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Sammanfattning  
 

Uppsatsens titel: Avskaffandet av revisionsplikten – Vilka faktorer påverkar små aktiebolags 

beslut att använda sig av revision? 

Författare: Helena Ergül & Niklas Lundell 

Bakgrund: Revision infördes i Sverige med dess lagar och regler första gången år 1895. 

Sverige, som näst sista land i EU, avskaffade revisionsplikten för små aktiebolag 2010. 

Avskaffandet av revisionsplikten har sin grund i att minska kostnadsbördan för de mindre 

företagen. Även ett företags intressenter påverkas av avskaffandet av revisionsplikten. 

Tidigare studier har genomförts på länder såsom Danmark och Finland där forskarna har 

undersökt vilka faktorer som ligger bakom företags val att använda sig av revision.  

Problem/Syfte: Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som påverkar små privata 

aktiebolags val att använda sig av revision eller inte i en kontext av frivillig revision. Vidare 

syftar uppsatsen till att förklara varför dessa faktorer påverkar företagen utifrån tre aspekter: 

kontrollaspekten, kunskapsaspekten och relationsaspekten.  

Metod: En kvantitativ ansats användes i studien där en webbenkät skickades ut till små 

aktiebolag i Sverige. Framförallt är det ledande personer i företagen som besvarat enkäten. 

Resultat/Slutsats: 71 % av små svenska aktiebolag väljer att använda sig av revision trots 

avskaffandet av revisionsplikten. De huvudsakliga faktorerna som ligger bakom valet av 

revision är att företagen ser det som en kvalitetshöjande faktor av den finansiella 

informationen, en förbättrad kontroll av den interna bokföringen och företagets finansiella 

position samt positiva erfarenheter av tidigare relationer med sin revisor. På en något högre 

signifikansnivå tenderar även synen på att nyttan överstiger kostnaden med revision påverka 

företagen, samt hur andra företag inom samma fält väljer att göra. Avslutningsvis tyder 

resultaten även på att skatterådgivning kan ses som ett substitut till revision.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: frivillig revision, avskaffandet av revisionsplikten, små aktiebolag, agentteorin, 

institutionell teori, informationsasymmetri   



 

 

Abstract  
 

Title: The deregulation of the statutory audit - Which factors influence small limited 

company's decision to use audit? 

Authors: Helena Ergül & Niklas Lundell 

Background: The audit was introduced in Sweden with its laws and regulations for the first 

time in 1895. Sweden, as the second last country in the European Union, deregulated the audit 

requirement for small companies in 2010. The purpose of the deregulation of statutory audit is 

to reduce the cost burden for smaller companies. Even a company's stakeholders are affected 

by the deregulation of statutory audit. Previous studies have been conducted in countries such 

as Denmark and Finland, where researchers have studied which factors underlie a company's 

choice to use the audit.  

Problem/Purpose: The purpose of this paper is to explain which factors influence small 

limited companies choice to use an audit or not in the context of a voluntary audit. 

Furthermore, the study aims to explain why these factors influence the companies based on 

three aspects: the control aspect, the knowledge aspect and the relational aspect.  

Method: A quantitative approach is used in the study where a web survey was sent out to 

small limited companies in Sweden. In particular, it is the leaders of the companies that 

answered the survey. 

Findings/Conclusion: 71% of the small limited companies in Sweden choose to retain audit 

despite the deregulation of the statutory audit. The main factors which underlie the decision of 

audit are that the companies see it as an enhancement of the quality of financial statement 

information, the need to provide a check on internal records and the financial position of the 

company as well as positive experiences on earlier relations with the auditor. On a slightly 

higher significance level, factors like the view on benefit as higher than the cost with regard to 

audit seem to influence the companies in their decision. In addition, what other companies in 

the same field choose to do also affects. Last of all, the results also show that tax advisory 

services tend to be seen as a substitute to audit.  
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1. Inledning  
I detta kapitel presenteras bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten och valet av ämne. 

Därefter följer en problemdiskussion som har sin grund i tidigare forskning. Detta mynnar ut 

i syftet med studien samt en avgränsning. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund  

År 1895 infördes revision med tillhörande lagar och regler för första gången i Sverige. En 

kompetent person skulle utses för att granska ett företags räkenskaper, vilket gällde för 

samtliga aktiebolag i landet. Några år senare 1912, inledde Stockholms Handelskammare 

auktorisering av revisorer vilket inom kort också följdes av auktorisationer från övriga 

handelskamrar i Sverige (SOU 2008:32). 

Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen (EU) den 1 januari 1995 vilket medförde fri 

rörlighet för exempelvis kapital, varor och tjänster. Medlemskapet innebar även att EU skulle 

vidta nödvändiga insatser för att stimulera ekonomin i Europa (eu-upplysningen.se, a). I och 

med intåget i EU kunde Sverige inte längre utforma alla sina lagar och föreskrifter efter egna 

önskemål. I första hand gällde nu de regler EU:s institutioner beslutade om. Utifrån dessa så 

kallade EU-lagar1 utformades sedan de svenska lagarna, i den mån det tidigare fanns EU-lagar 

inom området (eu-upplysningen.se, b). Genom den harmoniseringsprocess som sker runt om i 

världen och inte minst i Europa har det utformats ett stort antal nya lagar i EU-länderna för att 

möta EU:s krav och följa deras riktlinjer.  

Inom redovisningsområdet har det länge funnits en debatt kring huruvida revision av mindre 

företag bör se ut. I och med den uppgång som följdes av 1970-talets lågkonjunktur ökade 

antalet mindre företag i Europa. 2011 stod andelen mikroföretag2 i EU för 92,5 procent av det 

totala antalet företaget i EU (ec.europa.eu/eurostat). I Tabell 1.1 nedan visas andelen 

mikroföretag i ett antal utvalda medlemsländer.  

                                                 
1 Det finns två typer av EU-lagar. EU-förordningen som gäller direkt som lag i ett medlemsland och EU-direktiv 

som innehåller gemensamma mål. Varje land avgör sedan själva vilka lagar som krävs för att uppnå dessa mål 

(eu-upplysningen.se, b). 
2 Mikroföretag är företag med 1-9 anställda (ec.europa.eu/eurostat). 



 

2 

 

Den växande andelen mindre företag medförde också fler röster för att den ekonomiska 

bördan av revisionskostnader var för hög. Kostnaden som revision medförde föll inte ut 

proportionerligt mot de mindre företagen (Collis 2010). År 1978 utarbetade Europeiska 

Gemenskapen (EG) ett direktiv om de grundläggande bestämmelserna gällande skyldighet att 

upprätta årsredovisning för aktiebolag och vissa handelsbolag. Direktivet fick benämningen 

“EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv (78/660/EEG)”. Enligt artikel 51 i direktivet ska alla 

aktiva aktiebolag få sina årsredovisningar reviderade.  

Artikel 11 respektive 27 tillåter dock privata3 aktiebolag att undgå revisionsplikten, om 

företagen inte överskrider mer än ett av följande tre gränsvärden:  

 nettoomsättning: max 80 miljoner kronor 

 balansomslutning: max 40 miljoner kronor 

 medelantalet anställda: max 50 stycken 

Gränsvärdena är från 2013 och fungerar som storleksmått på företagen. Dessa får inte 

överstigas två år i följd. Undantag gäller dock för finansiella företag och publika företag som 

tvingas anlita en revisor (SOU 2008:32). 

Eftersom detta var ett direktiv från EU var det sedan upp till medlemsländerna själva att sätta 

upp egna lagar på området förutsatt att landets egna gränsvärden inte översteg ovan nämnda. 

Lägre gränsvärden fick dock sättas, om så önskades. Redan 1994 införde Storbritannien 

frivillig revision för mindre företag, detta följdes av merparten av EU-länderna innan Sverige 

som näst sista land (endast Malta kvarstod) införde frivillig revision för mindre företag den 1 

november 2010 (Collis 2010). 

                                                 
3 Ett privat aktiebolag får inte sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev eller teckningsoptioner genom 

annonsering. Det är inte heller möjligt att på annat sätt erbjuda fler än 200 personer rätt att teckna aktier eller 

värdepapper (bolagsverket.se, a). 
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1.1.1 Frivillig revision i Sverige  

Cirka 918 000 aktiva bolag förekom som registrerade i Sverige under 2006. Antalet aktiva 

aktiebolag som existerade i Sverige under 2008 uppgick till ungefär 260 000. Aktiebolag är 

den bolagsform som är mest framstående i Sverige och det är dessa bolag i privat form som 

berörs av revisionspliktens avskaffande (SOU 2008:32). 

Innan lagändringen i Sverige skedde tillsatte regeringen den 7 september 2006 en särskild 

utredning gällande frågor som berör de ovan nämnda områdena. Utredningen skulle innehålla 

förslag på ändringar om avskaffandet av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). 

Revisionstvånget för med sig att bolag själva inte kan fatta beslut för när behoven av 

redovisning och revision finns, vilket innebär kostnader som tynger ner bolagen på ett 

ofördelaktigt sätt. Till skillnad från andra kostnader där olika överväganden kan göras blir 

revisionskostnaderna av tvingande art. Framförallt är det små företag som påverkas och som 

skulle gynnas av en lagändring i och med att revisionskostnader belastar dessa företag extra 

mycket. Även bolagets intressenter påverkas av avskaffandet av revisionsplikten. Genom en 

begränsning av revisionsplikten för små företag innebär det inte att revision bör anses vara 

onödigt, snarare något av värde för de företag som anser att det behövs i deras verksamhet 

(SOU 2008:32).  

Beslutet beträffande avskaffandet av revisionsplikten för små företag fattades under 2010 och 

lagen trädde i kraft den 1 november 2010. Befintliga företag kunde sedan vid början av 

nästkommande räkenskapsår besluta om de ville behålla revisorn eller inte. Nystartade företag 

har vid starten möjlighet att inte använda sig av revision (frivision.se, b). 

 

Efter de senaste ändringarna i aktiebolagslagen enligt Svensk Författningssamling (2010:834) 

lyder 9 kap. 1 § aktiebolagslag (2005:551) enligt följande: 

1 § Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av denna paragraf. I bolagsordningen för ett privat 

aktiebolag får det anges att bolaget inte ska ha någon revisor. Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer 

än ett av följande villkor:  

 

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

uppgått till mer än 3, 

 

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

uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

 

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

uppgått till mer än 3 miljoner kronor. 

 

Gränsvärdena för mindre svenska företag sattes således mycket lågt i förhållande till övriga 

EU. I Figur 1.1 nedan har en jämförelse gjorts mellan olika medlemsländers gränsvärden, 

noterbart är att de nordiska länderna ligger betydligt lägre i sina gränsvärden än övriga 

Europa. 



 

4 

 

1.2 Problemdiskussion  

Inom redovisningen har det under de senaste 30 åren vuxit fram en omfattande litteratur om 

ämnet frivillig revision. Det går att dela upp dessa studier i två övergripande typer, mer 

teoretiskt baserade och mer empiriskt baserade. I de mer teoretiskt baserade studierna (e.g. 

Benston 1985; Ng 1979; Wallace 1980; se Senkow et al. 2001) undersöktes hur specifika 

företagsegenskaper kunde förklara valet av att använda sig av frivillig revision. Exempelvis 

undersöktes egenskaper som kapitalstruktur, storlek och ägarförhållanden i företagen. När 

dessa studier genomfördes var företagen fortfarande tvingade att enligt lag revidera sina 

räkenskaper. Faktorerna kan således ses som potentiella. Med potentiella faktorer menas alltså 

faktorer som beskriver valet att använda frivillig revision om det valet fanns. Det existerade 

följaktligen inte någon utbredd empiri för att undersöka faktiska faktorer, vilket ledde till mer 

spekulativa resultat.  

För att kunna genomföra studier baserade på faktiska faktorer vid den tiden valde ett antal 

forskare att undersöka företag som inte var föremål för obligatorisk revision. Chow (1982) 

studerade bland annat börsnoterade aktiebolag i USA från 1926, när revision inte var 

obligatoriskt i näringslivet. Abdel-Khalik (1993) studerade därefter egenägda, privata företag 

i USA som inte heller var föremål för obligatorisk revision. Då dessa var några av de första 

studier som gjordes på det empiriska området gav de en första indikation på eventuella 

samband mellan företags karaktäristika och valet av att använda sig av revision eller inte. 

Problemet med dessa studier är att de behandlar företag i en annan omvärld, sett till både tid 

och plats, än vad som gäller för dagens företag. Till att börja med finns en stor skillnad i det 

urval Chow (1982) använder sig av mot de svenska företag som nu ställs inför samma val. De 

stora börsnoterade aktiebolagen har en mer diversifierad ägarstruktur än vad de svenska 

företagen har. Detta leder till att fler intressen ska tas till vara vilka spelar in i företagens 
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beslut. Även storleken blir betydande. De svenska företagen har ett spann på 0-3 miljoner 

kronor i omsättning medan det skiljer hundratals miljoner kronor på de amerikanska 

företagen. En sådan skillnad medför troligtvis att det i högre grad går att skilja på hur mindre 

och större företag väljer att göra i valet av frivillig revision och de beslut som ligger bakom 

detta val. Detta i kontrast mot svenska företags relativt små storlekskillnader och deras beslut. 

En mer ingående förklaring och teoretisk koppling till detta problem görs senare i detta 

kapitel.   

Senkow et al. (2001) har till viss del närmat sig detta problem genom att undersöka en 

förändring i Kanadas lagstiftning 1994. Denna förändring gav stora privata företag möjlighet 

att välja bort revisorn om de fick ett enhälligt samtycke från sina aktieägare. Med anledning 

av lagändringen undersökte Senkow et al. (2001) hur efterfrågan på revision såg ut vid denna 

nya lagstiftning, det vill säga i kontexten av frivillig revision.  

Med hjälp av agentteorin och den informationsasymmetri4 som kan uppstå undersöktes hur 

relationerna mellan företaget och dess intressenter såg ut och hur dessa kunde påverka 

företagets val. De olika intressenterna vill alla maximera sina egna intressen. Frågan blir då 

om företaget går på samma linje. Genom att anlita en extern part såsom revision innebär, blir 

det lättare för intressenterna att se åt vilket håll företaget jobbar. Utifrån detta resonemang 

ställdes ett antal hypoteser upp där relationer mellan intressenter och företaget testades, för att 

se vilka faktorer som kan tänkas påverka valet av revision eller inte. Slutsatserna Senkow et 

al. (2001) kunde dra var att de allra flesta företag valde att ha kvar sin revisor. Tidigare avtal 

mellan långivare och företag visade sig vara en viktig faktor i detta. Dock kunde inte 

bibehållandet av revisorn förklaras av skuldsättningsgraden. Studien gav således en större 

inblick i hur dessa egenskaper kan påverka företag i en relativ nutid.  

Frågan är dock hur den kanadensiska företagsvärlden är tillämpbar på europeiska företag i 

allmänhet och svenska företag i synnerhet. Kanada är influerat av den anglosaxiska 

redovisningstraditionen, medan stora delar av Europa följer den kontinentala 

redovisningstraditionen (Nobes & Parker 2012, s. 31). Detta borde innebära en del skillnader i 

företagens egenskaper och därmed valet av frivillig revision. Finansieringskällan är en sådan 

skillnad. Länder tillhörande den anglosaxiska redovisningstraditionen finansieras exempelvis 

till stor del av aktiekapital, till skillnad från länder inom den kontinentaleuropeiska 

redovisningstraditionen, däribland Sverige. Många långivare kan exempelvis se det som 

önskvärt att företagen använder sig av revision för att lån ska kunna utbetalas, andra har 

kanske till och med krav på det i sin bedömning.  

En av de mest framträdande forskarna inom ämnet frivillig revision i Europa är Jill Collis. 

Hon har både själv och tillsammans med andra forskare författat ett flertal studier genom 

2000-talet. Tillsammans med Robin Jarvais och Len Skerratt genomförde hon 2004 en studie 

om efterfrågan på frivillig revision för små företag i Storbritannien. Collis et al. (2004) kunde 

liksom Senkow et al. (2001) se att agentrelationer till långivare och ägare var viktiga. 

Storbritannien måste förhålla sig till EU:s regelverk, vilket Kanada inte behöver. Detta kan 

medföra att en del resultat skiljer sig åt. Däremot kan just det faktum att båda länderna 

influeras av den anglosaxiska redovisningen spela in. Dessutom valde många företag till stor 

del att behålla sin revisor, eftersom de ansåg att nyttan översteg kostnaden. Nyttan 

definierades bland annat genom högre kvalitet på de finansiella rapporterna samt som en form 

                                                 
4 Förklaras vidare i kapitel 2. Referensram 
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av kontroll för interna processer. Författarna kom också fram till att de företag som hade 

planer på att växa var mer benägna att fortsätta få räkenskaperna granskade. 

Några år senare genomförde Collis (2010) en studie där små privata företag i Storbritannien 

och Danmark jämfördes. År 2006 avskaffade Danmark revisionsplikten och de valde då lägre 

gränsvärden än EU:s maximala värden (se Figur 1.1). Collis (2010) kom fram till slutsatsen 

att cirka 40 procent av bolagen i både Danmark och Storbritannien skulle välja att anlita en 

revisor om de var undantagna revisionsplikt. Kostnaden för revisionen ansågs inte vara av stor 

betydelse därför att kvaliteten på de finansiella rapporterna förbättrades. Vid tiden när studien 

gjordes hämtades datauppgifterna från Danmark ur en enkät besvarad av danska företag redan 

2005. Studien gjordes alltså i en tid då Danmark ännu inte infört den frivilliga revisionen. 

Detta medförde att de endast kunde undersöka potentiella faktorer, vilket inte nödvändigtvis 

behöver ge samma resultat.  

Den studie som vi anser är mest passande eftersom den liknar den företagsvärld svenska 

företag agerar på är i en studie av Niemi et al. (2012). Där undersöktes vilka faktorer som 

påverkar ägares/chefers beslut att anlita en revisor i små bolag. Bland annat prövas tidigare 

outforskade faktorer som kan driva fram beslut om att granska de finansiella rapporterna. 

Niemi et al. (2012) nämner exempelvis att det finns skillnader mellan medlemsländer i EU 

beroende på om landet styrs av en anglosaxisk- eller kontinentaleuropeisk 

redovisningstradition. Storbritannien och Finland skiljer sig vad gäller exempelvis 

företagsfinansiering, skatter och lagar som påverkar redovisning och revision och dessa 

skillnader kan således påverka efterfrågan på frivillig revision. Författarna kom dessutom 

fram till slutsatsen att företag som befinner sig i ett kritiskt ekonomiskt läge är mer benägna 

att anlita en revisor med anledning av att den professionella rådgivningen uppfattas som en 

lösning ur den dåliga ekonomiska situationen. En annan slutsats som författarna kom fram till 

var att viljan att anlita en revisor påverkades av tidigare konflikter mellan ägaren/chefen och 

revisorn i samband med att revisorn påpekat brister i revisionsberättelsen. Då tidigare 

konflikter uppstått och detta inte kunnat lösas på ett önskvärt sätt har det renderat i att 

ägaren/chefen gärna avskaffar revisorn helt. En av de mest intressanta slutsatserna, enligt oss, 

som också Niemi et al. (2012) framhäver är att de huvudsakliga resultaten visar på att Collis 

et al. (2004) resultat även kan generaliseras till Finland, trots diskrepansen i lagsystemen. 

Något som tyder på att det ändå finns en hel del likheter.  

Intressenter som exempelvis kreditgivare och banker men även andra intressenter ser 

revisionen som en vägledning i deras bedömning av företaget. Med hjälp av agentteorin och 

tidigare litteratur utvecklade Dedman et al. (2014) ett antal hypoteser. I studien kom 

författarna fram till att företag är mer benägna att anlita en revisor om; de har högre 

agentkostnader, de är mer riskfyllda samt att de inom en snar framtid kommer att behöva nytt 

kapital.  

När Sverige avskaffade revisionsplikten gavs nya möjligheter att även genomföra studier 

inom detta område på mindre svenska aktiebolag. Kvantitativa studier i likhet med tidigare 

nämnda saknas på svenska företag. För att få en mer komplett bild kan det även vara 

intressant att utföra denna studie med utgångspunkt utifrån tre aspekter: en kontrollaspekt, en 

kunskapsaspekt och en relationsaspekt. Kontrollaspekten syftar till att förklara hur valet av att 

använda sig av revisor bottnar sig i faktorer kring hur revisorn kontrollerar att intressenternas 

olika intressen tillvaratas. Dessutom hur ett användande av revisor kan öka kvaliteten på de 
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finansiella rapporterna. Denna aspekt har varit en återkommande utgångspunkt när forskare 

försökt ta reda på de bakomliggande faktorerna (e.g. Collis et al. 2004; Collis 2010; Niemi et 

al. 2012). Vidare innefattar en kunskapsaspekt faktorer kring hur utbildning hos styrelse/VD 

och i sin tur kunskap kring hur ekonomi i allmänhet och redovisning i synnerhet kan påverka 

valet av att ha en revisor eller inte. Den tredje aspekten innefattar hur tidigare relationer med 

revisorer kan påverka framtida val. Något som endast testats i studien av Niemi et al. (2012). 

Det är därför intressant att även testa dessa faktorer på svenska företag. I vår ambition att få 

en så komplett bild som möjligt kan det även vara intressant att testa andra relationer som små 

svenska företag har och som kan påverka deras val, exempelvis relationen med andra små 

företag inom samma bransch. Genom att använda dessa tre aspekter erhålls dels en tydligare 

uppdelning på olika faktorer, men som ovan sagts förhoppningsvis också en mer komplett 

bild. Slutligen är det även intressant att utföra denna studie med anledning av att det nu har 

gått cirka 5 år sedan beslutet om avskaffandet av revisionsplikten fattades och att det därmed 

har kunnat sätta sig. Diskussionen ovan mynnar således ut i syftet. (Se punkt 1.3) 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som påverkar små privata aktiebolags val 

att använda sig av revision eller inte i en kontext av frivillig revision. Vidare syftar uppsatsen 

till att förklara varför dessa faktorer påverkar företagen utifrån tre aspekter: kontrollaspekten, 

kunskapsaspekten och relationsaspekten.   

1.4 Avgränsning  

Studien kommer att inrikta sig på svenska aktiebolag som är den i särklass största 

bolagsformen i Sverige (bolagsverket.se, b). Små privata aktiebolag som rymmer in under 

gränsvärdena för avskaffandet av revisionsplikten blir därför denna studies population. 

Redovisning- och revisionsbyråer samt advokat- och juristbyråer ingår inte heller i studiens 

population.  

1.5 Disposition av studien 

Inledning: I kapitel 1 presenteras bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten och valet 

av ämne. Därefter följer en problemdiskussion som har sin grund i tidigare forskning. Detta 

mynnar ut i syftet med studien samt en avgränsning. Kapitlet avslutas med en disposition av 

uppsatsen. 

Referensram: Kapitel 2 inleds med en presentation av de valda teorierna; agentteorin, 

intressentmodellen, institutionell teori sam teori om kunskap och kompetens. Detta mynnar 

sedan ut i en presentation av hypotesutvecklingen och hypoteserna som är indelade i de tre 

olika aspekterna: kontrollaspekten, kunskapsaspekten och relationsaspekten. 

Metod: I kapitel 3 presenteras den valda metoden för uppsatsen. Därefter förklaras 

tillvägagångssättet vid enkätutformningen, insamlingen och sammanställningen av data. 

Kapitlet avslutas med en metodreflektion och källkritik 

Resultat & Analys: Kapitel 4 presenterar empirisk data från enkäten som därefter 

analyseras. I den första delen kommer en univariat analys att genomföras. Här presenteras 
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övergripande resultat med hjälp av stapel- och cirkeldiagram samt deskriptiv data från 

variablerna i analysen. Vidare presenteras en bivariat analys där samvariationen mellan 

beroendevariabeln och de enskilda oberoendevariablerna har undersökts. I den tredje delen 

ges en multivariat analys där sambandet mellan ett antal utvalda variabler undersöks 

tillsammans i en modell för att avslutningsvis kunna acceptera eller förkasta studiens 

hypoteser.  

Slutsats: I kapitel 5 görs en återkoppling till studiens problemdiskussion samt vårt ställda 

syfte. Vi lyfter fram det essentiella från vårt resultat och vilka faktorer som förklarar små 

aktiebolags beslut av att använda sig av revision trots revisionspliktens avskaffande. Vidare 

beskrivs vilka studiens begränsningar är. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  
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2. Referensram 
Kapitlet inleds med en presentation av de valda teorierna; agentteorin, intressentmodellen, 

institutionell teori samt teori om kunskap och kompetens. Detta mynnar sedan ut i en 

presentation av hypotesutvecklingen och hypoteserna som är indelade i de tre olika 

aspekterna: kontrollaspekten, kunskapsaspekten och relationsaspekten.  

2.1 Agentteorin 

Agentteorin uppstod på 1970-talet i syfte att deskriptivt visa hur verkligheten ser ut och hur 

människor faktiskt agerar. Detta i kontrast till normativa teorier som förklarar hur man bör 

göra. Teorin har sin grund i traditionell ekonomisk teori och utgår på så sätt från antaganden 

om rationalitet och nyttomaximerande (Artsberg 2011). I synnerhet härstammar begreppen 

från Rational Choice-teorin inom mikroekonomin. Ett rationellt val grundas där på att 

individer försöker maximera sina vinster och minimera sina kostnader. Vinster och kostnader 

avser inte enbart den ekonomiska biten utan innefattar allt som bidrar till att höja den 

upplevda nyttan samtidigt som kostnaden minskar denna nytta (Fama 1980; Levin et al. 

2004). 

Inom redovisningsområdet finns ett antal aktörer och det är dessa aktörers relationer som 

agentteorin fokuserar på. Aktörerna består dels av en agent och dels av en principal. Agenten 

kan vara en företagsledare eller styrelsen i företaget medan principalen kan vara aktieägare 

eller anställda inom företaget. Mellan dessa kan det också återfinnas en inofficiell 

kontrollerande part som kan utgöras av en revisor eller controller (Artsberg 2011). 

 Agentrelationer uppstår egentligen överallt där ett kontrakt mellan två eller flera parter skrivs 

(Ross 1973). Det är i dessa relationer som det kan uppstå konflikter. Agentens ambition av att 

öka sin nytta kan exempelvis uppstå på bekostnad av principalens nytta. Ett klassiskt exempel 

på detta är inom redovisningen då agenten, i det här fallet en VD, vill maximera sin vinst. 

Förutsatt att hans vinst kan relateras till företagets resultat väljer då VD:n en 

redovisningsmetod som ger högsta möjliga resultat för företaget. Då valet leder till en högre 

nytta för VD:n (agenten) behöver inte det nödvändigtvis vara det bästa valet för principalen. 

En redovisningsmetod som istället sprider ut resultatet över en längre tidsperiod och därmed 

försäkrar företagets långsiktiga överlevnad, renderar troligtvis i en högre nytta för principalen. 

Hur ska då principalen se till att agenten arbetar åt det hållet? Ett sätt är att anlita en revisor 

som kan kontrollera att principalens intresse beaktas. Detta medför självfallet en kostnad, i 

form av revisionsarvode, men så länge den kostnaden inte överstiger nyttan som en revisor 

medför är detta acceptabelt (Artsberg 2011).  

Då ett företag innehar affärsrelationer med olika intressenter innebär det således också ett 

antal olika agentrelationer. Förutom aktieägare och anställda innefattas också bland annat 

kreditgivare, leverantörer och kunder. Alla har sina intressen som de vill att företaget ska 

jobba åt. Agentteorin kommer fram till slutsatsen att på grund av dessa diversifierade 

intressen kan samma affärshändelse leda till flera olika redovisningsalternativ. Detta förklaras 

genom att de olika intressentgrupperna har försökt minska sina risker (Artsberg 2011). Det val 

som företaget slutligen gör leder ofta till en del nöjda parter och andra mindre nöjda parter 

(Fama 1980; Levin et al. 2004). 
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2.2 Intressentteorin och Intressentmodellen  

Organisationer består alla av grupper av individer och varje organisation har sina intressen att 

tillvarata. Ägarna vill maximera vinsten och avkastningen, dessutom finns det andra 

utomstående intressegrupper som vill maximera sina intressen. Med intressegrupper avses 

grupper med gemensamma intressen. Koalitioner i sin tur syftar till sammanslutningar av 

intressegrupper med gemensamma intressen inom ett begränsat område. Organisationer kan 

därför ses som platser där både externa och interna koalitioner rivaliserar om inflytande och 

resurser och försöker se till sina intressen (Jacobsen & Thorsvik 2008, ss. 177-178). 

En organisations interna koalitioner omfattas av tre grupper vilka är: anställda, ledningen samt 

ägarna (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 178). Med anledning av att denna studie kommer att 

beröra de minsta företagen så består antalet anställda av 0-3 stycken samt att ledningen och 

ägaren/ägarna oftast är detsamma.  

En organisations externa koalitioner består av: fackföreningar, samarbetspartners (exempelvis 

underleverantörer), speciella intressegrupper (exempelvis konsumentorganisationer och 

patientföreningar) och myndigheter vilket syftar till statliga, regionala samt kommunala 

organisationer (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 178). Företagen i uppsatsen som består av några 

anställda kommer någon gång att komma i kontakt med fackföreningar. Myndigheter och 

samarbetspartners kommer företagen också i kontakt med. Däremot är det inte säkert att alla 

organisationer kommer i kontakt med speciella intressegrupper. Här nedan (Figur 2.1) 

illustreras en organisations interna och externa koalitioner. 
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2.3 Kunskap och kompetens 

I tidigare studier diskuteras det om utbildningsnivån och den intellektuella kompetensen hos 

ledande befattningshavare och anställda i bolag (Wailderdsak & Suehiro 2004, se Cheng et al. 

2010). Författarna menar att humankapitalet eller ledningens och anställdas kompetens kan 

mätas genom utbildningsnivån som de besitter. Med humankapital syftar de på kunskapen 

som finns i företaget vid en given tidpunkt.  

SME är förkortningen på små (5-49 stycken anställda) och medelstora (50-200 stycken 

anställda) företag (Carey 2015). De så kallade SME företagen använder främst externa 

redovisningstjänster så som skattetjänster, redovisning samt revision. Dessa tjänster används 

framförallt för att uppfylla myndighetskrav och uppfylla avtal med andra intressenter. 

Boyatzis (2004, se Cheng et al. 2010) hävdar att intellektuell kompetens är viktig för att 

kunna uppnå konkurrensfördelar. Detta med hjälp av nytt ledarskap som kan uppstå tack vare 

den intellektuella kunskapen.  

Reed & DeFillippi (1990) argumenterar för att den kunskap och erfarenhet som en person har 

i arbetslivet kan bidra till att hanteringen av affärsproblem kan lösas på ett effektivare sätt. 

När kunskap inom redovisning och revision är otillräcklig eller saknas i företaget uppstår ett 

gap. För att minska gapet mellan de interna resurserna och den kunskap som krävs för att 

uppnå affärsmålen tar företaget hjälp av externa parter (Collis & Jarvis 2002; Johanson et al. 

2007). Detta gap kommer sannolikt att vara större i mindre företag (Deakins et al. 2001; 

Jennings & Beaver 1997, se Carey 2015). Då studiens urval är mindre företag blir det således 

intressant att se hur detta förmodade gap mellan företagens kunskap och de affärsproblem de 

ställs inför ser ut. Kan en extern part såsom en revisor minska detta gap? 

 

2.4 Institutionell teori och isomorfism 

Den institutionella teorin uppkom i flera olika varianter för första gången under slutet av 

1800-talet. Institutionell teori förklarar hur organisationer påverkas av omgivningen men även 

hur organisationer kan förhålla sig till formella och informella regler (Eriksson-Zetterquist 

2009, ss. 5-7).  

Teorin beskrivs utifrån tre olika strukturer: regulativ, normativ och kognitiv struktur. Den 

regulativa strukturen kännetecknas av lagar och regleringar, vilka företag måste förhålla sig 

till. Den normativa strukturen förklaras utifrån de värderingar och normer som förekommer i 

exempelvis branschen som företaget verkar i och hur företaget bör agera där. Den tredje och 

sista strukturen benämns som den kognitiva strukturen. Den kännetecknas av att människor 

genom kultur och likartade åsikter skapar en gemensam bild över hur saker och ting ska 

fungera. De tre strukturerna kan således förklara hur företag påverkas i sina beslutsprocesser. 

Genom att förhålla sig till dessa strukturer uppnås en allmän acceptans (legitimitet) och det är 

denna legitimitet som företag vill uppnå. Om företaget går emot dessa strukturer löper de stor 

risk att få kritik från samhället och från potentiella kunder (Scott 1994). 

Genom DiMaggio & Powell (1983) har den ny-institutionella teorin tagit fasta på varför 

organisationer inom samma fält till slut blir likformiga. Med samma fält menas exempelvis 

samma branscher eller samma storlek på företagens omsättning och så vidare. De beskriver 
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tre olika faktorer som kan ligga bakom denna likformighet eller isomorfism som författarna 

benämner det. Den första faktorn är tvingande isomorfism där lagar, regler och 

branschstandards tvingar organisationer inom samma fält att bli alltmer lika varandra. Den 

andra faktorn är mimetisk isomorfism där organisationer väljer att snegla på andra för att 

sedan härma eller efterlikna dessa på grund av att de själva är osäkra på hur de ska göra. Den 

tredje faktorn benämns normativ isomorfism. Genom professionalisering och utbildningar 

likformas människornas tankar vilket i sin tur leder till att deras organisationer blir alltmer 

lika.  

2.5 Motivering av teoretiska val 

Till grund för de teoretiska val som gjordes i kapitel 2.1–2.4 ligger dels tidigare forskning på 

området inom avskaffandet av revisionsplikten och dels forskning inom andra delar, såsom 

organisationsteori och synen på kunskap och kompetens. Detta har gjorts i två syften, dels att 

bekräfta alternativt förkasta tidigare testade faktorer och dels att testa nya potentiella faktorer.  

På området tidigare testade faktorer är agentteorin den mest förekommande teoribasen för 

hypoteserna. Genom att börja i intressentmodellen och där undersöka vilka agentrelationer 

som finns blir nästa steg att undersöka vilka av dessa relationer som kan tänkas påverka ett 

företags val av att använda sig av revision eller inte. Användningen av denna typ av teori kan 

kopplas till en så kallad kontrollaspekt. Kontrollaspekten testar exempelvis hur en principal 

potentiellt kan ”kräva” en revision av agenten för att upprätthålla en relation med företaget. På 

så sätt har principalen en typ av kontroll över relationen. Den andra delen på området tidigare 

testade faktorer är teori kring kunskap och kompetens och kan kopplas till en så kallad 

kunskapsaspekt. Kunskapsaspekten testar hur kunskap genom tidigare utbildning kan påverka 

valet av revision.  

När det gäller den tredje och sista aspekten, relationsaspekten, har teori kring institutionell 

teori och isomorfism varit mest framträdande. Relationsaspekten har delar av både tidigare 

testade hypoteser samt icke testade hypoteser. Synen på institutionell teori som grund för 

dessa hypoteser är hur omgivningen, i form av andra företag, kan påverka varandra vilket gör 

att valet av att använda sig av revision görs på relationell basis. I kontrast till de andra 

teoriernas användning, som istället görs på rationell basis. Andra relationer som kan uppstå 

och i sin tur påverka valet är också tidigare relationer med revisorer.  

Genom att använda dessa olika uppsättningar av teorier ämnar vi ge en mer komplett bild än 

vad som tidigare givits på detta område. Nedan, i kapitel 2.6, följer en mer detaljerad 

genomgång av hur teorierna har använts i respektive aspekt för att utveckla våra hypoteser.  

2.6 Hypotesutveckling 

Med utgångspunkt i agentteorin, intressentmodellen, institutionell teori, teori kring synen på 

kunskap och kompetens samt resultat från tidigare forskning, utvecklas nedan ett antal olika 

hypoteser. Hypotesutvecklingen är indelad i tre delar: kontrollaspekten, kunskapsaspekten 

samt relationsaspekten. 

2.6.1 Kontrollaspekten 

I forskningen kring drivkrafter bakom mindre företags val att använda sig av frivillig revision 

är agentteorin den mest återkommande teorin som till stor del används för att förklara dessa 
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drivkrafter (Collis et al. 2004; Collis 2010; Dedman et al. 2014; Niemi et al. 2012; Senkow et 

al. 2001). Genom att utgå från intressentteorin och dess modell fås en bra överblick över alla 

de grupper där agentrelationer kan uppstå. Kärnan i alla företag är de grupper som driver 

företaget på ett eller annat sätt. Dessa grupper är ägare, ledningen samt företagets anställda. 

Beroende på hur företagets struktur ser ut får grupperna olika stora roller och betydelse. 

Utanför denna kärna återfinns sedan de grupper som på ett eller annat sätt har ett intresse av 

företaget. Banker, kunder, myndigheter och leverantörer är några av dessa. Dem emellan 

återfinns en mängd olika relationer (Jacobsen & Thorsvik 2008 s. 177).  

Vilka är det då som utgör kärnan i dessa småföretag och på så sätt blir intressanta att 

undersöka i deras relation med grupper utanför företaget. Till skillnad från stora företag som 

kan ha 100-tals eller till och med 1000-tals anställda, ligger den största fokusen i denna studie 

inte på de anställda. Detta med anledning av att majoriteten av de berörda företagen antingen 

är enmansbolag och därmed har 0 anställda (knappt 40 procent5 av det totala urvalet) eller har 

1-3 anställda i företaget. Kännetecken för dessa mindre företag är också att distinktionen 

mellan ägarskap och kontroll blir mindre ju mindre företaget är, något som Fama (1980) 

kommer fram till i sin studie. Det vill säga, ägarna av aktierna i dessa företag är till största del 

också de som har kontrollen över företaget. Ett enmansbolag till exempel, ägs och 

kontrolleras av en och samma person. Detta medför att de andra två grupperna i kärnan, 

ledningen och ägarna, till stor del blir synonyma. I kontrast till större publika företag som 

istället kännetecknas av en mer splittrad ägarstruktur. Istället för att lägga fokus på 

relationerna mellan dem blir agentrelationen mellan företag och långivare/banker mer 

intressant att titta på för att förklara drivkrafterna bakom frivillig revision (Collis 2008; 

Knechel et al. 2008). På senare tid har studier påvisat att kostnaden för lån har ett samband 

med valet av frivillig revision (Willekens 2008; Minnis 2011). 

Genom en systematisk genomgång av det urval vi har på 500 företag kan vi konstatera att de 

är av blandad karaktär. Från tjänsteföretag som inriktar sig mot konsultverksamhet inom IT 

till tillverkande företag som tillverkar och säljer möbler. Mer ovanliga företag förekommer 

även, såsom privata reningsverk och ölbryggerier. Men då det till största del är vanliga 

konsultföretag samt tillverkande företag, kan det bli intressant att titta på andra stora 

intressenter för dessa företag. Nämligen kunder och leverantörer. Kundgruppen är självklart 

viktig för företagen ur den aspekten att det slutligen är dom som köper varan/tjänsten och 

således inbringar intäkterna till företagen. Med det sagt tror vi dock inte att kunderna 

utvärderar företag de vill handla av utifrån aspekten om de använder sig av revisor eller inte. 

Tidigare studier har i viss mån tittat på detta samband men inte funnit bevis för det (Collis 

2012; Dedman et al. 2014). Leverantörsgruppen är även den viktig för många företag, inte 

minst de företag med produktion som en stor del i verksamheten. Tidigare studier har till viss 

del hittat signifikanta samband i agentrelationen mellan företag och leverantörer och valet av 

att använda sig av frivillig revision (Collis 2010; Collis 2012).  

Således kan leverantörer, tillsammans med långivare/bank, vara relevanta grupper att 

undersöka i denna studie. Nedan ges en beskrivning av dessa och de agentrelationer som 

uppstår och varför de kan förklara valet av att använda sig av revision.  

 

                                                 
5 Uträknat från företagsuppgifter på urvalet 
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Företaget & långivare/banker 

Enligt en dansk rapport som släpptes 2006 (DCCA 2006, s. 4) är bankerna den viktigaste 

finansiären för mindre företag, där 48 procent av dessa var finansierade med banklån. En 

undersökning hos 1200 enskilda företagare som gjordes av organisationen ”Företagarna” i 

början av 2015 kom dock fram till att små företagare har svårt med sin finansiering (Fälldin 

2015). Detta leder till att många behöver hitta nya finansieringsmöjligheter. I Sverige, liksom 

många andra länder, använder banker och andra långivare den finansiella informationen som 

bas för utvärdering av kreditvärdigheten (Svensson 2003). Då dessa vill vara säkra på att 

företaget kan betala tillbaka på lånet fungerar den finansiella informationen, i form av bland 

annat årsredovisning, som en säkerhet för att bedöma hur stor risken är. Informationen 

fungerar helt enkelt som en inblick i företaget och dess ekonomiska hälsa för att minska den 

informationsasymmetri som finns. Problemet är dock i vilken utsträckning banken och 

långivarna kan lita på informationen, om ingen revisor granskat räkenskaperna. I kontrast till 

detta problem kommer dessa sannolikt då att kräva en revidering från en revisor för att bevilja 

lånet (Collis et al. 2004; Collis 2010; Dedman et al. 2014). Vidare har tidigare studier också 

påvisat samband mellan lägre räntekostnader och valet att använda sig av frivillig revision, 

(Blackwell et al. 1998; Kim et al. 2011) något som ytterligare stärker ett troligt samband i en 

relation mellan banken/långivare och frivillig revision.   

 

H1a: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med om företaget är externt finansierade av långivare/banker. 

 

Företaget & leverantörer 

I likhet med ovanstående argumentation kan en agentrelation mellan företaget och, i det här 

fallet, leverantörer uppstå. En leverantör som tillhandahåller en typ av varor till ett företag får 

i utbyte oftast en monetär ersättning. En upparbetad relation mellan dessa två parter där 

pengar och varor utbyts utan problem är en sak. För att utvecklas behöver dock nya relationer 

etableras, men hur ska en leverantör kunna lita på ett nytt företag. I och med att de inte har 

insyn i företagets dagliga verksamhet kan det vara svårt att få en uppfattning om det går att 

lita på dem, därmed uppstår informationsasymmetri (Collis 2010). Ett sätt är att kontrollera 

företagets ekonomi, exempelvis bedöma dess likviditet. Följaktligen, förmågan att betala de 

kortfristiga skulderna. På så sätt uppstår en agentrelation, dessa parter emellan, där 

leverantören tar rollen som principal och företaget rollen som agent. I likhet med 

resonemanget ovan om långivare/banker finns en risk att den finansiella information som 

tillhandahålls av företaget inte är helt pålitlig om den inte kontrolleras av en revisor. För att 

motverka detta kan leverantören välja att endast göra affärer med företag som använder sig av 

en revisor. Därmed finns det en ekonomisk risk för övriga företag att gå miste om dessa 

leverantörer. Enligt agentteorin borde då agenten vara villig att bära den kostnad som revision 

medför för att upprätthålla/skapa en relation med leverantören i fråga (Jensen & Meckling 

1976). Från företagets sida ger det mer konkret ett incitament att använda sig av revision för 

att på så sätt visa leverantörer att det är ett välskött och pålitligt företag. Detta går även i linje 

med tidigare forskning som undersökt detta samband (Collis 2010; Collis 2012). Således 

lyder hypotesen följande: 
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H1b: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med om leverantörer efterfrågar reviderade räkenskaper. 

 

Externa parter & företaget 

Generellt sett har mindre företag små resurser. Det kan handla om antalet anställda, bristfällig 

kunskap eller helt enkelt ont om tid (Gooderham et al. 2004). Inköp och försäljningar samt 

kontakten med kunder och leverantörer är bara en del av den dagliga verksamheten för dessa 

företag. En annan del är den löpande bokföringen, skatterapportering och övriga finansiella 

uppgifter. För att hantera problemet tenderar företagen att använda sig av outsourcing (Niemi 

et al. 2012). Detta innebär att företaget låter ett annat företag sköta denna process, eller som 

Svenska Akademins Ordlista (SAOL) definierar det: “utläggning av verksamhet på 

entreprenad” (saol.se), om företaget inte har den tid som krävs för att sköta den löpande 

bokföringen. Istället för att lägga pengar på att anställa en person som kan göra detta, läggs 

uppdraget istället ut på en extern part. Exempelvis lägger ledningen i företaget ut uppdraget 

till en redovisningsekonom.  

Problemet som kan uppstå i dessa situationer kan ses ur ett agentteoretiskt perspektiv fast med 

omvända förhållanden från tidigare nämnda. Här ses istället (enligt föregående exempel) 

redovisningsekonomen som agent och ledningen som principal. Då ledningen i detta läge inte 

kan övervaka och utvärdera det jobb som redovisningsekonomen utför dagligen, uppstår en 

form av informationsasymmetri. Genom att inte kunna övervaka verksamheten finns risken att 

agenten inte agerar i principalens bästa (Jensen & Meckling 1976; Scott 2009). Vilka olika 

typer av risker kan då uppstå vid outsourcing? Det som avses i fallet gällande 

informationsasymmetri-problemet mellan ledningen och den externa redovisningsekonomen 

kan förklaras utifrån två typer av moraliska risker (Scott 2009). Den första typen kan 

manifesteras som att redovisningsekonomen, i det här exemplet, ger tips till ledningen 

gällande möjliga investeringar i andra företag. I själva verket har redovisningsekonomen 

affärsmässiga relationer med dessa företag, något som denne kan profiteras för. Dessa 

investeringar behöver i sin tur inte heller vara helt ändamålsenliga för ledningen i det första 

företaget. Även om detta inte behöver vara ett brott från redovisningsekonomens sida sätter 

denne dock sin egen nytta före lojaliteten till sina andra kund. Ett annat exempel på hur 

problemet kan manifesteras i verkligheten är att ledningen i företaget anser att 

redovisningsekonomen tagit för mycket betalt för de tjänster denne utfört. Gemensamt för 

dessa två typer av moraliska risker är att redovisningsekonomen har “flyttat” pengar från 

ledningens företag till sig själv eller en tredje part i sammanhanget. Redovisningsekonomen 

har som agent helt enkelt inte agerat i principalens bästa (Niemi et al. 2012). 

För att motverka dessa risker kan ledningen i företaget använda sig av en revisor för att 

försäkra sig om att redovisningsekonomen sköter sitt uppdrag och utför det i den riktning 

ledningen önskar. Genom sin expertis kan revisorn å ena sidan troligtvis kontrollera att inga 

oegentligheter skett i form av exempelvis tveksamma råd från redovisningsekonomens sida. Å 

andra sidan bedöma om den kostnadsnivå som tas för outsourcing-tjänsterna är rimlig. Niemi 

et al. (2012) har i sin studie på finska företag fått visst stöd för detta förhållande. Att studien 

har gjorts på en liknande institutionell scen stärker även vår tro i att den kan vara intressant att 

undersöka i Sverige. Utifrån ovanstående exempel på hur det omvända agent-principal 

förhållandet kan leda till informationsasymmetri och de moraliska risktyper som bevisligen 
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föreligger vid outsourcing av redovisningstjänster (se Niemi et al. 2012, appendix), har vi 

grund för följande hypotes: 

 

H2: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision har 

ett positivt samband med i vilken utsträckning ledningen vill ha kontroll över en extern part 

vid outsourcing av finansiella redovisningstjänster. 

 

Managementfaktorer – ekonomisk rationalitet & riskfaktorer 

Till en början gör vi här ett avsteg från agentrelationerna. Istället ligger utgångspunkten i så 

kallade managementfaktorer. För att istället avsluta resonemanget genom en koppling till 

agentteorin. Managementfaktorer syftar till att förklara hur ledningen i företaget tar ställning 

till kostnaderna och fördelarna av de alternativ som finns att göra kring den finansiella 

rapporteringen (Collis et al. 2004; Collis 2010; Collis 2012). I den här studien, valet att 

använda sig av revision i en frivillig kontext. 

En modell som kan förklara det val ledningen väljer att göra är den som Weber (1968) 

presenterade och bygger på formell rationalitet. Modellen förklarar hur människan drivs av att 

göra rationella val. Dessa val grundar sig på olika interna och externa faktorer. Dels finns 

inneboende värderingar, mål och principer hos individen. Dessutom kan känslor spela in för 

vilka val som görs. Tillsammans med dessa interna faktorer som härrör från individen kan 

externa faktorer som exempelvis traditioner, praxis och sedvänja påverka. I relation till vilka 

val som görs och att dessa i vissa sammanhang kan rendera i fel diskuterar Power (1997, s. 5) 

om två olika typer av risker som kan uppstå inom företagen. Dessa benämns “inherent risk” 

(ungefärlig svensk översättning är inneboende risk) och kan exemplifieras utifrån vanliga 

materiella fel eller räknefel i den finansiella informationen. Den andra risktypen benämns 

“control risk” (kontrollrisk) och kan förklaras utifrån risken att de interna kontroller som görs 

inom företaget inte upptäcker eventuella materiella fel. 

Collis et al. (2004) diskuterar kring att små företag i synnerhet har en hög sannolikhet för att 

dessa två risker kan uppstå. I kontrast till större företag som har ett flertal personer som sköter 

bokföringen är det i små företag oftast bara en person. Vilket kan leda till att fel inte lika lätt 

upptäcks. Standardiserade interna kontroller är heller inte lika vanligt förekommande i små 

företag, till skillnad från större företag. Vad kan ledningen då göra för att minimera dessa 

risker? 

Genom att använda sig av revision minimeras troligtvis dessa risker och ledningen kan känna 

en ökad tillit till de siffror som presenterats samt företagets finansiella position (Güntert 

2000). Vidare kan denna riskminimering ses ur ett agentteoretiskt perspektiv eftersom 

revisionen kan anses minska agentkostnaden då den kostnad som revision medför inte är 

högre än den kostnad som fel i räkenskaperna kan rendera i. Detta val leder också i sin tur till 

ett ekonomiskt rationellt beslut. 

Avslutningsvis har tidigare forskning i stor utsträckning fått empiriskt stöd för att det finns 

samband mellan de företag som väljer att använda sig av revision och de fördelar som då fås i 

form av en kontroll av bokföringen samt en allmänt ökad kvalitet på densamma (Collis et al. 
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2004; Collis 2010; Niemi et al. 2012; Collis 2012). Denna diskussion kring ekonomisk 

rationalitet och risktyper leder oss fram till följande hypoteser: 

H3: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med uppfattningen om att revisionen förbättrar kvaliteten på den 

finansiella informationen. 

 

H4: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision har 

ett positivt samband med uppfattningen om att revisionen ger en förbättrad kontroll av 

bokföringen och företagets finansiella position. 

 

2.6.2 Kunskapsaspekten 

Syftet med avskaffandet av revisionsplikten var att minska kostnadsbördan för små bolag 

(SOU 2008:32). I och med det kan företaget utifrån sin kunskap och möjligtvis tidigare 

erfarenheter välja om de vill anlita en revisor. I Collis (2012) förknippade företagsledare 

frivillig revision med något som förbättrar den finansiella informationen och granskar den 

interna bokföringen. Collis et al. (2004) kunde efter att ha utfört en studie på små företag i 

Storbritannien, dra slutsatsen att revisorns syn på revisionen påverkade ledningens syn på 

värdet av revisonen. Detta trots ledningens kunskap gällande fördelarna och kostnaderna med 

revisionen. 

Tidigare studier påvisar att företag i vissa fall väljer att använda sig av en revisor på grund av 

påtryckningar från intressenterna. Däremot är det mindre tydligt när det gäller mindre 

företag. I dessa företag tenderar intressenterna att befinna sig närmare bolaget och kan på så 

sätt begära den informationen som de behöver (Dedman et al. 2014). 

Collis & Jarvis (2000) fann i sin studie att 67 procent av cheferna i de små företagen som 

deltog i undersökningen hade studerat inom redovisningsområdet. Reed & DeFillippi (1990) 

beskriver att kunskap (upplevd kunskap) och erfarenhet som en person har i arbetslivet kan 

bidra till att hanteringen av affärsproblem kan lösas på ett effektivare sätt.  Har ledningen en 

hög kunskap (faktisk kunskap) inom redovisning och revision ser dem troligen nyttan av 

revision som högre än kostnaden och därmed väljer att använda sig av revision (Collis et al. 

2004). 

I en doktorsavhandling av Svanström (2008) var syftet med studien att undersöka företags 

benägenhet att använda sig av revision i en kontext av frivillig revision. Resultatet visade att 

en majoritet av de tillfrågade företagen ansåg att nyttan med revision överstiger kostnaden. 

Collis et al. (2004) beskriver att revisionskostnaden för små bolag kan vara stor i förhållande 

till storleken på företaget. 

Genom ovan nämnda resonemang lyder hypoteserna följande:  

 

H5a: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med den faktiska kunskapen de besitter gällande kostnaden och 

nyttan av revision. 

H5b: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med den upplevda kunskapen gällande kostnaden och nyttan av 

revision.  
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Vidare är det också intressant att pröva om skatterelaterade tjänster kan vara ett substitut till 

revisionstjänster. Det finns två olika slag av redovisningspraxis, vilka är anglosaxisk och 

kontinentaleuropeisk redovisningstradition (Artsberg 2011, ss. 88-90). Till den anglosaxiska 

delen hör exempelvis länder som Storbritannien, USA, Australien, Kanada med flera. Medan 

Frankrike, Tyskland, Sverige och andra nordiska länder hör till den kontinentaleuropeiska 

delen (Wolk et al. 2013, ss. 367-374; Nobes & Parker 2012, s. 31). Det som skiljer mellan den 

anglosaxiska och den kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen är framförallt om 

företaget är finansierat med upplånat kapital eller med aktiekapital (Artsberg 2011, ss. 88-90). 

Nobes (1998) anger ett antal igenkända faktorer som skiljer de anglosaxiska länderna och 

kontinentaleuropeiska länderna åt. Förutom att de anglosaxiska ländernas rättssystem bygger 

på ”common law” och de kontinentaleuropeiska ländernas rättssystem bygger på ”codified 

roman law” så finns det några faktorer som skiljer. En av dessa faktorer är att i de 

kontinentaleuropeiska länderna finns en starkare förbindelse mellan redovisningssystemet och 

skatteberäkningen (Nobes 1998; Aisbitt 2002). 

 

Skatterådgivning tillhandahållen av en expert kan därför ses som ett substitut till revision då 

experten besitter en högre kunskap gällande just skatter. Både en revisor och en extern 

redovisningsekonom anses vara kompetenta för att svara för skattefrågor (Niemi et al. 2012). 

Niemi et al. (2012) nämner att företag som anlitar en extern part (redovisningsekonom) för att 

ta hand om bokföringen är bekant med företagets verksamhet. På så sätt kan det vara mer 

kostnadseffektivt om företaget tar hjälp av samma externa part när det gäller skatterådgivning 

istället för att anlita en revisor. 

 

En studie som genomfördes på små företag i Finland visar att företagare föredrar att få hjälp 

med skattefrågorna av en kunnig extern part, istället för att ta hjälp av en revisor (Syrjä 2010, 

se Niemi et al 2012). Skatterådgivning är ofta något som mindre företag behöver hjälp med. 

Dessutom har denne även en bättre inblick i den dagliga verksamheten i företaget gentemot 

revisorn. Skatterapportering har dessutom ett större fokus i länder som kännetecknas av det 

kontinentaleuropeiska systemen såsom Sverige och Finland exempelvis (Aisbitt 2002; Nobes 

1998; Niemi et al 2012).  

 

Med anledning av det ovan nämnda samt att Sverige är ett land som kännetecknas av skatter 

av olika slag, utformades följande hypotes: 

 

H6: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision har 

ett negativt samband med i vilken utsträckning ledningen anser att skatterelaterade tjänster 

tillhandahållna av en extern part ses som ett substitut till revision. 

 

2.6.3 Relationsaspekten 

Relationen med andra företag 

Tidigare har vi lagt ett rationellt perspektiv på hypoteserna och argumenterat för att företagen 

agerar på rationell basis. Att de exempelvis väger in ekonomisk rationalitet i sina beslut. 

Problemet är att organisationer och företag inte alltid fungerar som de rationella verktyg de är 

tänkta att vara. Omgivande faktorer, invanda mönster och tillfälliga moden kan i många fall 

styra företagen mer (Eriksson-Zetterquist 2009), än utifrån rationalitet. Perspektivet får istället 

en relationell aspekt. Dessa faktorer kan förklaras utifrån den institutionella teorin. Scott 
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(1994) beskriver institutioner utifrån tre olika strukturer. Den regulativa, manifesteras genom 

lagar och regleringar vilka företag måste förhålla sig till. Den normativa, förklaras utifrån de 

värderingar och normer som föreligger i exempelvis den bransch företaget ingår i och hur 

företaget bör agera inom denna. Den tredje och sista strukturen benämns som den kognitiva. 

Här skapar människor genom kultur och likartade åsikter en gemensam bild över hur saker 

och ting ska fungera. Dessa strukturer kan således förklara hur företag påverkas i sina 

beslutsprocesser. Går de emot dessa löper företaget stor risk att få kritik från samhället i stort 

och inte minst potentiella kunder. Men genom att förhålla sig till dessa strukturer uppnås en 

form av allmän acceptans, även kallad legitimitet. Och det är denna legitimitet som företag 

vill uppnå (Scott 1994). 

Till skillnad från den plattform större företag verkar på, där det ofta är tydligt vilka 

institutionella ramar och strukturer de verkar inom, kan de mindre företagens plattform te sig 

mer otydlig. Strukturer utifrån normer, värderingar och kultur behöver inte vara lika 

inpräntade. Låt oss anta att mindre företag känner en stor osäkerhet i valet av att behålla 

revisorn eller avskaffa den. Genom att applicera den mimetiska isomorfismen som 

teoriförklaring till hur företag kan agera i denna sits kan vi se beslutsprocessen ur ett annat 

ljus. Istället för att ledningen rationellt går igenom olika val och de konsekvenser de kan leda 

till, gör osäkerhetsfaktorn att ledningen i företaget sneglar på andra företag. Då avskaffandet 

av revisionsplikten är en relativt ny valmöjlighet för mindre företag kan det vara svårt för 

ledningen att utvärdera för- och nackdelar. När organisationer ställs inför denna tvetydighet 

tenderar de att grunda sina val utifrån hur liknande organisationer inom samma fält, 

exempelvis bransch, beslutar (DiMaggio & Powell 1983). Detta resonemang leder fram till att 

företag har en benägenhet att ta efter andra företag inom samma bransch. Vilka företag de 

väljer att härma är de företag som uppfattas som legitima eller framgångsrika (DiMaggio & 

Powell 1983; Hedlund 2007). Tidigare forskning har vad vi kan se inte undersökt detta 

potentiella samband vilket gör detta till en intressant infallsvinkel att ha i vår studie. Utifrån 

denna argumentation utvecklades följande hypoteser: 

 

H7a: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med om andra företag inom samma bransch och av samma storlek 

väljer att använda sig av revision. 

 

H7b: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med om andra företag av samma storlek och som vi 

känner/samarbetar med men inte är inom samma bransch väljer att använda sig av revision. 

 

Relationen med revisor 

Relationsaspekten kan även inkludera relationen med revisorer och tidigare erfarenheter av 

dessa. Niemi et al. (2012) utformade en hypotes i sin studie, och får bevis, för att valet av att 

använda sig av frivillig revision har ett negativt samband med att ha fått en kvalificerad 

revisionsrapport tidigare. Det vill säga, företaget väljer bort revisor om de tidigare mottagit en 

revisionsrapport med ett antal brister som sedan inte kunnat lösas på ett konstruktivt sätt. 

Författarna använder sig av litteratur inom konfliktlösningsteori samt tidigare studier på detta 

område.  
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Mohr & Spekman (1994) beskriver hur en relation kan vara konstruktiv eller destruktiv. I de 

fall båda parter har förmågan att använda sig av gemensam problemlösning leder det sannolikt 

till förbättringar och även en tillfredsställande känsla hos båda parter. Vilket sannolikt leder 

till ett bra samarbete i framtiden, parterna emellan. Om det å andra sidan förekommer en 

destruktiv konfliktlösning blir sannolikt förhållandet det motsatta med dåliga lösningar, om 

ens några lösningar, samt tveksamma samarbeten i framtiden. I en kontext av revision kan det 

utmärkas hur konfliktlösningar ter sig på olika sätt mellan en revisor och ledningen av ett 

företag. Ledningen är ofta flexibel i sina sätt att förhandla på. Revisorn är å sin sida mer 

begränsad och ser sällan att åtgärderna är öppna för förhandling (Bame-Aldred & Kida 2007). 

I den tid då obligatorisk revision fortfarande gällde valde företagen oftast att byta revisor när 

konflikter tenderade att vara destruktiva. Om ledningen däremot var nöjd med sin revisor 

tenderade dem att fortsätta med samma revisor (Niemi et al. 2012). 

När nu ett avskaffande av revisionsplikten har skett argumenterar vi, i likhet med Niemi et al. 

(2012), för att dåliga erfarenheter med sin revisor istället leder till att företaget väljer att 

avskaffa revisorn helt. På samma gång kan bra erfarenheter med revisorn ytterligare stärka ett 

potentiellt fortsatt samarbete i framtiden, trots revisionspliktens avskaffande. Därför 

utvecklades följande hypoteser:  

H8a: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett negativt samband med dåliga erfarenheter av revisorer. 

 

H8b: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med bra erfarenheter av revisorer. 

 

2.7 Sammanställning av hypoteser 

De hypoteser vi valt att testa i denna uppsats har till stor del undersökts i utländska studier av 

forskare så som exempelvis Jill Collis, Lasse Niemi och Elisabeth Dedman. I detta kapitel 

presenteras de olika hypoteserna i syfte att tydliggöra vilken karaktär de har samt utifrån 

vilken aspekt de har härletts ifrån. 

 

Hypotes 1a och 1b har sin grund i kontrollaspekten. H1a testar om det finns ett positivt 

samband mellan externfinansiering av långivare/bank och valet av revision. Tidigare studier 

av framförallt Collis et al. (2004), Collis (2010) och Dedman et al. (2014) har testat liknande 

samband. H1b testar om det finns ett positivt samband mellan efterfrågan av reviderade 

räkenskaper hos leverantörer och företags val av revision. Liknande hypoteser har Collis 

(2010) och Collis (2012) testat.  

 

Hypotes 2 har även den sin grund i kontrollaspekten. Niemi et al. (2012) är den studie som 

framförallt undersökt hypotesen och fått stöd för den i undersökningen. Hypotesen testar om 

sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision har ett positivt samband 

med i vilken utsträckning ledningen vill ha kontroll över en extern part vid outsourcing av 

finansiella redovisningstjänster. 

 

Hypotes H3 och H4 har testats återkommande genom ett flertal studier, däribland Collis et al. 

(2004), Collis (2010), Niemi et al. (2012) och Collis (2012) Även dessa hypoteser utformades 

utifrån kontrollaspekten. Hypotes 3 testar sambandet mellan om ledningens val av att använda 

sig av revision har ett positivt samband med uppfattningen om att revision förbättrar 
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kvaliteten på den finansiella informationen. Hypotes 4 likt hypotes 3 testar sambandet mellan 

valet av att använda sig av frivillig revision med uppfattningen att revision ger en förbättrad 

kontroll av bokföringen och företagets finansiella position. 

 

Hypoteserna 5a och 5b har utformats utifrån kunskapsaspekten. Det är framförallt Collis et al. 

(2004) som testat liknande hypoteser. Däremot skiljer det sig i den här uppsatsen då vi valt att 

dela upp hypoteserna i faktisk kunskap och upplevd kunskap. 

 

Niemi et al. (2012) har testat ett liknande samband med vår ställda H6. Den testar om 

sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision har ett negativt samband 

med i vilken utsträckning ledningen anser att skatterelaterade tjänster tillhandahållna av en 

extern part ses som ett substitut till revision. Även denna hypotes har sin grund i 

kunskapsaspekten. Hypotes 1-6 kan därmed sägas ha en bekräftande karaktär. Det vill säga, 

hypoteser som i viss utsträckning tidigare testats och därmed antingen kan bekräftas även i 

vår studie eller förkastas.   

 

Hypoteserna 7a och 7b testar om sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig 

revision har ett positivt samband med om andra företag inom samma bransch och av samma 

storlek väljer att använda sig av revision, respektive andra företag av samma storlek och som 

vi känner/samarbetar med men som inte är inom samma bransch väljer att använda sig av 

revision. Hypoteserna är av explorativ karaktär då vi inte har funnit att andra studier 

undersökt dessa eller liknande hypoteser. Dessa hypoteser har sin grund i relationsaspekten. 

 

Hypotes 8a och 8b har även de utformats utifrån relationsaspekten. Niemi et al. (2012) 

undersöker en hypotes som är snarlik H8a som testar om sannolikheten att ledningen väljer att 

använda sig av frivillig revision har ett negativt samband med dåliga erfarenheter av 

revisorer. H8b är av explorativ karaktär i och med att den inte har undersökts förut i någon av 

de studierna som vi har använt oss av i denna studie. Hypotesen testar om sannolikheten att 

ledningen väljer att använda sig av frivillig revision har ett positivt samband med bra 

erfarenheter av revisorer. Med dessa två delar, hypoteser av bekräftande karaktär respektive 

explorativ karaktär, ämnar vi ge en mer komplett förklaringsmodell av valet av revision i en 

frivillig kontext.  
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras den valda metoden för uppsatsen. Därefter förklaras 

tillvägagångssättet vid enkätutformningen, insamlingen och sammanställningen av data. 

Kapitlet avslutas med en metodreflektion och källkritik. 

3.1 Val av metod 

Denna studie syftar till att förklara hur företagsspecifika egenskaper påverkar små privata 

aktiebolags vilja att använda sig av revisor eller inte i en kontext av frivillig revision. Med 

anledning av det stora antalet små aktiebolag som finns i Sverige valde vi att använda oss av 

en kvantitativ metod. Detta därför att en kvantitativ metod kännetecknas av framförallt större 

urval, siffror, antal och mängd av variabler som kan analyseras objektivt och bearbetas 

statistiskt, vilket vi avser att göra på små privata aktiebolag i Sverige. Om vi istället hade valt 

att genomföra en kvalitativ metod så hade vi fått en djupare förståelse för varför några enstaka 

företag valt att anlita revisorn eller inte (Bryman & Bell 2013, s. 86; Christensen et al. 2011, 

ss. 69-70). 

Ett annat kännetecken för kvantitativ metod och varför vi valt det är att relationen mellan 

teorin och forskning är av deduktivt slag. Det innebär att hypoteser uppkommer med 

utgångspunkt i den befintliga teorin för att sedan med hjälp av hypoteserna testa om teorin är 

sann (Bryman & Bell 2013, ss. 23, 86). Med anledning av att vi med hjälp av teorin utvecklat 

våra hypoteser för att se vad som ligger bakom små företags beslut att använda sig av frivillig 

revision motiverar detta till valet av kvantitativ metod.  

 

3.1.1 Tvärsnittsdesign 

Undersökningsdesignen som bäst passar vår studie är tvärsnittsdesignen. Det som 

kännetecknar att det är en tvärsnittsdesign är att det oftast är en ytlig och bred undersökning 

där data samlas in från mer än ett företaget (i vårt fall), vid en specifik tidpunkt. Detta för att 

samla kvantifierbar data som har koppling till två eller fler variabler (hypoteserna) som i sin 

tur ska analyseras för att kunna se samband (Bryman & Bell 2013, s. 65; Christensen et al. 

2011, ss. 78-79).  

Tvärsnittsdesignen kostar oftast mindre än de andra designtyperna och består oftast av 

kvantitativ primärdata som möjliggör att statistiskt analysera och generalisera svaren. En av 

insamlingsteknikerna som kan användas vid tvärnitsdesign är en webenkät med fasta 

svarsalternativ. Med tanke på valet av metod och att en enkät skulle skickas ut var det inte 

svårt att finna att en tvärsnittsdesign passar vår undersökning bäst.  

 

3.2 Urvalsmetod 

Till denna studie har vi valt ett sannolikhetsurval som urvalsmetod, vilket innebär att varje 

enhet eller respondent väljs slumpmässigt och har en känd chans att komma med i urvalet. 

Oavsett vilken urvalsmetod som väljs kommer det aldrig att exakt motsvara hela populationen 

som urvalet väljs ifrån. Detta medför också att underökningens resultat och generaliserbarhet 

påverkas och vi måste därför ta hänsyn till och reflektera kring brister och urvalsfel 
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(exempelvis ramfel) som kan uppkomma i undersökningen. Däremot är sannolikheten större 

att urvalets uppfattningar stämmer överens med populationens uppfattningar ju större urvalet 

är (Bryman & Bell 2013, ss. 111-116; Christensen et al. 2011, ss. 110-115). I den här studien 

består populationen av 7614 stycken små aktiebolag med de kriterierna som vi har valt och 

urvalet består av 500 stycken små aktiebolag. 

 

Med ramfel menas att den urvalsram som används inte stämmer överens med 

målpopulationen. Det kan antingen vara övertäckning eller underteckning. Överteckning 

syftar till att urvalsramen kommer att innehålla fler företag än vad som är angivet. Det kan 

exempelvis i vårt fall vara företag som tidigare klassats som små aktiebolag men som nu 

överstiger gränsvärdena och egentligen inte ska vara med i urvalet. Detta kan undgås genom 

att ställa en kontrollfråga där respondenten har möjlighet att själva besvara frågan och så att vi 

kan säkerställa att de ska ingå i studien. Med underteckning menas att vissa enheter som ska 

vara med i urvalsramen saknas. Det kan exempelvis vara företag som nyligen startats och som 

inte hunnit komma med i externa parters register/listor (ex. Adressleverantören) eller företag 

som saknar giltiga e-mailadresser och därför inte kommer med i vår urvalsram (Christensen et 

al. 2011, ss. 110-111). Det finns ytterligare ett fel som vi behöver ta hänsyn till och det är 

bortfallsfel, vilket syftar till att det kan finnas skillnader på de som valt att svara på frågorna 

och skillnader på de som valt att inte delta. Det innebär att svaren som inkommit inte är 

representativt för hela målpopulationen och vid stort bortfall kan det resultera i ett 

missvisande resultat. Av den anledningen bör vi analysera bortfallet. Bortfallen kan bero på 

att respondenterna inte vill medverka, att de har ont om tid, att det är en fel eller inaktiv e-

mailadress (Christensen et al. 2011, s. 112). 

 

Obundet slumpmässigt urval är en del av sannolikhetsurval och kännetecknas av att det 

används vid stora populationer samt att alla enheter har lika stor chans för att komma med i 

urvalet. Detta urval skedde genom ett datorstyrt program som adressleverantören använder sig 

av. Med den anledningen samt att vi med hjälp av urvalet vill kunna uttala oss om en större 

del av populationen valde vi ett obundet slumpmässigt urval (Bryman & Bell 2013, ss. 115-

116; Christensen et al. 2011, ss. 115-116; Dahmström 2011, s. 265).   

 

Som målpopulation i undersökningen har vi valt små privata aktiebolag i Sverige som berörs 

av frivillig revision. Vi ville säkerställa att mailadresserna och företagsuppgifterna fortfarande 

var aktuella för företagen vilket är viktigt vid sannolikhetsurval (Christensen et al. 2011, ss. 

114-115). Detta gjorde vi genom att kontakta olika externa parter som tillhandahåller denna 

typ av information och fick veta att deras listor uppdateras med jämna mellanrum. 

Adressleverantören är det företaget som vi valde att ta hjälp av och genom deras program har 

vårt slumpmässiga urval på 500 stycken aktiebolag plockats ut. För att säkerställa att 

företagen berörs av frivillig revision och på så sätt minska risken för bortfall valde vi att 

begränsa sökningen till privata aktiebolag med en omsättning på maximalt 3 000 000 kr samt 

antalet anställda mellan 0-3 stycken, vilka är två av gränsvärdena som nämns i 

inledningskapitlet. Detta med anledning av att programmet som Adressleverantören använder 

sig av inte kunde sortera efter balansomslutning. Vi har även valt att utesluta redovisning-och 

revisionsbyråer samt advokat- och juristbyråer. Detta för att revisionsplikten fortfarande gäller 

för samtliga advokatbyråer (advokatsamfundet.se). 

 

Vid tidpunkten för när urvalet slumpades fram fanns 7 614 stycken aktiebolag i Sverige som 

ingick i populationen med våra förvalda kriterier. Vi hade sedan tidigare fått reda på att vi 

skulle få tillgång till 500 mailadresser till företag som också skulle bli vårt urval, vilket var 

det vi hade kommit överens om med Adressleverantören. 
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3.3 Enkätutformning  

Den enkätform som vi valt att använda oss är av elektronisk form och benämns som 

webbenkät. Det kan förklaras med att respondenten fått en länk till enkäten via e-mail som 

denne med hjälp av en dator eller en smartphone kan besvara enkätfrågorna med. Sedan 

skickas enkäten tillbaka till oss elektroniskt för att sammanställas och analyseras. Varför vi 

valde att använda oss av just webbenkäter är därför att det går snabbare och smidigare, det är 

kostnadseffektivt och det är tidseffektivare att skicka ut påminnelser (Christensen et al. 2011, 

s. 144; Dahmström 2011, ss. 88-89). Om vi istället hade valt att använda oss av exempelvis 

postenkät så hade det varit mer tidskrävande att skicka ut enkäterna via post och det hade 

även kostat en hel del i frankeringskostnader. Även att sammanställa resultatet från alla 

enkäter hade krävt mycket längre tid. Med webbenkäten sammanställs resultatet från varje 

fråga elektroniskt direkt efter att svaren har inkommit. Sedan erhålls många svar med 

webbenkäter jämförelsevis snabbt (Dahmström 2011, ss. 85, 93). 

Vi valde att konstruera den elektroniska enkäten med hjälp av hemsidan webbenkater.com 

som tillhandahåller vissa tjänster kostnadsfritt för studenter. Frågorna som skulle ställas i 

enkäten var sedan tidigare konstruerade, även valet av skalor var förutbestämt. Däremot 

skulle enkäten konstrueras på ett luftigt och lättläst sätt för att sedan testas av ett antal 

testpersoner innan den skulle skickas ut till respondenterna (Christensen et al. 2011, ss. 150, 

163-164).  

Problem som kan tänkas uppkomma i samband med att arbeta med webbenkäter är att det kan 

vara svårt att hitta aktuella e-mailadresser till respondenterna. Med hjälp av 

Adressleverantören har vi lyckats få tag på aktuella e-mailadresser till aktiebolagen och på så 

sätt lyckats undkomma en del bortfall. Ett annat problem med webbenkäter är att tekniska 

problem kan uppstå. Därför är det viktigt att testa innehållet och utformningen i enkäten innan 

den skickas ut. Även detta för att förhindra onödiga bortfall (Dahmström 2011, ss. 89-92). Vi 

skickade därför ut enkäten till några testpersoner som fick se om enkäten fungerade som det 

var planerat. Dessa testpersoner lämnade sedan synpunkter kring upplägget och utformningen 

av frågorna i enkäten, där vi sedan fick möjligheten att reflektera kring om det var avsikten 

med frågan eller om den skulle behöva omformuleras (Christensen et al. 2011, s. 164). Utifrån 

de kommentarer vi fick från testpersonerna valde vi att inte göra några ändringar i 

frågeformuleringarna.  

Vid arbetet med utformning av enkäten och enkätfrågorna tyckte vi att det var viktigt att 

formulera en lockande inbjudan till att delta i enkäten. I inbjudan förklara vi vilka som ligger 

bakom arbetet med enkäten och varför enkäten skickas ut till just dem (se Appendix 1). Vi 

förklarar även vikten av deras medverkan (Christensen et al. 2011, s. 146). Dahmström (2011, 

s. 93) skriver att en enkäts tidsåtgång, oavsett form, inte får överstiga 10-15 minuter att 

besvara. Med anledning av att vi sedan tidigare vet att småföretagen har ont om tid ville vi 

inte att enkäten skulle ta allt för lång tid att besvara. Vi räknade med att enkäten skulle ta 

mellan 3-4 minuter att besvara för att inte avskräcka respondenterna från att välja att inte 

besvara frågorna. 

Med utgångspunkt i teorin utformades hypoteserna för att i sin tur ligga till grund för valet av 

frågor som skulle ställas i enkäten. Utifrån varje hypotes utformades minst en fråga för att 

sedan kunna sammanställa och analysera respondenternas svar.   
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Den första frågan i enkäten valde vi att ha med för att på så sätt säkerställa att respondenten är 

en person med god insikt i företaget. Vi nämnde även detta i inbjudan till enkäten. Detta för 

att få så bra svar som möjligt och för att på så sätt stärka studiens reliabilitet (Bryman & Bell 

2013, s. 49). Frågorna 2, 3 och 4 är kontrollfrågor för att säkerställa att företaget verkligen 

ingår i urvalet. De resterande frågorna kommer att förklaras mer utförligt under rubriken 3.5 

Operationalisering av begrepp.    

 

3.4 Datainsamling  

Datainsamlingen består av primärdata som samlats in med hjälp av svaren från enkäten. 

Primärdata syftar till information som sedan tidigare inte finns tillgängligt utan behöver 

införskaffas (Christensen et al. 2011, ss. 71-72; Dahmström 2011, s. 14). 

 

För att skicka ut den webbaserade enkäten använde vi oss av mailadresser till företagen som 

vi tillhandahöll från Adressleverantören. Eftersom att Adressleverantören är ett företag som 

säljer dessa tjänster till andra företag och organisationer anser vi att uppgifterna som 

tillhandahålls av dem bör vara tämligen uppdaterade och aktuella. E-mailadresserna 

exporterades via en Excel fil till en funktion för massutskick av enkäter på webbankater.com 

där vår enkät fanns. Enkäten skickades ut till 500 företag varav 29 adresser studsade tillbaka 

och var inaktiva, sammanlagt var det 479 företag som fick möjligheten att besvara frågorna i 

enkäten.  Den 7 maj 2015 skickades enkäten ut och respondenterna skulle få 14 dagar på sig 

att besvara frågorna i enkäten. En påminnelse med länken till enkäten skickades ut den 12 maj 

och ännu en annan påminnelse skickades ut den 18 maj för att möjligtvis kunna öka 

svarsfrekvensen av undersökningen. Det är ganska vanligt att det skicka ut mellan 2 till 3 

påminnelser i samband med en enkät (Christensen et al. 2011, ss. 144-145, 148). På grund av 

att vi fått in för få analyserbara svar vid den andra påminnelsen beslutade vi oss för att låta 

enkäten vara öppen över sommaren. Den 8 september skickades ännu en påminnelse ut och 

den 14 september stängdes enkäten för att sammanställa resultatet då vi hade fått in tillräckligt 

med analyserbara svar. När vi sedan hade sammanställt all data fick vi en tydligare bild av 

svaren från enkäterna och vi hade fått in svar från 115 företag. Efter att kontrollfrågorna 

uteslutit vissa företag från att fortsätta besvara frågorna i enkäten återstod ca 49-52 företag 

(beroende på fråga). 

Sammanställning av svaren skedde med hjälp av en funktion tillhandahållen av 

webbankater.se där svaren kunde exporteras till en Excel fil. Därefter fördes filen över till 

statistikprogrammet SPSS. I SPSS kodades varje fråga (se under rubrik 3.5 

Operationalisering av begrepp) för att sedan mätas och analyseras med den tidigare utvalda 

analysmetoden.  

 

3.5 Operationalisering av begrepp  

Operationalisering av begrepp handlar om hur vi från teorin utvecklat hypoteser som i sin tur 

har varit grunden för att forma frågorna i enkäten. Detta för att möjliggöra att mäta data som 

sedan kan användas för att pröva hypoteserna.  
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3.5.1 Beroendevariabel  

Revision  

Bryman & Bell (2013, s. 49) förklarar beroende variabeln som den effekt som uppstår av 

oberoendevariabeln. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer det är som påverkar 

små privata aktiebolags val att använda sig av revisor eller inte i en kontext av frivillig 

revision. Därför var det viktigt att ställa en fråga för att ta reda på om aktiebolagen använder 

sig av revision. Fråga 8 i enkäten löd följande: ”Använder företaget sig av revision idag?” 

och svarsalternativen som respondenterna kunde välja mellan var ”ja” eller ”nej”. 

Svarsalternativet ”ja” kodades med en 1:a och alternativet ”nej” kodades med en 0:a. 

Eftersom att det endast är två kategorier av svarsalternativ så är beroendevariabeln en dikotom 

variabel (Bryman & Bell 2013, ss. 256-257; Christensen et al. 2011, ss. 230-237). Detta är 

den enda beroendevariabeln som i vår uppsats med hjälp av oberoendevariablerna kommer att 

förklaras.  

 

3.5.2 Oberoendevariabler 

Oberoendevariablerna syftar till de variablerna som tillämpar ett kausalt inflytande på 

beroendevariabeln, men det kan även finnas ett samband mellan oberoendevariablerna 

sinsemellan (Bryman & Bell 2013, s. 49; Dahmström 2011, s.241). Oberoendevariablerna i 

denna studie har sitt ursprung i den tidigare forskning som de vetenskapliga artiklarna och 

litteraturen skriver om och som vi har använt i referensramen.  Dessa variabler ska utifrån 

hypoteserna förklara uppsatsens syfte. Nedan kommer varje oberoendevariabel 

operationaliseras som en grund inför analysen.   

Följande kommer svarsalternativen för påståendena att förklaras, för att inte behöva upprepas 

under varje påstående. Fråga 17 lyder på detta sätt: ”Vilken är ledningens syn på följande 

påståenden gällande valet av revision?” och följs av 11 påståenden med svarsalternativ. 

Längst till vänster på ordinalskalan fanns svarsalternativet ”Instämmer inte alls” och längst 

till höger fanns alternativet ”Instämmer helt”. Till höger om ”Instämmer helt” fanns 

alternativet ”Vet ej/Ingen åsikt” för att inte tvinga respondenten till ett svar om denne inte 

kunde/ville svara på det påståendet. Eftersom att skalan var utformad på det sättet att det 

fanns fem alternativ utöver ”Vet ej/Ingen åsikt” så kan mittenalternativet tolkas som ett 

medelvärde. Kodning av variablerna fungerade på det sättet att ”Instämmer inte alls” kodades 

med en 1:a. vidare fortsätter alternativen 2, 3, 4, ”Instämmer helt” kodades med en 5:a och 

alternativet ”Vet ej/Ingen åsikt” kodades med en 6:a (Bryman & Bell 2013, ss. 256-257; 

Christensen et al. 2011, ss. 230-237). 

 

Långivare/bank   

Utifrån agentteorin och kontrollaspekten härleds oberoendevariabeln Långivare/bank. En 

dansk rapport påvisar att banken är den viktigaste finansiären för mindre företag (Fälldin 

2015). I Sverige och andra länder använder banker och andra långivare den finansiella 

informationen för att bedöma hur stor risken vid en utlåning är (Svensson 2003). Ett problem 

som uppstår är till vilken utsträckning banken och andra långivare kan lita på informationen 

om ingen revisor granskat räkenskaperna (Collis et al. 2004; Collis 2010; Dedman et al 2014).  
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Genom att ställa frågan på följande vis: ”Har företaget upplånat kapital från externa 

långivare/bank?” så har respondenten svarsalternativen ”ja” eller ”nej” att välja mellan. 

Denna fråga besvara direkt det som är tänkt att frågan skall besvara och då det endast finns 

två svarsalternativ är denna en dikotom variabel. Svarsalternativet ”ja” kodades med en 1:a 

och alternativet ”nej” kodades med en 0:a (Bryman & Bell 2013, ss. 256-257; Christensen et 

al. 2011, ss. 230-237). 

Tidigare studier av Blackwell et al. (1998) och Kim et al. (2011) har också påvisat att det 

finns ett samband mellan lägre räntekostnader och valet att använda sig av revision. Därmed 

formulerades ett påstående (fråga 17) som löd följande: ”Revision ger lägre lånekostnader” 

och respondenten fick markera ut sin ståndpunkt på en ordinalskala med fem alternativ. 

Längst till vänster fanns alternativet ”Instämmer inte alls” och längst till höger fanns 

alternativet ”Instämmer helt”. Till höger om ”Instämmer helt” fanns alternativet ”Vet 

ej/Ingen åsikt” för att inte tvinga respondenten till ett svar om denne inte kunde/ville svara på 

det påståendet. Eftersom att skalan var utformad på det sättet att det fanns fem alternativ 

utöver ”Vet ej/Ingen åsikt” så kan mittenalternativet tolkas som ett medelvärde (Bryman & 

Bell 2013, ss. 256-257; Christensen et al. 2011, ss. 230-237).  

Påståendet och frågan ovan uppkom genom tidigare studier samt genom hypotes H1a. 

  

Leverantör  

En ytterligare oberoendevariabel formulerades som ett påstående och lyder: ”Leverantörer 

efterfrågar reviderade räkenskaper”. Detta påstående ställdes med anledning av tidigare 

studier av Collis (2010; 2012) samt med anledning av hypotes H1b. Genom att ställa denna 

fråga fick respondenterna själva svara på påståendet och ange i vilken grad det tycker att 

påståendet stämmer.  

Även detta påstående härrör från agentteorin och informationsasymmetrin där det i studierna 

av Collis (2010; 2012) skrivs att det oftast handlar om en relation där pengar utbyts mot varor. 

I och med att leverantören inte har någon insyn i den dagliga verksamheten som sker i 

företagen uppstår en osäkerhet kring om de kan lita på den ekonomiska informationen. 

Leverantören kan i detta falla välja att endast ingå avtal med företag som har reviderade 

uppgifter för att säkerställa att uppgifterna stämmer.  Från företags sida ger detta incitament 

att använda sig av revision vilket påvisar att det är ett välskött och pålitligt företag.  

Respondenten hade likt de andra påståenden valet att välja mellan ”Instämmer inte alls” och 

alternativen däremellan och alternativet ”Instämmer helt” eller ”Vet ej/Ingen åsikt”.  

 

Outsourcing  

Outsourcing är ytterligare ett påstående och en oberoendevariabel som har sin grund i 

agentteorin och informationsasymmetrin. Det handlar om att mindre företag har små resurser 

och kan därför välja att ta hjälp av en utomstående part för att exempelvis sköta den löpande 

bokföringen. För att minska risken för att oegentligheter ska ha skett med bokföringen, kan 

företaget ta hjälp av en revisor (Nemi et al. 2012). En studie som genomfördes på finska 

företag har visat stöd för detta. Från agentteorin utvecklades hypotes H2 som handlar om 
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outsourcing och vidare formulerades ett påstående som löd följande: ”Den fungerar som en 

kontroll vid outsourcing”.    

 

Kvalitet  

Power (1997, s. 5) skriver om två typer av risker som kan uppstå inom företagen, inherent risk 

och control risk. Den förstnämnda handlar om exempelvis räknefel i den finansiella 

informationen och control risk handlar om att interna kontroller som görs inom företaget inte 

upptäcker eventuella materiella fel. I små företag finns det hög sannolikhet att dessa risker 

kan uppstå (Collis et al. 2004). Genom att företaget använder sig av revision minimeras dessa 

risker och ledningen kan känna en ökad tillit till de siffror som presenteras samt företagets 

finansiella position (Güntert 2000).  

Utifrån hypotes H3 utvecklades påståendet ”Den förbättrar kvaliteten på företagets 

räkenskaper”. Detta för att ta red på respondentens ståndpunkt i frågan.  

 

Kontroll  

Hypotes H4 har även den sin grund i ovanstående stycke gällande att revision förbättrar. 

Däremot handlar denna hypotes om förbättrad kontroll av bokföringen och företagets 

finansiella position. Ett påstående som löd följande: ”Den ger en förbättrad kontroll av den 

interna bokföringen” ställdes för att få svar på respondentens åsikt i frågan. 

   

Utbildning  

Om ledningen besitter en hög kunskap inom redovisning och revision ser dem troligen nyttan 

av revision som högre än kostnaden och därmed väljer att använda sig av revision (Collis et 

al. 2004). Kunskap och erfarenhet som en person har från arbetslivet kan bidra till att 

hanteringen av affärsproblem kan lösas på ett effektivare sätt (Reed & DeFillippi 1990) Från 

dessa resonemang utvecklades hypoteserna H5a och vidare utvecklades ett antal frågor 

gällande utbildning och utbildningsnivå. Detta för att ta reda på om det som skrivs i de 

tidigare studierna stämmer.  

Den första utbildningsfrågan är fråga 11 som är uppbygg som en nominalskala. Det är en 

nominalskala därför att svarsalternativen analyseras med hjälp av siffror, men siffrorna har 

ingen direkt numerisk mening (Bryman & Bell 2013, ss. 256-257; Christensen et al. 2011, ss. 

230-237). Frågan som ställdes till respondenterna är: ”Vilken är den senaste avslutade 

utbildningen för VD:n i företaget?” och följdes av de fyra svarsalternativen ”Grundskola”, 

”Gymnasial” (gymnasium och Komvux), ”Eftergymnasial” (yrkeshögskola) och 

”Eftergymnasial” (universitet/högskola). Frågan ställdes för att mäta vilken den högsta 

utbildningsnivån hos VD:n var och om det hade något samband med vad tidigare studier har 

kommit fram till. Svarsalternativen kodades från 1 (Grundskola) till och med 4 

(Eftergymnasial – universitet/högskola) för att kunna analyseras på ett smidigt sätt. 

Fråga 12 ställdes för att ta reda på vad för slags utbildning VD:n har. Denna fråga förtydligar 

frågan innan genom att specificera att det just är en ekonomutbildning inom 
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redovisning/revision. Frågan formulerades således: ”Har VD:n i företaget en 

ekonomiutbildning inom redovisning och/eller revision?”. Till denna fråga valde vi en 

dikotom skala som endast innehåller de två svarsalternativen ”ja” eller ”nej” och kodning av 

dessa svarsalternativ skedde med en 1:a för alternativet ”ja” och en 0:a för alternativet ”nej”. 

Fråga 13 är även den en utbildningsfråga som är uppbyggd i form av en nominalskala, likt 

fråga nummer 11. Frågan löd: följande ”Vilken nivå ligger VD:s ekonomiutbildning på?” och 

är en koppling till frågan som ställdes strax innan. Denna fråga var till föra att förtydliga 

svaren från utbildningsfrågorna och tar reda på den högsta nivån som ekonomiutbildningen 

ligger på. Svarsalternativen kodades med en 2:a för alternativet ”Gymnasial”(gymnasium och 

Komvux), en 3:a för alternativet ”Eftergymnasial” (yrkeshögskola), en 4:a för 

”Eftergymnasial” (universitet/högskola) och avslutades med alternativet ”Annan” där 

respondenten svar kodades om beroende på svaret.  

På samma sätt som vi formulerat och ställt frågor gällande VD:s utbildning och 

utbildningsnivå, ställde vi också samma frågor gälande de anställda/styrelseledamöter. 

Frågorna formulerades och ställdes på samma sätt och svarsalternativen var detsamma. 

”Vilken är den högsta nivån på avslutade utbildningar hos de anställda/styrelsemedlemmar i 

förtaget?” är fråga 14 som ställdes på samma sätt som fråga 11, men med denna fråga vill vi 

istället ta reda på om det finns någon anställd eller styrelsemedlem på företaget med högre 

utbildning. Respondenten hade de fyra svarsalternativen att välja på ”Grundskola”, 

”Gymnasial” (gymnasium och Komvux), ”Eftergymnasial” (yrkeshögskola) och 

”Eftergymnasial” (universitet/högskola). Svarsalternativen kodades från 1 (Grundskola) till 

och med 4 (Eftergymnasial – universitet/högskola) för att kunna analyseras på ett smidigt sätt. 

Nästkommande fråga gällde specifikt ekonomiutbildning inom redovisning/revision. Fråga 15 

löd följande: ”Har någon av företagets anställda/styrelsemedlemmar en ekonomiutbildning 

inom redovisning och/eller revision?” och till frågan hörde två svarsalternativ ”ja” eller 

”nej”. Även till denna fråga valde vi en dikotom skala som endast innehåller de två 

svarsalternativen och kodning av dessa svarsalternativ skedde med en 1:a för alternativet ”ja” 

och en 0:a för alternativet ”nej”. 

Fråga 16 ställdes för att precisera nivån på ekonomiutbildningen och ställdes på följande sätt: 

”Vilken nivå ligger anställdas/styrelsemedlemmars ekonomiutbildning på?”. 

Svarsalternativen som fanns att välja på kodades med en 2:a för alternativet 

”Gymnasial”(gymnasium och Komvux), en 3:a för alternativet ”Eftergymnasial” 

(yrkeshögskola), en 4:a för ”Eftergymnasial”(universitet/högskola) och alternativet ”Annan” 

där respondenten svar kodades om beroende på svaret. 

 

Nyttan 

I en doktorsavhandling av Svanström (2008) var syftet med studien att undersöka företags 

benägenhet att använda sig av revision i en kontext av frivillig revision. Resultatet visar att en 

majoritet av de tillfrågade anser att nyttan med revision överstiger kostnaden. Collis et al. 

(2004) förklarar att revisionskostnaden för små bolag kan vara stor i förhållande till storleken 

på företaget. Därför är det av intresse att undersöka om företag anser att nyttan överstiger 

kostnaden för revision och om så är fallet bör det resultera i att företaget använder sig av 

revision, då de flesta företag strävar mot att maximera vinsten.  
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Således utformades ett påstående med hjälp av hypotes H5b och med hjälp av tidigare studier. 

Påståendet löd följande: ”Nyttan av revision överstiger kostnaden”. Svarsalternativen och 

kodningen skedde precis på samma sätt som vid de tidigare påståendena (se under rubrik 

Oberoendevariabel).  

 

Skatterådgivning  

I ett land som Sverige där det finns gott om skatter att hålla reda på kan skatterådgivning 

tillhandahållen av en extern part ses som ett substitut till revision. Detta beror på att experten 

besitter högre kunskap gällande just skatter. Nemi et al. (2012) nämnde i sin studie att både en 

revisor och en redovisningsekonom är kompetenta att besvara skattefrågor. Vidare nämner 

Nemi et al. (2012) att en redovisningsekonom (extern part) som tar han om företagets löpande 

bokföring är mer bekant med verksamheten. Därför kan det vara mer kostnadseffektivt att ta 

hjälp av den externa parten istället för att anlita en revisor.  

För att ta reda på vad respondenterna tycker om skatterådgivning utformades ett påstående 

med hjälp av hypotes H6 och med hjälp av tidigare studier. Påståendet löd följande: 

”Skatterådgivning ersätter revision”. Svarsalternativen och kodningen skedde precis på 

samma sätt som vid de tidigare påståendena (se under rubrik Oberoendevariabel).  

 

Relation   

I och med avskaffandet av revisionsplikten finns det nu en relativt ny valmöjlighet för mindre 

företag att fatta beslut om revision, vilket kan vara svårt för ledningen att utvärdera för och 

nackdelar kring. När organisationer ställs inför sådan val tendera de att grunda sina val utifrån 

hur organisationer inom samma fält (exempelvis bransch) beslutar. Företag har således 

benägenhet att ta efter företag inom samma bransch (DiMaggio & Powell 1983; Hedlund 

2007). Utifrån tidigare studier och med hjälp av hypotes H7a utvecklades två påstående för att 

ta reda på respondenters ståndpunkt kring den berörda hypotesen. Det första påståendet löd: 

”Andra företag inom vår bransch och av samma storlek som oss använder sig av revision” 

Eftersom att fält kan vara annat förutom bransch valde vi att formulera ännu ett påstående 

gällande hypotes H7b. Det andra påstående löd följande: ”Andra företag som vi 

känner/samarbetar med och som är av vår storlek, men inte inom samma bransch använder 

sig av revision”. Dessa påståenden handlar om att härma eller ta efter företag som man tycker 

är framgångsrika eller legitima (DiMaggio & Powell 1983; Hedlund 2007).  

 

Erfarenhet  

I hypotesutvecklingen nämner vi relationen med revisorn. Om ett företag tidigare mottagit en 

revisionsrapport med ett antal brister som inte kunnat lösas på ett konstruktivt sätt, kommer 

detta leda till att företaget väljer bort revisorn (Niemi et al. 2012). Vi har således utifrån 

hypotes H8a formulerat ett påstående med negativt samband till relation. Detta för att se om 

det Niemi et al. (2012) skrev i sin studie stämmer in på små svenska aktiebolag. Påståendet 

formulerades följande: ”Negativa erfarenheter av revision har lett till att vi inte har/funderar 

på att sluta nyttja revision”. 
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På liknande sätt kan bra erfarenheter med revisorn leda till ytterligare samarbete i framtiden, 

trots ett avskaffande. Därför valde vi att skriva ännu en hypotes med ett positivt samband. 

Genom hypotes H8b formulerades ett påstående som löd följande: ”Positiva erfarenheter av 

revision har lett till att vi fortsatt nyttja revision.   

 

3.6 Analysmetod 

Analysen av det insamlade datamaterialet från enkäten genomfördes i statistikprogrammet 

Statistical Package of Social Sciences (SPSS).  Det genomfördes genom att data från en 

Excel-fil överfördes till SPSS. Ett antal olika tester genomfördes i form av korrelationsanalys, 

Independent-Sample t-test, Mann-Whitney U test, Chitvå-test samt en logistisk 

regressionsanalys. Efter att de olika analystesterna genomförts kunde vi utifrån resultatet och 

den insamlade teorin, antingen acceptera eller förkasta hypoteserna.   

Bland de första testerna som genomfördes var korrelationsanalys en av dem, vilket användes i 

två syften. Dels för att undersöka risken för kollinearitet, det vill säga risken att två 

oberoendevariabler har en för hög korrelationskoefficient. Pallant (2010, s. 290) anser att ett 

r-värde på runt 0,8-0,9 och över bör beaktas. Om sådana höga värden återfinns i matrisen är 

det lämpligt att ta bort en av de två högt korrelerade variablerna i fortsatta analyser, 

exempelvis logistiska regressionsmodeller. Kollinearitet påverkar nämligen dessa analyser 

negativt. Det blir svårare att separera effekter från olika förklaringsvariabler och hur de 

påverkar beroendevariabeln vilket kan leda till icke signifikanta resultat. Dessutom syftar 

matriserna till att beskriva hur de olika variablerna korrelerar med varandra. Koefficienten 

ligger mellan -1 till +1. Tecknet före siffran beskriver om det är ett positivt samband 

(värdeökning på en variabel renderar i ökning av en annan variabel) eller negativt samband 

(värdeökning på en variabel renderar i minskning av en annan variabel). När det kommer till 

nivån på värdet går åsikterna isär hos många forskare. Men ett värde på 0,5 och över anses 

visa på en hög korrelation. Medan ett värde på 0,10–0,29 är synonymt med låg korrelation 

(Cohen 1988, ss. 79-81, Se Pallant 2010). 

Genom antagandet om att variablerna med stor sannolikhet inte är normalfördelade är det 

lämpligt att jämföra Pearson r med Spearman rho som används vid icke parametriska test, det 

vill säga då normalfördelning hos variablerna inte är uppnådd. Appendix 5 – 

Pearson/Spearman korrelationsmatris visar dessa två värden. Genom att jämföra dom med 

varandra tillsammans med signifikansnivåerna kan vi uppnå en högre validitet på resultatet. 

För att kunna jämföra medelvärden på oberoendevariablerna mellan de två grupperna som 

använder sig av revision eller inte (JA/NEJ) användes ett t-test och ett U test på ordinalskale-

variablerna. Liksom korrelationsmatrisen, där ett parametriskt alternativ jämfördes med ett 

icke parametriskt alternativ, görs en jämförelse här också. Samt ett Chitvå-test på den 

dikotoma variabeln.  

Ett Independent-Sample t-test visar om det finns en statistisk signifikant skillnad mellan 

medelvärdena för det två grupperna som undersöktes. Vi testar således sannolikheten att de 

två olika värdena som genereras kan generaliseras för hela populationen (Pallant 2010, ss. 

239-241). Mann-Whitney U test används på ett liknande sätt men med skillnaden att den 

använder sig av medianvärdena istället. Vilket är lämpligare då antagandet om 
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normalfördelning inte är uppnått (Pallant 2010, ss. 227-229). Slutligen användes ett Chitvå-

test på den dikotoma variabeln i undersökningen, Upplånat kapital. Där jämförs de 

observerade frekvenserna i de olika kategorierna. Testet baseras på en korstabell och då 

tabellen är utformad enligt 2x2 rutor, Revision JA/NEJ x Upplånat kapital JA/NEJ genereras 

även ett värde till. Detta benämns Yates’ Correction for Continuity och blir alltså aktuellt att 

använda i denna studie. Dessutom finns ett antagande om att den lägsta frekvensen i 

respektive kategori bör vara minst 10 i en 2x2 korstabell. Eftersom våra resultat inte uppnår 

antagandet blir värdet under Fisher’s Exact Probability Test det värde vi ska använda oss av 

(Pallant 2010, ss. 217-220). 

I ett slutligt steg genomförs en logistisk regressionsanalys. Analysen är lämplig då 

beroendevariabeln är av dikotom karaktär och ger en indikation på hur väl variablerna kan 

förklara vår ställda forskningsfråga (Hosmer & Lemeshow, 2000). I vår studie blir en analys 

av detta slag passande då vi kan testa ett antal variabler under våra respektive aspekter för att 

se hur de påverkar valet av att använda sig av revision. I användningen av den logistiska 

regressionsanalysen kommer fokus ligga på hur väl en modell med ett par utvalda variabler 

tillsammans kan förklara revisionsvariabeln. 

Nedan presenteras en sammanställning av variablerna med dess beskrivning och hur de 

kopplas till respektive hypotes samt det förväntade sambandet.  

Tabell 3.1 – Beskrivning av variabler 

 

Variabel Beskrivning Hypotes Förväntat 

samband 

Revision Använder företaget sig av revision idag 

(1=Ja, 0=Nej) 

Beroende- variabel 

Upplånat kapital Har företaget upplånat kapital 

(1=Ja, 0=Nej) 

H1a + 

Leverantörer Efterfrågar leverantörer reviderade 

räkenskaper 

(1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 

H1b + 

Kontroll- 

outsourcing 

Fungerar som kontroll vid outsourcing 

(1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 

H2 + 

Kvalitet Förbättrar kvalitén på företagets 

räkenskaper (1=Instämmer inte alls, 

5=Instämmer helt) 

H3 + 

Kontroll-Intern 

bokföring 

Förbättrad kontroll av den interna 

bokföringen 

(1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 

H4 + 

Ekonomiutbildning-

VD 

Har VD en ekonomiutbildning inom 

redovisning/revision 

(1=Ja, 0=Nej 

H5a + 

Ekonomiutbildning-

Anställda/Styrelse 

Har anställda/styrelse en ekonomiutbildning 

inom redovisning/revision 

(1=Ja, 0=Nej) 

H5a + 

Nyttan Nyttan av revision överstiger kostnaden 

(1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 

H5b + 

Skatterådgivning Skatterådgivning ersätter revision 

(1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 

H6 - 
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Bransch-storlek Företag inom vår bransch och av samma 

storlek använder sig av revision 

(1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 

H7a + 

Samarbete-storlek Företag av samma storlek men ej inom 

samma bransch och som vi samarbetar med 

använder sig av revision 

(1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 

H7b + 

Negativa 

erfarenheter 

Negativa erfarenheter har lett till att sluta 

nyttja revision 

(1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 

H8a - 

Positiva 

erfarenheter 

Positiva erfarenheter har lett till att fortsätta 

nyttja revision 

(1=Instämmer inte alls, 5=Instämmer helt) 

H8b + 

 

 

3.7 Bortfallsanalys  

Bortfall kan uppstå när företag i urvalet väljer att inte delta i undersökningen eller väljer att 

endast besvara ett fåtal frågor i enkäten (Bryman & Bell 2013, s. 122). I metodlitteraturen 

nämns vikten av att ha en välformulerad inbjudan vilket kan bidra till en ökad svarsfrekvens 

(Bryman & Bell 2013, ss. 165-166) Vi lade därför stor vikt i utformningen av inbjudan där vi 

betonade vikten av att medverka i vår studie. De företag som deltog i studien kunde besvara 

frågorna helt anonymt vilket vi tror ökar svarsfrekvensen. Det gavs även möjlighet att 

kontakta oss via telefon eller e-mail vid frågor och funderingar kring studien, vilket några 

gjorde. Påminnelser skickades också ut efter några dagar för att öka svarsfrekvensen. Det är 

även viktigt att enkäten inte är för lång och därför nämnde vi i inbjudan den ungefärliga tiden 

det skulle ta att delta i undersökningen. 

När det gäller accepterad svarsfrekvens för webbenkäter har vi inte funnit någon generell 

procentsats. Däremot kan det likställas vid postenkäter där det i USA inte är ovanligt med en 

svarsfrekvens på 20 procent (Christensen et al. 2011, ss. 112-113). Ett större bortfalla kan öka 

skevheten i studiens resultat. En svarsfrekvens som understiger 50 procent anses därför vara 

oacceptabel (Bryman & Bell 2013, s. 164). Genom att räkna ut svarsfrekvens (52/500) kan vi 

konstatera att 10,4 procent är en låg svarsfrekvens (Christensen et al. 2011, ss. 112-113). 

Väldigt många bortfall uppkom då ett stort antal valde att inte delta samt vid de första 

kontrollfrågorna uppkom ett bortfall på totalt 63 stycken vilket kan bero på flera olika 

anledningar. Några exempel kan vara att företagen har växt och inte längre klassas som små 

aktiebolag enligt gränsvärdena, det kan även vara så att Adressleverantören inte har 

tillräckligt uppdaterade listor, företagen kanske får förfrågningar från flera olika aktörer att 

delta i olika undersökningar och därför väljer de ut någon och utesluter någon annan, samt att 

företagen har ont om tid och av den anledningen väljer att inte delta i undersökningar. 

 

3.8 Validitet  

När en studie har hög validitet innebär det att forskarna har undersökt det som var avsett att 

undersöka. Det innebär att forskarna utformat korrekta mätinstrument för undersökningen 
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(Bryman & Bell 2013, ss. 48-50, 205). För att uppnå validitet bör det, oberoende av 

mätmetoden kunna komma fram till liknande resultat (Christensen et al. 2011, ss. 290-291). 

Vi anser att studiens validitet är bra därför att vi använt oss av ett obundet slumpmässigt urval 

vid datainsamlingen vilket minskar påverkan från den mänskliga faktorn. Detta genom ett 

program som Adressleverantören använder sig av där företagen slumpvis valts fram. Om vi 

istället hade valt att genomför en kvalitativ undersökning hade andra begrepp som exempelvis 

tillförlitlighet och överförbarhet varit mer relevanta. Data hade då samlats in genom 

exempelvis intervjuer och en större del av egna tolkningar hade gjorts vilket skulle kunna 

bidra att informationsbortfall hade ökat (Bryman & Bell 2013, ss. 304-307). 

Intern validitet handlar om huruvida en slutsats från ett kausalt förhållande är hållbart eller 

inte, om måttet verkligen mäter det som är avsett att mäta (Bryman & Bell 2013, ss. 48-49). I 

diskussioner gällande kausalitetsfrågor benämns den faktor som utövar det kausala inflytandet 

som oberoende variabeln och beroende variabeln kallas effekten av den. I vårt fall är beroende 

variabeln revision och oberoende variablerna består av flera olika variabler som exempelvis 

långivare/bank, leverantörer, kvalitet m.fl.      

Den externa validiteten handlar istället om huruvida en undersöknings resultat kan 

generaliseras utöver den specifika underökningskontexten. Det handlar om hur organisationer 

och individer väljs ut för att delta i undersökningen (Bryman & Bell 2013, s. 49). Som det 

tidigare nämnts har vi genom ett program som Adressleverantören använder, fått vårt 

slumpmässiga urval på 500 stycken små privata aktiebolag som berörs av frivillig 

revision.  För att minska risken för bortfall har vi innan urvalet slumpats fram valt att utesluta 

redovisning och revisionsbyråer samt advokat och jurist byråer. Detta för att revisionsplikten 

fortfarande gäller för samtliga advokatbyråer (advokatsamfundet.se). Med anledning av att 

programmet endast kunde utgå från omsättningen och antalet anställda valde vi att utgå från 

en omsättning på max 3 000 000 och antalet anställda max 3 st. Detta för att garantera att 

företagen berörs av frivillig revision samt för att minska risken för bortfall.  

 

Den interna validiteten kan ha påverkats negativt tack vare våra val av faktorer och hur olika 

begrepp har definierats i vår studie exempelvis utbildningsfrågorna. Dessa faktorer har med 

stöd i vetenskapliga artiklarna av Collis et al. 2004; Collis 2010; Dedman et al. 2014; Niemi 

et al. 2012; Senkow et al. 2001, noggrant valts ut. Vi vet att studiens resultat hade sett 

annorlunda ut om vi istället hade valt ut andra faktorer.   

 

För att stärka studiens validitet har vi noga utformat och reflekterat kring enkätfrågorna. Vi 

har även låtit några testpersonen pröva enkäten för att kunna rätta till och ändra om de haft 

några anmärkningar kring någon fråga eller någon teknisk synpunkt. Studiens validitet kan 

minska om respondenterna väljer att inte besvara frågorna sanningsenligt för att framstå som 

något bättre. Därför valde vi att respondenterna skulle få besvara frågorna helt anonymt för att 

minska den risken och istället öka möjligheten att få sanningsenliga svar.  

 

3.9 Reliabilitet 

Hög reliabilitet innebär att en studie är tillförlitlig och kan genomföras med samma resultat på 

nytt. Reliabilitet är mer aktuellt i kvantitativa undersökningar som i vårt fall, där frågan om 

huruvida ett mått är pålitligt eller inte. Om vi istället hade valt att utföra en kvalitativ studie så 

skulle det förekomma fler subjektiva tolkningar. Detta beror på att respondenterna då hade 

börjat med att tolka intervjufrågorna och sedan hade respondenternas svar från intervjun 
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tolkats, vilket medför att en kvalitativ studie med samma resultat är svårare att replikera 

(Bryman & Bell 2013, ss. 49, 93-95). I och med att vi använt oss av kvantitativ metod så har 

våra egna värderingar och subjektiva åsikter minskat. 

 

Genom att låta några personer testa enkäten kunde de komma med synpunkter angående 

exempelvis frågeformuleringar. Detta för att öka reliabiliteten i undersökningen och för att ha 

möjligheten att ändra frågorna och minska risken för missuppfattningar. Vi har tydligt 

förklarat tillvägagångssättet när det gäller datainsamling, enkätutformningen samt valet av 

enkätfrågor. Enkäten finns till förfogande i sin helhet som bilaga i slutet av uppsatsen. Vi har 

även förklarat kodning, hypoteser, metoder, skalor m.m. Detta medför att studien blir mer 

trovärdig och datainsamlingen kan åter replikeras. Däremot kan det med tanke på att 

människor inte alltid svarar likadant göra det svårare att få samma resultat (Bryman & Bell 

2013, s. 244). Något som ytterligare kan ha öka reliabiliteten är att vi genom ett 

Exceldokument överförde data till SPSS och på så sätt undvek inmatningsfel.   

 

 

3.10 Metodreflektion  

Om vi hade gjort om denna undersökning så hade vi valt att göra den mer omfattande och 

inkluderat fler företag i vårt urval. Ett större urval hade medfört att resultatet skulle kunna 

generaliseras på en större del/hela populationen i Sverige. Vi hade även försökt att på något 

sätt testa så att alla mailadresser till företagen hade varit aktiva, detta för att minska bortfallet. 

Eftersom att väldigt många företag som valt att svara på frågorna i enkäten ändå klassats som 

bortfall på grund av att exempelvis gränsvärdena inte stämde in på företaget, så hade det varit 

bra om exempelvis Adressleverantörens listor hade varit mer uppdaterade. Då hade 

förmodligen svarsfrekvensen kunnat förbättras.  

Något annat som skulle kunna ändras är den tillhandahållna tiden som respondenterna fick för 

att svara på enkäten. Vi hade till en början planerat att 14 dagar skulle räcka för att få 

tillräckligt med analyserbara svar, men det visade sig i vårt fall att det var för kort tid. Om vi 

hade gjort om undersökningen så hade vi övervägt att låta enkäten vara öppen för svar en 

längre period.  

 

3.11 Källkritik  

I den här studien har vi använt oss av böcker från Örebro universitetsbibliotek, Linköpings 

universitetsbibliotek, kurslitteratur från tidigare kurser inom företagsekonomi samt 

vetenskapliga artiklar hämtade från Örebro universitetsbiblioteks databaser Summon och 

ABI/Inform6. Med anledning av att dessa böcker används som kurslitteratur på universitetet 

anser vi att de är pålitliga och informationen som finns i dem är av tillförlitlig. Vi har 

noggrant studerat de vetenskapliga artiklarna för att se och lära vad tidigare liknande studier 

resulterat i. Utifrån de tidigare studierna samt teorier från olika källor har vi utvecklat 

hypoteser för att därefter utveckla frågor till enkäten. Detta gjorde vi för att öka 

                                                 
6 Databaserna innehåller publicerade verk av forskare. Bland annat vetenskapliga artiklar, avhandlingar, böcker 

med mera. Genom att söka på specifika ord, områden och årtal ges förslag på passande matchningar.  



 

36 

trovärdigheten i studien. De elektroniska källorna som vi har använt i studien har främst 

hämtats från exempelvis myndigheter, branschorganisationer samt 

redovisnings/revisionsbyråer. Vi anser att dessa källor är trovärdiga med tanke på att det är 

myndigheter, barnorganisationer eller kunniga inom branschen som ligger bakom hemsidorna.  

Några av de vetenskapliga artiklarna kan anses vara lite för gamla med tanke på att det finns 

studier som utförts senare. Däremot anser vi inte att de är mindre pålitliga på grund av att 

studierna utförts några år tidigare. I vissa fall har vi använt källor som dom vetenskapliga 

artiklarna har hänvisat till, så kallade sekundärkällor (andrahandskällor). Vi anser att dessa 

källor bör ses som trovärdiga med anledning av att det är forskare inom ämnet som hänvisat 

till källorna tidigare.  
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4. Resultat & Analys 
I följande kapitel kommer empirisk data från enkäten att presenteras och analyseras. I den 

första delen kommer en univariat analys att genomföras. Här presenteras övergripande 

resultat med hjälp av stapel- och cirkeldiagram samt deskriptiv data från variablerna i 

analysen. Vidare presenteras en bivariat analys där samvariationen mellan 

beroendevariabeln och de enskilda oberoendevariablerna har undersökts. I den tredje delen 

ges en multivariat analys där sambandet mellan ett antal utvalda variabler undersöks 

tillsammans i en modell för att avslutningsvis kunna acceptera eller förkasta studiens 

hypoteser.  

4.1 Univariat analys  

I följande kapitel presenteras övergripande resultat med hjälp av stapel- och cirkeldiagram 

samt deskriptiv data från variablerna i analysen. 

4.1.1 Inledande resultat 

Nedan presenteras övergripande resultat från de första frågorna i enkäten. Dessa faller inte in 

under studiens huvudsakliga syfte och ämnar således inte att besvara de ställda hypoteserna, 

utan dessa ska istället ses mer som ett komplement. Detta med anledning av det kan vara bra 

att få en inblick i bland annat vilka som svarat och vilka branscher de verkar inom. Det är 

återigen viktigt att ha i åtanke att det är små aktiebolag inom olika branscher som besvarat 

enkätfrågorna. På fråga ”1. Vilken position i företaget har ni som svarar på denna enkät?” 

svarade 79 stycken VD, 13 stycken var ekonomiansvarig, 12 stycken var ägare, 3 stycken var 

styrelsemedlem och 8 stycken svarade ”Annat”. I svaren från alternativet ”Annat” finns 

positioner så som systemtekniker, avdelningschef, köksmästare, administration, 

marknadsansvarig, företagsrådgivare på bank, team leader samt en respondent som svarade 

privat. Resultatet visas i cirkeldiagrammet nedan (Figur 4.1). Genom den första frågan i 

enkäten går det att fastställa att det för det mesta är någon med god insikt i företaget som har 

svarat, något som höjer studiens reliabilitet.  
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För att säkerställa att alla deltagande företag (respondenter) klassas som små aktiebolag 

ställdes en kontrollfråga, fråga ”2. Överstiger ert företag max 1 av följande 3 gränsvärden? 

Max 3 miljoner kronor i nettoomsättning, Max 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

(summan av företagets totala tillgångar), Max 3 anställda”. Resultatet visar att 60 stycken 

svarade ”Ja” och dessa fick fortsätta svara på frågorna i enkäten då de ingår i urvalet. De 

återstående 54 stycken som svarade ”Nej” fick inte fortsätta besvara frågorna i enkäten 

eftersom att deras företag översteg mer än ett av de tre gränsvärdena och således inte föll in i 

studiens urval. Ytterliggaren två kontrollfrågor ställdes för att säkerställa att företagen ingick i 

urvalet. Fråga ”3. Klassificeras ert företag som ett privat aktiebolag?” svarade 53 stycken 

”Ja” och för de 7 som svarade ”Nej” avslutades enkäten. Vidare ställdes fråga ”4. Består ert 

företags huvudverksamhet av finans- och/eller försäkringstjänster?” och resultatet visar att 1 

av 53 företag klassificerades som det. Således återstår 52 företag (respondenter) i 

undersökningen.  

 

Fråga ”5. Vilket år etablerades företaget som aktiebolag?” ställdes mer av nyfikenhet för att 

se vilken spridning det är på företagen. Resultatet visar att det är en ganska markant spridning 

bland företagen. Det äldsta företaget etablerades 1972 och det yngsta etablerades 2015. En 

respondent svarade ”Vet ej” på frågan. Figur 4.2 nedan visar antalet företag i varje stapel med 

ett intervall på 5 år mellan varje stapel.  
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Vidare påvisar resultatet från fråga ”6. Vilken bransch anser ni att ert företag tillhör?” en 

spridning bland olika branscher. De tre branscherna som förekommer mest är 

fastighetsverksamhet med 10 stycken, byggverksamhet 9 stycken samt handel 7 stycken. 

Cirkeldiagrammet (Figur 4.3) visar de olika branscherna i procent.  

 

 
 

Med anledning av att studien berör avskaffandet av revisionsplikten och faktorerna som 

påverkar små aktiebolags val att använda sig av revision eller inte, ställdes fråga ”7. Från och 

med 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. Detta 

innebar att dessa företag fick möjligheten att välja bort revisorn. Kände ni på företaget till 

detta vid den tidpunkten?”. Cirka 94 % (46 stycken) av respondenterna svarade att de kände 

till detta medan två respondenter svarade att de fick reda på det 2014 samt en respondent som 
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svarade 2015. Resultatet visar således på en hög medvetenhet från respondenterna. Då den 

största delen även innehade en högt uppsatt position i företaget tyder den höga medvetenheten 

sannolikt på att de varit insatta i den valmöjlighet de haft gällande avskaffandet av 

revisionsplikten och att de troligtvis vägt fördelar mot nackdelar i sitt beslut. 

 

Det visade sig genom fråga ”8. Använder företaget sig av revision idag?” att 71 % (36 

stycken) av respondenterna använder sig av revision idag. En något högre siffra än Collis et 

al. (2004) som hade 63 % och Niemi et al. (2012) som hade 60 %. För de 29 % (15 stycken) 

som svarat ”Nej” på ovanstående fråga, ställdes en följdfråga. Fråga ”9. Har företaget använt 

sig av revision tidigare?” visade att tre respondenter inte har använt sig av revision tidigare. 

13 respondenter angav att de tidigare hade använt sig av revision och i stapeldiagrammet 

(Figur 4.4) visas vilket år företagen senast använde sig av revision samt antalet företag.  

 

   
    

4.1.2 Deskriptiv data 

Nedan följer en översikt av den deskriptiva data från variablerna i analysen. Den innefattar 

antal svarande (N), minimum- och maximumvärde för variabeln, medelvärde (Mean) samt 

standardavvikelsen (Std. Deviation). Detta görs i syfte att exempelvis tydliggöra vilka 

variabler som är med i studien och för att lättare kunna bedöma om effekter som uppmäts i 

fortsatta analyser är stora eller små (Sundell 2012). Dessutom presenteras som komplement 

till denna data en frekvenstabell innehållandes de dikotoma variablerna (se Appendix 4). 

Detta med anledning av att den ger en tydligare bild av hur samplet förhåller sig till dessa 

variabler (Greve 2014), i jämförelse med det medelvärde vi får ut i Tabell 4.1.   

Som det kan utläsas i Tabell 4.1 ligger antal svarande mellan 29 och 51 stycken med undantag 

av variablerna ”Nivå-VD” och ”Nivå-Anställda/Styrelse”. Dessa två variabler har ett lägre N-

värde då resultatet visade att endast 14 stycken respektive 23 stycken av VD och 

anställda/styrelsemedlemmar hade en ekonomiutbildning inom redovisning och/eller revision. 

Genom att läsa av medelvärdet får vi en sammanfattande bild av hur respondenterna svarat. 

Variablerna ”Kvalitet, ”Kontroll-Intern bokföring” samt ”Kontroll-Outsourcing” har de 

högsta medelvärdena vilket tyder på en relativt hög överensstämmelse med dessa påståenden. 
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I kontrast återfinns låga medelvärden och därmed en relativt låg överensstämmelse på 

variablerna ”Lånekostnad” och ”Leverantörer”, båda under 2. För att få en indikation på om 

variablerna är normalfördelade återfinns Skewness- och Kurtosis-värden. Ligger värdena nära 

noll uppnås en perfekt normalfördelning och av resultatet att döma är så inte fallet. Viktigt att 

påpeka är att vi genom Tabell 4.1 inte kan utläsa några samband variablerna emellan. Den ger 

endast en generell bild av vad det totala samplet har svarat på de enskilda frågorna. Nedan 

presenteras därför en bivariat analys för att hitta möjliga samband.  

 

 

 

 

Tabell 4.1 - Deskriptiv data 

Descriptive Statistics 

 

N Min Max Mean 

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic 

Std. 

Error 

Revision 51 0 1 ,71 ,460 -,931 ,333 -1,181 ,656 

Upplånat kapital 49 0 1 ,31 ,466 ,868 ,340 -1,301 ,668 

Utbildning-VD 50 1 4 3,12 1,100 -,726 ,337 -1,039 ,662 

Ekonomiutbildning-VD 50 0 1 ,28 ,454 1,011 ,337 -1,021 ,662 

Nivå-VD 14 2 4 3,43 ,756 -,967 ,597 -,349 1,154 

Utbildning-

Anställda/Styrelse 
50 1 4 3,24 ,960 -,798 ,337 -,796 ,662 

Ekonomiutbildning-

Anställda/Styrelse 
48 0 1 ,50 ,505 ,000 ,343 -2,089 ,674 

Nivå-Anställda/Styrelse 23 2 4 3,52 ,790 -1,288 ,481 -,009 ,935 

Kvalitet 48 1 5 3,58 1,412 -,627 ,343 -,775 ,674 

Kontroll-Intern 

bokföring 
49 1 5 3,63 1,453 -,678 ,340 -,889 ,668 

Kontroll-Outsourcing 42 1 5 3,62 1,324 -,568 ,365 -,735 ,717 

Skatterådgivning 41 1 5 2,76 1,428 ,237 ,369 -1,168 ,724 

Leverantörer 48 1 5 1,96 1,336 1,252 ,343 ,420 ,674 

Bransch-storlek 29 1 5 2,76 1,272 ,265 ,434 -,565 ,845 

Samarbete-Storlek 32 1 5 2,78 1,431 ,129 ,414 -1,218 ,809 

Lånekostnad 33 1 5 1,79 ,960 1,356 ,409 2,263 ,798 

Nyttan 49 1 5 2,96 1,457 ,031 ,340 -1,219 ,668 

Positiva erfarenheter 49 1 5 3,08 1,618 -,045 ,340 -1,572 ,668 

Negativa erfarenheter 46 1 5 2,59 1,514 ,389 ,350 -1,278 ,688 

Valid N (listwise) 5         
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4.2 Bivariat analys 

I följande kapitel presenteras en bivariat analys där samvariationen mellan beroendevariabeln 

och de enskilda oberoendevariablerna har undersökts. 

4.2.1 Korrelation  

Resultatet från matrisen visade på kollinearitet mellan de två oberoendevariablerna Kvalitet 

och Kontroll-Intern bokföring samt mellan Bransch-Storlek och Samarbete-Storlek med 

värden över 0,8. Vad detta får för effekter på fortsatta analyser förklaras längre ner i detta 

avsnitt.  

En granskning av korrelationsmatrisen visade att variablerna Kvalitet, Kontroll-Intern 

bokföring och Positiva erfarenheter var positivt korrelerade med respondenternas val att 

använda sig av revision. Samtliga med ett r-värde respektive rho-värde på över +0,5 vilket 

tyder på en stark korrelation och överensstämmer med de ställda hypoteserna H3, H4 samt 

H8b. Variablerna Bransch-Storlek och Samarbete-Storlek visade en relativt hög korrelation på 

över +0.4 med en signifikansnivå på 0,05 vid Pearsons test samt på 0,01 vid Spearmans test. 

Dessa överensstämmer med hypoteserna H7a och H7b. Variabeln Nyttan visade ett medelhögt 

samband på cirka+0,32 och var signifikant på 0,05-nivån. Sambandet korresponderar med H5. 

Slutligen återfinns ett negativt samband på variabeln Skatterådgivning med ett r-värde på -

0,30 respektive rho-värde på -0,28. Ett negativt samband stämmer således också med den 

ställda H6. Det ska dock tilläggas att det är ett relativt svagt samband med en signifikansnivå 

på 0,1. Alltså inom ett 90 % -igt konfidensintervall. Korrelationer hos variablerna till H1a, 

H1b, H2 samt H8a visade på icke signifikanta resultat i de båda korrelationsmatriserna.  

Med hjälp av teorierna i referensramen kan vi således till relativt hög grad påvisa ett kausalt 

samband mellan variablerna Kvalitet, Kontroll-Intern bokföring och Positiva erfarenheter på 

beroendevariabeln Revision. Med en lite lägre påverkan återfinns dessutom variabler som 

Bransch-Storlek, Samarbete-Storlek, Nyttan och till viss del Skatterådgivning. För att kunna 

förkasta eller acceptera dessa hypoteser krävs dock vidare analyser, dessa följer nedan.  

 

4.2.2 Independent-Sample t-test/Mann-Whitney U test/Chitvå-test 

Nedan presenteras en sammanställning av resultaten från de utförda testerna (Tabell 4.2). 

Testen återfinns i sin helhet i Appendix 6-8. Av resultaten att döma återfinns en signifikant 

skillnad mellan beroendevariabeln och variablerna Kvalitet, Kontroll-Intern bokföring och 

Positiva erfarenheter i t-testet samt U testet. Båda med ett p-värde på <0,001 vilket tyder på 

en hög signifikant skillnad. Medelvärdet för de företag som använder sig av revision ligger på 

cirka 4,1 medan de företag som inte använder sig av revision har ett medelvärde på cirka 2,4 

med avseende på kvalitetsvariabeln. Liknande medelvärden återfinns på variabeln Kontroll-

Intern bokföring. Vid en jämförelse av medianvärdena blir det ännu tydligare, de företag som 

använder sig av revision har ett medianvärde på 5 medan de företag som inte använder sig av 

revision har 2. I likhet med de ställda hypoteserna är det, av resultatet att döma, så att företag 

som använder sig av revision ser det som en kvalitetshöjande faktor på den finansiella 

informationen samt som en kontroll av den interna bokföringen. Den tredje variabeln som 

visade en hög signifikant skillnad på t-testet såväl som U testet var som nämnts ovan, 

variabeln Positiva erfarenheter. 3,8 gentemot 1,4 i medelvärde samt medianvärden på 4 

respektive 1. Majoriteten av de företag som använder sig av revision idag tenderar alltså att i 
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hög grad stämma in i påståendet om att positiva erfarenheter leder till att företaget fortsätter 

använda sig av revision.   

Två av variablerna under relationsaspekten, Bransch-Storlek och Samarbete-Storlek, samt 

variabeln Nyttan visar på en signifikant skillnad med p-värden på 0,01-0,02. De två 

förstnämnda variablerna ligger på ett medelvärde kring 3,2 hos de företag som använder 

revision idag medan de som inte har revision har ett medelvärde på cirka 1.8. En skillnad på 

cirka 1.4 enheter. Vad andra företag, inom samma bransch eller som företaget 

känner/samarbetar med, väljer att göra förefaller alltså påverka dessa företag i deras beslut. 

Valet av revision tycks även bero på att företaget ser nyttan som större än den kostnad som 

revision medför. Medelvärdet mellan huvudgrupperna ligger på cirka 3,3 gentemot 2,3. U 

testet visade på ett snarlikt resultat med endast en mycket liten skillnad i p-värdena testerna 

emellan.   

På ett 90 % -igt konfidensintervall finns återigen variabeln Skatterådgivning. Vid t-testet var 

p-värdet något lägre än vid U testet, 0,05 gentemot 0,07. Detta tyder på ett mer tveksamt 

samband. Genom en överblick av medelvärdena kan vi se att skillnaden är cirka 0,9 men att 

det bara skiljer 0,5 i medianvärdet. Därav det högre p-värdet. Då det ändå finns ett signifikant 

samband blir det intressant att se hur sambandet ser ut. Av testet att döma kan vi se att ett 

lägre medelvärde återfinns i kategorin ”JA”. Det vill säga, företag som använder sig av 

revision ser inte skatterådgivning som ett substitut och vice versa. Detta stämmer överens med 

det negativa sambandet som hypotiserades i H6.  

I Chitvå-testet, som återfinns i Appendix 8, jämfördes variabeln Upplånat kapital med 

beroendevariabeln. En korstabell med de olika frekvenserna skapades först, vilket vi av den 

kan utläsa att av de 15 stycken som har upplånat kapital använder 12 stycken revision. Å 

andra sidan använder 22 av de 34 som inte har upplånat kapital också revision. Genom siffran 

som genererats under ”Exact sig. (2-sided)” i raden tillhörande ”Fisher’s Exact Test” ser vi att 

skillnaden inte är signifikant. Slutligen får vi även några värden i den tredje rutan i Appendix 

8. Det värde som är intressant här är Phi-värdet, 0,153. Detta tyder på en positiv korrelation 

variablerna emellan. Återigen är även detta värde icke signifikant.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultaten från dessa tester tyder på liknande resultat 

som de vi fick ut från korrelationsmatrisen. Variablerna Kvalitet, Kontroll-Intern bokföring 

samt Positiva erfarenheter visar alla på signifikanta skillnader på p= <0,001. I t-testet såväl 

som U testet är dessutom variablerna Bransch-Storlek och Samarbete-Storlek nära att visa 

signifikanta skillnader på samma nivå. Med marginal är dessa variabler dock tillsammans med 

Nyttan signifikant på p= <0,05. Slutligen visar variabeln Skatterådgivning en signifikant 

skillnad på p= <0,1.  
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Tabell 4.2 - Sammanställning t-test/U test 

    REVISION 

   JA    NEJ  

VARIABEL Mean p-

värde, 

t-test 

Median p-

värde, 

U test 

Mean p-

värde, 

t-test 

Median p-

värde, 

U test 

UTBILDNING-VD 3,09 0,740 4,00 0,724 3,20 Se 

”JA” 

4,00 Se 

”JA” 
NIVÅ-VD 3,40 0,833 4,00 1,000 3,50 -||- 3,50 -||- 
UTBILDNING-

ANSTÄLLDA/STYRELSE 
3,31 0,409 4,00 0,396 3,07 -||- 3,00 -||- 

NIVÅ-

ANSTÄLLDA/STYRELSE 
3,59 0,510 4,00 0,342 3,33 -||- 3,50 -||- 

KVALITET 4,09 <0,001 

*** 

4,00 <0,001 

*** 

2,36 -||- 2,50 -||- 

KONTROLL-INTERN 

BOKFÖRING 
4,14 <0,001 

*** 

5,00 <0,001 

*** 

2,36 -||- 2,00 -||- 

KONTROLL-

OUTSOURCING 
3,80 0,164 4,00 0,242 3,17 -||- 3,50 -||- 

SKATTERÅDGIVNING 2,46 0,054 

* 

2,50 0,070 

* 

3,38 -||- 3,00 -||- 

LEVERANTÖRER 2,03 0,571 1,00 0,538 1,79 -||- 1,00 -||- 
BRANSCH-STORLEK 3,15 0,011 

** 

3,00 0,013 

** 

1,89 -||- 2,00 -||- 

SAMARBETE-STORLEK 3,17 0,011 

** 

3,00 0,012 

** 

1,78 -||- 1,00 -||- 

LÅNEKOSTNAD 1,92 0,214 2,00 0,131 1,44 -||- 1,00 -||- 
NYTTAN 3,26 0,026 

** 

3,00 0,023 

** 

2,27 -||- 2,00 -||- 

POSITIVA 

ERFARENHETER 
3,77 <0,001 

*** 

4,00 <0,001 

*** 

1,36 -||- 1,00 -||- 

NEGATIVA 

ERFARENHETER 
2,39 0,171 2,00 0,206 3,08 -||- 3,00 -||- 

***p= Signifikant på ett 99 % -igt konfidensintervall 

**p= Signifikant på ett 95 % -igt konfidensintervall 

*p= Signifikant på ett 90 % -igt konfidensintervall 

 

4.3 Multivariat analys 

I följande kapitel presenteras en multivariat analys där sambandet mellan ett antal utvalda 

variabler undersöks tillsammans i en modell för att avslutningsvis kunna acceptera eller 

förkasta studiens hypoteser.  

4.3.1 Logistisk regression 

Som tidigare nämnts bör man beakta kollinearitet vid en logistisk regressionsanalys. 

Dessutom kan ett lågt urval tillsammans med många oberoendevariabler leda till bristfälliga 
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resultat. Det ideala vid denna typ av analys är oberoendevariabler med låg korrelation dem 

emellan, men en hög korrelation till beroendevariabeln (Pallant 2010). För att kunna testa en 

så relevant och fungerande modell som möjligt tog vi fast på dessa faktorer. Genom att 

granska korrelationsmatrisen valde vi till att börja med ut variabler med en statistisk 

signifikant korrelation på över +/-0,2. Detta gav oss variablerna Kvalitet, Kontroll-Intern 

bokföring, Skatterådgivning, Bransch-Storlek, Samarbete-Storlek, Nyttan och Positiva 

erfarenheter. Därefter togs det bort variabler som hade under 30 svarande, det vill säga båda 

storleksvariablerna. Slutligen undersöktes risken för kollinearitet. Det visade sig då att 

variablerna Kvalitet och Kontroll-Intern bokföring hade ett värde på över 0,8. Därmed uteslöt 

vi Kontroll-Intern bokföring då den hade en något lägre korrelation till vår beroendevariabel 

Revision. Detta gav oss variablerna Kvalitet, Skatterådgivning, Nyttan, Positiva erfarenheter 

och Revision.  

Resultatet från den logistiska regressionsanalysen presenteras nedan. Det första värdet som är 

intressant att titta närmare på finner vi i ”Hosmer and Lemeshow Test”. Testet ger en 

indikation på hur väl modellen fungerar. I motsats till tidigare signifikanstester vill vi här 

ligga på ett sig-värde över 0,05. Värdet 0,592 är således bra.  

Tabell 4.3 – Hosmer and Lemeshow Test (Logistisk regression) 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 5,564 7 ,592 

 

Tabell 4.4 ger oss ett annat verktyg med information gällande användbarheten. ”Cox & Snell 

R Square” och ”Nagelkerke R Square”-värdena förklarar på ett ungefär hur variationen ser ut 

hos beroendevariabeln med avseende på de testade oberoendevariablerna. Av tabellen att 

döma kan mellan 49,8 % och 69,9 % av variationen hos Revision förklaras av hur företaget 

ser på Kvalitet, Skatterådgivning, Nyttan och Positiva erfarenheter. Modellen är således 

relativt bra på att förklara valet av att använda sig av revision eller inte.  

 

Tabell 4.4 – Model Summary 

 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 21,186a ,498 ,699 

a. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

Vidare presenteras en klassificeringstabell som ger oss en indikation på hur väl vår modell 

kan förutsäga valet av att använda sig av revision eller inte. Av de 12 som inte har revision 

gissade modellen rätt i 10 av dom och således fel i 2 av fallen. Av de 26 som däremot 

använder sig av revision gissade modellen rätt i hela 24 fall utav 26. Den totala andelen rätt 

gissningar, 89,5 %, ser vi som ett ganska bra resultat. 
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Tabell 4.5 – Classification Table 

 

Classification Tablea 

 

Observed 

Predicted 

 
Revision Percentage 

Correct 
 

nej ja 

Step 1 Revision nej 10 2 83,3 

ja 2 24 92,3 

Overall Percentage   89,5 

a. The cut value is ,500 

 

Slutligen har vi Tabell 4.6 med ett antal valda oberoendevariabler. Av värdena i kolumnen 

”Sig.” kan vi utläsa att endast en av våra fyra oberoendevariabler är signifikanta. Det vill 

säga, det är endast variabeln Positiva erfarenheter som signifikant kan sägas bidra till 

modellens förmåga att förklara valet av revision. Resterande variabler är icke signifikanta. Att 

endast en av variablerna var signifikanta kan till stor del bero på det faktum att vårt urval inte 

var tillräckligt stort. Men även det faktum att fler samband inte existerade. Vad som istället är 

mer intressant att läsa av, är B-värdena i allmänhet och vilket tecken (+/-) som är framför 

värdet i synnerhet. Variablerna Kvalitet och Positiva erfarenheter har båda ett plus framför 

sig (även om det inte står utskrivet). Detta ger oss en indikation om att ju mer företaget 

stämmer in i påståendena om Kvalitet och Positiva erfarenheter, ju mer troligt är det att 

företaget använder sig av revision. Detta stämmer överens med de ställda hypoteserna H3 och 

H8b. I denna analys är det dock bara variabeln Positiva erfarenheter som är signifikant på p= 

<0,05. Det faktum att variabeln Kvalitet visar på ett positivt värde ger oss dock en bra 

indikation om hur den kan påverka beroendevariabeln. Detsamma gäller variabeln 

Skatterådgivning som visar på ett negativt B-värde, i likhet med H6. Slutligen återstår 

variabeln Nyttan, även den visar på ett negativt samband, om än ett relativt litet sådant. Detta 

går dock inte i linje med H5 där vi hade förväntat oss ett positivt samband.  

 

Tabell 4.6 – Variables in the Equation 

 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95 % C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a Kvalitet ,955 ,768 1,546 1 ,214 2,598 ,577 11,700 

Positiva_erfarenheter 1,271 ,602 4,464 1 ,035 3,564 1,096 11,587 

Skatterådgivning -,891 ,742 1,442 1 ,230 ,410 ,096 1,756 

Nyttan -,189 ,581 ,106 1 ,745 ,828 ,265 2,584 

Constant -2,229 1,652 1,821 1 ,177 ,108   

a. Variable(s) entered on step 1: Kvalitet, Positiva_erfarenheter, Skatterådgivning, Nyttan. 
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4.4 Sammanställning av hypotesprövning samt koppling till teorin 

H1a: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med om företaget är externt finansierade av långivare/banker. 

Den första delen i Hypotes 1 kopplas till fråga 10 i enkäten. Där undersöktes om företaget 

hade upplånat kapital från externa långivare/bank. Hypotesen grundade sig i agentteorin och 

den informationsasymmetri som kan uppstå mellan långivare och företag (Jensen & Meckling 

1976). Resultat från tidigare studier (e.g. Collis et al. 2004; Collis 2010; Dedman et al. 2014) 

har även påvisat ett signifikant samband mellan dessa faktorer. Resultatet från vår 

korrelationsanalys gav oss dock ett icke signifikant resultat. Därefter användes ett Chitvå-test 

för att kontrollera om det fanns en signifikant skillnad i de observerade frekvenserna i de olika 

kategorierna. Testet gav ett icke signifikant resultat. Av resultaten att döma kan vi inte finna 

något positivt samband mellan extern finansiering och sannolikheten att företagen väljer att 

använda sig av revision. Således förkastar vi Hypotes 1a.  

En anledning till att vi inte kunde finna ett statistiskt samband mellan dessa variabler i vår 

studie kan grunda sig i vårt urval. Då vi till att börja med inte har ett särskilt stort antal 

svarande, finns alltid en större risk att vi inte får tag i företag som kan sägas representera den 

totala populationen. Av det totala antalet svarande är det dessutom endast 30 % som har 

upplånat kapital. Dessutom är en stor del av företagen inom tjänstebranschen och är således 

kanske inte heller särskilt kapitalintensiva och därför inte heller i behov av att ta lån.  

H1b: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med om leverantörer efterfrågar reviderade räkenskaper. 

 

Den andra delen i Hypotes 1 kopplas till fråga 17, påstående 5 i enkäten. Påståendet löd: 

”Leverantörer efterfrågar reviderade räkenskaper” och respondenten fick betygsätta på en 

skala från 1 till 5 hur väl denne stämde in i påståendet. Liksom H1a har H1b sin grund i 

agentteorin och informationsasymmetrin men i detta fall mellan företaget och leverantörer 

(Jensen & Meckling 1976). Resultat från tidigare studier (e.g. Collis 2010; Collis 2012) har 

även funnit ett positivt samband mellan dessa faktorer. Genom korrelationsanalysen fick vi 

fram ett icke signifikant resultat. Vidare användes ett T-test och ett U test för att undersöka 

om det fanns en signifikant skillnad i medelvärdena. Endast en mycket liten skillnad återfanns 

i hur de såg på påståendet hos de som använder sig av revision idag respektive inte använder 

sig av revision idag. Skillnaden var dessutom icke signifikant och vi förkastar också därför 

Hypotes 1b.  

Då både medelvärdena och medianvärdena var mycket låga hos både dem som använde sig av 

revision respektive de som inte använde sig av revision, tyder det starkt på att det överlag inte 

är särskilt vanligt att leverantörer efterfrågar reviderade räkenskaper. Av resultaten på H1a 

och H1b att döma finner vi i vår studie följaktligen inget stöd för att dessa agentrelationer 

påverkar företagets val att använda sig av revision eller inte.  

H2: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision har 

ett positivt samband med i vilken utsträckning ledningen vill ha kontroll över en extern part 

vid outsourcing av finansiella redovisningstjänster. 



 

48 

 

Hypotes 2 kopplas till fråga 17, påstående 3 i enkäten. Påståendet löd: ”Den fungerar som en 

kontroll vid outsourcing” och respondenten fick betygsätta på en skala från 1 till 5 hur väl 

denne stämde in i påståendet. Hypotesen grundar sig på agentteorin och moraliska risker men 

denna gång med ett omvänt förhållande där företaget tar rollen som principal (Jensen & 

Meckling 1976; Scott 2009). Resultat från tidigare studier (e.g. Niemi et al. 2012) har även 

funnit ett positivt samband mellan dessa faktorer. Genom korrelationsanalysen fick vi en liten 

antydan på ett positivt samband. Resultatet var dock icke signifikant. Ett t-test och ett U test 

visade också på en icke signifikant skillnad i medelvärdena respektive medianvärdena. Med 

grund i dessa resultat väljer vi därför att förkasta Hypotes 2.  

Värt att tillägga är att cirka 16 % av de som svarade på detta påstående valde att kryssa för 

”Vet ej/ingen åsikt” vilket medförde ett lite större bortfall på denna fråga. Detta gav oss ett 

något lägre sampel på just denna fråga vilket kan ha påverkat signifikansen. Av 

korrelationsanalysen fanns det som sagt en indikation på ett positivt samband, om än ett 

relativt lågt sådant. Det är därför värt att nämna att det kan finnas ett potentiellt samband 

mellan dessa faktorer, men med tanke på att ingen av de tester vi gjorde var signifikanta väljer 

vi att förkasta hypotesen.  

 H3: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med uppfattningen om att revisionen förbättrar kvaliteten på den 

finansiella informationen. 

 

Hypotes 3 kopplas till fråga 17, påstående 1 i enkäten. Påståendet löd: ”Den förbättrar 

kvaliteten på företagets räkenskaper” och respondenten fick betygsätta på en skala från 1 till 

5 hur väl denne stämde in i påståendet. Hypotesen grundar sig på så kallade 

managementfaktorer såsom ekonomisk rationalitet och olika riskfaktorer (Weber 1968; Power 

1997; Güntert 2000). I resultat från tidigare studier (e.g. Collis et al. 2004; Collis 2010; Niemi 

et al. 2012; Collis 2012) har kvalitetsfaktorn ofta visat sig ha det enskilt starkaste sambandet 

med valet av revision. Resultatet från korrelationsanalysen i vår studie visade också att 

variabeln Kvalitet hade ett av de starkaste sambanden med Revision. 0,523–0,563 med ett p-

värde på <0,001. Även t-testet och U testet visade på en signifikant skillnad i medelvärdena 

och medianvärdena. Slutligen användes variabeln i en logistisk regressionsanalys. Trots det 

icke signifikanta resultat vi fick från denna analys gav den positiva B-koefficienten ändå en 

stark indikation på ett positivt samband variablerna emellan. Detta stärker de andra 

signifikanta resultaten vi fått fram och således väljer vi att acceptera Hypotes 3.  

Små företag ser alltså en kvalitetshöjande faktor i att använda sig av revision. Många av 

företagen består endast av en eller ett fåtal personer. Då så är fallet, kan det vara svårare att 

upptäcka exempelvis materiella fel i den finansiella informationen. Kostnaden för att minska 

risken för att dessa fel ska uppstå, i form av användning av revision, ses alltså som lägre än 

den potentiella kostnad ett materiellt fel kan medföra.  

H4: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision har 

ett positivt samband med uppfattningen om att revisionen ger en förbättrad kontroll av 

bokföringen och företagets finansiella position. 
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Hypotes 4 kopplas till fråga 17, påstående 2 i enkäten. Påståendet löd: ”Den ger en förbättrad 

kontroll av den interna bokföringen” och respondenten fick betygsätta på en skala från 1 till 5 

hur väl denne stämde in i påståendet. Liksom H3 grundar sig också H4 på ekonomisk 

rationalitet och riskfaktorer (Weber 1968; Power 1997; Güntert 2000). Även kontrollfaktorn 

har visat sig ha starka samband med valet av revision i tidigare studier (e.g. Collis et al. 2004; 

Collis 2010; Niemi et al. 2012; Collis 2012). Resultatet från korrelationsanalysen var snarlika 

de värden vi fick på föregående hypotes, 0,517–0,561 med ett p-värde på <0,001. T-testet och 

U-testet visade även dom, på signifikanta skillnader. Således accepterar vid Hypotes 4.  

Resultaten visar alltså att båda våra managementfaktorer kan accepteras. I likhet med att små 

företag ser revision som en kvalitetshöjande faktor på den finansiella informationen ser de 

även det som en kontrollfunktion på den interna bokföringen. Genom att få företagets 

räkenskaper reviderade kan de troligtvis känna sig säkrare på att företagets finansiella position 

är stark. Och skulle den inte vara det kan revisionen troligtvis upptäcka detta så att ledningen 

kan införa åtgärder i tid.  

 H5a: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med den faktiska kunskap de besitter gällande kostnaden och nyttan 

av revision. 

H5b: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med den upplevda kunskapen gällande kostnaden och nyttan av 

revision.  

 

Hypotes 5a kopplas till frågorna 11-16 i enkäten. Med störst fokus på fråga 12 och 15 då 

dessa undersöker om VD eller anställda/styrelse har en ekonomisk utbildning. Hypotesen 

grundar sig på den faktiska kunskap och erfarenhet som ledningen har fått genom utbildning 

leder till att de ser nyttan som större än kostnaden gällande revision. Hypotes 5b kopplas till 

fråga 17, påstående 9. Påståendet lyder: ”Nyttan av revision överstiger kostnaden” och 

respondenten fick betygsätta på en skala från 1 till 5 hur väl denne stämde in i påståendet. Till 

skillnad från H5a som mäter den faktiska kunskapen mäter H5b den upplevda kunskapen. Det 

vill säga, hur respondenten anser sig ha kunskap om nyttan av revision och att den således är 

större än kostnaden (Reed & DeFillippi 1990; Cheng et al. 2010). Tidigare studier (e.g. Collis 

2000; Collis et al. 2004) har även funnit signifikanta resultat på att en ekonomisk utbildning 

hos ledningen leder till ett användande av revison. I vår studie fann vi inga signifikanta 

samband mellan den faktiska kunskapen och valet av revision. Korrelationsanalyserna, t-testet 

och U testet gav alla icke signifikanta resultat. Detta medför att vi väljer att förkasta Hypotes 

5a. Korrelationsanalysen på Hypotes 5b visar dock på ett positivt samband med värden på 

0,319–0,328. Även t-testet/U testet visar på signifikanta skillnader i uppfattningen om att 

nyttan överstiger kostnaden hos de som använder sig av revision mot de som inte använder sig 

av revision. Variabeln Nyttan användes slutligen i en logistisk regressionsanalys där den gav 

ett icke signifikant resultat. Resultatet visade dock på ett negativt samband, något som inte går 

i linje med vår hypotes. Dock var det ett lågt negativt samband och med tanke på att övriga 

tester visade på signifikanta positiva samband på ett 95 % -igt konfidensintervall väljer vi att 

acceptera Hypotes 5b.  
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Fokus i H5a låg som tidigare nämnts på frågorna om ekonomisk utbildning hos VD och 

anställda/styrelse men då ingen av variablerna kopplade till utbildningsfrågorna visade på 

signifikanta resultat tyder det på att utbildning generellt sett inte påverkar valet av revision. 

Det vi däremot kan säga av resultaten är att majoriteten av både VD och anställda/styrelse har 

en eftergymnasial utbildning. När det dock kommer till om VD och anställda/styrelse har en 

ekonomiutbildning kan vi se att en större andel av de sistnämnda har ekonomiutbildning 

jämfört med VD, 50 % gentemot 28 %. H5b kopplades däremot till fråga 17, påstående 9. 

Indikationerna tyder således på att de själva anser att de har kunskap om fördelarna och 

nackdelarna med revision och att de följaktligen ser nyttan som större än kostnaden.  

H6: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision har 

ett negativt samband med i vilken utsträckning ledningen anser att skatterelaterade tjänster 

tillhandahållna av en extern part ses som ett substitut till revision. 

 

Hypotes 6 kopplas ihop med fråga 17, påstående 4. Påståendet löd: ”Skatterådgivning ersätter 

revision” och respondenten fick betygsätta på en skala från 1 till 5 hur väl denne stämde in i 

påståendet. H6 grundar sig på hur olika redovisningstraditioner kan påverka företagen i deras 

redovisningssystem och skatteberäkningar. Då svenska företag tillhör den 

kontinentaleuropeiska redovisningstraditionen finns en större koppling till skatteberäkning 

(Nobes & Parker 2012; Wolk et al. 2013). Således kan skatterådgivning ses som ett substitut 

till revision, något som Niemi et al (2012) finner bevis på. Resultatet från våra 

korrelationsanalyser fann ett signifikant resultat på ett negativt samband faktorerna emellan,   

-0,286 - -0,304. Även t-testet och U testet fann signifikanta skillnader på 

medelvärdena/medianvärdena, något som går i linje med vår ställda hypotes. Det ska dock 

tilläggas att det är på ett 90 % -igt konfidensintervall. Variabeln användes även i vår modell 

på den logistiska regressionsanalysen däremot visade den inte på något signifikant resultat. B-

koefficienten visade dock på ett negativt samband vilket stärker de andra resultaten. Således 

väljer vi att acceptera Hypotes 6.  

De små företag som ser skatterådgivning som ett substitut och inte som ett komplement 

tenderar alltså att inte använda sig av revision idag. Vilket tyder på att den hjälp många små 

företag behöver är inom skatteområdet, vilka istället kan tillhandahållas av exempelvis en 

redovisningsekonom. Då de svenska företagen verkar i en omgivning där skatteplanering till 

stor del baseras på de finansiella rapporterna ses troligtvis skatterådgivning som både 

viktigare och troligtvis också billigare. Incitamenten till att använda sig av revision sjunker 

följaktligen då.  

H7a: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med om andra företag inom samma bransch och av samma storlek 

väljer att använda sig av revision. 

 

H7b: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med om andra företag av samma storlek och som vi 

känner/samarbetar med men inte är inom samma bransch väljer att använda sig av revision.  

 

 

Hypotes 7 är uppdelad i två delar och kan kopplas till fråga 17, påstående 6 och 7. 

Påståendena lyder: ”Andra företag inom vår bransch och av samma storlek som oss använder 
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sig av revision” samt ”Andra företag som vi känner/samarbetar med och som är av vår 

storlek, men inte inom samma bransch använder sig av revision” och respondenten fick 

betygsätta på en skala från 1 till 5 hur väl denne stämde in i påståendena. H7a såväl som H7b 

grundar sig på olika relationsaspekter och kan förklaras utifrån den institutionella teorin. När 

företag är osäkra på hur de ska agera i olika beslutsprocesser tenderar de att titta på hur andra 

företag inom samma fält har gjort, vilket leder till så kallad isomorfism (Scott 1994; 

DiMaggio & Powell 1983, 1991; Hedlund 2007). Korrelationsanalyserna visade på ett 

signifikant samband mellan de båda påståendena och valet av revision med ett p-värde/rho-

värde på 0,449–0,563. Även t-testet/U testet visade på en signifikant skillnad i värdena. Då 

båda variablerna hade ett lägre antal svarande gick de inte att använda i den logistiska 

regressionsanalysen men med anledning av de starka resultat vi fått på de andra testerna väljer 

vi att acceptera både H7a och H7b.  

Då vi inte har kunnat hitta tidigare studier på detta område som testat dessa samband kan 

resultaten från denna studie ge en ytterligare dimension i vilka faktorer som påverkar valet av 

revison. Resultaten i vår studie tyder således på att små företag inte alltid gör valet av att 

använda sig av revison eller inte på rationell basis utan även på relationell basis. Känner 

företag andra inom exempelvis samma bransch som använder sig av revision väljer de 

sannolikt att göra samma sak. Detta kan sannolikt gälla små företag i synnerhet då dessa inte 

har tillräcklig expertis inom företaget på området. Således tittar de på vad andra har gjort.  

Resultaten tyder även på att respondenterna inte ser någon direkt skillnad i om det är företag 

inom samma bransch och storlek (7a) eller företag som man känner/samarbetar med (7b).  

H8a: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett negativt samband med dåliga erfarenheter av revisorer. 

 

H8b: Allt annat lika, sannolikheten att ledningen väljer att använda sig av frivillig revision 

har ett positivt samband med bra erfarenheter av revisorer. 

 

 

Hypotes 8 är även den uppdelad i två delar och kan kopplas till fråga 17, påstående 10 och 11. 

Påståendena lyder: ”Positiva erfarenheter av revision har lett till att vi fortsatt nyttja 

revision” samt ”Negativa erfarenheter av revision har lett till att vi inte har/funderar på att 

sluta nyttja revison” och respondenten fick betygsätta på en skala från 1 till 5 hur väl denne 

stämde in i påståendena. H8a och H8b grundar sig på tidigare relationer med sin revisor och 

kan förstås med hjälp av konfliktlösningsteori. I de fall företag haft en konflikt med sin 

revisor och inte kunnat lösa den på ett konstruktivt sett kan det leda till att de inte fortsätter 

använda revison och vice versa (Mohr & Spekman 1994; Bame-Aldred & Kida 2007). Niemi 

et al. (2012) finner även i sin studie stöd för att dåliga erfarenheter med sin revisor leder till 

att företag sannolikt väljer att avskaffa den. Korrelationsanalysen i vår studie hittar ett 

signifikant samband mellan variabeln Positiva erfarenheter och Revision, 0,681–0,685. 

Övriga tester visar även dom på en stor skillnad i medelvärdena/medianvärdena. Variabeln 

användes även i vår modell till den logistiska regressionsanalysen och var där den enda 

enskilda variabeln som visade på ett signifikant samband, på ett 95 % -igt konfidensintervall. 

Vi accepterar därför H8b. H8a å andra sidan visar dock inte på några signifikanta samband 

och vi förkastar således den.  
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Det tycks sålunda att tidigare erfarenheter av relationen med sin revisor påverkar små företag 

i en riktning. Har företag positiva erfarenheter i form av en gemensam problemlösning 

fortsätter de sannolikt att använda sig av revision även fast revisionsplikten är avskaffad. 

Resultaten tyder dock inte på att företag väljer bort revision om de har dåliga erfarenheter, 

något som inte går i linje med vår ställda hypotes samt resultaten från Niemi et al. 2012 

studie. En möjlig förklaring till detta kan ligga i resultaten från H7a och H7b, att företag 

baserar sina val på vad andra gör i en osäker situation. De ser således det som bättre att ha 

kvar revisionen för att andra har det, då de är osäker på vad det skulle kunna leda till för 

konsekvenser av att avskaffa revisionen helt, trots de dåliga erfarenheterna.  

På följande sida sammanfattas resultatet från samtliga hypotesprövningar i en tabell.  
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Tabell 4.7 – Sammanfattning av hypotesprövning
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5. Slutsats  
I detta avslutande kapitel kommer en återkoppling göras till studiens problemdiskussion samt 

vårt ställda syfte. Vi kommer lyfta fram det essentiella från vårt resultat och vilka faktorer 

som förklarar små aktiebolags beslut av att använda sig av revision trots revisionspliktens 

avskaffande. Vidare beskrivs vilka studiens begränsningar är. Avslutningsvis ges förslag på 

vidare forskning.  

5.1 Studiens slutsats 

Studien undersöker vilka faktorer som påverkar små aktiebolags beslut av att använda sig av 

revision. En enkät skickades ut till ett urval av 500 små aktiebolag i Sverige, av dessa fick vi 

svar från 115 stycken varav cirka 50 stycken var analyserbara. Vilket berodde på att många 

företag inte längre föll in under de gränsvärden som gäller idag för företag som får välja bort 

revision.  

Genom en granskning av tidigare studier på området (e.g. Collis et al. 2004; Collis 2010; 

Niemi et al. 2012; Dedman et al. 2014) har vi utifrån agentteorin, intressentmodellen, 

institutionell teori samt synen på kunskap och kompetens, utformat ett antal hypoteser vilka 

delats in i tre aspekter: kontroll, kunskap och relation. Dessa har använts i syfte att ge en mer 

komplett bild, än vad som tidigare givits på området, av vilka faktorer små aktiebolag kan 

tänkas basera sitt val på. Hypoteser tillhörande de två förstnämnda aspekterna har till stor del 

visat sig påverka valet av revision i tidigare studier och dessa används i denna studie för att 

kunna bekräfta att så även gäller hos små svenska aktiebolag. Då det finns en diskrepans i den 

institutionella omgivning tidigare studier gjorts på, skulle det kunna rendera i andra resultat i 

vår studie då Sveriges redovisningssystem mer liknar den kontinentaleuropeiska 

redovisningstraditionen. Vidare användes relationsaspekten för att få in ytterligare en 

dimension, i hur små svenska aktiebolag kan tänkas resonera.  

Av resultaten att döma kan vi konstatera att cirka 71 % av företagen använder sig av revision 

idag. En andel som är relativt lik den Collis et al. (2004), 63 %, och Niemi et al. (2012), 60 %, 

får fram i sina studier.  

I likhet med tidigare studier finner vi resultat som tyder på att företagen väljer att använda sig 

av revision för att det höjer kvaliteten på den finansiella informationen samt ger en förbättrad 

kontroll av den interna bokföringen och företagets finansiella position. Företagets val kan då 

förstås utifrån ekonomisk rationalitet och riskminimering. Den kostnad som revision medför 

bedöms som mindre än den kostnad ett fel i räkenskaperna skulle kunna leda till och valet får 

då ett agentteoretiskt perspektiv på sig. Övriga hypoteser under kontrollaspekten såsom 

agentrelationer till bank/långivare, leverantörer och andra externa parter hade inte någon 

signifikant påverkan på valet av revision.  

Vidare finner vi bevis på att då företagen anser att de själva har kunskap om nyttan och 

kostnaden av revision och att nyttan är större, tenderar de att välja revision. Den faktiska 

kunskapen som VD och anställda/styrelse har i form av högre utbildning leder dock inte till 

att de ser nyttan som högre än kostnaden och därmed väljer revision. Däremot, finner vi 

resultat i linje med vår ställda hypotes gällande synen på skatterådgivning som ett substitut till 

revision. Detta tyder på att små svenska aktiebolag ofta behöver hjälp med skatterelaterade 

tjänster. Exempelvis kan en redovisningsekonom som är specialiserad på skatter ses som 
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attraktivare och troligtvis också billigare än vad revision renderar i. Resultatet i denna studie 

bekräftar även det Niemi et al. (2012) kom fram till.  

I studiens tredje aspekt, relationsaspekten, finner vi stöd för att företagen inte alltid agerar på 

rationell basis. Då företagen är osäkra i sitt val av att använda sig av revision eller inte, 

tenderar de att titta på vad andra företag inom samma fält gör. Dessutom finner vi resultat som 

indikerar att tidigare erfarenheter av relationen med sin revisor påverkar framtida beslut. Har 

företaget sedan tidigare positiva erfarenheter leder det till att de sannolikt fortsätter att 

använda sig av revision. Då vi inte hittat forskning som undersökt dessa samband i någon 

större utsträckning på detta område, hoppas vi att våra resultat ska ge en ny dimension i hur 

små svenska aktiebolag tänker.  

Slutligen kan vi konstatera att en förklaringsmodell bestående av den kvalitetshöjande 

faktorn, tidigare positiva erfarenheter, skatterådgivning som substitut till revision samt 

nyttofaktorn kan förklara mellan cirka 50-70 % av variationen hos vår beroendevariabel 

Revision. Vilket får sägas vara en relativt hög siffra.  

Det ska dock tilläggas att resultaten från vår studie ska ses utifrån dess begränsningar. Till att 

börja med är antalet analyserbar data förhållandevis låg. Det blir därför svårt att generalisera 

våra svar till hela populationen. Att vi dessutom väljer det något lägre konfidensintervallet på 

en 90 % -ig nivå, till skillnad från det mer standardiserade 95 % -iga, bör även beaktas. Å 

andra sidan behöver inte det betyda att våra resultat nödvändigtvis är missvisande. Utan 

snarare, i alla fall ger en bra indikation på vilka faktorer som kan tänkas spela in i valet av att 

använda sig av revision eller inte, hos små svenska aktiebolag.  

 

5.2 Förslag på vidare forskning  

Under studiens gång har vi hunnit fundera på vad som skulle kunna göras för att förbättra 

studien ännu mer, framförallt för att få en tydlig inblick i hur små svenska aktiebolag 

värdesätter revision. Ett förslag på vidare forskning är att utföra en liknande undersökning, 

dock med fler företag i urvalet. En sådan studie hade bidragit till att slutsatser skulle kunna 

generaliseras till hela populationen.  

Genom att ha läst flera vetenskapliga artiklar har vi funnit att det gjorts komparativa studier 

mellan olika länder, exempelvis Danmark och Storbritannien. Det skiljer sig ganska mycket 

vad gäller gränsvärdena i respektive land, vilket kan påvisa att företagen i de olika länderna 

tycker olika. Mindre företag kan tycka att en viss faktor spelar in medan större företag inte gör 

det. Därför skulle det vara intressant att genomföra en komparativ studie mellan Sverige och 

ett land med snarlika gränsvärden (exempelvis Finland, Danmark, Norge med flera).  

Det hade även varit intressant om en forskargrupp hade fått resurser för att kunna genomföra 

en mer omfattande studie, likt Jill Collis studier. Ett samarbete mellan en forskargrupp och 

statliga organisationer (exempelvis Regeringen, Bolagsverket, Skatteverket med flera) hade 

kunnat bidra till att båda parterna får viktiga frågor besvarade genom undersökningen.  
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Appendix 1 – Inbjudan 
 

Bästa företagare, 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Civilekonomprogrammet vid Örebro 

universitet. Vi är nu i full gång med vår magisteruppsats och skulle behöva Er hjälp! 

 

Uppsatsen behandlar avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag. Därför är det av 

stort intresse för oss att få höra från er hur ni ser på denna, relativt nya, valmöjlighet. I 

huvudsak avser vi att undersöka varför mindre företag väljer att använda sig av revisor trots 

att revisionsplikten för dessa företag avskaffats. Vi har förståelse för att ni har ont om tid men 

vore mycket tacksamma om ni ville besvara några korta frågor gällande detta. 

 

Enkäten tar 3-4 minuter att besvara! 

Vi ser gärna att ni som svarar har god insikt i företaget och dess verksamhet. 

 

Självklart kommer ni och era svar att vara helt anonyma. Vänligen fyll i enkäten senast 17 

maj 2015. 

 

Om ni har några frågor angående undersökningen eller om ni vill ta del av resultatet när 

uppsatsen är examinerad, tveka inte att höra av er! 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Niklas Lundell    Helena Ergül 

 

nikluh111@studentmail.oru.se   helerh111@studentmail.oru.se  

 

073-XXX XX XX   073-XXX XX XX 
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Appendix 3 – Figurer  
 

Figur 1- Andelen företag som använder sig av revision idag, respektive inte använder sig av 

revision. Resultatet från fråga 8. 

 

Figur 1- Andelen företag som har använt sig av revision tidigare (Annat), respektive andelen 

som aldrig använt sig av revision (Nej). Resultatet från fråga 9. Hör ihop med Figur 4.4 som 

finns i kapitel 4. Resultat/Analys. 
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Appendix 4 – Frekvenstabeller 
 

Revision 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nej 15 12,9 29,4 29,4 

ja 36 31,0 70,6 100,0 

Total 51 44,0 100,0  

Missing System 65 56,0   

Total 116 100,0   

 

 

Upplånat kapital 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nej 34 29,3 69,4 69,4 

ja 15 12,9 30,6 100,0 

Total 49 42,2 100,0  

Missing System 67 57,8   

Total 116 100,0   

 

 

Ekonomiutbildning-VD 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nej 36 31,0 72,0 72,0 

ja 14 12,1 28,0 100,0 

Total 50 43,1 100,0  

Missing System 66 56,9   

Total 116 100,0   

 

 

Ekonomiutbildning-Anställda/Styrelse 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid nej 24 20,7 50,0 50,0 

ja 24 20,7 50,0 100,0 

Total 48 41,4 100,0  

Missing System 68 58,6   

Total 116 100,0   
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Appendix 5 – Pearson/Spearman korrelationsmatris 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Revision 1 ,153 -,048 ,019 -,062 ,119 ,045 ,145 ,563*** ,561*** ,219 -,304* ,084 ,467** ,446** ,222 ,319** ,681*** -,205 

2. Upplånat kapital ,153 1 ,019 ,070 -,234 ,122 ,315** -,053 ,227 ,160 -,025 -,078 -,067 ,537*** ,396** ,289 ,000 ,049 -,211 

3. Utbildning-VD -,050 ,033 1 ,177 ,744*** ,572*** ,138 ,675*** ,258 ,157 ,161 -,015 -,116 ,315 ,253 ,100 -,101 -,027 -,025 

4. 

Ekonomiutbildning-

VD 

,019 ,070 ,185 1 X ,171 ,550*** ,367 ,198 ,168 ,066 ,030 -,204 -,045 ,175 ,091 -,170 ,032 -,053 

5. Nivå-VD ,000 -,249 ,781*** X 1 ,433 ,544** ,392 ,249 ,083 ,495 ,245 ,134 -,177 -,186 ,238 ,125 ,080 ,263 

6. Utbildning-
Anställda/Styrelse 

,121 ,167 ,548*** ,189 ,437 1 ,396*** ,790*** ,149 ,035 ,169 -,143 ,038 ,345 ,347 ,096 -,083 ,127 -,022 

7. 

Ekonomiutbildning-
Anställda/Styrelse 

,045 ,315** ,163 ,550*** ,464 ,434*** 1 X ,266 ,152 ,129 -,172 ,019 ,145 ,248 ,254 -,030 ,177 -,170 

8. Nivå-

Anställda/Styrelse 
,203 -,055 ,602*** ,316 ,524 ,743*** X 1 ,162 ,117 ,171 -,054 ,196 ,267 ,230 ,247 -,084 ,153 ,114 

9. Kvalitet ,523*** ,200 ,284 ,203 ,405 ,176 ,281 ,184 1 ,850*** ,556*** -,110 ,000 ,480*** ,466*** ,394** ,334** ,605*** -,177 

10. Kontroll-Intern 
bokföring 

,517*** ,144 ,189 ,159 ,273 ,037 ,151 ,047 ,861*** 1 ,594*** -,160 ,018 ,531*** ,569*** ,375** ,472*** ,685*** -,226 

11. Kontroll-

Outsourcing 
,183 ,000 ,133 ,060 ,341 ,139 ,132 -,025 ,550*** ,566*** 1 -,006 ,190 ,323 ,438** ,095 ,232 ,490*** -,072 

12. Skatterådgivning -,286* -,089 -,020 ,024 ,210 -,178 -,183 ,011 -,123 -,167 -,018 1 ,007 -,057 ,072 ,315 ,000 -,269 ,091 

13. Leverantörer ,090 -,093 -,034 -,153 ,104 ,026 ,004 ,285 -,008 -,007 ,122 ,077 1 ,187 ,242 ,049 ,088 ,083 ,235 

14. Bransch-Storlek ,471*** ,511*** ,333 ,020 -,123 ,375** ,162 ,277 ,413** ,476*** ,320 ,022 ,292 1 ,901*** ,431** ,332 ,617*** -,100 

15. Samarbete-

Storlek 
,449*** ,393** ,262 ,179 -,205 ,386** ,231 ,164 ,414** ,546*** ,459** ,110 ,274 ,906*** 1 ,414** ,423** ,611*** -,183 

16. Lånekostnad ,267 ,286 ,069 ,121 ,276 ,074 ,210 ,301 ,364** ,337 ,047 ,464** ,271 ,440** ,391** 1 ,497*** ,436** -,240 

17. Nyttan 
,328** ,000 -,084 -,167 ,192 -,098 -,029 ,016 ,356** ,472*** ,260 -,015 ,123 ,344 ,436** ,499*** 1 ,579*** 

-

,394*** 

18. Positiva 

erfarenheter 
,685*** ,064 -,026 ,039 ,130 ,134 ,185 ,161 ,604*** ,657*** ,484*** -,272 ,146 ,649*** ,610*** ,474*** ,588*** 1 

-

,406*** 

19. Negativa 
erfarenheter 

-,188 -,186 -,058 -,030 ,321 -,066 -,148 ,050 -,156 -,183 -,078 ,091 ,120 -,103 -,184 -,179 
-
,391*** 

-
,407*** 

1 

Not: Pearson r-värde ovanför diagonalen (1), Spearman rho-värde under diagonalen. X= Går ej att räkna ut.  

***= Signifikant på ett 99 % -igt konfidensintervall **= Signifikant på ett 95 % -igt konfidensintervall  *= Signifikant på ett 90 % -igt 

konfidensintervall __= Hög kollinearitet mellan två oberoendevariabler
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Appendix 6 – Independent Sample t-test 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Utbildning-VD Equal variances 

assumed 
,050 ,825 ,334 48 ,740 ,114 ,343 

Nivå-VD Equal variances 

assumed 
1,365 ,265 ,215 12 ,833 ,100 ,465 

Utbildning-

Anställda/Styrelse 

Equal variances 

assumed 
,125 ,725 -,834 48 ,409 -,248 ,297 

Nivå-

Anställda/Styrelse 

Equal variances 

assumed 
,031 ,861 -,671 21 ,510 -,255 ,380 

Kvalitet Equal variances 

assumed 
3,167 ,082 -4,623 46 ,000 -1,731 ,374 

Kontroll-Intern 

bokföring 

Equal variances 

assumed 
3,480 ,068 -4,644 47 ,000 -1,786 ,385 

Kontroll-

Outsourcing 

Equal variances 

assumed 
2,079 ,157 -1,417 40 ,164 -,633 ,447 

Skatterådgivning Equal variances 

assumed 
1,113 ,298 1,990 39 ,054 ,920 ,462 

Leverantörer Equal variances 

assumed 
,133 ,717 -,570 46 ,571 -,244 ,427 

Bransch-storlek Equal variances 

assumed 
,182 ,673 -2,742 27 ,011 -1,261 ,460 

Samarbete-Storlek Equal variances 

assumed 
1,195 ,283 -2,727 30 ,011 -1,396 ,512 

Lånekostnad Equal variances 

assumed 
,000 ,988 -1,270 31 ,214 -,472 ,372 

Nyttan Equal variances 

assumed 
1,056 ,309 -2,307 47 ,026 -,998 ,433 

Positiva 

erfarenheter 

Equal variances 

assumed 
12,137 ,001 -6,376 47 ,000 -2,414 ,379 

Equal variances not 

assumed 

  -8,039 41,500 ,000 -2,414 ,300 

Negativa 

erfarenheter 

Equal variances 

assumed 
1,170 ,285 1,392 44 ,171 ,683 ,491 
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Group Statistics 
 

Revision N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Utbildning-VD nej 15 3,20 1,146 ,296 

ja 35 3,09 1,095 ,185 

Nivå-VD nej 4 3,50 ,577 ,289 

ja 10 3,40 ,843 ,267 

Utbildning-Anställda/Styrelse nej 15 3,07 1,033 ,267 

ja 35 3,31 ,932 ,158 

Nivå-Anställda/Styrelse nej 6 3,33 ,816 ,333 

ja 17 3,59 ,795 ,193 

Kvalitet nej 14 2,36 1,447 ,387 

ja 34 4,09 1,055 ,181 

Kontroll-Intern bokföring nej 14 2,36 1,499 ,401 

ja 35 4,14 1,089 ,184 

Kontroll-Outsourcing nej 12 3,17 1,586 ,458 

ja 30 3,80 1,186 ,217 

Skatterådgivning nej 13 3,38 1,557 ,432 

ja 28 2,46 1,290 ,244 

Leverantörer nej 14 1,79 1,251 ,334 

ja 34 2,03 1,381 ,237 

Bransch-storlek nej 9 1,89 ,928 ,309 

ja 20 3,15 1,226 ,274 

Samarbete-Storlek nej 9 1,78 ,972 ,324 

ja 23 3,17 1,403 ,293 

Lånekostnad nej 9 1,44 ,882 ,294 

ja 24 1,92 ,974 ,199 

Nyttan nej 15 2,27 1,580 ,408 

ja 34 3,26 1,310 ,225 

Positiva erfarenheter nej 14 1,36 ,745 ,199 

ja 35 3,77 1,330 ,225 

Negativa erfarenheter nej 13 3,08 1,706 ,473 

ja 33 2,39 1,413 ,246 
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Appendix 7 – Mann Whitney U test 
 

 

Test Statisticsa 

 

Utbildning-

VD 

Nivå-

VD 

Utbildning-

Anställda/Styrelse 

Nivå-

Anställda/Styrelse Kvalitet 

Kontroll-

Intern 

bokföring 

Kontroll-

Outsourcing Skatterådgivning Leverantörer 

Bransch-

storlek 

Samarbete-

Storlek Lånekostnad Nyttan 

Positiva 

erfarenheter 

Negativa 

erfarenheter 

Mann-Whitney U 
247,500 20,000 226,500 40,000 86,500 90,000 139,500 119,000 213,500 39,500 45,500 73,500 153,500 37,500 164,500 

Wilcoxon W 
877,500 75,000 346,500 61,000 191,500 195,000 217,500 525,000 318,500 84,500 90,500 118,500 273,500 142,500 725,500 

Z 
-,353 ,000 -,849 -,950 -3,583 -3,583 -1,170 -1,811 -,616 -2,491 -2,498 -1,510 -2,274 -4,747 -1,264 

Asymp. Sig. (2-tailed) 
,724 1,000 ,396 ,342 ,000 ,000 ,242 ,070 ,538 ,013 ,012 ,131 ,023 ,000 ,206 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)]  
1,000b 

 
,473b 

  
,263b ,080b 

 
,015b ,013b ,166b 

   

a. Grouping Variable: Revision 

b. Not corrected for ties. 
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Appendix 8 – Chitvå-test ( -test) 
 

Crosstab 

 

Upplånat kapital 

Total nej ja 

Revision nej Count 12 3 15 

% within Revision 80,0% 20,0% 100,0% 

% within Upplånat kapital 35,3% 20,0% 30,6% 

% of Total 24,5% 6,1% 30,6% 

ja Count 22 12 34 

% within Revision 64,7% 35,3% 100,0% 

% within Upplånat kapital 64,7% 80,0% 69,4% 

% of Total 44,9% 24,5% 69,4% 

Total Count 34 15 49 

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

% within Upplånat kapital 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 69,4% 30,6% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,146a 1 ,284   

Continuity Correctionb ,539 1 ,463   

Likelihood Ratio 1,203 1 ,273   

Fisher's Exact Test    ,336 ,235 

Linear-by-Linear 

Association 
1,123 1 ,289   

N of Valid Cases 49     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,59. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 

 

 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,153 ,284 

Cramer's V ,153 ,284 

N of Valid Cases 49  


