillig revision. Användandet av externa 

redovisningstjänster ger upphov till ett ökat behov av revision, då en agent-

principal situation uppstår mellan företaget och extern part till följd av 

informationsasymmetri (Niemi et al. 2012). Dock har det visat sig att i de fall 

extern skatterådgivning används så minskar istället sannolikheten för frivillig 

revision, då den i dessa fall anses överflödig (Niemi et al. 2012). 
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Svanström och Sundgren (2012) beskriver att det finns ett samband mellan 

köp av revision och andra finansiella tjänster, även kallat icke-revisionstjänster, 

från samma revisionsbyrå. För små och medelstora företag kan synergieffekter 

uppstå, vilket då leder till att kostnaden för revision blir lägre (Svanström & 

Sundgren 2012). Det skulle kunna vara en drivkraft vid val av frivillig revision 

om det är så att företaget upplever en kunskapsbrist och efterfrågar extern 

kompetens vid upprättandet av redovisningen. 

I en undersökning av små företag i Finland identifieras vilka faktorer som styr 

deras val av frivillig revision och hur dessa överensstämmer med de faktorer 

som identifierats i Storbritannien (Niemi et al. 2012). Enligt Niemi et al. (2012) 

borde dessa faktorer även vara desamma i andra europeiska länder, däribland 

Sverige. 

De gränsvärden för frivillig revision som satts för svenska företag är i relation 

till EU:s maximinivå relativt låga. Trots det omfattar den slopade 

revisionsplikten omkring 70 % av alla aktiebolag i Sverige (Svanström & 

Sundgren 2012). Enligt rapporten Tio månader med frivillig revision, utgiven av 

branschorganisationen Företagarna, visar det sig dock att totalt 14 % av de 

icke revisionspliktiga företagen i Sverige valt bort revision och bland 

nystartade företag är andelen 47 % (Företagarna 2011). Då gränsvärdena i 

Sverige sattes till den lägsta tänkbara nivån kan det antas att gränsen kommer 

höjas på sikt och därmed närma sig EU:s maximinivå. Med detta i åtanke blir 

det relevant att ta reda på vad som styr svenska företags val av frivillig 

revision, dels bland de företag som inte har revisionsplikt i dagsläget men även 

bland de företag som skulle kunna komma att exkluderas i framtiden. 

Som nämnts ovan så menar Niemi et al. (2012) att det bör vara samma 

faktorer som styr företagen i de flesta europeiska länder, denna slutsats har 

vuxit fram baserat på undersökningar där företag i olika länder fått uttala sig 

om i vilken utsträckning de skulle välja frivillig revision. Vid sådana 

undersökningar i Storbritannien och Finland blev svaren ganska lika, 63 % 

respektive 60 % skulle välja frivillig revision, och detta indikerar att det även 

finns likheter vad gäller vilka faktorer som styr företagens val av frivillig 

revision i dessa länder (Collis et al. 2004; Niemi et al. 2012). 

Bland svenska företag, som fick frågan före revisionspliktens avskaffande, var 

det 75 % som skulle välja frivillig revision (Svanström & Sundgren 2012). Om 

ovanstående resonemang appliceras på Sverige, där andelen som skulle välja 

frivillig revision är såpass mycket högre, kan det inte uteslutas att det finns 
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skillnader i vad som styr svenska företag och företag i andra länder vid val av 

frivillig revision. 

Forskningen i dagsläget är begränsad vad gäller revisionspliktens avskaffande i 

Sverige och vad som påverkar aktiebolagens val av frivillig revision. Då 

användandet av frivillig revision i Sverige är vanligt förekommande, är det 

intressant att undersöka vilka faktorer som styr de svenska aktiebolagen att 

välja frivillig revision.  

1.3. Frågeställning 

Problemdiskussionen har lett fram till följande frågeställning: 

 Vilka samband finns mellan frivillig revision och variablerna:  
lånekostnader, agentproblem, informationsasymmetri samt icke-revisionstjänster? 

 Överensstämmer detta med resultat från tidigare studier? 

1.4. Syfte 

Studien avser att besvara ovanstående frågeställning genom att undersöka vilka 

faktorer som styr aktiebolag i Sverige att välja frivillig revision, samt utröna om 

dessa faktorer överensstämmer med de som identifierats i andra länder. 

1.5. Avgränsning 

Uppsatsens studie är avgränsad till aktiebolag i Karlstad och Örebro med en 

maximal årlig nettoomsättning om 10 miljoner kronor. Inom denna grupp 

återfinns företag som både har och inte har revisionsplikt i dagsläget.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1. Sammanfattning av tidigare studier 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som styr svenska 

aktiebolag vid val av frivillig revision, samt att jämföra om dessa faktorer 

överensstämmer med de som identifierats i tidigare studier. De tidigare 

studierna har därmed stor betydelse för den teoretiska referensramen och 

dessa resultat har sammanfattats i styckena 2.2-2.5. 

Collis (2012) har i en undersökning bland små företag i Storbritannien funnit 

olika faktorer som styr valet av frivillig revision. I den studien kunde likheter 

mellan Storbritannien, Danmark och Finland identifieras (Collis 2012). Niemi 

et al. (2012) har genomfört liknande studier i Finland och då kunnat styrka att 

det är samma faktorer som styr även dessa företag, men det framkom även 

faktorer som var unika för Finland i denna studie. Då tidigare forskning visar 

på tydlig överensstämmelse mellan de länder som undersökts, finns det 

anledning att tro att samma faktorer även gäller för svenska företag. Detta med 

bakgrund i att Niskanen et al. (2010) har funnit klara likheter mellan Finland 

och Sverige vad gäller revisionsregler. 

2.2. Lagstadgad kontra frivillig revision 

Varför är inte all revision lagstadgad? Att utveckla revisionsregler som fungerar 

för samtliga företag är komplicerat då företag skiljer sig åt, att då exkludera 

små företag från revisionsplikt anses förenkla utvecklingen av dessa regler 

(Fearnley & Page 1994 refererad i Collis 2010). Alltsedan revisionsplikten 

avskaffades inom EU har dock både revisorer och kreditinstitut diskuterat 

både vilken påverkan detta kommer få på hur redovisningsstandarder 

utformas, men också hur kreditvärdigheten för de företag som väljer bort 

revision kommer påverkas (Dedman & Kausar 2012). 

Då företagens finansiella information kan anses vara till allmän nytta, är det 

lämpligt att företagen genomgår revision för att allmänheten ska kunna lita på 

den information som offentliggörs (Lennox & Pittman 2011). För ett företag 

är valet av revision och revisor en komplex uppgift och valet som görs kan 

bero på både kostnaden för revision och den kvalitet som revisionen anses ge 

(Knechel et al. 2008). Det förefaller vara så att de företag som väljer frivillig 

revision anser att fördelarna överväger kostnaden, dessutom kan revision 
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fungera som en granskning av intern kontroll och därmed reduceras risken för 

att interna fel uppstår (Collis et al. 2004; Collis 2012). 

Dedman och Kausar (2012) har funnit att de företag som använder frivillig 

revision har högre kreditvärdighet än företag utan revision, samt att de i större 

utsträckning följer försiktighetsprincipen vid upprättandet av sina finansiella 

rapporter. Vidare menar Dedman och Kausar (2012) att många företagare inte 

ser kopplingen mellan revision och kreditvärdighet, vilket gör att de riskerar att 

välja bort revision på fel grunder. Det finns dock andra infallsvinklar till att 

företag väljer bort revision. Niemi et al. (2012) har konstaterat att tidigare 

erfarenheter från lagstadgad revision, såsom konflikter mellan företag och 

revisor, kan påverka valet av frivillig revision. En sådan konflikt kan vara att 

företaget erhållit en oren revisionsberättelse och för att undvika detta väljer de 

helt enkelt att inte ha revisor (Niemi et al. 2012). 

2.3. Frivillig revision och dess koppling till lånekostnader 

Banker har en avgörande roll för små företag, då de ofta är den huvudsakliga 

källan till extern finansiering (Ang et al. 2000; Berger & Udell 1995). Eftersom 

bankerna är en extern part kan det uppstå informationsasymmetri i relationen 

med företaget. När detta förekommer påverkas lånekostnaderna av hur mycket 

information bankerna har om företaget, samt av hur lång relationen dem 

emellan varit (Berger & Udell 1995). Om kvaliteten på de finansiella 

rapporterna förbättras kan detta i gengäld leda till lägre lånekostnader, ett sätt 

att förbättra kvaliteten är att använda revision (Knechel et al. 2008). 

I en koreansk studie har det konstaterats att företag med frivillig revision har 

en betydligt lägre räntekostnad på sina lån än de som inte har revision (Kim et 

al. 2011). Det har även i studier inom frivillig redovisning visat sig att samma 

relation finns mellan lånekostnader och valet av att redovisa sådan information 

som inte är lagstadgad (Chi et al. 2013; Healy & Palepu 2001). Både Chi et al. 

(2013) och Kim et al. (2011) har funnit att kvaliteten på frivillig redovisning 

och frivillig revision värderas högre än lagstadgad och att även detta leder till 

lägre lånekostnader.  

Generellt ökar viljan att använda sig av frivillig revision ju högre belåning ett 

företag har (Niemi et al. 2012). Detta stöds av Carey et al. (2000) och 

Niskanen et al. (2010) som menar att för familjeföretag som till största del 

finansieras genom lån från familjemedlemmar är revision mindre viktig, men 

när andelen extern finansiering ökar så ökar även behovet av revision. Collis et 
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al. (2004) nämner också att banker rimligtvis kräver att företagen genomgår 

revision när en viss nivå av belåning nås. 

2.4. Informationsasymmetri och agentproblem 

Agentproblem kan uppstå när ägare (principal) inte har en aktiv roll i ledningen 

av företaget, som en lösning på dessa problem kan kontrakt upprättas för att 

ledningen (agenten) ska handla i linje med principalens intresse (Healy och 

Palepu 2001). Vid sådana situationer uppstår även agentkostnader och 

storleken på dessa beror på hur väl agentens handlingar granskas av 

principalen (Ang et al. 2000). I de fall agenten äger 100 % av företagets aktier 

finns inga agentkostnader alls och ju mindre andel av ägandet agenten har 

desto större blir dessa kostnader (Ang et al. 2000). Revision kan vara en sådan 

kostnad och agenten kan ha incitament att bära den kostnaden för att minska 

informationsasymmetrin och legitimera sitt handlande gentemot principalen 

(Collis 2010). 

Dey (2008) menar att agentproblem ökar med företagets storlek, vilket kan 

bero på att större företag ofta har en ägarstruktur där ledning och ägande är 

separerat från varandra. Sådana problem kan bestå i att ledningen i ett företag 

försöker manipulera de ekonomiska rapporterna för att öka sin egen 

avkastning (Dey 2008). Agentproblem kan även uppstå när ledningen, som 

inte är aktieägare i företaget och vars lön därmed inte är kopplad till företagets 

prestation, har incitament att försöka tillskansa sig otillbörliga fördelar på 

ägarnas bekostnad (Ang et al. 2000). Denna typ av problem kan vara vanligare 

i mindre företag där ägarna ofta saknar tillräcklig finansiell kompetens att 

kontrollera eventuell anställd ledning, samt granska företagets finansiella 

rapporter, och revision kan då fungera som en kontrollfunktion (Ang et al. 

2000).  

Agentproblem är också större i de företag där samma person både är VD och 

ordförande i bolagsstyrelsen, då det finns risk att styrelsens oberoende kan 

ifrågasättas och för att minska denna risk kan revision användas då det skapar 

legitimitet gentemot externa parter (Dey 2008). Revision kan fungera både 

som en slags kontrollfunktion som skapar interna fördelar och ökar företagets 

effektivitet, men det kan även minska agentproblem mellan ledning och 

externa intressenter (Knechel et al. 2008; Niskanen et al. 2010). I och med att 

banker är en av dessa externa intressenter, blir kontroll i form av revision 

relevant även för små onoterade aktiebolag där ägande och ledning inte är skilt 

från varandra (Niskanen et al. 2010). Detta då banker spelar en avgörande roll 
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för små företag, då de ofta är den huvudsakliga källan till extern finansiering 

(Ang et al. 2000). 

2.5. Icke-revisionstjänster 

Svanström och Sundgren (2012) har funnit att de företag som använder sig av 

icke-revisionstjänster i större utsträckning väljer frivillig revision, och att 

kostnaden för revision kan bli lägre om företaget anlitar samma externa part 

även för dessa tjänster, på grund av den synergieffekt som uppstår. Små 

företag har mer att vinna på synergieffekterna av att köpa icke-revisionstjänster 

från sin revisor än större företag, då det är viktigare för större företag att de är 

oberoende gentemot sin revisor (Svanström & Sundgren 2012). Det är vanligt 

att en relation mellan ett företag och en revisionsbyrå börjar med ett 

revisionsuppdrag och om relationen fungerar väl kan det även leda till att 

företaget efterfrågar icke-revisionstjänster från samma revisionsbyrå 

(Svanström & Sundgren 2012). 

I länder där beskattning har en koppling till redovisning har det visat sig att 

frivillig revision används mer sällan av de företag som anlitar extern 

skatterådgivning, detta till följd av att de externa redovisarna har en stor roll 

som skatterådgivare och därmed är det mer kostnadseffektivt att anlita dessa 

för rådgivning istället för att anlita en revisor (Niemi et al. 2012). Däremot kan 

outsourcing av viktiga redovisningsfunktioner leda till informationsasymmetri 

mellan företaget och den externa parten, vilket ger incitament till frivillig 

revision (Niemi et al. 2012). 
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3. Metod 

3.1. Metodval 

När forskningsstudier utformas står valet mellan kvalitativ och kvantitativ 

metod. Kvalitativ metod avser att undersöka ett fenomen på djupet som är 

svårt att sätta siffror på och detta sker genom exempelvis observationer eller 

intervjuer (Eliasson 2006). Kvantitativ metod lämpar sig att använda när ett 

fenomens utbredning ska undersökas, denna metod ger nämligen möjlighet att 

utifrån en mindre grupp göra generaliseringar (Eliasson 2006). Då syftet med 

denna studie var att identifiera vilka faktorer som styr svenska aktiebolag i 

valet av frivillig revision, och det därmed var av intresse att kunna göra en 

generalisering av resultatet, var det lämpligt att använda kvantitativ metod. 

Detta överensstämmer även med det Jacobsen (2002) beskriver, att det bör 

finnas en klar problemställning som är deskriptiv, det vill säga att syftet är att 

visa hur en situation ser ut i dagsläget, om kvantitativ metod ska vara 

tillämplig. 

För att undersökningen ska ge ett rättvisande resultat är det viktigt att få in så 

många svar som möjligt, därmed blir valet av tillvägagångssätt viktigt (Eliasson 

2006). Inom kvantitativ metod finns två huvudsakliga alternativ, det ena är 

intervjuundersökning och det andra enkätundersökning (Eliasson 2006). 

Eftersom målsättningen för studien var att nå ett stort antal respondenter föll 

valet på att genomföra en enkätundersökning via e-post, då detta 

tillvägagångssätt var mest kostnadseffektivt. Samtliga respondenter gavs 

anonymitet i undersökningen vilket Eliasson (2006) menar inte är något 

problem, då syftet var att generalisera populationen och därmed var det 

irrelevant att veta vem som har gett vilket svar. 

3.2. Urval 

Den population som uppsatsen avser att säga något om är svenska aktiebolag 

med maximal nettoomsättning om 10 miljoner kronor och därmed är även 

urvalet baserat på denna nettoomsättning. Orsaken till att avgränsningen 

baserats på endast nettoomsättning är att Collis et al. (2004) visat att det enda 

gränsvärde som tycks påverka vid valet av frivillig revision är just 

nettoomsättning. Med detta urval inkluderas både aktiebolag som i dagsläget inte 

omfattas av revisionsplikt, samt de aktiebolag som idag har revisionsplikt men 

potentiellt kan komma att exkluderas om gränsvärdena höjs. 
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Då det ofta är svårt att undersöka en hel population görs vanligtvis ett 

stickprov baserat på ett urval som ska ge en representativ bild av populationen 

(Jacobsen 2002; Eliasson 2006). Urvalet bör vara slumpmässigt och kan ske 

exempelvis genom ett stratifierat urval, vilket innebär att populationen delas in 

i olika grupper och därefter sker ett slumpmässigt urval ur dessa grupper 

(Jacobsen 2002; Eliasson 2006). Inför enkätundersökningen för denna uppsats 

gjordes en sökning i databasen Retriever Business för att finna lämpliga 

aktiebolag till denna studie. Sökningen avgränsades till Karlstad och Örebro, 

orsaken till denna geografiska avgränsning var att det skulle underlätta för 

eventuella följdintervjuer om svarsfrekvensen blivit alltför låg. Utifrån 

resultatet av den sökningen gjordes lika stora slumpmässiga urval ur respektive 

urvalsgrupp som nämns nedan: 

 Lagstadgad revision - Omfattas av revisionsplikt. 

 Frivillig revision - Omfattas inte av revisionsplikt men har revision.  

 Ingen revision - Omfattas inte av revisionsplikt och har inte revision.   

Urvalsprocessen utgick från 1028 företag och via sökmotorer på internet 

söktes e-postadresser till dessa fram. Valet att använda sökmotorer för att 

finna dessa adresser grundar sig i att kostnaden för att köpa ett befintligt 

register ansågs vara för hög. Då det var svårt att finna adresser till samtliga 

företag blev det totalt 385 företag där en fungerande e-postadress fanns 

tillgänglig, vilket medför en risk för urvalsfel. Detta då det kan vara en viss 

sorts företag som inte har e-postadresser tillgängliga och därmed saknas dessa 

företag i studien. 

Då urvalet omfattar två orter i olika regioner möjliggör det att regionala 

likheter och/eller skillnader kan identifieras, gällande vilka faktorer som styr 

företagens val av frivillig revision. Jacobsen (2002) menar att risken för 

slumpmässiga urvalsfel minimeras genom att urvalet är relativt stort, i denna 

uppsats blev det slutgiltiga urvalet 385 företag. Urvalsprocessen beskrivs nedan 

i både text och figur 1. 
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Figur 1. Illustration över hur urvalet tagits fram. 

Teoretisk population: Aktiebolag i Sverige med maximal nettoomsättning om 

10 miljoner kronor.   

Faktisk population: Aktiebolag i Karlstad och Örebro med maximal 

nettoomsättning om 10 miljoner kronor.  

Ursprungligt urval: Stratifierat urval (1028 aktiebolag) ur faktisk population. 

Slutligt urval: De 385 aktiebolag i det ursprungliga urvalet som hade en  

e-postadress tillgänglig.  

Slutligt antal svar: 101 (svarsfrekvens 26,2 %). 

3.3. Datainsamling 

Kvantitativ metod förenklar sammanställningen av en studies resultat, dock 

besvaras endast de frågor som ställs vilket kräver att den som utformar studien 

har god kunskap om ämnet (Jacobsen 2002; Eliasson 2006). Enkäten har 

utformats efter att tidigare forskning analyserats och frågorna har därmed 

formulerats utifrån den teoretiska referensramen, vilket Eliasson (2006) anser 

lämpligt för att kunna påvisa kausalsamband. Eliasson (2006) menar vidare att 

en fördel med att utgå från tidigare undersökningar inom samma område är att 

den egna studien kopplas till befintlig forskning. För att öka sannolikheten för 

en hög svarsfrekvens är det viktigt att frågornas utformning gör dem lätta att 

besvara (Eliasson 2006). För att säkerställa detta samt minimera risken för att 

frågorna i enkäten skulle kunna misstolkas, har dessa blivit bedömda av en 

lärare inom statistik vid Karlstads universitet. 

 

Faktisk population 

Ursprungligt urval 

Slutligt urval 

Slutligt antal svar 

Teoretisk population 
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Merparten av frågorna i enkäten var av sluten typ med på förhand givna 

svarsalternativ, vilket Eliasson (2006) menar gör svaren mer användbara och 

enklare att analysera. Däremot är nackdelen att en del svarsalternativ kan ha 

missats, detta kan dock lösas genom att ett "öppet" svarsalternativ finns där 

respondenten själv anger ett svar som sedan får kategoriseras manuellt 

(Eliasson 2006). I de fall det ansetts nödvändigt har sådana öppna 

svarsalternativ använts i enkäten. 

För utformningen av enkäten har undersökningsverktyget Survey & Report 

använts. I detta verktyg finns inbyggda funktioner som möjliggör anonym 

datainsamling. Respondenternas e-postadresser har lagts in i en databas och 

sedan har utskicken genererats genom verktyget. Samtliga respondenter har 

därmed varit anonyma, då ingen e-postadress synts för någon av de andra 

respondenterna i utskicken. Uppsatsens författare är de enda som har tillgång 

till inloggningsuppgifterna för verktyget, vilket säkerställer att denna 

information inte hamnar hos någon obehörig, dessutom finns ingen möjlighet 

att i det insamlande materialet urskilja vilken respondent som gett vilket svar. 

Det går endast att se vilka respondenter som besvarat enkäten och vilka som 

inte gjort detta, denna information har använts för att göra en bortfallsanalys.  

Insamlingen av data via enkäten pågick under två veckor och en påminnelse 

skickades ut efter halva tiden. Vid denna tidpunkt hade antalet svar varit 

oförändrat under de två senaste dagarna och det kunde antas att fler svar inte 

skulle inkomma om inte en påminnelse skickades ut. Insamling av primärdata 

kräver en studie som är speciellt framtagen för en viss frågeställning och de 

begrepp som ska undersökas måste konkretiseras, göras mätbara, innan 

studien genomförs (Jacobsen 2002). Då denna uppsats avsåg att undersöka 

företagens egen bild av vad som påverkar dem vid valet av frivillig revision, så 

var det lämpligt att utgå från primärdata då sekundärdata inte hade gett 

relevant information. Däremot har sekundärdata använts vid undersökning om 

bortfallet är av systematisk eller slumpmässig karaktär. 

3.4. Operationalisering 

Enkätfrågorna har utformats för att kunna besvara uppsatsens syfte och 

frågeställning. Först ställdes kontrollfrågor om vilken position i företaget den 

som besvarat enkäten har, och även var företaget befinner sig regionalt. Detta 

för att ge ökad reliabilitet genom att den som besvarat enkäten ska vara insatt i 

verksamheten, samt för att kontrollera att den regionala spridningen bland 

företagen inte är skev.  
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Frågor om huruvida företaget omfattas av revisionsplikt, samt vilket år 

företaget bildades, ställdes för att kunna gruppera dessa utifrån revisionstyp 

och även beroende på om företaget startade före eller efter revisionspliktens 

avskaffande. Följande revisionstyper identifierades: lagstadgad revision, frivillig 

revision och ingen revision.  

Ägarförhållandet inom företaget och hur aktiva delägare är i ledningen av 

verksamheten efterfrågades, detta för att utröna om eventuella agentproblem 

finns och i vilken mån revision då fungerar som kontrollfunktion. Även hur 

företaget upprättar sin redovisning, internt eller externt, kan påvisa om 

revision används som kontrollfunktion. Bland de som får sin redovisning 

upprättad av extern part, ställdes frågor om vilka faktorer som styrt detta val 

och vilken redovisningsbyrå som upprättar deras redovisning. Det kan därmed 

kontrolleras om de företag som har externt upprättad redovisning även anlitar 

samma företag till eventuell revision.  

I vilken utsträckning företagen använder skatterådgivning efterfrågades, detta 

för att kontrollera om extern skatterådgivning har en negativ relation till 

företagens val av frivillig revision. Respondenterna fick även frågan om vilka 

faktorer som styrt företagets val av revision, samt vad som skulle påverka dem 

att välja bort det. De som valt bort revision fick svara på varför de tagit detta 

beslut. 

Företagen fick ange vilken nettoomsättning de hade föregående år, detta för 

att ta reda på hur viktigt detta gränsvärde är vid valet av frivillig revision. 

Slutligen ställdes frågor om i vilken utsträckning företaget finansieras via 

banklån, och vilken genomsnittlig ränta de i så fall har. Detta för att se om 

valet av frivillig revision påverkas av belåning, samt om det även medför att 

dessa företag har en lägre räntenivå än övriga.  

3.5. Dataanalys 

Ekengren och Hinnfors (2012) menar att statistisk analys kan användas när 

stora mängder data om många respondenter, fler än 50, samlats in. Då antalet 

svar i uppsatsens studie var 101 fanns möjlighet att genomföra sådan statistisk 

analys av det empiriska materialet. 

När en problemformulering ska lösas bidrar kvantitativ metod genom att visa 

på samband mellan olika variabler (Eliasson 2006). Då denna studie syftar till 

att undersöka faktorer som ligger bakom valet av frivillig revision söks 
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samband mellan frivillig revision och övriga variabler. Frivillig revision som 

sådan blir därmed en av variablerna i analysen.  

För att på ett säkert sätt kunna påstå att det finns en koppling mellan olika 

variabler, bör ett statistiskt signifikant samband kunna bevisas (Eliasson 2006). 

Då nominalvariabler inte kan rangordnas, är chi-två-test det enda lämpliga 

testet när samband mellan dessa variabler ska undersökas (Eliasson 2006). Det 

är även viktigt att utifrån de resultat som framkommer, jämföra dessa med 

tidigare studier inom samma område för att kunna bedöma hur den egna 

studiens resultat står i relation till de tidigare studierna (Eliasson 2006). 

I denna uppsats kommer sambanden mellan vissa variabler att testas genom 

ett chi-två-test, för att påvisa om signifikant samband finns mellan variabeln 

frivillig revision och övriga variabler. För att utföra ett chi-två-test görs ett 

hypotestest där två hypoteser ställs upp, en nollhypotes som säger att inget 

samband mellan variablerna existerar och en arbetshypotes som säger att 

samband existerar (Eliasson 2006). Den teoretiska referensramen låg till grund 

för dessa tester och de resultat som de gav har sedan jämförts med de 

slutsatser som dragits vid tidigare studier inom samma område. Detta för att 

kontrollera om de eventuella samband som identifierats överensstämmer med 

de som påvisats i tidigare forskning. De hypoteser som ställdes upp för chi-

två-testerna genererades automatiskt i det statistiska analysverktyget SPSS. 

När ett chi-två-test ska utföras fastställs en signifikansnivå, oftast är 5 % fullt 

tillräckligt och detta kallas även enstjärnig signifikans (Eliasson 2006). Om 

värdet som fås fram genom chi-två-testet är lägre än den valda 

signifikansnivån, bör det finnas ett signifikant samband mellan de variabler 

som ställs mot varandra, trovärdigheten för detta samband blir högre ju fler 

respondenter testet baseras på (Eliasson 2006). 

3.6. Bortfallsanalys 

Då ett bortfall av svar uppkommer bör det testas huruvida detta bortfall 

avviker från de svarande (Jacobsen 2002). En sådan bortfallsanalys kan utföras 

genom att information som finns tillgänglig om alla i urvalet jämförs med 

varandra för att se om en distinkt skillnad finns mellan de som deltar i studien 

och de som väljer att inte delta (Jacobsen 2002).  

Sekundärdata i form av regional spridning, samt fördelning avseende 

revisionstyp, bland de som besvarat enkäten har jämförts med bortfallet för att 

kontrollera om bortfallet var av slumpmässig eller systematisk karaktär. Det 
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som visade sig vid analys av dessa data var att både vad gäller revisionstyp och 

regional spridning var fördelningen likadan. Detta tyder på att bortfallet är av 

slumpmässig karaktär och därmed bör de som besvarat enkäten vara 

representativa för populationen. 

3.7. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen är pålitlig och om den går att 

upprepa och därigenom få samma resultat (Eliasson 2006). Jacobsen (2002) 

menar att den interna validiteten kan testas genom att jämföra med tidigare 

studier inom samma område. Eliasson (2006) nämner även att för ökad 

reliabilitet bör undersökningen förberedas väl samt att data ska matas in 

korrekt. Inför enkätens utformning har tidigare forskning studerats och 

undersökningen har därmed en stark koppling till den teoretiska 

referensramen. Då denna studie baserats på tidigare forskning bör det ge goda 

förutsättningar för att den ska kunna upprepas. De data som insamlats genom 

Survey & Report exporterades i sin helhet till SPSS, vilket innebär att felaktig 

inmatning av data eliminerats. När tabeller och diagram har skapats i Excel har 

detta skett med noggrann kontroll för att säkerställa att redovisat resultat är 

korrekt.  

Då det var svårt att finna e-postadresser till de företag som ingick i det 

stratifierade urvalet, kan detta ha påverkat kvaliteten på urvalet. Det som dock 

talar för att studiens resultat är representativt för populationen, är att 

bortfallsanalysen inte visar på några distinkta skillnader mellan bortfallet och 

de som besvarat enkäten. 
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Figur 2. Respondentens position i företaget. Antal svarande 101 av 101. 

För att säkerställa att den som besvarade enkäten var tillräckligt insatt i 

verksamheten, ställdes en obligatorisk kontrollfråga om vilken position i 

företaget den som svarade har. Som framgår av figur 2 bör respondenterna 

vara väl insatta i verksamheten. De som angett svarsalternativet annan position 

förefaller även de ha god insikt i verksamheten, utifrån vilken position de 

uppgav att de har.  
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Figur 3. Regional fördelning av företagen. Antal svarande 101 av 101. 

Av figur 3 framgår att den regionala spridningen är relativt jämnt fördelad, 

vilket ger bra förutsättningar för att de svar som inkommit är jämnt fördelade 

regionalt sett. De företag som placerats under annat län har verksamhet i hela 

landet, dock finns någon form av koppling till antingen Värmland eller 

Örebro. 
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4. Resultat 

Studiens resultat bygger på den enkätundersökning som genomförts, där 101 

respondenter deltagit. Alla frågor har inte besvarats av samtliga respondenter, 

så vid varje fråga anges hur många som besvarat den. Presentationen av 

resultatet utgår från de enkätfrågor som använts i studien och lämpliga tabeller 

och diagram har skapats i SPSS och Excel för att illustrera resultatet.   

Fördelning av företag utifrån revisionstyp: 

 Lagstadgad revision - 55 företag som omfattas av revisionsplikt 

 Frivillig revision - 25 företag 

 Ingen revision - 21 företag 

Då urvalet av företag syftade till att undersöka eventuella regionala skillnader, 

har det kontrollerats om några sådana skillnader existerar. Även eventuella 

skillnader i svar mellan de företag som startade före, respektive efter 

revisionspliktens avskaffande har undersökts. Båda dessa kontroller genomförs 

i samtliga fall men kommenteras endast då några distinkta skillnader noterats. 

4.1. Företagsinformation 
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Figur 4. Genomsnittlig nettoomsättning bland företag utan revisionsplikt. Antal svarande 99 

av 101. 

Företagen fick frågan om vilken nettoomsättning de hade under föregående år. 

Av figur 4 framgår att företag med frivillig revision har en högre genomsnittlig 

nettoomsättning än de som inte har revision. Detta kan vara ett tecken på att 

det är just nettoomsättning som styr valet av frivillig revision. Det finns ingen 

skillnad mellan regionerna vad gäller fördelningen av nettoomsättning mellan 

frivillig revision respektive de företag som inte har revision. Dock var det 

46 företag som inte omfattas av revisionsplikt 
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endast i Örebro län där företag utan revisionsplikt startats efter 

revisionspliktens avskaffande, detta påverkade däremot inte spridningen vad 

gäller genomsnittlig nettoomsättning. 
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Figur 5. Fördelning av när företagen startades. Antal svarande 99 av 101. 

Majoriteten av respondenternas företag startades före revisionspliktens 

avskaffande, se figur 5. Detta kan kopplas samman med vilken revisionstyp 

företaget tillhör, för att analysera om det är en faktor som styr valet av frivillig 

revision. Denna fråga fungerade även som en kontrollfråga för att identifiera 

eventuella skillnader beroende på när företaget startade. 

4.2. Ägarförhållanden 
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Figur 6. Antal aktieägare i företaget. Antal svarande 100 av 101. 
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Respondenterna fick besvara frågor om ägarförhållandena i företaget och de 

flesta företag har maximalt två ägare, vilket framgår av figur 6 (sidan 25). De 

tillfrågades även om hur många ägare som har en aktiv roll i företagets 

verksamhet. Bland de mindre företagen, med maximalt fyra ägare, är det 21 % 

där inte samtliga ägare är aktiva i verksamheten, se tabell 11 (bilaga 1). I de fall 

inte samtliga ägare är delaktiga kan det eventuellt uppstå agentproblem till 

följd av informationsasymmetri mellan ledningen och ägarna.  
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Figur 7. Andelen aktier som ägs av företagets ledning (VD). Antal svarande 96 av 101. 

Bland företagen är VD även delägare i 86 % av fallen, och det är då vanligast 

att denne äger mer än 75 % av aktierna, se figur 7. I 70 % av företagen är VD 

även ordförande i bolagsstyrelsen, se tabell 12 (bilaga 1), vilket skulle kunna 

orsaka agentproblem och därmed leda till ett ökat behov av frivillig revision. 

4.3. Redovisning 

När det gäller företagets redovisning svarar 57 % av företagen att de anlitar en 

extern part som upprättar denna, se tabell 13 (bilaga 1). Bland de företag som 

upprättar sin redovisning internt är det 63 % där en anställd är ansvarig för 

detta och för resterande 37 % är det en delägare som upprättar redovisningen, 

se tabell 14 (bilaga 1). Även här kan agentproblem uppstå när ägarna inte har 

full kontroll över redovisningens upprättande. 
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Tabell 1. Faktorer som påverkat företagens val av externt upprättad redovisning. Antal 

svarande 57 av 58. 

Varför har ert företag externt upprättad redovisning? 

Kompetensbrist inom företaget 48% 

Tidsbrist 42% 

Eventuell revision blir billigare 6% 

Trygghet, kontroll, säkerhet 3% 

Annan orsak 1% 

Totalt 100% 

Antal svar (flera svarsalternativ har kunnat väljas) 86 

Respondenterna fick besvara en fråga om varför företaget använder externt 

upprättad redovisning och av tabell 1 framgår att de två viktigaste orsakerna 

var tidsbrist samt kompetensbrist inom företaget. Samma företag har kunnat välja 

flera alternativ när de besvarat denna fråga, därför är antalet svar högre än 

antalet företag med externt upprättad redovisning.   

Bland de värmländska företagen och de företag som startat efter 

revisionspliktens avskaffande, är det tidsbrist som är den viktigaste faktorn och 

näst efter det kompetensbrist inom företaget. Företagen i Örebro län samt de 

företag som startade innan revisionspliktens avskaffande, följer samma 

fördelning som i tabell 1. 

Ja

33%

Nej

67%

Anlitar ert företag skatterådgivning?

 
Figur 8. Fördelning av företag med och utan skatterådgivning, bland företag utan 

revisionsplikt. Antal svarande 46 av 46. 

Bland företagen utan revisionsplikt är det en övervägande andel som inte har 

skatterådgivning, se figur 8. Detta kan ställas i relation till om företaget har 

frivillig revision eller ingen revision och därmed kan det kontrolleras om det 

finns ett negativt samband mellan skatterådgivning och frivillig revision.  
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4.4. Revision 
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Figur 9. Fördelning av revisionstyp bland företagen. Antal svarande 100 av 101. 

Av figur 9 framgår att det är 55 % av företagen som har revisionsplikt och 

därmed lagstadgad revision. Bland de som inte omfattas av revisionsplikten 

väljer lite mer än hälften, 53 %, frivillig revision.  

Totalt sett är det 43 företag som både använder externt upprättad redovisning 

och även har revision, se tabell 15 (bilaga 1). Mer än hälften av dessa företag 

anlitar samma externa part för båda tjänsterna, se tabell 9 (sidan 36), och i 

princip samtliga företag har använt dessa tjänster under lika lång tid. 

Tabell 2. Faktorer som påverkat företagens val av revision. Antal svarande 79 av 80. 

Varför har ert företag revision? 

Kontroll av redovisningen 46% 

För att det är lagstadgat 27% 

Uppfattas positivt av externa parter 22% 

Kreditgivare kräver det 3% 

Andra företag i samma bransch har 1% 

Annan orsak 2% 

Totalt 100% 

Antal svar (flera svarsalternativ har kunnat väljas) 116 

För samtliga företag som i dagsläget anlitar revisor är den viktigaste faktorn till 

detta att de vill kontrollera att redovisningen upprättats korrekt, se tabell 2. 

Detta gäller även då svaren sorteras per region. Dock är den näst viktigaste 

faktorn bland företagen i Örebro, och de företag som startade efter 

revisionspliktens avskaffande, att revision uppfattas positivt av externa parter. 

Bland de med frivillig revision är det endast två faktorer som påverkar valet av 
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revision, dessa är kontroll av redovisningen och att revision uppfattas positivt 

av externa parter, se tabell 16 (bilaga 1). Värt att notera är att samma företag 

har kunnat välja flera alternativ när de besvarat denna fråga, därför är antalet 

svar högre än antalet företag med revision. 

När företagen, som i dagsläget har revisionsplikt, tillfrågades om vad som 

skulle få dem att välja bort revision, svarade 73 % att de inte ser någon 

anledning att välja bort revision och 24 % svarade att de skulle välja bort det 

om de skulle komma att exkluderas från revisionsplikten. Resterande andel 

anser att minskade krav från externa parter skulle vara avgörande för deras del, 

se tabell 17 (bilaga 1). 

4.5. Ingen revision 

Företagen som inte omfattas av revisionsplikt och inte har revisor fick svara på 

vilka faktorer som påverkat deras val. Av dessa svarade 43 % att de inte 

upplever något behov, medan 29 % valde bort det när lagkravet försvann och 

24 % av de som svarade ansåg att kostnaden för revision är för hög, se tabell 

18 (bilaga 1). En distinkt skillnad identifierades bland de företag som startade 

efter revisionspliktens avskaffande, där var det 60 % som upplevde att de inte 

har något behov av revision.  

4.6. Räntor och bank 
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Figur 10. Andelen företag som har banklån, fördelat per revisionstyp. Antal svarande 99 av 

101. 

På frågan om företaget har finansiering via banklån var det 99 stycken som 

svarade, av dessa är det en fjärdedel som har banklån. Fördelningen i figur 10 
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visar att det är klart fler företag som har finansiering via banklån bland de som 

har lagstadgad revision, än bland de som inte omfattas av revisionsplikt. 
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Figur 11. Genomsnittlig ränta fördelat på företag med frivillig respektive lagstadgad 

revision. 22 av de 25 företag som finansieras via banklån har besvarat frågan. 

En av frågorna i enkäten avsåg att visa genomsnittlig ränta och den besvarades 

av 22 av de 25 företag som har banklån. Det är totalt sett få företag som 

uppgett att de har banklån och de flesta av dessa har lagstadgad revision, vilket 

ger begränsad information om hur räntenivåer skiljer sig åt mellan olika 

revisionstyper. Bland de företag som inte har revision inkom inget svar alls 

gällande räntenivå, därmed blir det svårt att uttala sig om huruvida räntenivån 

påverkas av frivillig revision. Det som ändå framkommit av enkätsvaren, är att 

de företag som har lagstadgad revision har en något lägre genomsnittlig ränta 

än de med frivillig revision, se figur 11.  
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5. Analys 

Det redovisade resultatet har analyserats genom att det ställts mot den 

teoretiska referensramen, i syfte att undersöka vilka faktorer som styr svenska 

aktiebolags val av frivillig revision. För att detta skulle bli möjligt har frivillig 

revision som variabel ställts mot övriga variabler för att undersöka om det 

finns något samband mellan dessa.  

5.1. Lagstadgad kontra frivillig revision 

Det har framkommit vissa skillnader mellan de företag som har lagstadgad 

revision och de som har frivillig revision. Då dessa skillnader visar sig bland 

flera olika variabler diskuteras de när relevanta sådana uppstår. 

En skillnad som har identifierats beroende på om företaget startades före eller 

efter revisionspliktens avskaffande är att det upplevda behovet av revision är 

betydligt lägre bland de företag som startade efter revisionspliktens 

avskaffande. Dedman och Kausar (2012) menar att det finns en risk att 

företagarna själva inte ser kopplingen mellan revision och kreditvärdighet och 

därmed väljer bort revision på fel grunder. I framtiden finns det därmed en 

risk att företag som aldrig haft revision inte inser vikten av just revision och 

därmed drabbas av konkurrensmässiga nackdelar, bland annat i form av 

försämrad kreditvärdighet. 

Då kostnaden för kreditinformation ansetts vara för hög har förhållandet 

mellan frivillig revision och kreditvärdighet inte undersökts i denna studie. Det 

som däremot kan noteras är att bland företag utan revision är det endast 5 % 

som har finansiering via banklån. Detta kan, men måste inte, tyda på att dessa 

företags kreditvärdighet är sämre och att det därför är så få som har lån.  

Dedman och Kausar (2012) menar även att företag som har frivillig revision 

oftare följer försiktighetsprincipen vid upprättande av finansiella rapporter. 

Om detta leder till bättre kreditvärdighet, då företaget genom revision bevisar 

att redovisningen upprättas utifrån denna princip, kan det vara en faktor som 

påverkar vid valet av frivillig revision.  

5.2. Revisionens påverkan på lånekostnader 

Enligt Chi et al. (2013) och Kim et al. (2011) värderas frivillig revision högre 

än lagstadgad och därmed borde detta leda till att företag med frivillig revision 

har lägre lånekostnader. Berger och Udell (1995) menar att lånekostnader 
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påverkas av hur mycket information som banken har om företaget samt hur 

lång relationen mellan dem varit. Till följd av att det är så få företag bland de 

som tillfrågats som har banklån, samt att inget företag utan revision angett 

vilken ränta de har, blir det svårt att analysera detta resultat. Resultatet av 

studien kan därmed varken anses ge stöd åt eller avfärda någon av teorierna 

om huruvida banklån är en faktor som styr valet av frivillig revision. 

Carey et al. (2000) och Niskanen et al. (2010) menar att behovet av revision är 

mindre viktigt i familjeföretag då dessa företag i större utsträckning finansieras 

internt. När detta samband undersöks visar det sig att de företag med frivillig 

revision som även har få ägare, mer sällan har banklån än de företag där 

ägarantalet är större. Om det kan antas att företagen med få ägare är 

familjeägda, så ger detta resultat stöd för att graden av extern finansiering är en 

faktor som påverkar företags val av frivillig revision. 

Collis et al. (2004) menar att banker rimligtvis kräver att företag genomgår 

revision när en viss nivå av belåning nås. Bland de som har finansiering via 

banklån är det endast 8 % som uppger att krav från kreditgivare är en orsak till 

att de har revision. Det kan tyda på att graden av belåning är relativt låg, men 

även att krav från kreditgivare inte är en faktor som styr företagens val av 

frivillig revision. 

5.3. Informationsasymmetri och agentproblem som styrande faktor 

Healy och Palepu (2001) beskriver att agentproblem uppstår när ägande och 

ledning är skilt från varandra. Ang et al. (2000) menar att agentkostnader då 

uppstår till följd av att principalen väljer att granska agentens handlingar och 

Collis (2010) nämner revision som en av dessa kostnader. Utifrån denna teori 

bör viljan att använda frivillig revision öka om ägarnas delaktighet i företagets 

verksamhet minskar.  

Tabell 3. Andelen aktiva ägare bland företag utan revisionsplikt. Antal svarande 46 av 46. 

Revisionstyp 

Andel aktiva ägare   

0-49% 50-99% 100% Totalt 

Frivillig revision 2 3 20 25 

Ingen revision 3 1 17 21 

Totalt 5 4 37 46 

I tabell 3 visas att denna studie ger ett resultat som motsäger tidigare 

forskning. Detta då det i de företag där ägarna har ett högt deltagande i 

ledningen av verksamheten, är vanligare med frivillig revision än i de företag 

där ägarna i stort sett inte alls är delaktiga.  
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Tabell 4. Antal företag bland de utan revisionsplikt där VD även är delägare. Antal svarande 

46 av 46. 

    Företagets VD är även delägare   

Revisionstyp Ja Nej Totalt 

Frivillig Antal 22 3 25 

 revision Förväntat antal 21,7 3,3 25 

Ingen Antal 18 3 21 

 revision Förväntat antal 18,3 2,7 21 

Totalt Antal 40 6 46 

  Förväntat antal 40 6 46 

Chi-två-test 0,819 

I studien framkommer att det bland företag utan revisionsplikt är vanligast att 

företagets VD även är delägare, se tabell 4. Bland dessa är det ungefär lika stor 

andel som har frivillig revision som inte har revision. Detta tyder inte på något 

samband mellan att företagets VD är delägare och valet av frivillig revision, 

vilket även chi-två-testet visar. Denna studie ger alltså inte stöd för att 

informationsasymmetri och agentproblem, till följd av mindre aktiva delägare, 

skulle vara en faktor som styr valet av frivillig revision.  

Däremot verkar det finnas ett samband i likhet med vad Ang et al. (2000) 

beskriver, att i de fall ägarna saknar tillräcklig finansiell kompetens för att 

kunna granska företagets finansiella rapporter, används revision som en 

kontrollfunktion. Detta stöds av resultatet i tabell 2 (se sidan 28), där 46 % 

svarade att de har revisor för att kontrollera att redovisningen är korrekt 

upprättad. 

Tabell 5. Hur stor andel aktier som VD äger, bland företag utan revisionsplikt. Antal 

svarande 43 av 46. 

    VD:s innehav av aktier   

Revisionstyp Samtliga Ej samtliga Totalt 

Frivillig Antal 14 11 25 

 revision Förväntat antal 15,1 9,9 25 

Ingen Antal 12 6 18 

 revision Förväntat antal 10,9 7,1 18 

Totalt Antal 26 17 43 

  Förväntat antal 26 17 43 

Chi-två-test 0,480 

Ang et al. (2000) beskriver även att i de fall företagets VD äger samtliga aktier i 

företaget finns inga agentkostnader och ju mindre andel denne äger desto 

större blir kostnaderna. Collis (2010) menar att revision kan vara en sådan 

kostnad och VD kan ha incitament att bära kostnaden för att bland annat 
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minska informationsasymmetrin. Utifrån data i tabell 5 kan det konstateras att 

i de fall VD inte äger samtliga aktier är det vanligare att företaget väljer frivillig 

revision, vilket sker i 65 % av fallen. Detta indikerar att kostnaden för revision 

är en agentkostnad som företagen är villiga att bära och därmed kan 

agentproblem vara en faktor som styr företags val av frivillig revision. Bland 

de företag där VD äger 100 % är det nästan lika stor andel som har frivillig 

revision som de som har valt bort revision. Detta överensstämmer inte med 

teorin om att frivillig revision borde vara mindre vanligt bland de företag där 

VD äger samtliga aktier, därmed finns det indikationer på att det är andra 

faktorer som styr valet av frivillig revision för dessa företag. 

Tabell 6. Antal företag utan revisionsplikt, där VD även är ordförande i bolagets styrelse. 

Antal svarande 46 av 46. 

    
Företagets VD är även ordförande i 

bolagsstyrelsen   

Revisionstyp Ja Nej Totalt 

Frivillig Antal 18 7 25 

 revision Förväntat antal 18,5 6,5 25 

Ingen Antal 16 5 21 

 revision Förväntat antal 15,5 5,5 21 

Totalt Antal 34 12 46 

  Förväntat antal 34 12 46 

Chi-två-test 0,747 

Agentproblem är ofta högre i företag där VD även är ordförande i 

bolagsstyrelsen och revision används därför i syfte att skapa legitimitet för 

denna situation gentemot externa parter (Dey 2008). Chi-två-testet visar inte 

på något statistiskt signifikant samband mellan frivillig revision och huruvida 

företagets VD även är ordförande i bolagsstyrelsen, se tabell 6.   

Det går däremot inte att helt avfärda teorin om legitimitetsskapande. Detta då 

två tredjedelar av företagen där VD även är ordförande i bolagsstyrelsen 

svarade att de valt frivillig revision för att det upplevs positivt av externa 

parter. Valet av frivillig revision kan därmed anses grunda sig i en vilja att 

skapa legitimitet, vilket trots allt överensstämmer med tidigare forskning. 
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Tabell 7. Antal företag utan revisionsplikt som har finansiering via banklån. Antal svarande 

46 av 46. 

    Finansiering via banklån   

Revisionstyp Ja Nej Totalt 

Frivillig Antal 4 21 25 

 revision Förväntat antal 2,7 22,3 25 

Ingen Antal 1 20 21 

 revision Förväntat antal 2,3 18,7 21 

Totalt Antal 5 41 46 

  Förväntat antal 5 41 46 

Chi-två-test 0,223 

Niskanen et al. (2010) och Knechel et al. (2008) menar att revision fungerar 

som en kontrollfunktion som kan minska agentproblem mellan ledning och 

externa intressenter. Eftersom banker ofta har en avgörande roll för små 

företags finansiering kan det vara relevant för små onoterade aktiebolag att 

använda revision, då banker är en sådan extern intressent (Ang et al. 2000; 

Berger & Udell 1995). 

Bland de företag som inte omfattas av revisionsplikten och finansieras via 

banklån, är det en övervägande andel som använder frivillig revision, se tabell 

7. Då det är så få företag som både är exkluderade från revisionsplikt och som 

har finansiering via banklån, försvårar detta möjligheterna att göra något 

uttalande om i hur stor utsträckning detta samband gäller. Studiens resultat ger 

ändå en indikation om att finansiering via banklån kan vara en faktor som styr 

valet av frivillig revision, i enlighet med ovan nämnda teori. Dock kan inget 

signifikant samband identifieras genom chi-två-test. 

5.4. Icke-revisionstjänster och kopplingen till revision 

Svanström och Sundgren (2012) beskriver att företag utan revisionsplikt som 

använder icke-revisionstjänster, oftare har frivillig revision och om företaget 

anlitar samma externa part för både revision och icke-revisionstjänster kan 

synergieffekter uppstå. Niemi et al. (2012) menar att outsourcing av viktiga 

redovisningsfunktioner kan leda till informationsasymmetri och därmed ge 

incitament till frivillig revision.  

 

 

 

 



36 

Tabell 8. Hur företagets redovisning upprättas, fördelat per revisionstyp. Antal svarande 101 

av 101. 

Upprättande av 
företagets redovisning 

Revisionstyp   

Lagstadgad Frivillig Ingen Totalt 

Internt inom företaget 27 10 6 43 

Extern part anlitas 28 15 15 58 

Totalt 55 25 21 101 

Av tabell 8 framgår att bland de företag som har frivillig revision är det 60 % 

som anlitar extern part vid upprättande av företagets redovisning. Bland de 

företag som valt bort revision är det 70 % som anlitar extern part för 

redovisning. Det är alltså vanligare bland företag utan revision att ha 

redovisning som upprättas externt, vilket inte ger stöd för teorin om 

informationsasymmetri. 

Då drygt 40 % av företagen utan revision valt bort det för att de inte hade 

något behov och ungefär en fjärdedel för att kostnaden var för hög, se tabell 

18 (bilaga 1), kan det tänkas att de istället väljer att anlita extern part för 

upprättande av redovisning. Detta då det ger företagen bättre kvalitet på 

finansiella rapporter och därmed blir eventuell kompetensbrist inom företaget 

inte avgörande. Hur den externa redovisningen upprättas kan dock inte påstås 

vara en faktor som styr valet av frivillig revision. 

Tabell 9. Fördelning av i vilken utsträckning samma externa part anlitas för både revision 

och redovisning. Antal svarande 38 av 80. 

Frivillig eller lagstadgad 
revision 

Samma externa part anlitas för 
redovisning och revision   

Ja Nej Totalt 

Frivillig Antal 8 4 12 

  Förväntat antal 6,9 5,1 12 

Lagstadgad Antal 14 12 26 

  Förväntat antal 15,1 10,9 26 

Totalt Antal 22 16 38 

  Förväntat antal 22 16 38 

Chi-två-test 0,457 

I de fall företag med frivillig revision anlitar en extern part för icke-

revisionstjänster är det vanligare att det är samma part som anlitas även för 

revision, se tabell 9. Detta kan tyda på att företagen upplever att de får 

synergieffekter i enlighet med vad Svanström och Sundgren (2012) beskriver. 

De upplevda synergieffekterna kan därmed vara en faktor som styr företag vid 

valet av frivillig revision. Dock bör det beaktas att det endast är hälften av de 

företag som har revision som besvarat frågan. 
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Vidare menar Svanström och Sundgren (2012) att det är vanligast att en 

relation mellan ett företag och den externa parten inleds med ett 

revisionsuppdrag och sedan utökas det med icke-revisionstjänster. Resultatet 

av uppsatsens studie visar att i de fall då både revision och icke-

revisionstjänster används, har båda dessa tjänster använts under lika lång tid. 

Detta tyder på att bland företag i Sverige inleds relationen inte nödvändigtvis 

med ett revisionsuppdrag. 

Tabell 10. Antal företag utan revisionsplikt som anlitar skatterådgivning. Antal svarande 46 

av 46. 

    Anlitar skatterådgivning   

Revisionstyp Ja Nej Totalt 

Frivillig Antal 7 18 25 

 revision Förväntat antal 8,2 16,8 25 

Ingen Antal 8 13 21 

 revision Förväntat antal 6,8 14,2 21 

Totalt Antal 15 31 46 

  Förväntat antal 15 31 46 

Chi-två-test 0,467 

Sverige kan anses vara ett land där redovisning och beskattning har en stark 

koppling. Niemi et al. (2012) beskriver att i länder med stark koppling mellan 

redovisning och beskattning, är det vanligare att företag som har 

skatterådgivning inte har revision. Resultatet av uppsatsens studie tyder på att 

ett sådant samband existerar, då det bland de företag som har frivillig revision 

är drygt 70 % som inte har skatterådgivning, se tabell 10. Dock är det inte helt 

säkert att alla respondenter gör samma tolkning av vad som är 

skatterådgivning, vilket kan ha påverkat svarsfördelningen.  

Bland företag som anlitar skatterådgivning är det en aning större andel som 

inte har revision, dock är inte skillnaden signifikant. Utifrån detta resultat kan 

det inte styrkas att skatterådgivning har en negativ relation till valet av frivillig 

revision. Det kan dock inte uteslutas att ett sådant samband existerar då det 

finns indikationer på att dessa variabler samvarierar. Skatterådgivning kan 

alltså vara en faktor som styr valet av frivillig revision. 
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6. Slutsats 

Studien syftar till att undersöka vilka faktorer som styr aktiebolag i Sverige att 

välja frivillig revision, samt utröna om dessa faktorer överensstämmer med de 

som har identifierats i andra länder. Frågeställningen som låg till grund för 

studien avsåg att identifiera eventuella samband mellan frivillig revision och 

variablerna lånekostnader, agentproblem, informationsasymmetri samt icke-

revisionstjänster. Inga statistiskt signifikanta samband mellan dessa variabler 

har identifierats, vilket kan bero på att studien varit för liten och 

svarsfrekvensen på vissa frågor varit för låg. Dock går det ändå att se vissa 

samvariationer mellan variablerna, vilket lett fram till uppsatsens slutsats.  

I denna studie har inte något samband mellan frivillig revision och 

lånekostnader kunnat bevisas eller avfärdas. Detta beror på att det är få företag 

bland de tillfrågade som finansieras via banklån samt att majoriteten av dessa 

har lagstadgad revision, vilket gör att fördelningen mellan revisionstyp blir 

skevt och underlaget är därmed svårt att uttala sig om. 

För faktorer som rör agentproblem och informationsasymmetri ger studien ett 

tvetydigt resultat. Något som talar för att agentproblem är en faktor som 

påverkar valet av frivillig revision, är att i de fall VD inte äger samtliga aktier är 

det en övervägande andel företag som har just frivillig revision. Även i de fall 

ledningen anser sig ha svårt att kontrollera att de finansiella rapporterna är 

korrekt upprättade, är det vanligare med frivillig revision då detta minskar 

informationsasymmetrin. I studien framkommer även att revision har en 

legitimitetsskapande funktion, då en stor andel av företagen angett att de valt 

frivillig revision för att det upplevs positivt av externa parter.   

Något som talar emot att just agentproblem påverkar valet av frivillig revision 

är att ju mer aktiva ledningen är i verksamheten desto vanligare är det med 

frivillig revision, detta samband borde vara omvänt om det ska ge stöd åt 

agentteorin. 

Studien ger inte stöd för att användandet av icke-revisionstjänster ökar 

efterfrågan på frivillig revision. Det samband som däremot har identifierats är 

att bland de företag som har frivillig revision och samtidigt använder icke-

revisionstjänster, är det vanligast att de anlitar samma externa part för båda 

dessa tjänster. Detta indikerar att synergieffekter uppnås i dessa situationer och 

att synergieffekterna då är en faktor som styr valet av frivillig revision. 
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När det gäller skatterådgivning ger inte studien några tydliga svar på om detta 

är en faktor som påverkar valet av frivillig revision. Det som ändå visat sig är 

att det är något vanligare att företag som har frivillig revision inte har 

skatterådgivning. Huruvida ett företag har skatterådgivning eller inte kan 

därmed vara en faktor som styr valet av frivillig revision. Däremot bör det 

noteras att företagen kan ha olika uppfattning om vad som kan anses vara 

skatterådgivning. 

Denna studie har inte visat några tydliga indikationer på att det är samma 

faktorer som styr svenska företags val av frivillig revision, som företag i andra 

länder. Något som kan ha påverkat utfallet av studien är att de länder där 

tidigare forskning genomförts haft slopad revisionsplikt under en längre tid än 

Sverige, samt att gränsvärdena i dessa länder varit och är högre än de svenska. 

Det går däremot inte att helt avfärda att det är samma faktorer som styr 

svenska företags val av frivillig revision förrän mer omfattande forskning 

genomförts. Något som ändå är värt att notera i studiens resultat är att även i 

Sverige verkar nettoomsättning som gränsvärde påverka valet av frivillig 

revision, då det framkommit att företag med frivillig revision har en betydligt 

högre genomsnittlig nettoomsättning än de utan revision. 

Det är många företag i denna studie som inte skulle välja bort revision även 

om de gavs möjligheten, därmed är det troligt att det inte blir mindre vanligt 

med frivillig revision i framtiden. Med det i åtanke är det lämpligt att forska 

vidare på området för att skapa bättre insikt i vad som styr de svenska 

företagens val av frivillig revision. Dock bör dessa framtida studier 

genomföras längre fram i tiden, när gränsvärdena troligtvis har höjts och 

företagen haft mer tid till att anpassa sig till reglerna om avskaffad 

revisionsplikt. Fortsatt forskning bör även ta hänsyn till hur frivillig revision 

påverkar kreditvärdigheten hos företagen, något som inte undersökts i denna 

studie. 

Det går inte att utesluta att de faktorer som styr företagen i Sverige vid valet av 

frivillig revision är andra än de som styr företagen i andra länder. Då det är 

möjligt att det finns andra faktorer som styr i Sverige så är det lämpligt att 

framtida forskning har sin utgångspunkt i kvalitativa studier, då det kan ge 

indikationer om vilka faktorer som företagen själva upplever styr deras val. 

Därefter bör kvantitativa studier genomföras för att kunna generalisera 

populationen. 
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Bilaga 1 

Tabeller som ej är redovisade i uppsatsen. 
 

Tabell 11. Andel aktiva ägare. Antal svarande 100 av 101. 

    Andelen aktiva ägare   

Antal ägare Under 100 % 100% Totalt 

Maximalt 4 ägare 19 71 90 

Fler än 4 ägare 9 1 10 

Totalt   28 72 100 

 

Tabell 12. Företagets VD är även ordförande i styrelsen. Antal svarande 101 av 101. 

Företagets VD är även ordförande i styrelsen 

  Frekvens Procent 

Ja 71 70% 

Nej 30 30% 

Totalt   101 100% 

 

Tabell 13. Hur upprättas företagets redovisning. Antal svarande 101 av 101. 

Hur upprättas företagets redovisning? 

  Frekvens Procent 

Externt 58 57% 

Internt 43 43% 

Totalt   101 100% 

 

Tabell 14. Vem upprättar redovisningen i företaget (bland de med internt upprättad 

redovisning). Antal svarande 43 av 43. 

Vem upprättar företagets redovisning? 

  Frekvens Procent 

Ägare 16 37% 

Anställd 27 63% 

Totalt   43 100% 
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Tabell 15. Hur upprättas redovisningen (bland företag med/utan revision). Antal svarande 

101 av 101. 

Hur upprättas företagets 
redovisning? 

Revision eller ingen revision   

Revision Ingen revision Totalt 

Externt 43 15 58 

Internt 37 6 43 

Totalt   80 21 101 

 

Tabell 16. Varför företag utan revisionsplikt har valt frivillig revision. Antal svarande 25 av 

25. 

Varför har ert företag frivillig revision? 

Kontroll av redovisningen 58% 

Uppfattas positivt av externa parter 42% 

För att det är lagstadgat 0% 

Kreditgivare kräver det 0% 

Andra företag i samma bransch har 0% 

Totalt 100% 

Antal svar (flera svarsalternativ har kunnat väljas) 33 

 

Tabell 17. Vad skulle få företag med revisionsplikt att välja bort revision. Antal svarande 55 

av 55. 

Vad skulle få ert företag att välja bort revision? 

Ser ingen anledning att välja bort 75% 

Lagkravet försvinner 24% 

Externa krav minskar 2% 

Totalt 100% 

Antal svar 55 

 

Tabell 18. Varför företag valt bort revision. Antal svarande 21 av 21. 

Varför har ert företag valt bort revision? 

Inget upplevt behov 43% 

Valde bort revision när lagkravet försvann 29% 

Kostnaden är för hög 24% 

Annan orsak 5% 

Totalt 100% 

Antal svar 21 
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Bilaga 2 

Enkätfrågorna 

Hej! 

Enkäten tar ungefär 3 minuter att fylla i och dina svar är av stort värde för oss! 
Självklart är dina svar helt anonyma! 

 

1. Vilken position i företaget har du som besvarar enkäten? (Denna fråga 
måste besvaras för att kunna gå vidare). 

 VD 

 Ekonomiansvarig 

 Om annat, ange vilken position:     

2. Vilken bransch tillhör ert företag?      

3. Var i Sverige finns ert företag? 

 Värmlands län 

 Örebro län 

 Annat län:       

4. Omfattas ert företag av revisionsplikt? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

5. Om "Vet ej", ange följande: 

Antal anställda:       

Balansomslutning (totala tillgångar) [ange i tusental kr]:    

Nettoomsättning [ange i tusental kr]:      

6. Vad hade företaget för nettoomsättning förra året?    
[ange i tusental kr] 

7. Vilket år bildades aktiebolaget?      
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8. Ägarförhållanden i ert företag: 

Hur många aktieägare har företaget? (ange i antal)     

Hur många aktieägare har en aktiv roll i företagets verksamhet?    

Hur stor andel av aktierna ägs av ledningen?     

9. Är företagets VD även delägare? 

 Ja 

 Nej 

10. Är företagets VD även ordförande i bolagsstyrelsen? 

 Ja 

 Nej 

11. Hur upprättas företagets redovisning? 

 Internt inom företaget 

 Extern part anlitas 

12. Vem upprättar redovisningen? (om denna upprättas internt) 

 Ägare 

 Anställd 

13. Vilken redovisningsbyrå anlitar ni för redovisning?    

14. Hur många år har er nuvarande redovisningsbyrå anlitats?    

15. Varför använder ert företag externt upprättad redovisning? 

 Tidsbrist 

 Kompetensbrist 

 Eventuell revision blir billigare 

 Om annat, specificera:      

16. Anlitar ert företag skatterådgivning? 

 Ja 

 Nej 
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17. Anlitar ert företag revisor i dagsläget? 

 Ja 

 Nej 

18. Vilken typ av revisor anlitar ni? 

 Auktoriserad revisor 

 Godkänd revisor 

 Om annat, specificera:      

19. Vilken revisionsbyrå anlitas?      

20. Hur många år har er nuvarande revisionsbyrå anlitats?    

21. Varför har ni revisor? 

 Kreditgivare kräver det 

 För att kontrollera att redovisningen upprättats korrekt 

 Andra företag i samma bransch har revisor 

 Företaget uppfattas positivt av externa parter 

 För att det är lagstadgat 

 Om annat, specificera:      

22. Vad skulle få er att välja bort revisor? 

 Om det inte längre finns lagkrav 

 Om externa krav minskar 

 Om andra företag i samma bransch väljer bort 

 Ser ingen anledning att välja bort revisor 

 Om annat, specificera:      
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23. Varför har ni inte revisor? 

 Kostnaden är för hög 

 Vi upplever inget behov 

 Andra företag i samma bransch har inte revisor 

 Vi har valt bort det 

 Om annat, specificera:      

24. Har företaget tidigare haft revisor? 

 Ja 

 Nej 

25. Vilken typ av revisor hade ni senast? 

 Auktoriserad revisor 

 Godkänd revisor 

 Om annat, specificera:      

26. Varför har ni valt bort revisor? 

 Revisionsplikten avskaffades 

 Tidigare konflikt med revisor 

 Kostnaden var för hög 

 Vi upplevde inget behov 

 Om annat, specificera:      

27. Har företaget finansiering via banklån? 

 Ja 

 Nej 

28. Räntor och bank 

Vilken genomsnittlig ränta har ni på era lån?     

Hur många år har ni haft en relation med er bank?     

Respondenterna fick även möjlighet att avgöra om de ville ta del av den 
färdiga uppsatsen. 



 

  

 

 


