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Bakgrund: Den 1 juli år 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag i 

Sverige. Diskussionerna före avskaffandet var många och det spekulerades om vilka 

följder detta skulle få för de små revisionsbyråerna. Efter avskaffandet finns det ingen 

undersökning som fastställer hur det verkligen blev, blev det som spekulanterna trodde?  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utreda de faktiska konsekvenser som avskaffandet av 

revisionsplikten medfört för de små revisionsbyråerna utifrån den diskussion som 

föregick lagändringen. Studien ämnar kartlägga utfallet av en del av de spekulationerna 

som fördes fram då. 

 

Metod: För att undersöka utfallet av spekulationerna före lagändringen har en 

kvantitativ studie genomförts där små revisionsbyråer i hela Sverige studeras.  

 

Slutsats: Studien kommer fram till att de spekulationer som undersöktes i stor 

utsträckning inte infriades. De små revisionsbyråerna har inte påverkats på det sätt som 

de undersökta spekulationerna antydde och lagändringen har inte medfört så betydande 

effekter som befarades.   
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Title: The annulment of the audit requirement for small business entities- a quantitative 

study of the outcome for small audit firms following the annulment 1st of July 2010.  

 

Background: The 1st of July 2010 the audit requirement for small business entities in 

Sweden was annulled. The discussions prior the annulment where many and there was 

speculations regarding what consequences this would have on the small audit firms. 

There are no studies post-annulment that establish the outcome from the amendment, 

did it turn out as speculated?  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine the actual consequences of the 

annulment of the audit requirement for small audit firms on basis of the discussion that 

preceded the amendment. The study aims to identify the outcome of some of the 

speculations put forward then.  

 

Method: A quantitative study has taken place to examine the outcome for small audit 

firms in Sweden based on the speculations prior the amendment.  

 

Conclusion: The study concludes that the speculations that where investigated largely 

where not fulfilled. The small audit firms have not been affected in the way that the 

investigated speculations suggested and the amendment have not lead to as significant 

effects as where feared.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Uppsatsen har sitt ursprung i den statliga utredning som genomfördes år 2008 gällande 

avskaffande av revisionsplikten för mindre aktiebolag samt efterföljande remissvar. 

 

Runt år 2005 började debatter angående revisionsplikten för små företag ta fart på 

riktigt. Det fanns många som var missnöjda med situationen som den såg ut och ställde 

sig frågan varför Sverige skulle gå emot större delen av EU med att fortfarande kräva 

revision för mindre aktiebolag (Norberg & Thorell, 2005). År 2005 genomförde 

Svenskt Näringsliv en undersökning där de tog reda på attityden och behovet av en 

förändring av aktiebolagslagen (Svanström, 2006). Denna presenterades för 

justitiedepartementet som år 2006 tillsatte en utredning (SOU 2008:32) som fick i 

uppgift att se över revisionen för mindre aktiebolag. Den statliga utredningen fick 

namnet utredningen om revisorer och revision och mynnade ut i att den 1 juli år 2010 

slopades revisionsplikten för mindre aktiebolag (SOU 2008:32).  

 

Att revisionsplikten för aktiebolag i Sverige begränsas beror inte på att revision är något 

oviktigt. Den statliga utredningen (SOU 2008:32) som gjorts menar istället att revision 

ska ge klienten ett värde. Alla aktiebolag var innan lagändringen tvungna att ha revision 

även om de inte behövde det och fick då även betala höga kostnader för detta 

(Carrington, 2014). Regeringens utredning menar att om revisionsplikten för små bolag 

försvinner kommer de företag som inte behöver ha revision efterfråga andra tjänster för 

att fortfarande kunna upprätthålla de regler som den svenska redovisningsstandarden 

efterfrågar (SOU 2008:32). Bolagsverket (2008) menar dock i sitt yttrande att 

utredningen som genomförts borde innefattat analyser som var både bredare och 

djupare. De menade även att kvaliteten på företagens redovisning kommer försämras 

som en följd av avskaffandet. Bolagsverket (2008) hävdar av erfarenhet att revisorns 

arbetsuppgifter även är att hjälpa företaget med ordning och reda samt hanteringen av 

viktiga handlingar. Om revisorn i dessa företag försvinner blir en följd av detta att 

kvaliteten på redovisningen sjunker (Bolagsverket, 2008) och den insyn som 

intressenter har i företagen kommer försvinna (Revisorsnämnden, 2008). 
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Beräkningar och undersökningar gjordes vilka resulterade i att utredarna kom fram till 

att avskaffandet av revisionsplikten kommer bespara de små företagen cirka 6 miljarder 

kronor per år (SOU 2008:32). RN (2008) ifrågasatte i sitt yttrande de siffror den statliga 

utredningen kom fram till. De tyckte att utredningens uträkning av de små 

aktiebolagens besparande inte var tillräckligt underbyggda och att utredningen inte tagit 

hänsyn till alla faktorer. De hävdar dock inte att den uträkning regeringen gjort var 

felaktig men att kalkylen som gjorts inte var helt trovärdig.  Bolagsverket (2008) har 

precis som RN (2008) inte delat utredningens uppfattning om att stora 

kostnadsbesparingar skulle infrias. Bolagsverket (2008) menade att revisorn är mycket 

viktig för att företagens redovisning ska vara av god kvalitet och att utredningen hade 

undervärderat revisorns värde för företagen. De menade också att utredningen inte tagit 

hänsyn till alla de kostnader som skulle uppstå för bland annat företagen och 

intressenter om lagen implementerades. FAR SRFs (2008) lämnade i sitt delbetänkande 

om SOU 2008:32 en rad olika synpunkter på regeringens utredning. FAR SRFs (2008) 

inställning till förändringen var positiv. De ansåg dock att kalkylen som utredningen 

gjort angående kostnadsbesparingarna som förändringen skulle medföra var allvarligt 

missvisande och inte baserad på rätt fakta.  

 

Trots avskaffandet skulle enligt den statliga utredningen ungefär 50 procent av alla 

företag som befriats från plikten frivilligt fortsätta att använda sig av en revisor. 

Regeringens utredning menar att detta kommer leda till att det finns fler revisorer än 

vad som behövs de följande åren efter 2010 och att detta kommer planas ut allteftersom 

utbud och efterfrågan hamnar i balans och priserna på revisionstjänster kommer som 

följd av detta att sjunka. 

 

Regeringens utredning menade att det fanns svårigheter i att på ett mätbart sätt förutse 

de påstådda nackdelar som kan komma av ett avskaffande av revisionsplikten. De 

menade att revisorer uttryckte oro över att de skulle komma att förlora den 

monopolställning de besatt vid tidpunkten. Samtidigt som de befann sig i en bransch 

som förändrades i rasande fart skulle de komma att utsättas för en ny hårdare 

konkurrensmarknad. Revisionsbyråerna var helt enkelt rädda för att förlora delar av sina 

inkomster på grund av avskaffandet (SOU 2008:32). RN (2008) skrev att det 

fortfarande fanns flera intressenter som hade förväntningar på det revisorn utförde. RN 

(2008) menade att det redan vid tidpunkten för utredningen fanns ett gap mellan vad 
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som förväntades av revisionen och det som faktiskt rapporterades. Gapet skulle 

möjligtvis vidgas ännu mer om revisionsplikten för små bolag avskaffades och RN 

(2008) menade då att revisionens trovärdighet eventuellt skulle minska. 

  

De stora intäktsbortfallen revisorerna väntade efter avskaffandet menade den statliga 

utredningen till stor del skulle ersätts av andra tjänster så som rådgivning, redovisning 

och förenklad granskning. Vid ett eventuellt avskaffande skulle de små aktiebolagen 

själva få välja vilka produkter de ville använda sig av från redovisning- och 

revisionsbyråerna. Den statliga utredningen menade då att produkterna på marknaden 

skulle komma att bli fler, ha en större variation samt följaktligen påverkas av 

konkurrenskrafter så att priserna skulle sjunka jämfört med var de stod innan 

lagändringen (SOU 2008:32). 

 

Den statliga utredningen kommer till slutsats att det är små revisionsbyråer som inte 

ligger i stora städer som kommer drabbas hårdast av förändringen och kan ha svårt att 

förändra sitt utbud till de få kunder de har (SOU 2008:32). I Sverige är de flesta 

revisionsbyråerna små och har bara en kvalificerad revisor. Det är dessa byråer som 

främst reviderar små- och medelstora företag. Större revisionsbyråer är de byråer som 

reviderar större bolag och de bolag som är noterade på börsen (Carrington, 2010). 

Brottsförebyggandet rådet (2008) (BRÅ) skrev i sitt yttrande att bara för att 

revisionsplikten avskaffas för de små bolagen behöver det inte innebära att de slutar att 

anlita revisorer. BRÅ (2008) menade att andra aktörer på marknaden såsom 

leverantörer och kreditgivare kommer efterfråga någon slags kontroll av företagen. 

Detta kommer sannolikt innebära att revisionsbyråerna tar fram nya tjänster som passar 

de aktiebolag som enligt lag inte behöver revisor. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns mängder av undersökningar och debatter angående avskaffandet av 

revisionsplikten som dateras innan år 2010, framförallt från år 2005, ett år innan den 

statliga utredningen tillsattes. När det kommer till tidigare forskning som berör ämnet 

vad som hände efter avskaffandet av revisionsplikten för revisionsbyråerna finns det där 

emot mindre att hämta. 
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UC (upplysningscentralen) gjorde år 2013 en stor undersökning där de kartlade hur 

många av de små aktiebolagen som inte längre omfattades av revisionsplikten men som 

fortfarande använde sig av revision. Undersökningen visar en stark trend mot att det är 

ungefär hälften av företagen som trots allt väljer att använda sig av revision. Detta 

styrks även av den undersökning som gjordes åtta år tidigare av Markus Uvell och 

Annette Selberg för Svenskt Näringsliv (2005) där de kom fram till att sex av tio 

företag kände att de skulle välja revision frivilligt om lagändringen genomfördes. 

Svenskt Näringslivs undersökning (2005) visade även att innan lagändringen ansåg 

ungefär hälften av alla företag att revision behövdes, medan andra hälften ansåg att de 

inte behövde det. Över åtta av tio av de tillfrågade företagen skulle fortsätta vilja ha 

kontakt med sin revisionsbyrå av andra orsaker än revision om lagen skulle komma att 

ändras (Svenskt Näringsliv, 2005). 

 

Tobias Svanström gjorde år 2008 en avhandling angående hur revisorns tjänster 

efterfrågas bland små och medelstora företag. Svanström kom i sin avhandling fram till 

att två av tre företag skulle välja revision frivilligt. Precis som Svenskt Näringsliv kom 

fram till år 2005 och vad som senare skulle visa sig av upplysningscentralen år 2013 

finns det ett behov av revision trots att lagen avskaffas. Svanström kom även fram till 

att det är viktigt att företagen har ett revisionsförhållande till byrån för att även anlita 

dem som rådgivare. De företag som inte använder revision använder inte heller i någon 

större utsträckning rådgivning.  Enligt Svanström (2008) är den grundläggande 

anledningen till att företag som är befriade från revisionsplikten ändå väljer att använda 

sig av revision att de vill verka trovärdiga inför sina externa intressenter, detta är 

samstämmigt med agentteorin som förklarar hur aktörer agerar i eget intresse 

(Eisenhardt, 1989). Företagets intressenter behöver en oberoende parts inblandning för 

att motverka risken att företaget handlar i egen vinnings skull (Jensen & Meckling, 

1976). 

 

Företagens behov av revision är grundat av vad deras intressenter efterfrågar, för att 

förklara detta är intressentteorin behjälplig som även är starkt sammankopplad med 

legitimitetsteorin (Deegan & Unerman, 2011). Legitimitet innebär att ett företags 

värderingar är likvärdiga med de värderingar som omgivningen och ett företags 

intressenter har (Pfeffer och Salancik, 1978). Enligt Deegan och Unerman (2011) är 

legitimitetsteori förklaringen till varför företag ständigt försöker eftersträva att verka 
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inom de normer och regler som dess bransch efterfrågar. Detta eftersom företagen vill 

att deras aktiviteter ska ses som legitima av dess intressenter.  

 

Agevall och Jonnergård (2013) beskriver i en rapport från forum för 

professionsforskning hur bilden av revisorn har förändrats. De menar bland annat att ett 

avskaffande av revisionsplikten inte behöver betyda att statusen för revisorn kommer 

sjunka då det efter avskaffandet går att hävda att revision är efterfrågat utan tvång. 

Genom de lagar som förts fram genom åren har revisionsyrket lyckats få monopol i 

branschen, något Agevall och Jonnergård (2013) menar indirekt ger status. Selander 

(1989) beskriver att profession innebär en hög akademisk utbildning om man ser på 

ordets ursprung från latinet. Detta innebär även att synen på revision som en profession 

i sig innebär hög status. Professionsteori handlar i sin helhet om en högre utbildning, en 

tro om att de inom professionen besitter stor kunskap och ska fungera som ledare in i 

framtiden vilket både Brante (2005) och Parsons (1964) tar upp i sina artiklar. Detta ger 

en förklaring till varför de undersökningar som gjorts visar att revisorn fortfarande 

efterfrågas, professionen ger tillförlitlighet för företag som använder sig av revisor.  

 

Ett stort antal uppsatser på olika nivå har skrivits om ämnet. I störst utsträckning täcker 

dessa uppsatser konsekvenserna för företagen som numera inte tvunget måste nyttja 

revision. Det finns även uppsatser som utreder hur förändringen togs emot och vilka 

attityder som finns gentemot förändringen. Eriksson och Kojadinovic (2013) skriver i 

sin D-uppsats om tjänsteutbudet och hur det har förändrats ur en kvalitativ synvinkel för 

stora revisionsbyråer; PwC, KPMG, EY och Wint. De fann att redovisning är det som 

efterfrågas mer av kunderna än tidigare. Andersson och Ryd skriver år 2011 i sin D-

uppsats om vilka motiv som ligger till grund för företag att behålla revision och 

kommer fram till att det i störst utsträckning handlar om tillförlitlighet. En ytterligare 

D-uppsats på ämnet är skriven av Geiros och Runhall (2012), de tar avstamp i 

intressenternas syn på revisionsplikten. Geiros och Runhall kommer fram till att 

intressenter för små bolag i låg utsträckning har nytta av revision. Inom området finns 

många liknande uppsatser som beskriver avskaffandet från olika synvinklar och på 

olika sätt.  
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Författarna till denna uppsats ser att det finns ett stort gap av information om 

revisionsbranschen när det kommer till avskaffandet av revisionsplikten. Avskaffandet 

av revisionsplikten gäller de små aktiebolagen, detta innebär i förlängningen att små 

revisionsbyråer som har hand om dessa aktiebolag påverkas av lagändringen. 

Undersökningen som följer är av nytta för att förstå hur lagändringen har påverkat 

branschen. Studien tillför kunskap som i dagsläget inte finns om ämnet. Innan 

avskaffandet gick diskussionerna heta och det fanns många åsikter, både för och emot. 

Lagförslaget gick igenom år 2010 och debatterna tystnade. Uppsatserna är många, men 

från avskaffandet fram tills nu finns det ingen undersökning om vad som verkligen 

hände med de små revisionsbyråerna, gick det som det spekulerades?  

 

1.3 Problemformulering 

Mot denna bakgrund är det intressant att undersöka hur utfallet har blivit. Utredningen 

som gjordes av regeringen innehåller många spekulationer om hur framtiden för 

revision och revisionsbyråer skulle bli. Uppsatsen ämnar finna svar på utfallet av 

förändringen sex år senare.  

• Har identifierade spekulationer inför lagändringen 1 juli år 2010 infriats för de 

små revisionsbyråerna? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda de faktiska konsekvenser som avskaffandet av 

revisionsplikten medfört för de små revisionsbyråerna utifrån den diskussion som 

föregick lagändringen. Studien ämnar kartlägga utfallet av en del av de spekulationer 

som fördes fram då. 

 

1.5 Studiens empiriska objekt 

I denna studie kommer revisionsbyråer med 1-9 anställda i Sverige att undersökas. Om 

större revisionsbyråer hade studerats hade det varit svårare för de anställda att vara 

insatta i byråns verksamhet vilket gör det naturligt att välja mindre byråer där det går att 

få svar på hur lagändringen har påverkat. Det framgår även av de spekulationer som 

fanns att det är de små revisionsbyråerna som kommer att påverkas mest, vilket gör det 

mer intressant att studera dessa. Avgränsningar sattes vid att de byråer som undersöks 
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är aktiebolag eller handelsbolag då det är enkelt att ta del av deras årsredovisning. 

Vidare görs även avgränsning i att enbart utfallet för revisionsbyråerna undersöks, hur 

lagändringen påverkat Skatteverket, Brottsförebyggande rådet och liknande instanser 

kommer inte göras. 

 

1.6 Definitioner 

I denna uppsats har definitionen små bolag satts till att innefatta de aktiebolag som har 

1-9 anställda i Sverige efter hur infotorg.se delar in företag. EU:s definition av små 

företag och så kallade mikroföretag när det kommer till antal anställda är att små 

företag har färre än 50 anställda och mikroföretag mindre än 10 anställda 

(Europakommissionens rekommendation 2003/123/EG). I uppsatsen används ordet små 

för att hänvisa till de revisionsbyråer som har färre än 10 anställda, trots att de enligt 

EU:s direktiv borde kallas mikro-byråer. Detta val görs på grund av att det i text är ett 

mer vedertaget begrepp och underlättar på så vis för läsaren.  Storstäder i uppsatsen 

innebär de revisionsbyråer som är verksamma i Storstockholm, Storgöteborg eller 

Malmö. Stora byråer hänförs till Big 7 där PwC, KPMG, EY, BDO, Deloitte, Grant 

Thornton och Mazar ingår (Alexeyva et al., 2015).  

 

1.7 Övergripande ansats 

Syftet med uppsatsen är att undersöka de konsekvenser lagändringen år 2010 

resulterade i för de små revisionsbyråerna. Den debatt som fördes innan år 2010 

innehöll många spekulationer och åsikter om vad ett eventuellt avskaffande innebar och 

vad det skulle komma att innebära i framtiden. Då denna uppsats ämnar undersöka 

resultatet av lagändringen kommer en kvantitativ studie göras. Fakta presenteras med 

siffror och samband på ett kvantitativt vis och inte åsikter eller uppfattningar på ett 

kvalitativt vis (Olsson & Sörensen, 2007). Att använda en kvantitativ metod innebär att 

studien inte lämnar rum för hur förändringen upplevts vilket även är ett intressant ämne, 

men eftersom uppsatser på ämnet redan gjorts är det av mindre vikt att upprepa en 

sådan undersökning. 

 

Studien innebär att mäta olika begrepp och syftar till att belysa bestämda egenskaper 

genom att samla in information från register och databaser eller genom enkäter och 

intervjuer vilket sammanställs i en analys som visar genomsnitt, spridning eller 
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samband med flera andra mått (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I en kvantitativ 

metod ligger enligt Bryman och Bell (2011) tyngdpunkten i mätning, kausalitet, 

generalisering och replikation vilket även Olsson och Sörensen (2007) menar. Då 

undersökningen som görs ämnar ta reda på hur revisorer och små revisionsbyråer har 

påverkats av lagändringen år 2010 bedömdes en kvantitativ enkätstudie som mest 

lämplig för studien då en beskrivning av de mätningarna som görs förklarar utfallet. En 

kvantitativ studie ger även en liten grad av flexibilitet vilket enligt Christoffersen och 

Johannessen (2015) innebär att svaren är lämpliga att jämföra då hänsyn inte behövs tas 

till varje deltagare. I denna studie formuleras hypoteser och påståenden utefter den 

debatt som fördes innan avskaffandet för att ta reda på utfallet. Utefter hypoteserna och 

påståenden tas olika mått fram som presenteras i avsnitt operationalisering 4.2.  

 

1.8 Litteraturstudie 

För att samla in teori och litteratur har författarna använt sökmotorn Libris för att finna 

böcker och sökmotorn OneSearch via Linnéuniversitetets bibliotek för att hitta 

uppsatser, avhandlingar och rapporter som är av nytta för ämnet. Sökord som använts 

för att hitta information har varit; revision, revisor, revisionsplikt, revisionspliktens 

avskaffande, profession, revisionsprofession, intressenter, intressentteori, legitimitet, 

legitimitetsteori, agentteori, agent (auditor, auditing, profession, audit profession, 

legitimacy, stakeholders, stakeholders theory).  Vidare har även hemsidan faronline.se 

som FAR är ansvariga för använts för att hitta artiklar ur tidningen Balans som rör 

debatten som pågick innan lagändringen. Regeringens hemsida har även använts för att 

hitta information om utredningen gällande lagändringen och andra propositioner.  

 

Det finns viktiga krav att ha i åtanke vid bedömning av källor, dessa är samtidskravet, 

tendenskritik, beroendekritik samt äkthet. Samtidkravet innebär medvetenhet om att det 

kan gått tid mellan en händelse och när svaren ges vilket kan påverka dem. 

Tendenskritik innebär vilka egna intressen respondenten har och hur dess kan påverka 

svaren, denna problematik åtgärdas genom att respondenterna svarar anonymt i 

undersökningen. Beroendekritik innebär att källor kan vara beroende av varandra och 

på så vis ge missvisande information. Äktheten är särskilt viktigt att ha i åtanke 

speciellt när det kommer till elektroniska källor (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014).  
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Författarna är medvetna om de risker som finns vid användning av olika typer av källor. 

Genom studien kommer en stor variation av källor användas. För teorin används främst 

vetenskaplig litteratur och artiklar som är vetenskapligt granskade. För att belysa den 

debatt som föregick lagändringen används remissvar från olika instanser, artiklar och 

undersökningar av bland annat FAR. De internetkällor som används är de som är till för 

sökning av statistik samt för att hitta urval till enkätundersökningen. Författarna 

använder sig även av elektroniska artiklar för att underlätta insamling av information. 

 

1.9 Disposition 

Kapitel 2- Om revision och revisionspliktens avskaffande 

Kapitlet beskriver vad en revisor gör och vad revision är, samt dess intressenter. En 

historisk återblick samt en redogörelse för hur revisionsbranschen ser ut i Sverige görs. 

Vidare presenteras den debatt som fördes innan 1 juli 2010.  

 

Kapitel 3- Teoretisk referensram 

Inledningsvis sker en kort redogörelse för hur de valda teorierna kommer att tillämpas 

sedan presenteras uppsatsens valda teorier. 

 

Kapitel 4- Empirisk metod 

Metodkapitlet beskriver studiens undersökningsmetod samt hur insamling av empiri har 

genomförts. En beskrivning av operationalisering, analysmodell, urval, datainsamling, 

analysmetod, kvalitetsmått, samt etiska överväganden ger läsaren en god bild över hur 

materialet samlats in.  

 

Kapitel 5- Empiri och analys 

Kapitlet är uppbyggt med hjälp av den analysmodell som presenteras i kapitel 4. 

Analysen tillsammans med empirin presenteras succesivt i kapitlet. 

 

Kapitel 6-Slutsats 

Kapitlet presenterar det resultat som undersökningen genererat. Den ställda 

problemformulering och syftet besvaras samt ges förslag till vidare forskning kring 

ämnet. 
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2 Om revision och revisionspliktens avskaffande 

2.1 Vad är en revisor? 

Titeln revisor är inte en skyddad titel vilket innebär att praktiskt taget vem som helst 

kan kalla sig revisor. Det finns flera olika typer av revisorer bland annat godkända och 

auktoriserade revisorer (Trohammar, 2006). För att bli auktoriserad revisor krävs det 

åtta års utbildning, både teoretisk och praktisk och även ett godkänt prov. Den 

teoretiska utbildningen kan utföras på ett universitet eller högskola på minst tre år, 

minimumkravet är en kandidatexamen. Utbildningen måste innefatta 180 poäng med 

ekonomisk inriktning och vissa obligatoriska kurser måste ha lästs. För att bli 

auktoriserad revisor krävs det även praktisk utbildning på tre år och ett godkänt resultat 

på revisorsexamen. De sista två åren får man välja själv om de ska ske genom teoretisk 

eller praktisk utbildning. Därefter måste man även få ett godkänt resultat på 

revisorsexamen för att få titeln auktoriserad revisor (Revisorsnämnden, 2016).   

 

2.2 Vad är revision och vilka är dess intressenter? 

Revisionens syfte är att på ett professionellt sätt granska och bedöma årsredovisning, 

bokföring och förvaltning. Det är styrelsen och VD som har det yttersta ansvaret för den 

information om företagens ekonomiska situation som redovisas utåt. Intressenterna 

måste lita på denna information och det är då revisorns roll att öka trovärdigheten för 

denna information genom att kvalitetssäkra den (Trohammar, 2006). PwC (2016) 

skriver på sin hemsida att revision ger en försäkran om att allting i företaget går rätt till 

och att de finansiella rapporterna som framställs är trovärdiga. Detta ger intressenterna 

förtroende för företaget och förenklar affärer i framtiden med dem (PwC, 2016). Om 

inte revisionsprofessionen funnits hade dessa intressenter själva behövt utföra de 

kontroller som behövs för att förtroende ska skapas för företagets ekonomiska 

rapporter. Vad revisionen har för betydelse för de olika intressenterna beror på vad de 

efterfrågar från företagen (Trohammar, 2006).  

 

De intressenter som finns för företagen är ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, 

anställda, styrelse, VD, stat och kommun (Ax, Johansson & Kullvén, 2015; Landström 

& Löwgren, 2009; Trohammar, 2006). Trohammar (2006) förklarar en del av 

intressenternas behov av revision. För ägarna kan revision och revisorns bedömning av 
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företaget ligga till grund för beslutsfattande. Genom att en revisor granskat företaget ger 

det långivaren en större säkerhet om att de uppgifter som företagen lämnar ut om sin 

ekonomiska ställning är korrekta. Revisorer är för VD och styrelse ett bra bollplank och 

rådgivare i olika ekonomiska frågor. Revisorns information och bedömningar av 

företaget har styrelsen och VD ofta stor användning av. För stat och kommun ligger 

företagens redovisning som grund för de skatter och avgifter som de måste betala. 

Därför måste dessa myndigheter lita på att uppgifterna är korrekta. Det är ofta revisorns 

uppgift att intyga att företagen är i behov av extra stöd (Trohammar, 2006). 

 
2.3 Revisionens utveckling i Sverige, en historisk återblick 

De första diskussionerna om att införa revision tog fart i mitten av 1800-talet efter 

industrialiseringen för att åtgärda det ökande antalet förskingringar. Trots att 

diskussionerna började redan i mitten av seklet dröjde det ända fram till år 1895 innan 

en ny aktiebolagslag stiftades som innebar att för första gången i Sverige skulle företag 

granskas av en eller flera revisorer. Förutom detta blev Sverige i samband med den nya 

lagstiftningen första landet i världen som införde att revisorn även skulle granska 

styrelsens förvaltning av bolaget. Den nya lagen innefattade inte något tvång om att 

revisorn skulle vara oberoende eller på något vis inneha en utbildning. Inte förrän år 

1912 började Stockholms handelskammare auktorisera de första revisorerna. 

Utvecklingen av marknaden för auktoriserade revisorer gick långsamt, företagen såg 

ingen anledning att sluta använda sig av de lekmannarevisorer de gjort tidigare. År 1932 

gjordes en undersökning som fastställde att auktoriserade revisorer inte enbart kunde 

jobba med revision utan var tvungna att hitta alternativa försörjningskällor (Johansson 

et al., 2005).  

 

År 1944 kom enligt FAR den viktigaste åtgärden för att stärka auktoriserade revisorers 

ställning i samhället. Detta var året då det lagfästes att större bolag och börsbolag måste 

anlita auktoriserade revisorer (Johansson et al., 2005). Vikten av revisorer fastställdes 

ytterligare år 1983 då alla aktiebolag enligt lag blev tvungna att ha en kvalificerad 

revisor (Prop. 1984/85:30). Grunden till detta kom från Brottsförebyggande rådet 

(BRÅ) som år 1978 genomförde en utredning där de yrkade på att alla aktiebolag bör ha 

en revisor för att motverka ekonomisk brottslighet. Tidigare hade enbart större bolag 

behövt använda sig av denna typ av revision, men BRÅ menade att de företag som i 
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störst utsträckning bedriver någon form av ekonomisk brottslighet var de med litet 

aktiekapital (Johansson et al., 2005). Detta innebar att alla aktiebolag år 1987 hade 

antingen en godkänd revisor eller en auktoriserad revisor.  

 

År 2010 togs beslutet att avskaffa revisionsplikten (SOU 2008:32) och åter gå tillbaka 

till den ordning som rådde före år 1983. De aktiebolag som fortfarande befinner sig 

under revisionsplikten måste uppfylla minst två av kraven för de senaste två 

räkenskapsåren: 

- Balansomslutning över 1,5 miljoner kronor 

- Nettoomsättning över 3 miljoner kronor 

- Fler än 3 anställda 

 (Bolagsverket, 2016) 

 

Efter avskaffandet av revisionsplikten år 2010 skulle omkring 240 000 aktiva 

aktiebolag och 70 000 vilande aktiebolag få bestämma själva om de i framtiden vill 

använda sig av revision eller inte (SOU 2008:32).  

 

2.4 Hur ser revisionsbranschen ut i Sverige idag? 

Statistik från revisionsnämnden visar att mars år 2016 fanns det 3471 registrerade 

revisorer i Sverige där 2900 är auktoriserade och 571 är godkända (Revisorsnämnden 

D, 2016).  

 

Revisorsnämnden har även tagit fram statistik på hur antalet revisorer har varierat från 

år 1975 till år 2013 (Bilaga 1), diagrammet visar en tydlig nedåtgående trend de senaste 

åren. Enligt Carrington (2010) är denna nedåtgående trend påverkad av demografiska 

orsaker. Under 1940-talet föddes stora barnkullar och dessa revisorer ska nu ersättas av 

nya som är födda under perioder då barnkullarna var mindre. Carrington (2010) 

förklarar också att denna nedåtgående trend kan visa att branschen har förändrats. 

Numera jobbar många revisorer i team på stora byråer vilket leder till 

kostnadseffektivisering. Denna effektivisering gör det möjligt för en auktoriserad 

revisor att ansvara för fler uppdrag, vilket i sin tur har en effekt på hur många 

kvalificerade revisorer som behövs. Hoppet om att antalet revisorer i framtiden kommer 

öka ser Carrington (2010) positivt på. Han förklarar att redovisningsinriktningar på 
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högskolor och universitet är populärt hos studenter och en trend som har hållit i sig. 

Carrington ställer sig också frågan om denna popularitet även kan bero på att studenter 

väljer denna inriktning för att den upplevs ge säkra jobb i framtiden som även ger 

möjlighet till en rad olika karriärval och bra utvecklingsmöjligheter (Carrington, 2010). 

 

2.5 Debatten innan 1 juli 2010 

Debatten och åsikterna om förslaget och avskaffandet av revisionsplikten startade långt 

innan år 2010. Vidare presenteras en rad åsikter om varför revisionsplikten skulle eller 

inte skulle avskaffas för små aktiebolag. 

 

Claes Norberg och Per Thorell skrev i Balans nummer 3 år 2005 om de för och 

nackdelar med att ha revisionsplikt för små och medelstora företag. De skriver att alla 

medlemsstater i EU förutom de nordiska har undantagit små bolag från revisionsplikt, 

vilket är möjligt enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv. Antingen har det varit att de aldrig 

haft någon revisionsplikt eller så har den avskaffats. Den svenska regelstandarden för 

revision påverkas till stor del av den internationella utvecklingen som främst riktar sig 

mot större bolag. Därigenom blir revisionen enligt Norberg och Thorell väldigt 

omfattande för de små företagen vilket medför kostnader för revision som kan anses 

onödiga.  De diskuterade att det var viktigt att veta vid ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten för små bolag hur det skulle ha för påverkan på revisionsbranschen. De 

drog en parallell till hur avregleringen påverkade revisionsbranschen i England där 

resultatet av avskaffandet inte blev lika omfattande som befarats. Utfallet blev att andra 

tjänster ersatte de förlorade revisionstjänsterna men att det var de mindre 

revisionsbyråerna som drabbades mest genom förlorade uppdrag. Dan Brännström 

(2005) menade dock att det inte går att studera lösningar som andra länder har gjort 

utan man måste utgå från den svenska affärsmiljön. 

 

I utredning gjord av regeringen (SOU 2008:32) diskuterades flera eventuella 

konsekvenser till följd av ett avskaffande. Utredningen tar upp hur revisorer och 

revisionsbyråer kommer påverkas av ett avskaffande och kommer fram till att antalet 

revisorer i framtiden kommer att minska. Det är fortfarande oklart hur mycket men att 

det kommer vara revisorer som inte har sin verksamhet i en stor stad som kommer att 

påverkas mest vid ett eventuellt avskaffande.   
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Utredningen (SOU 2008:32) kom fram till att 240 000 aktiva och 70 000 ej aktiva 

aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten själva får välja om de ville använda 

sig av revision eller inte. Revisionsbranschen omsatte vid denna tid ca 8,7 miljarder 

kronor och ett eventuellt avskaffande skulle resultera i att en besparing om 5,8 miljarder 

kronor per år för de små företagen. Denna besparing leder till ett intäktsbortfall för 

revisorerna på nästan 70 %. Många revisionskunder kommer att säga upp sina avtal 

med revisionsbyråerna efter den 1 juli år 2010 men utredningen gör ändå bedömningen 

av att ca 50 % kommer att efterfråga frivillig revision. Johansson et al. (2010) skrev i 

Balans nr 2 att avskaffandet av revisionsplikten kan resultera i inkomstbortfall uppåt 2-

4 miljarder kronor för revisionsbranschen. 

 

Utredningen (SOU 2008:32) menade att minskade intäkter för revision på 5,8 miljarder 

inte kommer vara ett inkomstbortfall då det kommer börja efterfrågas andra tjänster till 

följd av avskaffandet. Johansson et al (2010) skrev att revisorerna nu måste börja ta 

fram nya tjänster för att kunna överleva med de nya förutsättningarna på marknaden. 

Nu måste revisorn istället tillverka en produkt som efterfrågas och anpassas till 

kundernas behov. 

 

Utredningen (SOU 2008:32) gjorde bedömningen att de flesta bolag som undantas 

revisionsplikten kommer säga upp sina avtal med sin revisionsbyrå efter 1 juli år 2010. 

I Balans (2006) skrevs det om en studie utförd av Tobias Svanström.  Studien som 

gjordes på 429 små och medelstora aktiebolag visade att större delen av företagen (77 

%) skulle välja att använda sig av revision trots att de inte måste ha det enligt lag. Vid 

ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten skulle enligt studien tre fjärdedelar 

fortsätta ha kontakt med en revisionsbyrå för att få hjälp med andra tjänster. Per-Olof 

Andersson (2005) menade att revision spelade stor roll i de små aktiebolagen och att 

kraven på revision skulle finnas för att den samlade nyttan det tillför överstiger 

kostnaden och inte att revisionsplikten finns till för att garantera revisorers jobb. Thorell 

och Norberg (2005) skrev i sin rapport för Svenskt Näringsliv att ägarna och 

bolagsledningen inte hade någon nytta av revisionsplikten medan kreditgivarna 

möjligtvis kunde ha nytta av den. Vid ett beslut om kredit hade årsredovisningen enbart 

ett litet värde och att kreditupplysningar då var viktigare. Dock har samhället nytta av 

revisionsplikten men att det kan vara svårt att beräkna till vilket värde då det saknas 
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empirisk data över detta. Brännström (2005) skriver att revision minskar brott och bara 

närvaron av en revisor i ett bolag minskar både de medvetna och omedvetna 

felaktigheterna som kan uppstå vid hantering av skatter. 

 

Avskaffandet av revisionsplikten menade utredningen (SOU 2008:32) kommer att 

skapa en ny marknad för revisorerna.  Istället för att revisorerna enbart kommer att ägna 

sig åt lagstadgad revision kommer olika typer av rådgivning bli en större del av 

revisorernas arbetsuppgifter. En övergång till att jobba på ekonomiavdelningar eller 

myndigheter är en resa som några revisorer kommer att göra. I balans nr 10 skrev Rakel 

Lennartsson (2009) att FAR SRS tagit fram ett koncept för att underlätta för revisorer 

under förändringen. Konceptet går ut på att få revisorer att använda andra delar av sin 

kompetens och har fått namnet verktygslådan. Verktygslådan går ut på att revisorn ska 

anpassa alla produkter till kunden vilket kommer att innebära stor grad av flexibilitet. 

Tobias Svanström (2008) har i sin studie kommit fram till att rådgivning är den tjänst 

som kommer efterfrågas mer i framtiden vid ett avskaffande av revisionsplikten för små 

bolag.  

 

Åsikterna gällande avskaffandet var många. Det går att se att de många röster som 

fanns innan avskaffandet menade att en lagändring borde ske. Många var dock 

skeptiska till den utredning staten presenterat. Det rådde en stor osäkerhet kring vad 

följderna skulle bli och kritiken var stor för den statliga utredningens spekulationer om 

framtiden. Detta resulterade i att andra kunniga inom området uttryckte sina egna 

spekulationer om vad följderna skulle bli.  Frågan som kvarstår är vad som förklarar 

dessa olika utfall.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Val av teori 

Revisionsbyråerna är beroende av att de har kunder som efterfrågar deras tjänster, detta 

innebär i förlängningen att det är aktiebolagens agerande efter avskaffandet som 

påverkar utfallet för revisionsbyråerna. De teorier som valts är intressentteori, 

agentteori, legitimitetsteori och professionsteori. Det hade inte gått att förklara den 

effekt avskaffandet fått på de små revisionsbyråerna utan att förklara förhållandet 

mellan revisionsbyrån och de små aktiebolagen. På samma vis går det inte att förklara 

de små aktiebolagens agerande utan att förstå förhållandet till dess intressenter. Genom 

att applicera intressentteorin på problemet framgår en förståelse för hur förhållandet 

mellan aktörerna ser ut. Förhållandena mellan revisionsbyrå, aktiebolag och 

aktiebolagets intressenter är starkt färgat av att det finns en risk för att alla inte får ta del 

av samma information. Med hjälp av agentteorin går det att reda ut varför revisorn 

utgör en betydande roll i förhållandet. Frågan som kvarstår är varför de små 

aktiebolagen i sin tur vill tillgodose sina intressenters behov av information och på så 

vis få ett fungerande förhållande. För att förstå detta är legitimitetsteorin behjälplig som 

då förklarar hur aktiebolagen måste vara trovärdiga för att över huvud taget ha kvar sina 

intressenter, vilket i förlängningen innebär grundstenen för en fortsatt överlevnad för 

aktiebolaget.  

 

På ett övergripande plan måste aktiebolagens vilja att använda just en revisor för att 

uppnå det ovan nämnda förklaras. Att använda sig av en revisor innebär kontakt med en 

person med status som kommer ge företaget större tillförlitlighet. Professionen är ett i 

historien starkt förankrat yrke med hög prestige i samhället. För att förstå vikten och 

betydelsen av detta är professionsteori användbar. Teorin belyser varför vissa 

yrkesgrupper ses som mer tillförlitlighetsgivande och hjälper till att på ett allomfattande 

sätt förklara viljan hos de små aktiebolagen att nyttja en revisor.   

 

3.2 Intressentteori 

Enligt Carroll (1995) kan intressentteori hjälpa till att förklara förhållandet mellan 

företag och dess intressenter. Intressentteori som koncept är väldigt omfattande och 

består inte bara av aktieägare utan även andra aktörer som finns i företagens omgivning 
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(Phillips et al., 2003).  Enligt Lundahl och Skärvad (1982) är en grundläggande tanke 

bakom intressentmodellen att det inte bara är huvudägarna som har ett intresse av 

företagets verksamhet utan att företaget även tillgodoser andra aktörers behov. 

Definitionen av en intressent är enligt Lundahl och Skärvad (1972) en aktör som har ett 

intresse i företaget. Intressenter utgörs enligt Jones och Hill (1992) av kreditgivare, 

ledning, anställda, kunder, leverantörer, kommun och allmänhet. Relationen mellan 

företaget och dess intressenter bygger på beroende då ett företag inte klarar sig utan sina 

intressenter och intressenterna är beroende av företagens prestationer (Post et al., 2002). 

Jones och Hill (1992) menar att intressenter är de som har ett legitimt anspråk på 

företaget, detta förhållande fastställs genom ett ömsesidigt utbyte av resurser. 

 

Lundahl och Skärvad (1982) skriver om Gunnar Ehrlemark (1970) och hans definition 

om olika beroendeförhållanden mellan intressenter och företaget. Ehrlemark (1970) har 

identifierat fyra olika förhållanden som bygger på makt och beroende. Det första 

förhållandet innebär att det är företaget som dominerar intressenten. Det andra 

förhållandet är tvärtom, då är det intressenten som dominerar företaget som då hamnar i 

ett underläge. Den tredje typen av förhållande innebär att intressenten och företaget 

samarbetar i sin relation vilket är tvärtemot den fjärde typen av relation där de istället är 

i en konfliktsituation (Ehrlemark, 1970).  

 

3.3 Agentteori 

Zimmerman och Watts (1978) menar i sin artikel att individer agerar för egen vinnings 

skull och för att maximera sin egen nytta vilket är utgångspunkten för agentteorin. 

Aktörerna uppfattas som rationella och strävar efter att åstadkomma hög egen vinst 

(Artsberg, 2005). Artsberg (2005) tydliggör vem som är principal och agent ur en 

redovisningssynvinkel, företag är agenter som har redovisningsskyldighet gentemot 

sina intressenter vilka är principaler medan revisorn är en utomstående part som agerar 

för att agent-principalförhållandet ska fungera. Jensen och Meckling (1976) definierar 

agentförhållandet som ett kontrakt mellan en eller flera principaler och agenten. 

Agenten ska genomföra något åtagande för principalen vilket involverar ett överförande 

av beslutsfattande till vederbörande (Jensen & Meckling, 1976). Fama (1980) beskriver 

på samma sätt som Jensen och Meckling (1979) förhållandet mellan agenten och 

principalen. Om båda parterna i förhållandet eftersträvar att få ut så stor vinning som 
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möjligt finns det en risk att agenten inte agerar i principalens bästa intresse (Jensen & 

Meckling, 1976). 

 

Eisenhardt (1989) behandlar i sin artikel de problem som kan uppstå i agent-

principalförhållande. Det finns de problem som kan uppstå som en följd av att det finns 

olika målsättningar mellan principalen och agenten, detta gör det svårt för principalen 

att veta vad agenten faktiskt gör. Det finns även de problem som härstammar från att 

principalen och agenten har olika synsätt på hur risk ska tolkas och hanteras. 

Förhållandet mellan agenten och principalen är problematisk då det finns ovisshet från 

principalens sida att agenten agerar i eget intresse, det finns alltså risk att agenten ökar 

sin nytta på bekostnad av principalen (Artsberg, 2005). Carrington (2014) menar på 

samma sätt som Artsberg (2005) att grunden till att revision behövs ligger i den 

informationsasymmetri som finns mellan agent och principal eftersom båda agerar 

utifrån att de själva ska uppnå maximal nytta. Agentteorin kan användas som ett 

instrument för att motverka problematiken kring asymmetri och för att öka kvaliteten på 

den information som ges till de berörda (Carrington, 2014). Carrington (2014) menar att 

revision i Sverige handlar om försäkran och förbättring, det revisorn tar fram ämnar öka 

trovärdigheten för de finansiella rapporter som framställs. Intressenter kan inte lita på 

företagen och eftersom företagen har att vinna på att intressenterna litar på dem har de i 

sig att vinna på att revision utförs (Carrington, 2014).  

 

3.4 Legitimitetsteori 

Enligt Deegan och Unerman (2011) är legitimitetsteori förklaringen till varför företag 

ständigt försöker eftersträva att verka inom de normer och regler som dess bransch 

efterfrågar. Detta eftersom företagen vill att deras aktiviteter ska ses som legitima av 

dess intressenter. De regler och normer som finns förändras över tiden vilket innebär att 

företagen även måste vara flexibla. Deegan och Unerman (2011) tar även upp att 

legitimitet är ett tillstånd och legitimering är processen som leder till att ett företag 

anses vara legitimt.  

 

Pfeffer och Salancik (1978) behandlar resursberoendeteorin i sin artikel A Resource 

Dependence Perspective men beskriver även legitimitet utifrån denna synvinkel. De 

menar att legitimitet innebär att de värderingar som företagen har överensstämmer med 
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de värderingar som omgivningen besitter och det är även av betydelse att dessa 

värderingar stämmer överens med intressenternas. Legitimitet erhålls genom att 

intressenterna godkänner eller accepterar företagets värderingar eller handlingar. 

Intressenterna till ett företag kan vara många vilket innebär att alla inte har samma syn 

på företagets legitimitet då intressenternas värderingar är olika.  

 

Legitimitet är ett förhållande mellan företaget och intressenterna som måste hållas vid 

liv (Suchman, 1995). Att bibehålla legitimitet är mycket enklare än att underhålla och 

reparera den (O`Donovan, 2002; Ashforth & Gibbs, 1990; Deegan & Unerman, 2011). 

För att behålla sin legitimitet måste företagen observera sin omgivning och vara 

dynamiska inför de förändringar som sker.  

 

Carrington (2014) har två olika perspektiv på synen av revision: komfort och 

legitimering. Komfort perspektivet syftar till att revisor och revision fungerar som en 

trygghet för intressenterna bara genom att finnas där medan legitimeringsperspektivet 

visar mer på hur viktig revisorn är. Genom att revisorn har godkänt en rapport ses den 

som mer legitim och trovärdig än om den inte var godkänd. Revisorns uttalande 

säkerställer att redovisningen följer de regler och normer som finns i det samhälle som 

föreligger (Carrington, 2014).  

 

3.5 Professionsteori 

Enligt Brante (2005) har professioner och dess betydelse för samhället varit väl 

omdiskuterat under en lång tid. Selander (1989) beskriver att ordet har sitt ursprung från 

latinet och innebär erkännande, uppgift eller arbete med hög akademisk utbildning. En 

anledning till intresset för detta svårfångade sociala fenomen sägs vara att professioner 

innehar expertkunskaper och att detta är särskilt intressant då vi lever i ett expert- eller 

kunskapssamhälle. Revisorsprofessionen tillhör den grupp av professioner, tillsammans 

med jurister, tekniker och samhällsplanerare, som har makten att påverka lagar och 

regler i samhället. Den gemensamma faktorn för professionerna är de grundar sin 

expertis på vetenskaplig kunskap. Betydelsen av denna kunskap ger ofta dessa 

yrkesgrupper hög status och hög inkomst (Brante, 2005).  
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Brante (2005) menar att forskningen om professioner har haft svårt att komma fram till 

vad som egentligen är dess egenskaper och vad som differentierar begreppet profession. 

Vid högre akademisk utbildning utfärdas ett examensbevis vilket är det som krävs för 

att få vara medlem i det professionella yrkeslivet (Brante, 2005). Parsons (1964) har en 

syn på professioner som att de är ledare för framtiden. Även han lägger vikt vid att 

skickligt använda sin formella utbildning. Han betonar även det måste finnas system 

som kontrollerar att kunskapen används på rätt sätt. Professionella yrkens höga inkomst 

motiveras av att yrkena är viktiga för att samhället ska fungera men även av den 

anledningen att yrkena innebär mycket ansvar och anses komplicerade. Det är därför 

viktigt att rätt människor rekryteras till dessa professioner och då krävs det motivation 

både i form av materiell belöning men även status och prestige (Brante, 2005).  

 

Som tidigare beskrivits har det skett stora förändringar lagmässigt för 

revisionsprofessionen från 1895 fram till idag (Johansson et al., 2005). Kotler och 

Connor (1977) menar att något som utmärker en profession är att det tidigare varit 

noggrant reglerat huruvida det får förekomma kommersiell marknadsföring. Branschen 

är idag i stor förändring och har varit det kontinuerligt under en längre period, detta 

ställer högre krav på att marknadsföra sina tjänster mer och mer (Feldman Barr & 

McNeilly, 2003). Kotler och Connor (1977) menar däremot att även om professionella 

byråer inte kan bortse från marknadsföring om de vill växa eller behålla en stark 

position i framtiden även måste ta hänsyn till att marknadsföra sig på ett sätt som inte 

bryter mot professionens normer.  

 

Synen på revisorsprofessionen är väldigt blandad. Det finns stora skillnader i vad olika 

intressenter förväntar sig av revisorn och vad revisorn egentligen utför. Detta 

förväntningsgap utvecklas över tiden och har förändrats i och med utvecklingen av 

samhället och näringslivet. I och med internationalisering och ett mer komplext 

regelverk har revisorn fått större krav på sig. Det krävs stor kompetens för att kunna 

leva upp till den kvalitetssäkring som krävs (Johansson et al., 2005). Studiens syfte att 

undersöka utfallet för olika spekulationer hör ihop med synen på professionen och hur 

denna påverkar de val revisionsbyråers intressenter gör. Tillsammans med övriga 

teorier ger detta en förklaring till undersökningens utfall.  
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4 Metod 

4.1 Undersökningsmetod 

Den metod som valdes till insamlingen av empiri bestod främst av en tvärsnittsdesign 

där en enkät användes (Bryman & Bell, 2010). Enligt Christoffersen och Johannessen 

(2015) är en enkät bland de vanligaste metoderna för att samla in kvantitativ data. 

Metoden valdes för att kunna generalisera resultatet på hela populationen. Med hjälp av 

en surveyundersökning har information i denna studie samlats in från flera olika 

personer. Data har sedan analyserats för att hitta olika sambandsmönster. Valet att 

använda sig av en enkät berodde på att frågorna och registreringen av svaren är 

nästintill standardiserade och att datan som samlats in innehåller få felaktigheter då 

intervjuareffekter kan undvikas med denna insamlingsmetod. Enkäter har även fördel 

att de är enkla och billiga att administrera (Bryman & Bell, 2010). Förutom en 

surveyundersökningen har data samlats in från årsredovisningar samt statistik från olika 

källor på internet.    

 

Den typ av enkät som användes vid datainsamlingen är en webbenkät då det enligt 

Trost (2012) är ett kostnadseffektivt sätt att samla in data på. Enkäten skickades ut till 

urvalet via mail. Eftersom det inte fanns någon intervjuare närvarande när 

respondenterna fyllt i enkäten gjordes frågorna enkla att förstå och lätta att besvara. 

Större andelen slutna frågor är att föredra då det är lättare att svara på denna typ av 

frågor (Bryman & Bell, 2010). Enkättrötthet kan också undvikas genom att skriva korta 

frågor (Bryman & Bell, 2010). Enkäten bestod därför av tio enkelt formulerade slutna 

frågor.  

 

Enligt Bryman och Bell (2011) innebär kausalitet att undersökningen inte enbart syftar 

till att beskriva hur något är utan även förklara varför det är på det sättet och är en viktig 

faktor för att undersökningen ska hålla god kvalitet vilket uppnås genom att beskriva 

vad som ligger till grund för resultatet. På samma vis är generalisering enligt Olsson 

och Sörensen (2007) viktigt för den kvantitativa studien. Resultatet bör kunna 

appliceras på andra än enbart dem som varit aktuella i undersökningen, det är därför av 

stor vikt att urvalet är representativt. Genom undersökningen vill författarna producera 

ett resultat som är applicerbart på alla små revisionsbyråer i Sverige, därför var urvalet 
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viktigt för att studiens resultat ska vara generaliserbart. Slutligen är det för en 

kvantitativ studie även viktigt med replikerbarhet, det vill säga möjligheten att 

genomföra undersökningen igen och uppnå samma resultat (Bryman & Bell, 2011). 

Författarna ämnar uppnå god replikerbarhet genom att på ett tydligt sätt förklara 

förfarandet både när det gäller insamling av teori och empiri. För att uppnå detta är det 

enligt Bryman och Bell (2011) av yttersta vikt att tillvägagångssättet och metodvalet 

tydligt dokumenteras på ett konkret vis vilket författarna till denna uppsats ämnar göra. 

 

4.1.1 Kritik för enkätstudier 

Det finns stora fördelar med enkäter som nämnts tidigare men trots detta finns såklart 

även nackdelar. Både Bryman och Bell (2011) och Eljertsson (2012) tar upp flera 

nackdelar när det kommer till enkäter jämfört med intervjuer. Vid enkäter går det inte 

att klargöra frågor som respondenten möjligtvis har när det kommer till frågor och 

formulering. Det är därför viktigt att frågorna är tydliga innan de skickas ut. För att 

säkerställa att enkätfrågorna var av god kvalitet innan de skickades ut till 

respondenterna gjordes en pilotstudie. Detta är enligt  Biemer och Lyberg (2003) samt 

Eljertsson (2012) en undersökning som görs för att förbättra studien genom att frågorna 

testas så att de tolkas på rätt sätt. Detta görs i god tid innan studien då det ska finnas 

utrymme att förbättra den (Biemer & Lyberg, 2003). Eljertsson (2012) menar att en 

pilotstudie är viktig att genomföra då andra personer oftast inte uppfattar frågorna på 

samma sätt som de som formulerat dem. Pilotundersökningen gjordes med hjälp av en 

auktoriserad revisor på revisionsbyrån PwC. Därefter gjordes lämpliga förändringar av 

frågorna för att sedan skickas ut. En negativ aspekt av enkäter som Bryman och Bell 

(2011) tar upp är att det inte går att ställa följdfrågor, där av var enkäten som skickades 

ut noga förberedd och eventuella följdfrågor redan uttänkta. Vidare kan det i vissa fall 

även vara så att respondenten kan läsa hela enkäten och att frågorna då ej är oberoende 

av varandra (Bryman & Bell, 2011). Eftersom enkäten i denna undersökning är 

elektronisk går detta att kontrollera. Eljertsson (2012) menar även att det är svårt att 

veta vem som besvarar enkäten något som är oerhört viktigt för att få ett tillförlitligt 

resultat. Den första frågan i enkäten är på grund av detta vilken befattning respondenten 

besitter. För att minska risken för bortfall skickades enkäten ut i god tid vilket gav stort 

utrymme för påminnelser. Detta är enligt Bryman och Bell (2011) och Eljertsson (2012) 

en av de mest kritiska punkterna vid en enkätundersökning. Vidare innehåller det mail 
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som skickades ut ett inledande avsnitt med introduktion av författarna samt 

instruktioner och beskrivning av enkäten, något Bryman och Bell (2011) menar kan 

minska bortfallet. 

 

4.2 Operationalisering 

Enligt Eliasson (2013) handlar operationalisering om att ta fram idéer från teorin, i 

denna studie tas idéer istället fram från debatten som fördes innan avskaffandet av 

revisionsplikten. De idéer som formuleras är dels hypoteser, dels påståenden. Enligt 

Dahmström (2011) är operationalisering den process där begrepp översätts till variabler 

som är mätbara. Vidare menar Eliasson (2013) att det är viktigt att variablerna hjälper 

till att besvara frågeställningen. Med hjälp av informationen bakom hypoteserna och 

studiens påståenden togs begrepp fram som hjälpte till att besvara 

problemformuleringen. Dessa begrepp var även tvungna att vara mätbara för att de 

skulle vara genomförbart att undersöka dem. Det är viktigt enligt Eliasson (2013) att 

veta hur dessa begrepp mäts i undersökningen. För att andra personer ska kunna tolka 

operationaliseringen är det av betydelse att vara väldigt tydlig i förklaringen av hur 

begreppen definieras. När begreppen sedan är definierade är även de variabler som ska 

användas i undersökningen bestämda.  
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Tabell 1. Operationalisering hypoteser  

Hypotes Begrepp Mått  

Hypotes 1: 
H0: Byråstorlek är inte 
relaterat till 
omsättningsförändring  

 
H1: Byråstorlek är 
relaterat till 
omsättningsförändring 

 

Mindre revisionsbyråers 
omsättningsutveckling 
jämfört med större byråers 
(Big 7) 

Bivariat analys 
Oberoende variabel: 
Byråstorlek (Stor/liten: 
dikotom variabel) 

 
Beroende variabel: 
Omsättningsförändring 
(kvot-/intervallvariabel) 

 

Hypotes 2: 
H0: Stadsstorlek är inte 
relaterat till 
omsättningsförändring. 

 
H1: Stadsstorlek är 
relaterat till 
omsättningsförändring 

Jämförelse av 
omsättningsutveckling, ej 
storstad jämfört med större 
städer (Storstockholm, 
Storgöteborg, Malmö)  

Bivariat analys  
Oberoende variabel:  
Stadsstorlek (Storstad/inte 
storstad: dikotom variabel) 

 
Beroende variabel 
Omsättningsförändring 
(kvot-/intervallvariabel) 

Hypotes 3: 
H0: Det finns ingen 
skillnad i omsättningen till 
följd av avskaffandet för 
de små byråerna  

 

H1: Det finns en skillnad i 
omsättningen till följd av 
avskaffandet för de små 
byråerna  

Studie av små byråers 
omsättning mellan år 2009 
och ett genomsnitt av år 
2012-2014 

Univariat analys 
Beroende variabel: 
Omsättningsförändring  

 

Hypotes 4:  
H0: Intäktsbortfallet till 
följd av lagändringen 
ersätts inte av andra 
tjänster 

 
H1: Intäktsbortfallet till 
följd av lagändringen 
ersätts av andra tjänster 

Studie av produktutbudets 
förändring   

Bivariat analys:  
Oberoende variabel: 
Minskning av 
revisionsuppdrag (ja/nej: 
dikotom variabel) 

 
Beroende variabel: 
ersättningstjänster 
(revision, redovisning, 
rådgivning: 
nominalvariabel) 

 
Enkätsvar om 
produktfördelning 
Fråga: 5a och 5b 
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Tabell 2. Operationalisering påståenden  

Påstående  Begrepp Mått 

Påstående 1:  
Företag kommer i viss mån 
fortsätta hålla kontakt med 
sin revisionsbyrå efter 
avskaffandet av 
revisionsplikten.  

Undersökning om byråers 
revisionsklienter fortfarande 
använder sig av revision trots 
att de är undantagna från 
revisionsplikt 

Enkätsvar om 
kunderna som 
fortfarande har kontakt 
med sin revisionsbyrå.  
Fråga: 6a och 6b 

Påstående 2:  
Förändringen har resulterat i 
andra arbetsuppgifter för 
revisorn.  

Undersökning av om revisorer 
upplever att deras 
arbetsuppgifter har förändrats 
sedan lagändringen  

Enkätsvar om 
revisorns 
arbetsuppgifter.  
Fråga: 7a och 7b  

Påstående 3:  
Lagändringen resulterar i att 
efterfrågan på revisorer 
kommer att minska 

Undersökning av 
benägenheten att anställa 
revisorer, att låta auktorisera 
revisorer samt statistik om 
antalet revisorer  

Enkätsvar om 
benägenhet att 
auktorisera och 
anställa. 
Fråga: 8a och 8b, 9a 
och 9b 

 
Statistik om antalet 
revisorer  

 
 
Hypoteserna och de påståenden som har formulerats är framställda utifrån den debatt 

som fördes innan lagändringen år 2010. För att kunna undersöka de hypoteser och 

påståenden som tagits fram har en operationalisering gjorts. Den jämförelse i 

omsättning som har genomförts baseras på omsättningen för byråerna år 2009 samt ett 

genomsnitt av omsättningen för år 2012-2014.   

 

I hypotes 1 görs en jämförelse mellan omsättningen för de revisionsbyråer som svarat 

på enkäten mot stora revisionsbyråer. Det var 52 stycken som svarade på enkäten och 

vid jämförelsen är trots detta enbart 42 stycken av dessa byråer medräknade. Detta 

beror på att 10 av dem inte har verkat inom den satta tidsramen eller att 

årsredovisningarna inte har gått att finna. Hypotes 2 har en uppdelning av 

respondenterna till enkäten gjorts. En jämförelse mellan omsättningen för byråer som 

ligger i en stor stad och byråer som inte ligger i en storstad har genomförts. Storstäder 

har i denna undersökning definierats som Malmö, Storgöteborg och Storstockholm och 

där ligger 17 byråer, 25 byråer ligger inte i en storstad. Vid hypotes 3 har en jämförelse 

mellan omsättningen gjorts på de 42 respondenterna. Vid hypotes 4 samt påstående 1-3 

ligger svaren på enkäten som grund för empirin tillsammans med viss statistik. 
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Hypoteserna som formulerats testas på two-tailed signifikansnivå vilket innebär att de 

beskriver ett samband men inte i vilken riktning sambandet går. Riktningen på 

sambandet diskuteras i empiriavsnittet.  
 
 
4.2.1 Analysmodell 

Nedan presenteras den analysmodell som kommer användas för att binda samman 

debatten, hypoteserna, påståenden och den tidigare behandlade teoretiska 

referensramen. Genom att applicera teorierna på hypoteserna och påståenden ämnar 

uppsatsen finna förklaringar till det resultat som presenteras i kapitel 5 empiri och 

analys. Som det går att urskilja ur modellen kommer flera teorier användas för att 

förklara varje hypotes eller påstående. De hypoteser och påståenden som formulerats är 

baserade på de spekulationer som presenterades i debatten innan 1 juli år 2010.  
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Figur 1. Analysmodell 
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4.3 Urval 

För att ett resultat från ett stickprov ska kunna generaliseras på hela populationen är det 

viktigt att urvalet är representativt. Ett representativt urval är i sin tur ett urval som 

liknar populationen (Bryman & Bell, 2013). Då uppsatsen ämnar undersöka utfallet av 

lagändringen för små revisionsbyråer har en avgränsning satts till att undersökningen 

enbart kommer omfatta revisionsbyråer med 1-9 anställda i hela Sverige. 

Begränsningen 1-9 har valts då detta representerar mindre byråer. Urvalet baseras även 

på uppdelningen på infotorg.se där informationen om byråerna kommer hämtas, källan 

delar upp revisionsbyråer enligt 1-4, 5-9, 10-19 samt 20-49 anställda. 1-4 anställda 

finns på för få revisionsbyråer för att få tillräckligt mycket material genom att enbart 

undersöka det intervallet och 10-19 samt 20-49 är för stora byråer att undersöka.  

 

För att hitta urvalet på infotorg.se gjordes följande sökning: 

Bisnode bransch: Revisionsbyrå 

Juridisk form: Aktiebolag samt handelsbolag  

Antal anställda: 0-4 samt 5-9 

Skatteregistrering: Aktiv 

 

Denna sökning ger 452 träffar på företag som passar för urvalet vilket då är 

undersökningens population. Bisnode bransch valdes istället för SNI-koder eftersom 

indelningen skiljer sig åt mellan de två. Bisnode har revisionsbyråer som en indelning 

vilket SNI-koder inte har på denna hemsida. Den juridiska formen valdes eftersom 

aktiebolag och handelsbolags årsredovisningar går att finna på nätet vilket det i de flesta 

fall inte går med enskilda firmor (Bolagsverket, 2012).  

 

För att beräkna hur stort urvalet bör vara för att det ska vara representativt gjordes 

beräkningar enligt Slovins formel (Sekaran, 2000):  

𝑛 =
𝑁

1+ 𝑁(𝑒!)  

Där e är konfidensintervallet, N är populationen och n ger urvalets storlek. 

Konfidensintervallet 95 % valdes då konfidensintervall enligt Olsson och Sörensen 

(2007) vanligtvis ligger på 95 %, 99 % eller 99.9 %. Populationen ska då enligt Olsson 

och Sörensen (2007) innefatta det verkliga värdet. Beräkningar resulterar i att urvalets 
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storlek bör vara 212. Enkäter skickades därför ut till ett slumpat urval om 212 stycken. 

För att slumpmässigt välja ut de respondenter som skulle få delta i enkäten fördes en 

lista med alla respondenter in i Excel. Här användes slumpfunktionen =rand (svenska 

=slump).  

 

4.4 Datainsamling 

Empirisk data är det som hämtas från verkligheten och kan bland annat delas in i 

primär- och sekundärdata. Primärdata är den data som behöver samlas in genom 

enkäter, intervjuer eller observationer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). I denna 

undersökning har primärdata samlats in via en enkät. En annan typ av primärdata har 

samlats in via årsredovisningar från infotorg.se, detta för att ta reda på respondenternas 

omsättning. Information om var revisionsbyråerna har sin verksamhet har även hämtats 

från infotorg.se. Sekundärdata är data som redan finns insamlad och som finns att tillgå 

i bland annat databaser och register (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 

Sekundärdata kan vidare delas in i data som har samlats in av andra forskare eller annan 

offentlig data som till exempel staten eller kommuner har samlat in till sin egen 

verksamhet. Det finns en rad olika fördelar med att använda sig av sekundärdata, det 

sparar tid och pengar, datan kan vara av hög kvalitet och genom en förnyad analys av 

tidigare insamlad data kan nya tolkningar av befintlig data göras (Bryman & Bell, 

2013). I denna undersökning har sekundärdata samlas in på flera olika sätt. Statistik 

över omsättningen för revisionsbranschen har samlats in genom mail från statistiska 

centralbyrån och statistik från upplysningscentralen samt revisorsnämnden har samlats 

in från deras respektive hemsidor.  

 

Enkäterna utformades med hjälp av webbenkater.com. Enkäten innehöll 10 huvudfrågor 

med vissa följdfrågor (Bilaga 2). Frågorna utformades efter de hypoteser och 

påståenden som tagits fram från debatten, samt ställdes det även inledande frågor som 

avgör om enkätsvaret går att använda. De kriterier som ställdes för respondenten var att 

de har en befattning inom en revisionsbyrå (fråga 1), att de har arbetat med sin 

huvudsakliga uppgift i mer än fem år (fråga 2) samt att byrån har funnits längre än sex 

år (fråga 3). Dessa kriterier sattes för att få ett svar som är rättvisande, personer som 

inte jobbat i branschen genom lagändringen eller byråer som startats efter besitter inte 
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den kunskap som krävdes för att svara rättvisande på frågorna i enkäten, analys av detta 

sker i avsnitt 4.4.1 bortfallsanalys.  

 

När enkäterna skickades ut via webbenkater.com uppstod ett externt bortfall, vilket är 

de som ej medverkar i undersökningen (Ejlertsson, 2012). Initialt valde 19 stycken att ej 

medverka i enkätundersökningen genom att de tidigare meddelat detta till tjänsten, 

enkäten skickades därför inte till dem. Vidare blev bortfallet sex stycken som via mail 

svarade att de ej önskade delta eller av annan anledning inte kunde svara, dessa 

respondenter räknas med i svarsfrekvensen men deras svar är oanvändbara. Bortfallet 

blev 173 stycken. Detta resulterade i en svarsfrekvens om 18,4%. I och med den relativt 

låga svarsfrekvensen skickades påminnelser ut till de som inte svarat. Efter detta blev 

svarsfrekvensen istället 27,4% och bortfallet 154 stycken. Enligt Jan Trost (2012) bör 

en enkätundersökning leda till en svarsfrekvens mellan 50-75%, enkättjänsterna survey 

monkey och the art of planning har en annan syn på svarsfrekvenser när det kommer till 

webbenkäter. Survey monkey (2016) menar att svarsfrekvensen ofta hamnar mellan 20-

30% men ibland endast 10-15%. The art of planning (2016) menar att en svarsfrekvens 

på 30-60% är att vänta vid enkäter via webben. Eftersom dessa hemsidor erbjuder 

tjänster för enkätutskick är det trovärdigt att lita på de procentsatser de presenterar.  

 

Förutom externt bortfall finns även internt bortfall, detta är när vissa frågor i enkäten 

inte besvarats (Eljertsson, 2012). Det faller sig naturligt att det finns ett visst internt 

bortfall i frågorna då vissa frågor har följdfrågor som endast kan besvaras beroende på 

tidigare svar. I enkäten är det även två respondenter som ej svarat på en följdfråga trots 

att de skulle det, vilket även är en form av internt bortfall.  

 

4.4.1 Bortfallsanalys 

I och med bortfallet gjordes en bortfallsanalys som enligt Trost (2012) ska göras i de 

fall då svarsfrekvensen inte är mycket hög. En bortfallsanalys innebär enligt Trost 

(2012) och Eljertsson (2012) att materialet som samlas in jämförs med urvalet. 

Statistiska Centralbyrån (SCB) (2008) påpekar även vikten av en bortfallsanalys. I 

denna studie är det av stor vikt att urvalet är jämt fördelat mellan respondenter i storstad 

och inte storstad samt att respondenterna representerar omsättningen i urvalet. 

Omsättningen är av särskild vikt eftersom det finns risk att de som svarat på enkäten 
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motsvarar en del ur urvalet som har högre eller lägre omsättning än genomsnittet för 

hela urvalet och blir då missvisande för resultatet.  

 

Tabell 3. Omsättning för hela urvalet jämfört med omsättning för de som svarat på 
enkäten (tkr) 

 Omsättning 
[hela urvalet] 

Omsättning 
[Svarat på enkät] 

Mean 
N 
Std. Deviation 

3699,085 
212 
2441,3346 

4042,923 
52 
2484,5583 

 

För att ta reda på om omsättningen är rätt fördelat mellan urvalet och de som svarat på 

enkäten gjordes ovanstående analys. Analysen är baserad på 2014 års omsättning för 

samtliga byråer i urvalet för att ge en bild av hur omsättningen är fördelad. Det går att 

se i tabell 3 att medelvärdet för omsättningen för hela urvalet är 3699,085 och att 

medelvärdet för omsättningen för de som svarat på enkäten är 4042,923. Det går även 

att se att standardavvikelserna för hela urvalet och de som svarat på enkäten är mycket 

lika. Detta innebär att de båda avviker på samma sätt från medelvärdet. Att medelvärdet 

och standardavvikelsen visar sig vara liknande innebär att de som svarat på enkäten är 

representativa för urvalet.  

 

Tabell 4. Storstad eller inte storstad för hela urvalet 

 Frequency Percent Valid percent Cumulative 
percent 

Inte storstad  
Storstad  
Total   

135 
77 
212 

63,7 
36,3 
100,0 

63,7 
36,3 
100,0 

63,7 
100 

 

Tabell 5. Storstad eller inte storstad för de som svarat på enkäten 

 Frequency Percent Valid percent Cumulative 
percent 

Inte storstad  
Storstad  
Total 
Missing   

Total 

30 
22 
52 
160 
212 

14,2 
10,4 
24,5 
75,5 
100,0 

57,7 
42,3 
100,0 

57,7 
100,0 
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I tabell 4 och 5 jämförs hela urvalet gentemot de som svarat på enkäten i avseende om 

revisionsbyråerna är belägna i en storstad eller inte. För hela urvalet ligger 36,3% av 

byråerna i en storstad medan samma siffra för de som svarat på enkäten är 42,3%. Detta 

tolkar författarna som att den grupp som svarat på enkäten är väl överensstämmande 

med hela urvalet, både i avseende omsättning och geografisk placering, och ger där med 

ingen snedvriden analys. 

 

4.5 Analysmetod 

Analysen av empirin har främst gjorts i SPSS. Kodningen av enkät och statistik från 

årsredovisningar har gjorts i Excel innan analys i SPSS. För att ha möjlighet att 

genomföra testerna har beroende och oberoende variabler bestämts för hypotes 1-

4.  Den oberoende variabeln är den variabel som påverkar den beroende variabeln 

(Djurfeldt et al., 2010).  Hypotes 1, 2 och 4 presenteras med hjälp av bivariat analys. 

Bivariat analys användes för att ta reda på hur två variabler är relaterade till varandra 

(Bryman & Bell, 2011). Vid analys av hypotes 1 och 2 har ett Spearman’s rho test 

genomförts. Detta test har valts eftersom en dikotom variabel tillsammans med kvot/-

intervallvariabel har undersökts. Vid analys av hypotes 4 har en korstabell och ett Chi-

square test tagits fram. Testet valdes eftersom det är en nominal variabel som testas 

tillsammans med en dikotom variabel.  Hypotes 3 analyseras med hjälp av univariat 

analys. Ett paired sample t-test har genomförts för att kunna visa ett samband mellan 

två olika mättillfällen (Bryman & Bell, 2011).  

 

Påstående 1-3 presenteras med hjälp av deskriptiv statistik där frekvenstabeller 

presenterar svaren på enkäten. 

 

Statistisk signifikans hjälper forskaren att veta hur säkert det är att stickprovet kan 

generaliseras på den population stickprovet är hämtat från. Den statistiska signifikansen 

säger också hur stor sannolikheten är att en slutsats om ett samband kan dras trots att ett 

samband mellan variablerna inte finns (Bryman & Bell, 2013). Signifikansnivån kan 

enligt Eljertsson (2012) sättas till 5 % i de flesta fall och därför har en statistisk 

signifikansnivå till denna undersökning satts till 0,05-nivån. Detta innebär att om 100 

stickprov tas är det högst 5 stycken som visar ett samband som sen inte kan hittas i 

populationen. Vidare om resultatet är statistisk signifikant på 5 % -nivån kan 
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nollhypotesen förkastas och sambandet beror då med störst sannolikhet inte av en slump 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Materialet som har samlats in från respondenternas årsredovisningar har analyserats 

genom att jämföra omsättningen år 2009 mot ett genomsnitt av omsättningen år 2012-

2014. År 2012-2014 användes för att alla revisionsbyråers årsredovisningar för år 2015 

ännu inte registrerats hos alla företag på infotorg.se.  

 

4.6 Kvalitetsmått 

När det kommer till den kvantitativa metodansatsen är validitet och reliabilitet de två 

viktigaste kriterierna för kvalitetsmätning och som tillsammans med replikerbarhet 

utgör de tre viktigaste kriterierna för företagsekonomisk forskning. Validitet handlar om 

att det som avses mätas faktiskt mäts. Reliabilitet berör problemet gällande hur väl det 

går att lita på det resultat som framställs (Bryman & Bell, 2013).  

 

När det kommer till studien och hur god validitet ska uppnås måste författarna medvetet 

se att de mått som ämnas mätas mäts. Det som studeras kan ha ändrats på grund av 

andra faktorer än lagändringen år 2010. Exempelvis går det inte med säkerhet fastställa 

att en revisionsbyrås omsättning sjunkit på grund av lagändringen. Däremot går det att 

dra den slutsatsen om det påvisas att det går att se samma trend hos större delen av 

urvalet samt att detta är direkt kopplat till samma tid som för lagändringen. Genom att 

föra den här typen av diskussion gällande måtten uppnås god validitet.  

 

Att en undersökning uppnår god reliabilitet innebär att samma resultat går att uppvisa 

vid flera mätningar (Olsson & Sörensen, 2007). Detta undersöks genom stabilitet, intern 

reliabilitet samt interbedömmarreliabilitet (Bryman & Bell, 2013). För att uppnå god 

reliabilitet tar författarna de tre viktiga faktorerna stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömmarreliabilitet i beaktan. När det kommer till hur stabilt resultatet är går det 

att konstatera att det inte är stabilt. Yrket och professionen är i ständig förändring och 

kan se helt annorlunda ut ett år från nu. Det är däremot fortfarande intressant att se hur 

lagändringen har påverkat professionen och revisionsbyråerna fram tills nu, även om 

resultatet inte kommer att gälla flera år framöver. Författarna undviker att ställa öppna 

frågor och kommer där av inte ha problem med interbedömmarreliabilitet (Bryman & 
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Bell, 2013). Intern reliabilitet uppnås genom att en utförlig operationalisering görs där 

det går att se att begrepp och mått hänger ihop (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

 

4.7 Etiska överväganden 

När det kommer till samhällsvetenskaplig forskning och etik görs ingen skillnad på om 

det är en kvalitativ eller kvantitativ studie som genomförts (Olsson & Sörensen, 2007). 

Enligt Bryman & Bell (2013) finns det fem olika etiska principer som gäller för svensk 

forskning och som även denna studie tagit hänsyn till. Dessa etiska principer är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet och falska förespeglingar.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) och Olsson och Sörensen (2007)  uppnås 

informationskravet genom att alla personer som undersökningen görs på har fått ta del 

av information om undersökningens syfte vilket i denna studie har uppfyllts genom att 

respondenterna i mailet med enkäten fick information om vad undersökningen ämnar ta 

reda på. För att samtyckeskravet ska vara uppfyllt måste alla som deltar i 

undersökningen veta att de deltar frivilligt och att de när som helst får avbryta (Bryman 

& Bell, 2013). Eftersom studien använder sig av en enkätundersökning som mailades ut 

valde de som mottagit mailet om de ville svara eller inte. När det gäller 

konfidentialitets- och anonymitetskravet uppnås det genom att materialet som samlas in 

förvaras så att ingen obehörig kan komma år det (Olsson & Sörensen, 2007). Då svaren 

på enkäten registrerades på en hemsida är det bara forskarna som har haft tillgång till 

inloggningen och som kunnat ta del av materialet. Nyttjandekravet uppfylls enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015) genom att det insamlade materialet enbart 

används för den undersökning som det är ämnat för. Kravet uppfylldes genom att 

materialet som samlats in enbart användes för denna kandidatuppsats. Enligt Bryman & 

Bell (2013) uppnås kravet falska förespeglingar genom att forskarna inte ger felaktig 

information om undersökningen till respondenterna. De som ingått i urvalet har fått 

information om vad undersökningen ämnat ta reda på via mail och ingen dold baktanke 

har funnits.  
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5 Empiri & Analys 
Nedan presenteras den insamlade empiriska datan med efterföljande analys. Avsnitten 

är uppdelade efter den analysmodellen presenterad i avsnitt 4.2.1 där en gruppering 

görs efter hypoteser och påstående. Vissa hypoteser och påståenden analyseras 

tillsammans då dessa har samma teoretiska förankring.  

 

5.1 Presentation av studiens respondenter 

Nedan följer en presentation av studiens respondenter. I denna studie finns det fyra 

viktiga aspekter för att enkätsvaren ska vara möjliga att tillämpa vid analysen.    

 

• Befattning inom en revisionsbyrå  

• Respondenten har arbetat innan lagändringen  

• Byrån har funnits innan lagändringen 

• Jämn spridning mellan byråer i storstad och inte i storstad   
 
Tabell 6. Analyserade bakgrundsvariabler 

Variabel  Kategorier 

Huvudsaklig 
befattning  

Auktoriserad revisor; Godkänd revisor; Revisor; 
Auktoriserad redovisningskonsult; Redovisningskonsult; 
Rådgivning; Annan  

Erfarenhet av 
befattningen  

Mindre än 1 år; 1-5 år; 6-10 år; 11-15 år; Mer än 15 år 

Byråns start  Tidigare än 1980, 1980-1990; 1991-2000; 2001-2010; 2010 
och framåt 

 

  

Läge; storstad eller 
inte storstad  

(Svar insamlat via infotorg.se, ej via enkät)  
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Tabell 7. Procentuell andel svarande fördelat på huvudsaklig befattning 

Befattning Svarsandel (%)  

Auktoriserad revisor  36,5 

Godkänd revisor  25 

Revisor 7,7 

Auktoriserad redovisningskonsult  15,5 

Redovisningskonsult  13,5 

Rådgivning  0 

Annan  1,9 

 
 

Tabell 8. Procentuell andel svarande fördelat på erfarenhet av befattningen 

 

 

 

Tabell 9. Procentuell andel svarande fördelat på när byrån startades 

Byrån startades  Svarasandel (%)  

Tidigare än 1980 17,3 

1980-1990 17,3 

1991-2000 17,3 

2001-2010 26,9 

2010 och framåt  21,2 

 
 

Erfarenhet av befattningen  Svarsandel (%) 

Mindre än 1 år 0 

1-5 år 7,7 

6-10 år 21,2 

11-15 år 9,6 

Mer än 15 år  61,5 
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Tabell 10. Procentuell andel byråer belägna i storstad eller inte i storstad 

Läge  Procentuell andel (%) 

Storstad  42,3 

Inte storstad  57,7 

 
 
Av tabell 7 går det att utläsa att det är ungefär 70 % revisorer som har svarat på 

enkäten, en undersökning av respondenternas svar visade att över 95 % börjat arbeta 

med revision innan lagändringen och ungefär 80 % av de som svarat har arbetat med 

yrket i över 10 år (tabell 8). I tabell 9 går det att se att ungefär 80 % av de som svarat 

arbetat på en byrå som startats tidigare än 2010. Vid den empiriska analysen tas hänsyn 

till om respondenter arbetat genom lagändringen eller inte. Författarna definierar 

storstad som Storstockholm, Storgöteborg och Malmö. Vid kontroll av spridningen 

visade det sig att ungefär 40 % låg i storstäder medan 60 % inte gjorde det (tabell 10).  

 

5.2 Hypotesprövning 

5.2.1 Hypotes 1 

H0: Byråstorlek är inte relaterat till omsättningsförändring 

H1: Byråstorlek är relaterat till omsättningsförändring  

 

Nedan presenteras tabeller som illustrerar utfallet av undersökningarna där omsättning 

för stora byråer (Big 7) och små byråer studerats genom ett Spearman’s rho test.  

 

För att se hur byråernas omsättning förändrats genomfördes nedanstående analys:  
 

Tabell 11. Omsättningen och förändringen för de små undersökta revisionsbyråerna 

Små revisionsbyråer Omsättning (kr) 

Total omsättning små revisionsbyråer år 2009 131 568 750 

Total omsättning små revisionsbyråer genomsnitt år 2012-2014 159 760 648 

Förändring i omsättning 28 191 898 

Procentuell förändring omsättning (%) 21 % 
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Tabell 12. Omsättningen och förändringen för Big 7 

Stora Revisionsbyråer (Big 7) Omsättning (kr) 

Total omsättning Big 7 år 2009 12 063 618 000 

Total omsättning Big 7 genomsnitt år 2012-2014 13 481 350 667 

Förändring i omsättning 1 417 732 667 

Procentuell förändring i omsättning (%) 12 % 

 

I tabell 11 och 12 går det att se den förändring i omsättning som skett hos byråerna. 

Detta visar att mindre byråers omsättning har ökat med 21 % medan stora byråers 

omsättning enbart ökat med 12 %. Där med går det att dra slutsatsen att mindre byråer 

inte drabbas mer av avskaffandet än de större byråerna vilket det debatterades om innan 

lagändringen. 

 

Tabell 13. Korrelation för typen av byrå och omsättningsförändring i % 

	   	   	   Typ av byrå % 
Spearman’s rho Typ av byrå Correlation Coefficient 

Sig. (2-tailed) 
N 

1,000 
. 
49 

-,007 
,964 
46 

 Procentuell 
förändring 
omsättning 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

-,007 
,964 
46 

1,000 
. 
46 

 

I tabell 13 går det först och främst att se att 49 byråer undersöktes, 42 av de mindre 

revisionsbyråerna och 7 större revisionsbyråer. 39 små revisionsbyråer är med i 

uträkningen (procentuell förändring omsättning) vilket beror på att 3 byråer togs bort då 

de inte uppvisat någon omsättning år 2009 samt att det för 10 byråer inte gick att hitta 

deras årsredovisning. Vidare går det att se att det råder en mycket svag negativ 

korrelation mellan typ av byrå och omsättningsförändring. Detta utläses av att värdet 

0,007 är negativt. Ett negativt värde på korrelationen innebär att den ena variabeln 

uppvisar stora värden medan den andra variabeln uppvisar små värden, det är dock i 

detta fall mycket svagt. Ett two-tailed signifikanstest gjordes därför att hypoteserna inte 

påvisar vilken riktning förändringen går i. Signifikanstestet (0,964) visar att H0 inte går 

att förkasta och det är där med inte statistiskt säkerställt att det finns en skillnad i 

omsättning hur stora och små byråer påverkas av avskaffandet. 

 



  
 

45 
 

5.2.2 Hypotes 2 

H0: Stadsstorlek är inte relaterat till omsättningsförändring  

H1: Stadsstorlek är relaterat till omsättningsförändring  
 

I hypotes 2 har de revisionsbyråer som svarat på enkäten analyserats, 17 av byråerna 

ligger i en storstad och 25 av dem ligger inte i en storstad. För att illustrera 

omsättningsökningen eller minskningen presenteras nedan en tabell med procentuell 

förändring i omsättning, tabell 14 och 15, och ett Spearman’s rho test, tabell 16. 

Nedan presenteras den procentuella förändringen av omsättningen för små byråer 

belägna antingen i en stor stad eller inte i en stor stad.  

 

Tabell 14. Omsättning och förändring för små byråer utanför storstad 

Små byråer belägna utanför storstäder Omsättning (kr) 

Total omsättning för små byråer belägna utanför storstäder 2009 79 910 588 

Total omsättning för små byråer belägna utanför storstäder 

genomsnitt 2012-2014 

97 723 462 

Förändring i omsättning 17 812 874 

Procentuell förändring i omsättning (%) 22 % 

 

Tabell 15. Omsättning och förändring för små byråer belägna i en stor stad 

Små byråer belägna i en stor stad Omsättning (kr) 

Total omsättning för små byråer belägna i storstäder 2009 51 658 162 

Total omsättning för små byråer belägna i storstäder genomsnitt  62 037 186 

2012-2014  

Förändring i omsättning 10 379 024 

Procentuell förändring i omsättning (%) 20 % 

 

Ett Spearman’s rho test görs för hypotes 2 på samma grunder som för hypotes 1 för att 

undersöka om nollhypotesen ska förkastas eller inte. I testet har 42 byråer undersökts 

men det är bara 39 byråer som är med i uträkningen (procentuell förändring omsättning) 

på grund av att de inte haft någon omsättning 2009. Av testet går det att utläsa att 

korrelationen är svagt negativ (-0,009). Nollhypotesen går inte att förkasta då 
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signifikansnivån ligger på 0,954 vilket är långt över 0,05. Dessa resulterar i att 

stadsstorlek inte är relaterat till omsättningsförändring.  

 

Tabell 16. Korrelation för revisionsbyråns läge och omsättningsförändring i % 

   Revisionsbyråns 
läge  

Procentuell 
förändring 

Spearman’s rho Revisionsbyråns 
läge 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

1,000 
. 
42 

-,009 
,954 
39 

 Procentuell 
förändring 
omsättning 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

-,009 
,954 
39 

1,000 
. 
39 

 

 

Tabellerna (14 och 15) visar att omsättningen för byråer som inte är belägna i en stor 

stad har ökat med 22 % och omsättningen för små byråer som är belägna i en stor stad 

har ökat med 20 %. Detta bekräftar de tester som utförts (tabell 16) om att 

nollhypotesen ska behållas och det finns inte en skillnad i omsättning beroende på om 

revisionsbyrån ligger i en stor stad eller inte. 

 

5.2.3 Hypotes 3 

H0: Det finns ingen skillnad i omsättningen till följd av avskaffandet för de små 

byråerna  

H1: Det finns en skillnad i omsättning till följd av avskaffandet för de små byråerna  

 

Tabell 17 visar att det är 42 revisionsbyråer som har analyserats och under “mean” visas 

medelvärdena för dessa revisionsbyråers omsättning år 2009 och medelvärdet för 

byråernas genomsnittliga omsättning år 2012-2014. Ett paired sample t-test valdes 

därför att ett samband mellan 2009 och den genomsnittliga omsättningen 2012-2014 

ska kunna påvisas eller avfärdas.  
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Tabell 17. Paired sample t-test: samband mellan omsättning 2009 och genomsnittlig 
omsättning 2012-2014 del 1 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 
mean 

Omsättning 2009 
Genomsnittlig 
omsättning 2012-2014 

3 132 589,29 
 
3 803 824,952 

42 
 
42 

2 465 063,036 
 
2 690 711,235 

380 367,484 
 
415 185,7574 

 

Tabell 18. Paired sample t-test: samband mellan omsättning 2009 och genomsnittlig 
omsättning 2012-2014 del 2 

	   Paired…	   	   	   	  
 95 % confidence 

intervall of 
the… 

   

 Upper t df Sig. (2-tailed) 
Omsättning 2009 
Genomsnittlig omsättning  
2012-2014 

 
-11 326,9509 

 
-2,054 

 
41 

 
,046 

 

I tabell 17 visas medelvärdet för omsättningen 2009 och den genomsnittliga 

omsättningen 2012-2014 under rubriken “mean”. Medelvärdet för omsättningen år 2009 

är lägre än omsättningen 2012-2014. Detta visar att omsättningen har ökat från det 

första till det andra mättillfället. Eftersom värdet under Sig. (2-tailed) i tabell 18 är 

mindre än 0,05 är skillnaden mellan mättillfällena signifikant. Nollhypotesen för 

hypotes 3 är att det inte finns någon skillnad i omsättning till följd av avskaffandet för 

de små byråerna. Nollhypotesen kan förkastas vilket innebär att det statistiskt går att 

säkerställa att det är skillnad i omsättningen mellan år 2009 och år 2012-2014 för 

byråerna. Genom att studera medelvärdet går det att utläsa att omsättningen har ökat 

från första till andra mättillfället. Detta tyder på en positiv omsättningsutveckling för de 

små byråerna. En parallell kan även dras till omsättningsutvecklingen för hela 

revisionsbranschen, vilket styrker att omsättningsutvecklingen är positiv (Bilaga 3).  

 

5.2.4 Analys av hypotes 1, 2 och 3 

Materialet som ovan presenteras i avsnitt 5.2.1 samt 5.2.2 har stora likheter. Båda 

hypotesprövningarna uppvisar svag negativ korrelation och signifikansvärden som 

innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Detta innebär att det inte statistiskt går att 

säkerställa att byråstorlek eller statsstorlek är relaterat till omsättningsförändring till 
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följd av avskaffandet av revisionsplikten. Spekulationerna innan avskaffandet antydde 

att storleken på byrån skulle ha betydelse för avskaffandets påverkan. För hypotes 1 har 

små byråers omsättning, i motsatts till vad spekulationerna antydde, procentuellt haft en 

större ökning jämfört med stora byråer.  När det kommer till byråns placering 

signalerade spekulationerna innan 1 juli 2010 att det är byråer som inte ligger i en stor 

stad vars omsättning kommer drabbas hårdast då de skulle ha svårt att anpassa sig. 

Hypotes 2 uppvisar att det inte finns någon nämnvärd procentuell skillnad i 

omsättningsförändring beroende på om byrån ligger i en stor stad eller inte.  

 

Spekulationerna som rådde före avskaffandet menade att små revisionsbyråer, på 

samma sätt som i England, kommer vara de som drabbas hårdast av lagändringen. 

Analysen av det empiriska materialet för hypotes 3 i avsnitt 5.2.3 visar, som 

spekulationerna antydde, att det finns en signifikant skillnad i omsättningen för de små 

byråerna före och efter avskaffandet. Däremot visar analysen att de små byråerna har 

haft en positiv omsättningsutveckling, tvärt emot vad spekulationerna 

signalerade.  Detta styrks även av att hela branschens omsättningsutveckling har haft en 

stark uppåtgående trend sedan 2009, det går inte att urskilja någon omsättningsnedgång 

för branschen till följd av lagändringen 2010. Detta behöver i sin tur inte betyda att de 

små revisionsbyråerna haft samma omsättningsutveckling som branschen uppvisar då 

denna är starkt påverkad av de största aktörerna på marknaden (Big 7). Den empiriska 

analysen visar dock att de små byråerna följer samma omsättningstrend som hela 

branschen. 

 

Detta innebär att utfallet av de spekulationer som fanns före avskaffandet av 

revisionsplikten inte infriades gällande hypotes 1, 2 och 3.  

 

Grunden till att de små revisionsbyråernas omsättning inte påverkats negativt av 

avskaffandet, oberoende av stadsstorlek, på det sätt som spekulerades om innan 2010 

kan tyda på att de små aktiebolagens fortsatta vilja att nyttja revision. Detta kan 

förklaras genom ett agent- och principalförhållande där aktiebolaget är agent och dess 

intressenter är principaler. Enligt Phillips et al. (2003) räknas inte bara aktieägare till 

företaget som intressenter utan även andra aktörer som har ett intresse i aktiebolaget hör 

till denna grupp.  Det är inte bara huvudägarnas behov som måste tillgodoses utan det 

finns enligt Lundahl och Skärvad (1982) och Jones och Hill (1992) ett behov hos andra 
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aktörer med intresse i företaget som också måste uppfyllas, så som kreditgivare, 

anställda och så vidare. Revisorn utgör enligt Artsberg (2005) en oberoende tredje part 

som kan säkerställa för principalen att agenten (aktiebolaget) inte agerar i egennytta på 

bekostnad av principalen. Post et al. (2002) menar att aktiebolaget är beroende av sina 

intressenter samtidigt som intressenten är beroende av aktiebolagets prestationer. 

Aktiebolaget och intressenten hamnar i ett beroendeförhållande enligt Ehrlemark 

(1970), detta beroendeförhållande måste vara på lika villkor för att relationen ska 

fungera. Eisenhardt (1989) menar att det är svårt för principalen att veta vad agenten 

faktiskt gör vilket är grunden till att det uppstår problem.  Eftersom aktiebolaget är 

beroende av sina intressenter och intressenterna är beroende av aktiebolaget måste en 

oberoende tredje part vara del av förhållandet för att inte informationsassymetri ska 

uppstå, vilket enligt Carrington (2014) är grunden till att revision behövs.   

 

Det förhållande som finns mellan aktiebolaget (agenten) och intressenten (principalen) 

handlar om legitimitet och måste enligt Suchman (1995) kontinuerligt underhållas. 

Intressenter kommer inte anse aktiebolaget legitimt om de inte har en oberoende tredje 

part som motverkar risken för informationsassymetri. Informationsassymetri gör enligt 

Carrington (2014) så att intressenten inte kan lita på aktiebolaget och enligt Jensen och 

Meckling (1976) finns det en risk att aktiebolaget agerar i egen vinnings skull. Detta 

skulle i förlängningen resultera i att aktiebolaget har mer att vinna på att ha en revisor 

trots kostnadsaspekten då det ökar trovärdigheten inför intressenterna. Revisorn och 

revisionen är den kvalitetssäkrande åtgärd som intressenterna kan förlita sig på. 

Intressenter kommer efterfråga legitimitet hos aktiebolagen oberoende av deras storlek. 

Eftersom små revisionsbyråer i större utsträckning representerar små aktiebolag 

(Carrington, 2010) innebär detta att de små revisionsbyråerna inte kommer påverkas i 

den omfattning som det spekulerades om innan avskaffandet. Samma resonemang går 

att hänföra på utfallet att stadsstorlek inte påverkar byråns omsättningsförändring efter 

avskaffandet.  

 

En annan viktig aspekt för att förklara aktiebolagens frivilliga användning av revision 

handlar om att det i deras verksamma bransch är normaliserat. Detta menar Deegan och 

Unerman (2011) ligger till grund för att företagen väljer att fortsätta använda revision, 

om företagen går emot branschnormen kommer deras legitimitet ta skada. De små 

aktiebolagen fortsätter att använda sig av revision för att inte tappa sin legitimitet som 
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enligt O’Donovan (2002) är svårare att bygga upp på nytt än att behålla. De små 

aktiebolagen vågar inte säga upp sina revisionsavtal med risk för att förlora 

legitimiteten gentemot intressenterna. Denna risk gör att aktiebolagens nytta av revision 

överväger kostnadsaspekten.  

 

5.2.5 Hypotes 4 

H0: Intäktsbortfallet till följd av lagändringen ersätts inte av andra tjänster 

H1: Intäktsbortfallet till följd av lagändringen ersätts av andra tjänster 

 

På frågan gällande om revisionsuppdragen minskat sedan lagändringen svarade 52 

respondenter vilket även är den totala svarsfrekvensen på enkätundersökningen. 63,5% 

uppger att deras revisionsuppdrag har minskat sedan lagändringen medan 36,5% har 

uppgett att deras uppdrag inte har minskat. Nedan presenteras vilka tjänster (av de som 

uppgett att deras revisionsuppdrag minskat) som ersätter inkomstbortfallet. 

 

Tabell 19. Vad ersätts inkomstbortfallet av? 

 

Frequency Percent Cumulative  

Revision 5 15,2 15,2 

Redovisning 15 45,4 60,6 

Rådgivning 12 36,4 97 

Inget 1 3 100 

 
För att se om det finns något signifikant samband mellan intäktsbortfall och att ersätta 

detta med andra tjänster gjordes ett chi-square test för att se om nollhypotesen går att 

förkasta eller inte. Chi-square testet valdes därför att en dikotom variabel och en 

nominalvariabel studeras. Eftersom variablerna i testet då är kvalitativa är ett chi-square 

test för att undersöka detta enligt Djurfeldt (2012) det obestridligt mest använda 

hjälpmedlet, detta styrks även av Bryman & Bell (2011) som även de menar att testet 

ska användas vid dessa situationer. För att resultatet ska vara tillförlitligt måste enligt 

Djurfeldt (2012) ett exact test inom Chi-square testet användas när över 20 % av 

cellerna har ett förväntat värde som är mindre än 5. I detta chi-square test är detta värde 

50 % vilket innebär att signifikansen läses av vid exact sig. (2-sided). 
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Tabell 20. Chi-square test: samband mellan intäktsbortfall och benägenhet att ersätta 
detta med andra tjänster 

 Value Df Asymptotic 
significance 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Point 
Probability 

Pearson Chi-Square 
Likelihood Ratio 
Fisher´s Exact test 
Linear-by-Linear 
Association 
N of Valid Cases 

52,000a 

68,271 
56,632 
39,298b 

 
52 

4 
4 
 
1 

,000 
,000 
 
,000 

,000 
,000 
,000 
,000 
 

 
 
 
,000 

 
 
 
,000 

a. 5 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,37.  
b. The standardizec statistic is 6,269.  

 

Testet visar att signifikansnivån är 0,000 vilket innebär att p<0,005, detta gör att H0 kan 

förkastas således går det att statistiskt säkerställa att intäktsbortfallet till följd av 

lagändringen ersätts av andra tjänster.   

 

5.2.6 Analys av hypotes 4 
 
De spekulationer som fanns före avskaffandet år 2010 antydde att andra tjänster skulle 

efterfrågas av revisionsbyråerna. I avsnitt 5.2.5 presenteras ett signifikanstest som 

innebär att H0 kan förkastas, följaktligen är det statistiskt säkerställt att 

inkomstbortfallet för de små revisionsbyråerna ersätts av andra tjänster.  

 

Detta innebär att utfallet av de spekulationer som fanns före avskaffandet av 

revisionsplikten infriades gällande hypotes 4.  

 

Anledningen till att revisionsbyråerna nu erbjuder andra tjänster är att de små 

aktiebolagen efterfrågar andra tjänster än enbart revision. Om byråerna inte ska förlora 

intäkter måste de möta denna efterfråga genom att skapa andra tjänster som matchar det 

de mindre aktiebolagens efterfrågan. Eftersom det går att se (tabell 11) att omsättningen 

har ökat för de små revisionsbyråerna samtidigt som revisionsuppdragen minskat 

(avsnitt 5.2.5) kan detta tolkas som att aktiebolagen efterfrågar andra tjänster från 

revisionsbyråerna för att intressenterna ska anse aktiebolaget som legitimt samt att en 

oberoende part varit närvarande. Som tidigare nämnts är grunden till detta att 



  
 

52 
 

aktiebolagen måste möta sina intressenters efterfrågan av legitimitetsskapande 

aktiviteter.  

 

Grunden till att aktiebolag väljer att använda sig av revisionsbyråers tjänster kan vara, 

som diskuterats tidigare att de vill skapa legitimitet. Valet av revisor för att skapa 

legitimitet grundar sig i att revisorn är en profession med stark ställning. Professionen 

grundas enligt Selander (1989) i hög akademisk utbildning och Brante (2005) menar att 

revisorer befinner sig på en högre nivå i samhället med kunskap som värderas högt. 

Carrington (2014) menar att det räcker att en revisor sätter sitt godkännande på en 

rapport från aktiebolaget för att denna ska ses som trovärdig inför intressenten. När nu 

revision inte är lagstadgat kan aktiebolaget själv välja de legitimitetsskapande tjänster 

som är relevanta. Förutom att revisorn används för att skapa legitimering skapar även 

revisorn enligt Carrington (2014) en trygghet för aktiebolaget.  

 

Denna förändrade efterfrågan på legitimitetsskapande aktivitet ställer nya krav på 

revisionsbyråerna. Feldman Barr & McNeilly (2003) menade redan för flera år sedan att 

branschen var i förändring och att den varit det under en lång tid. För att fortsätta vara 

framgångsrika i branschen måste professionen förändras i takt med förväntningarna. 

Kotler och Connor (1977) påpekar vikten av att byråerna marknadsför de tjänster de 

erbjuder på ett sätt som överensstämmer med de normer som finns inom 

revisorsprofessionen. Om de små revisionsbyråerna inte anpassar sig dels efter sina 

intressenter (de små aktiebolagen), dels efter de normer som finns inom sin profession 

kommer revisionsbyråns legitimitet skadas. Detta är en anledning till att 

revisionsbyråerna nu måste erbjuda andra tjänster för att ersätta det inkomstbortfall som 

lagändringen resulterat i för att möta sina intressenters förändrade behov.  
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5.3 Univariat analys av påståenden 

5.3.1 Påstående 1 

Påstående 1: Företag kommer i viss mån inte fortsätta hålla kontakt med sin 

revisionsbyrå efter avskaffandet av revisionsplikten. 

 

På frågan (enkätfråga: 6a) om det finns kunder som fortfarande efterfrågar revision trots 

att de inte måste ha det enligt lag svarade 94,5% av respondenterna JA. I tabell 21 

presenteras resultatet av fråga 6b. 

 

Tabell 21. 6b, uppskattningsvis hur stor andel av era kunder efterfrågar revision trots 
att de inte måste ha det enligt lag? 

 

Frequency Percent  Cumulative percent  

0-20 % 17 34,7 34,7 

21-40 % 14 28,7 63,4 

41-60 % 6 12,2 75,6 

61-80 % 6 12,2 87,8 

81-100 %  6 12,2 100 

 

 

5.3.2 Påstående 2 

Påstående 2: Förändringen har resulterat i andra arbetsuppgifter för revisorn.  

 

På frågan (enkätfråga 7a) om arbetsuppgifterna ändrats sedan lagändringen 2010 var det 

4 stycken som inte svarat. Detta beror på att frågan enbart riktades till de som arbetar 

med revisionsuppdrag. 63,5% anser att deras arbetsuppgifter inte ändrats och 28,8% 

anser att deras arbetsuppgifter ändrats.  

 

Nedan presenteras vad respondenterna nu anser sig arbeta mer med.  
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Tabell 22. Vad respondenterna nu anser sig jobba mer med 

 

Frequency Percent Cumulative percent 

Revision   0 0 0 

Redovisning 8 53,3 53,3 

Rådgivning 7 46,6 100 

 

 

5.3.3 Påstående 3 

Påstående 3: Lagändringen resulterar i att efterfrågan på revisorer kommer att 

minska   

 

Vid förfrågan om revisionsbyrån skulle rekrytera ny personal det kommande året 

(enkätfråga: 8a) svarade 46,2% att de inte skulle det, 30,8% att de skulle rekrytera 

personal och 23 % svarade att de möjligen skulle rekrytera personal det kommande året. 

I tabell 23 illustreras fördelningen av inom vilket område rekryteringen i så fall skulle 

ske.  

 

Tabell 23. Inom vilket område revisionsbyrån kommer rekrytera personal det 
kommande året 

 Frequency Percent Cumulative percent 

Revision 19 54,3 54,3 

Redovisning 12 34,3 88,6 

Rådgivning 4 11,4 100 

 

 

Vid förfrågan om alla revisorer på revisionsbyrån är auktoriserade (enkätfråga: 9a) 

svarade 51,9% att de har revisorer på byrån som inte är auktoriserade. Av dessa framgår 

av fråga 9b att 36 % planerar att låta någon på byrån bli auktoriserad och 16 % svarade 

att du möjligen skulle låta någon bli auktoriserad revisor. 48 % svarade nej på frågan 

om att auktorisera. 
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Det finns en tydlig nedåtgående trend i antalet revisorer. Detta framgår av att antalet 

revisorer sedan 1975 har ökat fram till slutet av 90-talet. Därefter har en minskning av 

revisorer skett fram till år 2013 då revisorerna var strax under 4000 stycken (Bilaga 1), 

år 2014 var de 3857, 2015 var de 3618 och 2016 var de i januari 3476 

(Revisorsnämnden; B, C, D, 2016).  

 

5.3.4 Analys av påstående 1, 2 och 3 

De spekulationer som fördes fram innan avskaffandet av revisionsplikten menade att 50 

% av de små aktiebolagen kommer säga upp sina revisionsavtal med sin revisionsbyrå. 

Analyserna av empirin i avsnitt 5.3.1 visar att 94,2% av de tillfrågade byråerna 

fortfarande har kunder som efterfrågar revision även fast de inte enligt lag behöver det. 

Störst andel av revisionsbyråerna anger att upp till 40 % av deras kunder som inte 

behöver ha revision fortfarande vill ha det, denna andel gäller det vill säga enbart 

revisionsuppdrag och inte rådgivning eller redovisning. Revisionsbyråerna anger att 

deras tjänster och uppdrag har förändrats (påstående 2) och att de nu arbetar mer med 

andra tjänster jämfört med innan lagändringen. Detta menar författarna till denna 

uppsats ger belägg för att hävda att de små aktiebolagen fortfarande efterfrågar kontakt 

med sin revisionsbyrå och påstående 1 har därmed infriats. Utfallet av spekulationerna 

för påstående 1 infriades. 

 

Det fördes även diskussioner om huruvida revisorns arbetsuppgifter kommer att ändras 

i och med lagändringen. Analysen av empirin i avsnitt 5.3.2 visar att 63,5% av de 

tillfrågade revisorerna inte anser att deras arbetsuppgifter har ändrats. De som svarade 

ja på frågan menar att deras arbetsuppgifter nu även innefattar redovisning och 

rådgivning. Detta tolkas som att arbetsuppgifterna har ändrats, men inte för alla. 

Utfallet av spekulationerna gällande påstående 2 delvis har infriats.  

 

Att antalet revisorer kommer minska till följd av minskad efterfrågan av revision i och 

med lagändringen var även en av spekulationerna som lyftes fram innan 1 juli år 2010. 

Vid frågan om benägenheten att anställa ny personal det kommande året svarade 30,8% 

att de skulle anställa ny personal, störst andel anger att de kommer anställa inom 

området revision. Vidare visar den empiriska undersökningen även att det finns en viss 

benägenhet att låta någon på byrån bli auktoriserad revisor. Antalet revisorer har 
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minskat stadigt från 90-talet och framåt vilket innebär att påstående 3 inte stämmer. 

Minskningen av antalet revisorer har pågått under en längre tid och kan inte säkerställas 

att det beror på den lagändring som genomfördes 2010. Den empiriska undersökningen 

visar även att det finns benägenhet att både anställa och auktorisera revisorer 

fortfarande. Utfallet av spekulationerna för påstående 3 infriades inte.  

 

Precis som det har diskuterats tidigare kräver aktiebolagens intressenter någon form av 

legitimitet trots avskaffandet av revisionsplikten. Bara för att lagen nu säger att 

aktiebolagen inte behöver ha revision betyder inte det att intressenterna slutar efterfråga 

någon form av legitimitetsskapande aktivitet från aktiebolagen. Påstående 1 visar att 

aktiebolagen efterfrågar legitimitetskapande åtgärder från revisionsbyråerna vilket stöds 

av påstående 2 som visar att revisionsbyråernas tjänsteutbud har förändrats som ett 

resultat av förändrade arbetsuppgifter sen 2010. Eftersom aktiebolagens intressenter 

värderar legitimitet måste även aktiebolaget göra detta. Pfeffer och Salancik (1978) 

menar att företaget uppnår legitimitet när intressenterna godkänner eller accepterar det 

företaget gör. I och med avskaffandet av revisionsplikten behöver inte alla aktiebolag 

använda sig av revision, dock kan fortfarande ett bolags intressenter värdera revision 

högt. Om aktiebolaget väljer att inte använda sig av revision stämmer det inte överens 

med intressentens värderingar. Vilket då enligt författarna leder till att intressenten inte 

anser att aktiebolaget fortfarande är legitimt. Deegan och Unerman (2011) skriver att 

legitimitet är ett tillstånd som över tid kan förändras, detta innebär att aktiebolagen 

måste vara flexibla och anpassa sig till sina intressenters värderingar. Detta kan ses som 

en anledning till att aktiebolag väljer att ha kvar sin kontakt med revisionsbyrån även 

om det är andra tjänster än revision som de efterfrågar.  

 

I och med avskaffandet av revisionsplikten kan nu de små aktiebolagen själva välja 

vilka tjänster av revisionsbyrån som de vill använda sig av. Johansson et al. (2005) 

skriver om förväntningsgap som uppstår till följd av att revisorn utför aktiviteter som 

inte matchar de förväntningar som intressenterna har på revisorn. Johansson et al. 

(2005) menade innan lagändringen att det krävdes hög kompetens av revisorn för att 

kunna leva upp till det komplexa regelverket för kvalitetssäkring som fanns då. I och 

med lagändringen kan det nu vara lättare för de små revisionsbyråerna att utvecklas på 

marknaden då de på ett mer flexibelt sätt kan anpassa sina tjänster till sina intressenter 

(aktiebolagen).  
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Brante (2005) menar att revisorn besitter stor kunskap som ger professionen hög status 

vilket även innebär hög inkomst. Den förändrade efterfrågan på tjänster innebär att 

revisionsbyråer blir mer benägna att anställa personer som inte bara jobbar som revisor. 

Då en revisor enligt Selander (1989) innehar en högre formell utbildning och 

professionen är viktig för att samhället ska fungera måste detta enligt Brante (2005) 

kompenseras både genom status och materiell belöning. Eftersom det nu efterfrågas 

andra tjänster av byråerna kan det vara så att det inte anställs personer som i den 

utsträckning Brante (2005) menar kräver prestige och hög lön. I och med de ändrade 

arbetsuppgifterna arbetar revisorn nu inte enbart med revision vilket kan vara en 

anledning till att professionen som statussymbol skulle kunna sjunka. Å andra sidan kan 

det utläsas att det efterfrågas frivillig revision utan tvång och att detta ger en indikation 

av att revisorn har kvar sin status i samhället. Carrington (2010) förklarar att nedgången 

av antalet revisorer består av olika orsaker. Bland annat att arbetet har effektiviserat 

vilket innebär att en revisor kan ha hand om flera olika uppdrag vilket innebär att inte 

lika många revisorer behövs. Statusen för yrket kan ha sjunkit, men detta är ingen 

utveckling som går att säga härstammar från lagändringen. Professionens förändring har 

skett under en lång tid, pågår just nu och kommer säkerligen fortsätta förändras långt 

framöver.  

 

5.4 Kapitelsammanfattning; empiri och analys 

Inledningsvis presenterades den bivariata analysen för hypotes 1 och 2 som testades 

genom ett spearman’s-rho test. Författarna ville hitta ett samband mellan byråstorlek 

och omsättningsförändring samt stadsstorlek och omsättningsförändring. Något 

samband kunde inte påvisas. Vidare testades hypotes 3 med ett t-test. Testet visade att 

det skett en positiv omsättningsförändring sedan lagändringen 2010 för de små 

revisionsbyråerna, hypotesen stämde där med inte. Hypotes 4 testades med ett chi-två 

test som visade att andra tjänster ersatte förlorade revisionsuppdrag vilket innebar att 

nollhypotesen förkastades. Slutligen fördes en diskussion kring påstående 1, 2 och 3 

gällande hur spekulationerna infriats. Detta resulterade i att påstående 1 påvisas har 

infriats, påstående 2 delvis infriats och påstående 3 inte infriats.  
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6 Slutsats 
 
6.1 Syntes 
 
Uppsatsens syfte är att ta reda på om en del av de spekulationer som fördes innan 

avskaffandet av revisionsplikten har infriats eller inte. Studiens utgångspunkt ligger i 

debatten som fördes innan avskaffandet varifrån spekulationer identifierades som sedan 

mynnade ut i fyra hypoteser och tre påstående. Dessa hypoteser och påståenden ligger 

till grund för den empiriska undersökningen som genomfördes. För att förklara de 

resultat som genererades använder författarna agentteori, legitimitetsteori, 

intressentteori samt professionsteori.  

 

De spekulationer som har undersökts visar sig inte ha påverkat de små 

revisionsbyråerna i den grad som befarades. Innan lagändringen 1 juli 2010 

spekulerades det om att de små revisionsbyråerna som inte ligger i en stor stad är de 

byråer som kommer drabbas hårdast av avskaffandet i och med förlorade uppdrag och 

svårigheter med att ändra sitt produktutbud. Den empiriska undersökningen visar att 

detta inte stämmer. Genom att studera respondenternas omsättning kan en större 

omsättningsökning jämfört med Big 7 påvisas. Det faktum att omsättningen har ökat för 

de undersökta mindre revisionsbyråerna visar på att spekulationen om att de mindre 

revisionsbyråerna skulle drabbas mest inte stämmer. Undersökningen visar att det inte 

spelar någon roll om byrån ligger i en stor stad eller inte. Då omsättningen för de 

undersökta revisionsbyråerna inte påverkats nämnvärt beroende på om byrån är belägen 

i en stor stad eller inte. Resultatet av detta är att de små revisionsbyråerna inte har 

påverkats i den utsträckning som det spekulerades om. Vid undersökningen av de små 

revisionsbyråerna kan en ökning i omsättning från år 2009 urskiljas. I statens utredning 

gjordes en beräkning att revisionsbranschen till följd av avskaffandet skulle tappa 

inkomster för ca 5,8 miljarder kronor per år. Flera instanser, bland annat Bolagsverket 

och FAR SRF, poängterade att den statliga utredningens uträkning var felaktig och 

grovt missvisande. Detta inkomstbortfall för revisionsbranschen borde sex år senare ha 

visats i dess omsättning, men det går inte se några som helst tendenser till detta.  

 

En annan av spekulationerna som fördes innan lagändringen var att det inkomstbortfall 

revisorerna hade att vänta skulle ersättas av andra tjänster, men att de små byråerna 
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skulle ha svårt att göra detta. Majoriteten av de undersökta revisionsbyråerna anger att 

deras revisionsuppdrag har minskat men att inkomstbortfallet har ersatts till störst del av 

redovisning och andra revisionsuppdrag. Det vill säga att för de små revisionsbyråer där 

revisionsuppdragen har minskat har detta kompenserats vilket är i linje med 

spekulationerna.  

 

Att avskaffandet av revisionsplikten skulle leda till att små aktiebolag inte fortsätter 

hålla kontakt med sin revisionsbyrå är felaktigt. Studien visar att det finns en vilja hos 

de små aktiebolagen att fortsätta hålla kontakten med sin revisionsbyrå och inte enbart i 

revisionssyfte. I och med att revisionsplikten för små bolag försvann skulle detta 

resultera i att flera revisionsuppdrag hos byråerna skulle försvinna och därigenom 

skulle revisorerna behöva arbeta med andra saker än enbart revision. I undersökningen 

som genomförts anser de flesta att deras arbetsuppgifter inte har ändrats sedan 

lagändringen. För de som tycker att deras arbetsuppgifter har ändrats så är det 

redovisning eller rådgivning som de arbetar mer med nu. 

 

I och med lagändringen spekulerades det om att efterfrågan på revisorer skulle minska. 

Av studien framgår det att antalet revisorer i själva verket har minskat men det går inte 

att se att detta beror på lagändringen. Det sjunkande antalet revisorer har pågått sedan 

90-talet och det finns inget som tyder på att antalet revisorer sjunkit i en snabbare takt 

efter lagändringen år 2010. Från undersökningen framgår det att det fortfarande finns 

benägenhet hos revisionsbyråer att anställa personal inom området revision samt att låta 

revisorer på byrån bli auktoriserade trots att det visat sig att lagändringen medfört en 

större efterfrågan på tjänster inom redovisning och rådgivning.  

 

Slutsatsen som dras är att lagändringen har medfört konsekvenser för de små 

revisionsbyråerna men inte i så stor utsträckning som det befarades. De små 

revisionsbyråerna har inte påverkats av lagändringen på det sätt som det spekulerades 

om.  
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6.2 Egna reflektioner 

Det empiriska resultat som presenteras i studien ger en ny förståelse om hur 

lagändringen har påverkat de små revisionsbyråerna.  Författarnas önskan var att 

resultatet skulle vara generaliserbart på alla små revisionsbyråer. Eftersom hela 

populationen inte undersöktes och tiden för datainsamlingen var knapp är det svårt att 

med säkerhet säga att resultatet är generaliserbart i den utsträckning författarna önskar. 

En viktig aspekt att ha i åtanke är även svarsfrekvensen. Om svarsfrekvensen varit 

högre hade resultatet med större säkerhet kunnat generaliseras.   

 

En annan aspekt att ta hänsyn till är valet av empiriskt objekt. Vid denna tidpunkt har 

revisorer mycket att göra i och med att det under våren är deklarationstider, vilket kan 

vara en anledning till att svarsfrekvensen på enkäten inte är särskilt hög. I efterhand 

hade enkäten utformas på ett annat sätt, till exempel är fråga 4 och 10 är inte relevanta 

för studien.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

I denna uppsats har utfallet av sju spekulationer studerats angående avskaffandet av 

revisionsplikten för små bolag. En större mer omfattande undersökning hade varit av 

intresse där hela utfallet av lagändringen hade kunnat kartläggas. Det hade även varit 

intressant att studera hur effekterna av spekulationerna påverkat andra instanser såsom 

skatteverket. Att undersöka banker och andra intressenter syn på legitimitet hos de små 

aktiebolagen efter avskaffandet av revisionsplikten hade också varit intressant. En 

studie likt denna hade kunnat genomföras med ett större urval för att definitivt kunna 

fastslå ett generaliserbart resultat. Författarnas förhoppning är att vidare undersökningar 

inom området kommer att genomföras eftersom det visat sig att de spekulationer som 

fanns innan avskaffandet i stor utsträckning varit felaktiga. Författarna uppmanar andra 

forskare att ta vid där denna studie slutar.  
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69202  Revisionsbyråer   
Total omsättning i milj kr exkl moms                                                                                                 
  

 
   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
14 547 15 576 15 214 15 736 16 343 17 198 17 382 17 792 18 686 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga C: Revisionsbyråers omsättningsutveckling, Statistiska Centralbyrån, 2016 


