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Sammanfattning 

 

Nyckelord 

Efterfrågan på revision, agentteori, revisionsplikt, avskaffad revisionsplikt, nystartade 

företag, svenska mikroföretag. 

 

Syfte 

Studiens syfte är tudelat då ändamålet dels är att, hos nystartade företag, testa befintlig 

kunskap kring efterfrågan på revision, dels att undersöka nya och tidigare icke undersökta 

riskfaktorer hos företagsledningen i denna typ av företag och dessas samband med efterfrågan 

på revision. 

 

Metod 

Studien är av kvantitativ karaktär och ansatsen är deduktiv. Sekundärdata för 400 nystartade 

företag har slumpats fram ur en urvalsram omfattande cirka 100 000 företag från databasen 

Retriever Business. Materialet har sedan analyserats med hjälp av programvaran SPSS där t-

test och logistisk regression utgör de huvudsakliga statistiska analysmetoderna. 

 

Slutsatser 

Studiens resultat indikerar att företagets storlek samt finansiella risknivå påverkar efterfrågan 

på revision hos nystartade svenska företag. Dessa faktorer är sedan tidigare testade på större 

företag och vi kan nu säga att faktorernas påverkan även gäller för mindre, nystartade företag. 

Vidare erhålls även stöd för att icke-finansiella riskfaktorer, i form av ålder på ledande 

befattningshavare, samt företagets expansionsbenägenhet, mätt som omsättningsökning, 

spelar roll vid revisionsvalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

 

Key words 

Demand for external audit, agency theory, abolition of statutory auditing, mandatory 

auditing, startup companies, swedish micro companies. 

 

Purpose 

The study’s purpose is twofold since the intention on one hand, by startup companies, is to 

test existing knowledge about demand for external audit, and on the other hand to test new 

and previously non-tested risk factors in the management of startup companies and how these 

factors affect the demand for external audit.  

 

Methodology 

The study is quantitative by nature and the approach is deductive. Secondary data for 400 

startup companies have randomly been selected from a sampling frame containing 

approximately 100 000 companies from the database Retriever Business. The data has then 

been analyzed using the software SPSS. T-test and logistic regression have been the main 

statistical analysis methods. 

 

Conclusions 

The results indicate that the company's size and financial risk level affects the demand for 

external audit in startup companies in Sweden. These factors are previously tested on larger 

companies, and due to the reuslts of this study, we can establish that these factors' influence 

also applies to smaller, emerging companies. Furthermore, we obtain support for non-

financial risk factors, as age of the executives, and the company's expansion propensity, 

measured as revenue growth, to have impact on the external audit decision in these 

companies. 
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Kapitel 1 - Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras först bakgrunden till förändringen av den svenska 

revisionslagstiftningen 2010 och dagens situation för nystartade företag. Därefter följer en 

teoretisk redogörelse kring varför företag efterfrågar revision och en genomgång av tidigare 

empirisk forskning på området. Kapitlet avslutas med en argumentation kring problemets 

relevans som sedermera leder fram till studiens problemformulering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen i Sverige avskaffades den första november 

år 2010 för att, i enlighet med EU:s ambitioner, sänka dessa företags administrativa kostnader 

och på så sätt stimulera konkurrenssituationen för europeiska företag. Reformen genomfördes 

senare i Sverige än i många andra europeiska länder och gränsvärdena för vilka företag som 

innehar valmöjligheten att välja bort revision är också lägre här än i många andra länder. Det 

är inte förrän nu på senare tid som det går att se de konsekvenser som lagändringen fört med 

sig gällande till exempel kvaliteten på företagens finansiella rapporter. Rådande diskurs 

innefattar dessutom framtida höjningar av gränsvärdena för att den svenska lagstiftningen 

skall harmonisera ännu bättre med de riktlinjer som tagits fram gemensamt inom EU. Detta 

diskuteras bland annat i ett delbetänkande från Justitiedepartementet (2015). Blir en sådan 

höjning verklighet innebär det att fler och större företag omfattas av valmöjligheten till 

frivillig revision. I Sverige ligger gränsvärdena, enligt ABL 9:1 (2005:551), för närvarande 

på: 

 

● 3 anställda 

● 1,5 mkr i balansomslutning 

● 3 mkr i omsättning 

 

Aktiebolag undantas revisionsplikt om företaget inte överskrider två av dessa tre 

gränsvärden för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren. Värt att notera är att det är 

samma gränsvärde som ej får överskridas två år i rad. 
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Dessa gränsvärden kan ställas i relation till de riktvärden som EU framtagit, KOM (2007), 

som, ungefärligt omräknat till SEK, lyder: 

 

● 50 anställda 

● 41,5 mkr i balansomslutning (4 miljoner euro) 

● 83 mkr i omsättning (8 miljoner euro) 

 

Även inom EU undantas aktiebolag från krav på revision om de inte överskrider två av dessa 

tre gränsvärden. 

1.1.1 Allt färre företag anlitar extern revisor 

 

Färsk statistik från Bolagsverket som Brännström (2015) presenterar visar att andelen 

svenska aktiebolag som väljer bort revision idag är den högsta sedan revisionsplikten 

avskaffades 2010. I figur 1 kan vi se att trenden är särskilt tydlig för företag som verkade 

redan innan lagändringen men riktningen är densamma även för nystartade företag (företag 

startade efter lagändringen). Nystartade företag är också fortsatt överrepresenterade vad 

gäller att avstå extern revision då de snabbare anammat den valmöjligheten. Andelen bland 

företag startade efter lagändringen som saknar extern revision 2015 överstiger enligt denna 

statistik 80 %. 

 

 
Figur 1. Grafen visar i vilken utsträckning, uttryckt i procent, aktiebolag i Sverige väljer att 

använda sig av revision. Egen bearbetning av Brännström (2015).  
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1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Varför revision? 

 

Att döma av statistiken i figur 1 väljer ändå en del företag att anlita revisor trots att de innehar 

möjligheten att avstå. Varför företag efterfrågar revision på frivillig basis har tidigare försökt 

förklaras, både teoretiskt och empiriskt. De teoretiska förklaringarna till att företag efterfrågar 

revision utgår ofta från att förklara revisorn i termer av en övervakare. Redan Montgomery 

(1916) beskrev att det överordnade syftet med revision var att de finansiella siffrorna som 

företagen publicerade gav en korrekt och rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning.  

Revisionen skulle enligt Montgomery på så sätt fungera som en försäkran vilken gagnar både 

den exekutiva ledningen, ägare och övriga intressenter. Denna beskrivning återkommer även 

i mer modern litteratur. Bland andra Menon & Williams (1994) redogör för synen på revision 

som en försäkran genom att den fungerar som en garanti för innehållet i företagets finansiella 

information. Denna garanti är sedermera investerare villiga att betala en premie för då de kan 

få ekonomisk ersättning vid en eventuell förlust vilken föranletts av felaktig finansiell 

information. Carrington (2014) beskriver å sin sida också revision som en försäkran, men 

åsyftar då främst den förlust av kontroll som uppstår när ägandet skiljs från 

företagsledningen. 

 

Revision är i detta läge enligt Carrington de externa ägarnas kontrollverktyg som säkerställer 

att det operativa arbetet i företaget fortskrider på ett tillfredsställande sätt. Han menar vidare 

att revision, utöver det, också kan ses som en förbättring eller försäkring. När det gäller hur 

revision bidrar till förbättring menar Carrington att det främst är kvaliteten på, och 

tillförlitligheten i, den finansiella informationen som står i centrum vilket går att jämföra med 

Montgomerys (1916) och Menon & Willliams (1994) syn på revisionens nytta. Det 

sistnämnda synsättet, revision som försäkring, har enligt Carrington (2014) inte vunnit 

samma acceptans i Sverige som de två tidigare nämnda. Synen på revision som försäkring 

innebär att det främst är möjligheten att få ekonomisk ersättning som är av betydelse för 

företaget och dess ledning.  
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1.2.2 Tidigare studier om företags efterfrågan på revision 

 

När det gäller de skäl som identifierats vid empiriska studier av företag så utgår de ofta från 

agentteori, med vars hjälp författarna främst identifierat företagsstorlek, företagets risknivå 

samt företagets kreditvärdighet och förhållande till långivare som påverkande faktorer. 

Utgångspunkten i agentteori utgörs enligt Eisenhardt (1989) av ett förhållande mellan två 

parter, en agent och en principal, där agenten skall redovisa eller utföra något för principalen. 

Principalen antas inneha mindre information än agenten i den givna situationen och väntas 

söka överbrygga denna asymmetri, bland annat genom övervakning. Enligt Jensen & 

Meckling (1976) är revision en sådan typ av övervakning som reducerar 

informationsasymmetrin och därmed minskar osäkerheten mellan principal (externa ägare 

eller långivare) och agent (företagsledningen). Vidare definierar Jensen & Meckling 

agentkostnader som den kostnad som uppstår dels då företaget låter externa investerare köpa 

en andel av bolaget, dels då företaget lånar in externt kapital för att finansiera verksamheten. 

 

I tabell 1 presenteras centrala delar av den empiriska forskning som genomförts kring varför 

företag efterfrågar revision. Flera av studierna pekar på att företagets storlek inverkar 

positivt på revisionsvalet (Chow 1982, Simunic & Stein 1987, Abdel-Khalik 1993, Seow 

2001, Collis 2010 & 2012). Majoriteten av studierna mäter företagsstorlek genom omsättning 

och således bör högre omsättning leda till högre agentkostnader och därmed större efterfrågan 

på revision. Vidare har Dedman, Kausar & Lennox (2014) fått stöd för att antalet ägare 

korrelerar positivt med efterfrågan på revision. 

 

Även Collis (2012) får liknande resultat även om det här rör sig om en efterfrågan på 

reviderade räkenskaper från investerare, med andra ord från potentiella framtida ägare. 

Svanström (2008), som undersökt efterfrågan på revision i Sverige bland små företag, får ett 

resultat som indikerar motsatsen, det vill säga att externa ägare minskar sannolikheten att 

företagsledningen efterfrågar revision på frivillig basis. Värt att notera är att Svanströms 

studie är av hypotetisk karaktär då den genomfördes innan ikraftträdandet av lagändringen, 

innebärandes frivillig revision, år 2010.  
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Även företagets skuldsättning har enligt Chow (1982), Carey, Simnet & Tanewski (2000) 

samt Hay & Davis (2004) visat sig vara en variabel som påverkar efterfrågan på revision. 

Studierna ger stöd för att ju högre skuldsättningsgrad ett företag har, desto högre sannolikhet 

är det att de anlitar en extern revisor. Vidare leder krav på reviderad finansiell information 

från långivare, enligt Chow (1982), Seow (2001) och Collis (2010), till ökad efterfrågan på 

revision. 

 

Dedman et al. (2014) pekar vidare på att kapitalbehov hos företaget påverkar efterfrågan på 

revision positivt. Dessutom menar de att det finns stöd för att revision leder till lägre ränta än 

om den finansiella informationen ej reviderats. Kopplat till detta för Collis, Jarvis & Skerratt 

(2004) ett resonemang kring att företag som aspirerar på att växa sannolikt efterfrågar 

revision i större omfattning än företag som inte har samma benägenhet att växa. 

 

Studier kring företags efterfrågan på revision har även genomförts i Sverige av bland andra 

Svanström (2008), Blomberg & Josephson (2011), Holmström & Westin (2012), Pers & 

Hansson (2015) samt Andersson & Mir Hosseiny (2015). Metodmässigt liknar dessa de 

internationella studier som nämnts men utgår från förhållandena för svenska företag. 

Svanström (2008) samt Pers & Hansson (2015) har, utöver de av teoribildningen givna 

faktorerna, även undersökt huruvida företagets ålder kan förklara företagsledningens 

benägenhet att anlita en revisor. Bägge får statistisk signifikans för att företagets ålder har ett 

negativt samband med efterfrågan på revision, således indikerar studierna att yngre företag 

efterfrågar tjänster från revisor i högre utsträckning än äldre dito. 

 

Svanström (2008) undersöker företag i olika regioner i Sverige och får indikationer på att det 

geografiska läget har betydelse för huruvida företag väljer att behålla extern revision eller ej, 

något som skulle kunna grunda sig i exempelvis regionala kulturella skillnader. Svanströms 

resultat överensstämmer med det resonemang som Collis (2012) för i sin studie över brittiska 

företag. Hon menar, i enlighet med Svanström (2008) om än på en nationell nivå, att ett lands 

inhemska unika sociala och kulturella faktorer försvårar den direkta jämförbarheten med 

utländska studier.  
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Svanströms (2008) resultat visar vidare att efterfrågan på revision och rådgivning är tätt 

sammankopplade. Han menar att sannolikheten är högre att ett företag som anlitar en 

revisionsbyrå för rådgivning även köper revisionstjänster än om så inte är fallet. Även 

internationella studier av bland andra Collis et al. (2004) och Dedman et al. (2014) pekar på 

ett samband i denna riktning.   

 

Tabell 1. Faktorer som enligt tidigare empiriska studier har samband med efterfrågan på 

revision samt sambandets riktning. Tabellen är ej uttömmande. 

Faktorer 
Positivt samband med 
efterfrågan på revision 

Negativt samband med 
efterfrågan på revision 

Storlek & 
agentkostnader* 

Chow 1982,  
Abdel-Khalik 1993, 

Seow 2001, Collis 2004 & 
2010,  

Dedman et al. 2014  

Collis 2012 

Företagsrisk 

Dedman et al. 2014  
(Likvida medel) 

 
Andersson & Mir Hosseiny 

2015 (Kassalikviditet) 
 

Chow 1982, Carey et al. 2000, 
(Skuldsättning) 

 
Andersson & Mir Hosseiny 
2015 (Avkastning på totalt 

kapital)  

Dedman et al. 2014  
(Årets resultat) 

 
Andersson & Mir Hosseiny 2015 

(Soliditet)  
 

Andersson & Mir Hosseiny 2015 
(Räntetäckningsgrad) 

Kreditvärdighet och 
långivarkrav 

Chow 1982, Seow 2001,  
Collis 2010 

(Långivarkrav) 

 

Kapitalbehov Seow 2001, 
Dedman et al. 2014  

 

Företagets ålder 
 Kirby & King 1997,  

Svanström 2008, 
Pers & Hansson 2015  
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Efterfrågan från 
investerare 

Collis 2012 Svanström 2008 

Uppfattning om revision 
som kvalitetshöjande 

Collis et al. 2004,  
Niemi et al. 2009, Collis 2010, 
Blomberg & Josephson 2011  

 

Tillväxtstrategi Collis et al. 200  

*Storleken har mätts på ett antal olika sätt, i vissa studier endast genom företagets 

nettoomsättning och i andra fall genom antal anställda, antal ägare och företagets totala 

tillgångar. 

1.3 Argument för problemets relevans  

1.3.1 Internationella studiers generaliserbarhet och användbarhet 

 

Ett antal forskare har genomfört studier för att försöka utröna varför företag i olika kontexter 

efterfrågar revision på frivillig basis och flera av dessa, Seow (2001), Collis et al. (2004) & 

Dedman et al. (2014), har gjorts på företag i Storbritannien. Collis (2012) har dessutom 

genomfört en studie på brittiska företag i vilken hon söker svar på vilka faktorer som 

påverkar beslutet att använda sig av revision i mikro- och små bolag som inte omfattas av 

något lagkrav att göra det. I denna studie nämner Collis att det har genomförts mycket lite 

forskning på små, privata bolag och att motiven för att använda frivillig revision troligtvis 

skiljer sig åt mellan ägare till stora, börsnoterade företag jämfört med de ägarledda små, 

privata bolagen. Collis menar även att användbarheten hos studier utförda utomlands, för 

jämförelse med inhemska studier, är begränsad och att hänsyn måste tas till landspecifika 

sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. Hon nämner exempel som att syftet med den 

finansiella informationen och den relativa betydelsen av regler och principer kan skilja sig åt 

länder emellan. 
 

Seow (2001) poängterar att egenskaper som huruvida ägande och kontroll är separerat samt 

operationell komplexitet inte får samma betydelse för små företag som för större dito. 

Sammantaget gör Seows (2001) och Collis (2012) idéer om att företagets kontext är 

avgörande för dess efterfrågan på revision det särskilt intressant att undersöka situationen i 

just Sverige. Detta på grund av de betydligt lägre gränsvärdena för obligatorisk revision än i 

de flesta övriga europeiska länder, Storbritannien inkluderat. Det aktualiserar frågor som 
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berör påverkan på de riktigt små företagen, och därmed den grupp av företag som vi 

intresserat oss särskilt för, nämligen nystartade företag. Effekten av revisionsplikt torde vara 

mer påtaglig om det exempelvis berör en fråga om att expandera från tre till fyra anställda 

jämfört med från 50 till 51 dito. Ett större företag, som ändå mycket väl kan rymmas inom 

definitionen för “små företag”, har sannolikt dels större incitament att anlita en extern revisor 

på grund av relativt högre agentkostnader, dels torde kostnaden för extern revision inte 

påverka konkurrenskraften i samma utsträckning som för riktigt små företag. Beslut om 

frivillig revision fattas i mikroföretag enligt Collis (2012) på en bredare basis med syfte att 

överbrygga agent- och styrningsfaktorer än i större företag. Detta indikerar att andra faktorer 

än de som tidigare undersökts skulle kunna påverka valet att anlita revisor eller ej. 

1.3.2 Det svenska företagsklimatet 

 

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten pekade i Utredningen om revisorer och revision 

(2008) på att en ökad mängd skattefel och sämre kvalitet på redovisningen var en påtaglig 

risk till följd av lagändringen i revisionslagstiftningen 2010. Med vetskapen om att 80 

procent av nystartade företag väljer bort revision bekräftas nu myndigheternas farhågor i 

färsk statistik från Bolagsverket (2015), som visar på en negativ utveckling på kvaliteten i 

företagens finansiella information. I figur 2 visas att andelen förelagda årsredovisningar, det 

vill säga årsredovisningar som Bolagsverket skickar tillbaka då de uppvisar något fel, har 

ökat med över 80 procent under perioden 2011-2014. Detta kan och bör ställas i relation till 

antalet inskickade årsredovisningar som under samma period ökade med drygt 22 procent. 

 

 
Figur 2. Brister som upptäckts i årsredovisningar 2011-2014 

samt antalet förelagda årsredovisningar under samma period. 

Egen bearbetning av statistik från Bolagsverket (2015). 
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Ökningen av antalet förelagda årsredovisningar beror sannolikt delvis på att Bolagsverket 

från och med 2014 kontrollerar alla underskrifter på inskickade årsredovisningar och inte 

bara stickprov, som var fallet tidigare. Avsaknad av styrelsens underskrift är nämligen enligt 

Bolagsverket (2015) det vanligaste felet i årsredovisningar.  

 

Skatteverket genomförde en undersökning av nystartade företag under 2014 där det 

konstateras att två av tre nyföretagare saknar erfarenhet av att driva näringsverksamhet. Hos 

15 procent av dessa förekom någon form av fel där brister i bokföringen var allra vanligast. 

Efter att företagarna uppmärksammats på bristerna gjordes en uppföljning som visade att 83 

procent av företagen med fel inte gjorde den tidigare upptäckta typen av fel längre. I vår 

studie har vi, precis som Skatteverket, identifierat nyföretagare som en särskilt intressant 

grupp av företag med förhöjd risk att lämna finansiell information som innehåller brister. 

Eftersom vi, i linje med Menon & Willliams (1994) och Carrington (2014), antar att revision 

bidrar till förbättrad kvalitet på den finansiella informationen är det av stort intresse att 

generera kunskap kring varför företagsledningen i nystartade företag agerar som de gör vid 

valet att anlita revisor eller inte.  
 

Osäkerheten gällande kvaliteten på räkenskaperna hos de allra minsta företagen är även något 

som påverkar relationen till långivare och andra intressenter. Det är inte förrän på senare tid 

som bankerna har börjat inse att lagändringen har inneburit svårigheter för dem vid 

kreditbedömningar av företag enligt Olle Andersson, företagschef på Swedbank Västerås1. 

Enligt Andersson är en trolig orsak till att problemen inte uppdagats tidigare att det tar ett par 

år för företagen innan de kommer till banken och är i behov av krediter. 

  

1.3.3 Åldersfaktorns motsägelse 

 

Tidigare studier av Kirby & King (1997), Svanström (2008) samt Pers & Hansson (2015) 

pekar alla på ett negativt samband mellan företagets ålder och efterfrågan på revision. Den 

enhälliga slutsatsen i dessa studier är således att yngre företag efterfrågar revision i större 

utsträckning än vad äldre företag gör. Dessa studier kastar dock inget ljus över gruppen 

nystartade företag vilket vi ser som problematiskt. Den statistik som presenterats i figur 1 

indikerar dock, tvärtom, att nystartade företag i lägre grad efterfrågar revision än företag som 
                                                
1 Olle Andersson, företagschef på Swedbank Västerås, paneldebatt den 28 september 2015, Västerås. 
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startades innan revisionsplikten avskaffades. Att sambandet mellan företagets ålder och 

efterfrågan på revision som påvisats av Kirby & King (1997), Svanström (2008) och Pers & 

Hansson (2015) står i kontrast med nämnda statistik ger denna studie relevans. Förklaringen 

till diskrepansen mellan resultatet i tidigare studier och statistiken i figur 1 återfinns sannolikt 

i de tidigare studiernas sätt att definiera “äldre” respektive “yngre” företag. I denna studie blir 

åldersvariabeln inkorporerad i samtliga faktorer så till vida att det endast är en viss grupp av 

företag som undersöks, nämligen de allra yngsta företagen. 

 

Sammanfattningsvis är argumenten för problemets, och studiens, relevans således (1) 

avsaknaden av studier på mikroföretag och nystartade företag, (2) svårigheten att överföra 

resultat från internationella studier, (3) det svenska företagsklimatet och det ökade antalet 

felaktigheter i den finansiella informationen och (4) bristande samstämmighet gällande 

tidigare studiers resultat och färsk statistik från Bolagsverket vad gäller vilken påverkan 

företagets ålder har på revisionsvalet. 

 

1.4 Problemformulering 
   

● Vilka faktorer förklarar varför svenska nystartade företag efterfrågar revision? 

 

1.5 Syfte 
 

Syftet med denna studie är för det första att undersöka giltigheten av internationella resultat 

kring företags efterfrågan på revision hos nystartade företag i Sverige. För det andra är syftet 

att för samma grupp av företag även generera ny kunskap kring sambandet mellan tidigare 

icke undersökta faktorer hos företagsledningen och efterfrågan på revision. Med nystartade 

företag avses i denna studie sådana företag som ej bedrivit verksamhet i mer än fem år och de 

faktorer som undersöks återfinns primärt i företagens årsredovisningar och är kopplade till 

företagets egenskaper, risknivå och förhållande till intressenter. 
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1.6 Studiens bidrag 
 

Studiens resultat kan bidra till ökad förståelse kring revisionsvalet i nystartade företag och på 

så vis ge dessa företags intressenter en tydligare uppfattning om varför vissa företag 

efterfrågar revision och andra inte. Vidare kan intressenter genom denna vetskap identifiera 

grupper av företag som av olika anledningar är av särskilt intresse för deras verksamhet.  

 

För Skatteverket och andra myndighetsorgan kan studiens resultat bidra till ökade kunskaper 

kring varför vissa företag väljer att anlita revisor och andra inte. Genom att mäta faktorer som 

är kopplade till företagsrisk, och dessa faktorers påverkan på företagares val att anlita eller 

inte anlita revisor, kan studien bidra till att identifiera riskgrupper av företag som ej har 

revisor men som teoretiskt sett bör efterfråga revision. På detta vis kan studiens resultat bidra 

till en lösning på problematiken med felaktigheter i den finansiella informationen.  

 

Då studiens resultat bidrar med kunskap kring riskfaktorer i nystartade företag kan denna 

information potentiellt användas av långivare för att förbättra kreditvärderingsprocessen för 

denna grupp av företag. Även revisionsbyråer torde kunna använda dessa kunskaper till att 

identifiera potentiella kunder mot vilka de kan rikta sin marknadsföring. 

 

Vidare bidrar studiens resultat till att föra teoribildningen kring efterfrågan på revision framåt 

dels genom att ånyo testa tidigare undersökta faktorer, dels undersöka ett antal nya faktorer 

som kan tänkas påverka revisionsvalet i nystartade företag. 
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Kapitel 2 - Tidigare litteratur och hypotesutveckling 
 

 
Kapitlet inleds med en genomgång av agentteori som är den teori som främst använts i 

tidigare forskning om revision och efterfrågan på denna. Därefter presenteras mer konkret 

resultaten av tidigare empiriska studier. Utifrån tidigare litteratur och forskning genereras 

sedan de hypoteser som ligger till grund för vår studie. 

 

2.1 Agentteori 
 

Agentteori kan enligt Eisenhardt (1989) förklaras som den relation som finns mellan en 

principal och en agent där den sistnämnda är iklädd skyldighet att utföra eller rapportera 

någonting till principalen. Denna relation, som enligt Jensen & Meckling (1976) och Hart & 

Holmström (1987) kan ses som ett kontrakt mellan de båda parterna inrymmer enligt 

Eisenhardt (1989) två problemområden. Det första området kallar hon agentproblematiken, 

vilken även Strausz (1987) identifierar. Den innefattar dels den problematik som uppkommer 

av att önskningar och mål skiljer sig åt mellan principal och agent, dels den så kallade 

informationsasymmetrin som har att göra med svårigheten, och därmed kostnaden, för 

principalen att övervaka och säkerställa att agenten gör vad den ska. Det andra 

problemområdet berör den delade risk som inryms i relationen mellan principalen och 

agenten. Eftersom agenten agerar på eget bevåg då principalen inte kan övervaka allt som 

denne gör kan skillnader i risktagande leda till att olika handlingar föredras. Exempelvis att 

agenten i en viss situation handlar på annat sätt än på vilket principalen hade gjort i samma 

situation. 

 
Figur 3. Revisorns roll i en agent-principalrelation mellan  

företag och intressent. Källa: Bearbetning Apelgren & Hägg (2005). 
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Relationer av karaktären agent-principal kan identifieras dels mellan företaget och dess olika 

intressenter, dels mellan olika aktörer inom företaget. Exempel på sådana relationer är mellan 

företaget och externa ägare eller mellan chef och underordnad. I denna studie är det främst 

relationen mellan företaget och dess långivare som är i fokus. 

 

2.1.1 Agentkostnader 

 

Jensen & Meckling (1976) undersöker bland annat optimala nivåer vad gäller belåning och 

tillförsel av externt kapital. De menar, med grund i agentteori, att då företaget endera ökar 

belåningen i företaget genom exempelvis banklån, eller tar in externt kapital från investerare, 

så ökar vad de kallar agentkostnader. Dessa handlingar leder enligt författarna till att viss del 

av kontrollen över företaget och dess resurser går förlorade. För att överbrygga denna 

problematik menar de att oberoende revisorer spelar en viktig roll. 

 

“Our theory helps explain why accounting reports would be provided voluntarily to creditors 

and stockholders, and why independent auditors would be engaged by management to testify 

to the accuracy and correctness of such reports.” - Jensen & Meckling (1976) 
 

Jensen & Meckling (1976) redogör vidare mer detaljerat vari dessa agentkostnader består. 

Den första typen av agentkostnader utgörs enligt författarna av principalens kostnader för 

övervakning av agenten, så som revision. Den andra typen av kostnader är kostnader för 

belöningar och förmåner som betalas ut för att få agenten att agera i principalens intresse. 

Slutligen menar författarna att agentkostnader kan uppstå som en residualförlust på grund av 

att agenten agerar på ett sätt som inte optimerar nyttan för principalen. Det rör sig således om 

en diskrepans mellan de handlingar som agenten utför och hur principalen hade handlat i 

samma situation. Vidare skiljer författarna mellan explicita och implicita kontrakt. Med ett 

explicit kontrakt avses sådana kontrakt som avtalats skriftligt, exempelvis överenskommelser 

om bonus. Implicita kontrakt är enligt författarna underförstådda, ej skriftliga eller formella, 

och innefattar ospecificerade villkor. 
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2.1.2 Kritik mot agentteori 

 

Kritik har framförts mot agentteori och den människosyn som ligger till grund för denna 

(McGregor 1957, Perrow 1986, Hirsch, Michaels & Friedman 1987 och Deegan & Unerman 

2011). För att kunna studera relationer mellan olika aktörer med hjälp av agentteori förutsätts 

att människan strävar efter att maximera sin egennytta. McGregor (1957) redogör för två 

olika teorier, teori x och y, vilka vittnar om två olika människotyper. Den förstnämnda, 

kategori x, utgår från att människan till sin natur är lat, arbetar så lite som möjligt, saknar 

ambitioner, ogillar ansvar samt uppvisar likgiltighet för organisatoriska behov. Det är denna 

typ av människosyn som ligger till grund för att kunna betrakta och analysera problem utifrån 

agentteori. Någon egen drivkraft eller vilja att för företagets bästa offra någonting av 

individuell nytta finns knappast. Istället förväntas agenten agera för att maximera sin 

egennytta och behöver enligt teorin därmed övervakas. Nog kan det argumenteras för att 

människor har egna drivkrafter och finner motivation i annat än att endast maximera sin 

egennytta. Denna kritik till trots menar Eisenhardt (1989) att agentteori utgör ett användbart 

verktyg vid studiet av organisatoriska problem. 

 

I denna studie är det främst den typen av agentkostnader som har med övervakning att göra 

som står i fokus. Revision får ses som en del av den övervakning som principalen (ägare och 

andra intressenter) utövar för att agenten (företagsledningen) skall agera i enlighet med 

uppsatta riktlinjer. På detta vis bidrar revision till övervakning för exempelvis ägare medan 

den primära nyttan för exempelvis långivare torde vara den ökade tillförlitlighet i den 

finansiella informationen som revisionen bidrar till. 

 

2.2 Tidigare empiriska studier och hypotesutveckling 

2.2.1 Företagsstorlek 

2.2.1.1 Organisatorisk utformning och komplexitet 

 

Bland andra Simunic & Stein (1987) och Abdel-Khalik (1993) menar att en anledning till att 

företag efterfrågar revision är att det reducerar förlusten av kontroll som ägaren lider till följd 

av den organisatoriska utformningen. Resonemanget bottnar, som mycket annan forskning 

kring företags efterfrågan på revision, i agentteori. Abdel-Khalik menar att ju större en 
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organisation är, och ju fler hierarkiska nivåer som finns, desto sämre blir möjligheterna till 

kontroll jämfört med mindre ägarledda företag. Enligt agentteorin leder då detta till, förutom 

försämrade kontrollmöjligheter, ökad informationsasymmetri mellan ledning (principal) och 

anställda (agent). 

 

2.2.1.2 Ägarstruktur 

 

Dedman et al. (2014), som genomfört en studie på företag i Storbritannien, menar att små 

företag, som inte lyder under något lagstadgat tvång att låta revidera företaget, fortsatt 

kommer använda sig av revision om det är lönsamt för dem. De finner indikationer på att 

revision bland annat efterfrågas när företagen har högre agentkostnader (mätt i antalet 

aktieägare). De menar att studiens resultat ger stöd åt tesen att befattningshavare i små 

företag förstår vilken vinning och vilka kostnader revision är förknippat med och att det 

därmed är de företag som är i behov av revision som också efterfrågar denna. Värt att notera 

är att företagen i Dedmans et al. studie är större än de som ingår i vår studie eftersom 

författarna utgått från betydligt högre gränsvärden än de som gäller i Sverige idag. 

 

Att det i Sverige rör sig om så små företag som faller utanför revisionspliktens ramar gör att 

resultatet även i andra studier inte är fullt kompatibelt eller går att generalisera till de allra 

minsta företagen i Sverige, ett exempel på detta är en studie genomförd av Chow (1982). 

Studiens resultat, som baseras på data från börsnoterade amerikanska företag innan 

revisionsplikt infördes indikerar dock visst stöd för att företagets storlek positivt påverkar 

efterfrågan på revision. Vidare nämner Chow att det skulle vara intressant att undersöka 

huruvida operationella överväganden kan påverka beslutet att anlita en extern revisor eller ej. 

Eftersom vissa av faktorerna som tidigare undersökts, bland annat ägarspridning, skulle 

kunna tänkas ha underordnad betydelse i riktigt små företag. 

 

Studier av bland andra Collis et al. (2004) (60 procent av företagen helt familjeägda) och 

Svanström 2008 (64 procent av företagen saknar externa ägare) indikerar att ägandet i små 

företag i betydande omfattning är koncentrerat till de som även arbetar i företaget, dess 

företagsledning. Enligt dessa två studier är företagsledning och ägare samma person, eller del 

av personens familj, i över 60 procent av fallen. Mot bakgrund av detta och att de företag som 

undersöks i denna studie i jämförelse med de som undersökts tidigare är mycket små, torde 
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faktorn ägarspridning ha begränsad relevans varför den till fullo utelämnas. Utelämnandet har 

till viss del även metodologiska förklaringar men grundar sig främst i att faktorns påverkan 

på de allra minsta företagen knappast är fruktbar att undersöka mot bakgrund av resultat i 

tidigare empirisk forskning. 

 

Collis et al. (2004) identifierar två agentteoretiska förhållanden, ett mellan företaget och dess 

långivare samt ett mellan ägare inom familjen och ägare utom familjen. Författarna använder 

företagets nettoomsättning som den egenskap som mäter företagets storlek. Även enligt en 

senare studie av Collis (2012) är den mest betydande faktorn för att välja revision i små 

företag dess omsättning, med andra ord storleken på företaget. Hon menar således att ju större 

ett företags intäkter är, desto större är sannolikheten att företagsledningen efterfrågar 

revision. 
 

Sammanfattningsvis ger ovanstående underlag för vår första hypotesgrupp under vilken det 

ryms tre hypoteser. De faktorer som skall undersökas i samband med denna är företagets 

totala tillgångar, antal anställda samt nettoomsättning. Samtliga dessa faktorer förväntas 

korrelera positivt med nystartade företags efterfrågan på revision. 

  
Hypotesgrupp A: Storleken på företaget korrelerar positivt med efterfrågan på 

revision. 

 

H1 Företagets tillgångar korrelerar positivt med företagets efterfrågan på revision. 

H2 Antalet anställda korrelerar positivt med företagets efterfrågan på revision. 

H3 Företagets nettoomsättning korrelerar positivt med företagets efterfrågan på revision. 

 

2.2.2 Företagsrisk 

2.2.2.1 Kreditvärdighet och långivarrelationer 

 

Andersson & Mir Hosseiny (2015) väljer att förklara förhållandet mellan företaget och dess 

kreditgivare med hjälp av intressentmodellen som ursprungligen framtagits av Freeman 

(1984). Författarna ser det som att långivare är en intressent av företagets finansiella 

information och således en kvalitetshöjning av densamma genom revision. 



  23 

Vi väljer dock istället att se även denna relation som ett agentteoretiskt förhållande där 

företaget iklätt sig skyldighet att dels upprätthålla sin kreditvärdighet, dels betala de 

räntekostnader som långivaren utkräver för de lån som beviljats. 

 

2.2.2.2 Storlek på skuldåtagande 

 

Chow (1982) menar att större skuldåtaganden leder till ökade agentkostnader vilket i sin tur 

enligt samma författare torde leda till en ökad efterfrågan på revision. Seow (2001) uppnår ej 

signifikans vad gäller sambandet mellan storleken på skuldåtaganden och efterfrågan på 

revision, vilket står i kontrast till Chows (1982) resultat. Även den studie som Svanström 

(2008) låtit genomföra på svenska företag pekar på att kreditvärdighet, bland annat i form av 

storlek på skuldåtaganden, inte samvarierar med efterfrågan på revision. 

 

2.2.2.3 Krav från långivare och investerare 

 

Enligt Chow (1982), Senkow, Rennie, Rennie & Wong (2001) och Collis (2012) är en 

betydande förklaringsfaktor till varför revision efterfrågas krav från långivare att företagets 

finansiella information skall vara reviderad. De menar att företaget i annat fall står risken att 

inte beviljas lån eller åtminstone drabbas av högre räntekostnader jämfört med om företaget 

låtit genomföra en extern revision. Tidigare har diskuterats huruvida företagsledningens 

ägarandel har något samband med företagets efterfrågan på revision. Senkow et al. (2001) får 

dock inte signifikans vad gäller denna faktor. Däremot menar författarna att 

företagsledningens ägarandel verkar påverka hur långivare ser på företaget. Indikationer 

framkom som pekar på att företag i vilka företagsledningen har stor ägarandel i högre 

utsträckning än andra avkrävs reviderade räkenskaper för att beviljas lån. 

 

Även studier av Collis et al. 2004 och Niemi, Kinnunen, Ojala & Troberg 2009 indikerar att 

en av de huvudsakliga anledningarna till att revision efterfrågas är företagsledningens 

uppfattning om revisionen som kvalitetshöjande vad gäller kvaliteten på den finansiella 

informationen. Detta är intressant mot bakgrund av den statistik som presenteras i figur 2 och 

3 tidigare vilket indikerar sviktande kvalitet på årsredovisningar i Sverige.  
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Collis et al. (2004) identifierar, som nämnts ovan, ett agentteoretiskt förhållande mellan 

företaget och dess långivare. De nämner fortsatt att vad de kallar “growth strategies” 

sannolikt har betydelse vid valet att ha revisor eller inte. Finns intentionen att bli ett stort 

företag på sikt menar författarna att sannolikheten att revisionen behålls torde vara 

högre.  Detta testas dock inte i modellen. Även Seow (2001) får stöd för att om långivare 

kräver revision så efterfrågar företaget detta. Dessutom påvisas visst stöd för att företaget 

väger in kostnaden och tidsåtgången vid beslut kring huruvida företaget skall låta genomföra 

en revision eller ej. 

 

2.2.2.4 Riskbenägenhet definierat med finansiella nyckeltal 

 

Det eventuella sambandet mellan företags risknivå och dess efterfrågan på revision har 

undersökts i tidigare studier. Definitionerna för företagens riskbenägenhet i dessa har då 

utgjorts genomgående av finansiella nyckeltal hämtade ur företagens årsredovisningar. 

Dedman et al. (2014) menar att en låg avkastning på totalt kapital är ett tecken på att företaget 

gjort ett dåligt resultat och därmed kan klassas som ett företag med hög risknivå. Detta då det 

undermåliga resultatet kan leda till sänkt kreditvärdighet. Författarna inkluderar även 

räntetäckningsgrad som en variabel som mäter hur väl företag är kapabla till att betala sina 

skulder. Vidare menar författarna att företag med sämre lönsamhet eventuellt efterfrågar 

frivillig revision i större utsträckning än företag med bättre lönsamhet. Anledningen skulle 

enligt Dedman et al. vara en önskan om att visa intressenter tillförlitlighet och ekonomisk 

stabilitet. Samma tankesätt och definition använder sig Andersson & Mir Hosseiny (2015) av 

i sin studie på svenska företag och även de får indikationer på att företagets finansiella 

risknivå har negativ påverkan på efterfrågan på revision.  
 

Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg (2012)  använder nyckeltalen soliditet och kassalikviditet 

som beskrivning för sannolikheten att ett företag hamnar i ekonomiskt trångmål alternativt 

går i konkurs. Således menar författarna att dessa nyckeltal kan användas för att mäta 

företagsrisk. 
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2.2.2.5 Riskbenägenhet definierat med icke-finansiella variabler 

 

Att för nystartade företag i Sverige undersöka faktorer som har att göra med företagets 

storlek, risknivå samt relation till externa aktörer, så som kreditgivare, är av betydelse främst 

på grund av den specifika kontexten. Vi menar dock att andra faktorer än de som tidigare 

undersökts kan bidra till att förklara efterfrågan på revision i dessa företag. Utöver dessa 

tidigare undersökta faktorer anser vi att det finns fog för att undersöka ytterligare några. Vi 

har intresserat oss för styrelsens sammansättning vad gäller de demografiska variablerna kön 

och ålder och hur dessa eventuellt påverkar företagets efterfrågan på revision. Vi menar att 

företagets befattningshavare torde ha större betydelse för ett mindre företag gentemot ett 

större dito. 

 

2.2.2.6 Beslutsfattares ålder och kön 

 

Forskning kring huruvida demografiska variabler påverkar personers risktagande har 

genomförts främst inom området för investeringar på finansiella marknader. Resultat från 

bland andra Powell & Ansic (1997), Eckel & Grossman (2002), Hartog, Ferrer-i-Carbonell & 

Jonker (2002), Agnew, Anderson, Gerlach & Szykman (2008) samt Halko, Kaustia & Alanko 

(2012) pekar alla på att kvinnor är mer riskaverta än män när det gäller finansiella beslut. 

Powell & Ansic (1997) menar vidare att denna lägre risktolerans hos kvinnor är relaterad till 

skillnader i strategier mellan män och kvinnor. 

 

De menar att studiens resultat skulle kunna bero på skillnader i motivationsnivå mellan de 

båda könen. Däremot menar de också att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån 

resultatet och att generalisera dessa till andra kontexter. Att applicera dessa resultat i en 

annan kontext menar författarna skulle bringa ytterligare klarhet i hur dessa skillnader i 

risktolerans ser ut. Borghans, Heckman, Golsteyn & Meijers (2009) finner i sin studie 

signifikans för att kvinnor, generellt sett, är mer riskaverta än män. Däremot hävdar de att vid 

investeringssituationer så är det snarare sammanhanget, och inte kön, som avgör 

riskbenägenheten. I egenskap av riskattityd hos män och kvinnor i ledarpositioner menar 

författarna således att det inte är någon skillnad mellan könen.  
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Studier som berör finansmarknaden och investeringar i denna av bland andra Barnekow 

(2002) indikerar att yngre personer tenderar att ta högre risk än äldre. Även MacCrimmon 

och Wehrungs (1990) får i sin studie av 500 högt uppsatta beslutsfattare i kanadensiska 

företag, signifikans för att äldre företagsledare med längre erfarenhet i större utsträckning 

undviker risker än de som är yngre och har kortare erfarenhet. 

 

Dessa resultat torde vara intressanta att beakta när beslutsfattares agerande i små företag 

undersöks. I detta fall handlar det om beslutet att anlita en revisor eller ej där valet att anlita 

en revisor ses som mindre risktolerant än att välja bort revision. Eftersom nystartade företag 

ofta drivs och ägs av en eller ett fåtal personer torde specifika befattningshavares egenskaper 

slå igenom i större utsträckning än i större, mer väletablerade företag med ett större antal 

beslutsfattare. Detta aktualiserar frågan om ålder och kön kan vara variabler som påverkar 

valet.  

 

I denna studie skiljer vi på begreppen företagsrisk och företagsledningens riskbenägenhet. 

Med det förstnämnda åsyftas företagets operativa risknivå vilken tämligen enkelt kan mätas 

med olika finansiella nyckeltal. Riskbenägenhet är svårare att mäta eftersom det har att göra 

med i vilken utsträckning ledande befattningshavare är benägna att ta risk. 

Sammanfattningsvis antar vi att företag med högre risk, både vad gäller finansiella och icke-

finansiella riskfaktorer, efterfrågar revision i större utsträckning än andra företag. Därmed 

blir vår andra, B, och tredje hypotesgrupp, C, följande: 

 

Hypotesgrupp B: Företag med hög finansiell risk efterfrågar revision i större 

utsträckning än företag med låg finansiell risk. 

 

H4 Företagets resultat efter finansiella kostnader korrelerar negativt med företagets 

efterfrågan på revision. 

H5 Företagets avkastning på sysselsatt kapital korrelerar negativt med företagets efterfrågan 

på revision. 

H6 Företagets kassalikviditet korrelerar negativt med företagets efterfrågan på revision. 

H7 Företagets skuldsättningsgrad korrelerar positivt med företagets efterfrågan på revision. 

H8 Företagets räntetäckningsgrad korrelerar negativt med företagets efterfrågan på 

revision. 
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H9 Företagets skuldränta korrelerar positivt med företagets efterfrågan på revision. 

 

Hypotesgrupp C: Företag med hög icke-finansiell risk efterfrågar revision i större 

utsträckning än företag med låg icke-finansiell risk. 

 

H10 Åldern på företagets ledande befattningshavare korrelerar positivt med företagets 

efterfrågan på revision. 

H11 Kvinnlig befattningshavare i företaget korrelerar positivt med företagets efterfrågan på 

revision. 

 

2.2.3 Expansionsbenägenhet 

 

För att företag skall inneha möjligheten till frivillig revision krävs det att man understiger 

två av de tre gränsvärdena två år i rad. En unik händelse som förorsakar en temporär 

förändring i något av värdena ska således inte direkt föranleda revisionsplikt för företaget. 

Detta innebär därmed att ett nystartat företag inte tvingas ha revisor förrän det tredje 

räkenskapsåret inleds. Kan det däremot vara så att företag, som redan i uppstartsfasen när 

tankar om att växa och bli större, har tydligare incitament att välja revisor redan från början? 

Collis et al. (2004) pekar på just det i sin studie. I sina slutsatser hävdar författarna att 

företagsledningen i företag, vilka har en ambition att växa sig större, torde efterfråga revision 

i större utsträckning än andra. Denna faktor undersöks inte närmare i studien men författarna 

menar att det är logiskt att anta att denna faktor har visst inflytande på revisionsbeslutet. 

 

Vidare indikerar resultat från Seow (2001) och Dedman et al. (2014) att företag som är i 

behov av kapital efterfrågar revision i högre utsträckning än andra företag. Detta torde vara 

sammankopplat med en eventuell benägenhet att växa och indikerar således att efterfrågan på 

revision är högre i expansionsbenägna företag. Mot bakgrund av denna argumentation anser 

vi att företag som det senaste räkenskapsåret ökat sin omsättning, antalet anställda eller de 

totala tillgångarna bör efterfråga extern revision i högre utsträckning än företag i vilka dessa 

variabler är oförändrade eller har minskat. Den fjärde och sista hypotesgruppen, D, 

formuleras enligt följande: 
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Hypotesgrupp D: Hög expansionsbenägenhet korrelerar positivt med efterfrågan på 

extern revision. 

 

H12 Ökad omsättning korrelerar positivt med företagets efterfrågan på revision. 

H13 Ökat antal anställda korrelerar positivt med företagets efterfrågan på revision. 

 

2.3 Undersökningsmodell och hypoteser 
 

Figur 4 är en vidareutveckling av figur 3 som, tämligen enkelt, påvisade agent- och 

principalproblematiken, och dess aktörer, i en revisionskontext mellan företag och intressent. 

I figur 4 illustreras hur den problematiken kan brytas ned och undersökas med hjälp av 

studiens frågeställning och hypotesgrupper. Figuren är vad Bisbe, Batista-Foguet & Chenhall 

(2007) beskriver som en reflektiv modell där det underliggande fenomenet reflekteras eller 

yttras i ett antal indikatorer. Vi ser det som att undersökningsmodellen i figur 4 innehåller 

fyra fenomen, tillika de fyra hypotesgrupperna, vilka påverkar efterfrågan på revision. För 

var och en av hypotesgrupperna har ett antal hypoteser, eller indikatorer, formulerats vilka 

utgör reflektioner av respektive fenomen. En sammanställning av hypoteserna och dess 

innebörd återfinns i tabell 2. 
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Figur 4. Studiens undersökningsmodell som är en vidareutveckling av figur 3.  

 

I en reflektiv modell menar Bisbe et al. (2007) att riktningen på orsak-verkan-sambandet, 

eller kausaliteten, går från fenomenet till indikatorerna. En förändring i fenomenet förväntas 

därmed orsaka förändringar i indikatorerna, vilket förklarar de nedre pilarnas riktning i figur 

4. Indikatorerna förväntas dessutom samvariera vilket innebär att en förändring i fenomenet 

förväntas resultera i en samtidig förändring av samtliga indikatorer. I studiens fall innebär 

detta att samtliga hypoteser under en hypotesgrupp förväntas visa på liknande samband. 

Bisbe et al. (2007) menar därför följaktligen att indikatorerna i en reflektiv modell, i 

huvudsak, är utbytbara. Det innebär att ett borttagande av en enskild indikator inte äventyrar 

fenomenet som begreppsområde. 

 

 

 



  30 

Tabell 2. Hypotesgrupper och hypoteser. 

 

Hypotesgrupp A: Storleken på företaget korrelerar positivt med efterfrågan på revision 
 
Variabel   Förklaring                            Förväntat samband* 
H1 Totala tillgångar Företagets totala tillgångar     + 
H2 Antal anställda Antalet anställda i företaget enl. senaste årsredovisning + 
H3 Nettoomsättning Den totala årliga omsättningen för senaste räkenskapsåret +  
 
Hypotesgrupp B: Företag med hög finansiell risk efterfrågar revision i större 

     utsträckning än företag med låg finansiell risk 
 
H4 Resultat EBITDA Vinst/förlust före av- och nedskrivningar, räntor,  
   skatter & amortering      - 
H5 Rsys  Avkastning på sysselsatt kapital    - 
H6 Kassalikviditet  Förmåga att betala företagets kortfristiga skulder  - 
H7 Skuldsättn.grad  Andel av det egna kapitalet som utgörs av skulder  + 
H8 Räntetäckn.grad  Förmåga att betala räntekostnader på utestående skuld - 
H9 Skuldränta  Genomsnittlig skuldränta för utestående skuld  + 
 
Hypotesgrupp C: Företag med hög icke-finansiell risk efterfrågar revision i större 

     utsträckning än företag med låg icke-finansiell risk 
 
H10 Ålder  Medelålder på företagets ledande befattningshavare** + 
H11 Kvinna  Minst en kvinna som ledande befattningshavare  + 
 
Hypotesgrupp D: Hög expansionsbenägenhet leder till högre efterfrågan på revision 
 
H12 Omsättn.föränd. Positiv förändring i omsättning mellan 

de två senaste räkenskapsåren     + 
H13 Anst.föränd. Positiv förändring i antalet anställda mellan 

de två senaste räkenskapsåren     +  
 

*Den riktningsindikator (+ eller -) som återfinns efter vardera faktor indikerar faktorns 

förväntade påverkan på efterfrågan på revision. En faktor med ett + förväntas vid ökat värde 

således öka efterfrågan på revision och vice versa. 

**Exekutiv befattning (VD) eller ordinarie styrelseledamot, ej suppleant. 
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Kapitel 3 – Metod 

 
I detta kapitel redogörs för undersökningens design och metodologiska överväganden. Först 

beskrivs studiens praktikaliteter som tillvägagångssätt för datainsamling och ramarna för 

densamma.  Därefter följer ett avsnitt om studiens urval för att avslutas med analysmetod. 

 

3.1 Teoretisk metod - utgångspunkter och grundläggande antaganden  

3.1.1 Karaktär och angreppssätt 

 

Undersökningen är av kvantitativ karaktär vilket Eliasson (2013) menar är ett väl lämpat 

angreppssätt för studier där forskaren vill kunna uttala sig om stora grupper trots att endast en 

liten del av denna grupp kan undersökas. Hon menar fortsatt att en fördel med kvantitativa 

studier är att de är breda såtillvida att de kan fånga upp många skilda aspekter i populationen, 

medan en nackdel är att undersökningar av denna karaktär sällan kan vara lika djupgående 

som studier av kvalitativ karaktär. För att kunna göra relevanta jämförelser mellan de två 

grupperna av företag i denna studie, samt kunna utröna vilka faktorer som påverkar valet att 

anlita revisor, lämpade det sig bäst med kvantitativ metod.  

 

Vidare kan ansatsen sägas vara deduktiv vilket enligt Bryman (2012) innebär att forskaren 

utgår från befintlig teori och utifrån denna testar befintlig, eller framkommer med ny, 

kunskap. I och med studiens tudelade syfte är bägge dessa tillvägagångssätt aktuella, dels att 

ånyo men i en annan kontext, testa tidigare undersökta variabler, dels framkomma med ny 

kunskap vad gäller tidigare ej undersökta variabler. Bryman (2012) poängterar vidare att en 

studie av deduktiv karaktär även kan inrymma drag av induktion vilket i vår studie kommer 

till uttryck genom de nya variablerna ålder och kön på ledande befattningshavare i företaget. 

Studien uppvisar även vissa drag av iteration då vi till viss del växlat mellan en utgångspunkt 

i empiri och teori, detta gäller återigen främst variablerna kön och ålder. 

 

Kunskapsteorin som genomsyrar studien kan sägas vara naturvetenskapligt inriktad vilket 

motsvarar vad Bryman (2012) benämner positivism. När det gäller denna typ av 

kunskapsteori menar han att teori och forskning ofta hålls strikt åtskild och att forskningens 

primära roll är att pröva den teori som finns. Bryman menar att en inneboende princip inom 
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positivism är deduktivism, vilken redan nämnts ovan. Detta innebär att syftet inom denna 

vetenskap är att generera och testa hypoteser. 

 

3.1.2 Undersökningsdesign 

 

Studien är av tvärsnittsdesign vilket enligt Bryman (2012) bland annat innebär studiet av ett 

urval individer vid en viss tidpunkt. Vid studiet av detta urval av individer menar han att 

forskaren granskar ett flertal variabler för att undersöka samband och mönster mellan dessa. 

 

Den data som ligger till grund för studien är sekundärdata och den uppenbara fördelen med 

denna typ av data är att någon egentlig datainsamlingsprocess ej är nödvändig. I detta fall har 

dock arbetet med att sammanställa, kontrollera och rensa data varit tämligen omfattande, 

vilket vi återkommer till mer konkret senare i studien. Lantz (2011) nämner ytterligare ett 

problem med att använda sig av sekundärdata vid tvärsnittsstudier och det är risken att 

populationen ser annorlunda ut idag än vid det ursprungliga insamlingstillfället. Detta 

problem undanröjdes på två olika sätt. Dels genom att databasen Retriever Business 

kontinuerligt hämtar in aktuell information från Bolagsverket som i sin tur inrapporteras på 

kontinuerlig basis av alla aktiebolag i Sverige. Dels har vi medvetet valt att endast undersöka 

företag som startats mellan den 1 november 2010 och den 31 oktober 2015. Den tidigare 

datumavgränsningen är vald med hänsyn till förändringen i revisionslagstiftningen samma 

dag. Sammantaget torde detta leda till att den data som använts i studien är aktuell för den 

population som undersöks. Dessutom bör resultaten i denna studie vara giltiga för 

populationen så länge inga nya större förändringar genomförs vad gäller skyldigheten att låta 

revidera företag. En ytterligare fördel med att nyttja sekundärdata som hämtas ur en databas 

är att insamlingen kan kompletteras i ett senare skede om behov uppstår. 

3.1.3 Operationalisering och synen på undersökningsmodellens beståndsdelar 

 

När det gäller hur förhållandet ser ut dels mellan faktorer och hypoteser samt mellan 

hypoteser och fenomenet, efterfrågan på revision i nystartade företag, krävs vissa 

förtydliganden. Som nämnts tidigare i anslutning till undersökningsmodellen skiljer Bisbe et 

al. (2007) på reflektiva och formativa indikatorer där de förstnämnda är sådana indikatorer 

som reflekterar fenomenet eller det övergripande temat medan formativa indikatorer snarast 
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kan sägas utgöra beståndsdelar i detta fenomen. Indikatorer av reflektiv karaktär kovarierar 

med varandra samtidigt som detta ej är någon nödvändighet när det gäller formativa dito. För 

att exemplifiera kan vi tänka oss faktorerna “antal anställda” och “nettoomsättning” som en 

reflektion av fenomenet “företagets storlek”, som i sin tur väntas påverka beroendevariabeln 

“efterfrågan på revision”. Faktorerna reflekterar var och en för sig företagsstorlek och utgör 

inte byggstenar i själva fenomenet. Vi kan se det som att dessa är utbytbara mot varandra 

eftersom de förväntas reflektera samma fenomen. Anledningen till varför flera faktorer tas 

med är för att öka sannolikheten att någon av dessa uppvisar statistik signifikans.  

 

Kopplat till ovanstående diskussion kring vad faktorerna och hypoteserna egentligen utgör 

eller indikerar i förhållande till det övergripande fenomenet, bör nämnas hur vi hanterar detta 

då dessa faktorer påvisar olikheter. Tidigare studier av bland andra Andersson & Mir 

Hosseiny (2015) har hanterat detta genom att diskutera resultaten för var och en av faktorerna 

för sig för att kunna dra en sammanfattande slutsats kring huruvida det övergripande 

fenomenet kan sägas påverka beroendevariabeln, i vårt fall efterfrågan på revision hos 

nystartade företag. Detta förfarande är förenat med risken att vi misstar oss då tvetydighet 

råder, varpå stor försiktighet iakttas då denna typ av slutsatser dras. I de fall där vi ej kan 

uttala oss med säkerhet förs istället en diskussion kring var faktor för sig för att ändå bidra 

med ökad förståelse utan att dra slutsatser på lös grund. Värt att nämna är att valet att 

använda agentteori som utgångspunkt och verktyg vid analysen av fenomenet påverkar vad vi 

ser och hur vi tolkar resultaten. Problemet kan angripas med olika teoretiska utgångspunkter 

vilket påverkar studiens utfall. Vi valde att använda oss av agentteori för att vi anser att det är 

ett fruktbart synsätt och verktyg för att bidra med ytterligare förståelse kring valet att anlita 

revisor eller ej i nystartade företag. 

 

3.2 Praktisk metod - undersökningsmetodik och process  

3.2.1 Datainsamlingsprocessen 

 

Offentliga företagsuppgifter har insamlats och analyserats för att söka samband mellan olika 

faktorer som har att göra med nystartade företags karaktäristika och deras efterfrågan på 

extern revision. Dessa sekundärdata insamlades från databasen Retriever Business genom 

inloggning via Örebro universitet. I denna databas finns information som är relevant för att 
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kunna utföra en undersökning av denna typ. I Retriever Business finns dock ej någon 

information gällande huruvida företaget anlitar något substitut till revisor eller ej. På senare 

tid har det blivit allt vanligare att företag istället för revisor anlitar en auktoriserad 

redovisningskonsult och eventuellt, genom denne, låter upprätta en bokslutsrapport som 

verifierar att redovisningen är korrekt. En bokslutsrapport är dock ej att likställa med en 

revision. Bokslutsrapporten verifierar att redovisningen är korrekt utförd medan en revision 

utöver detta även innebär en mer övergripande kontroll av företagets värdering och interna 

processer. Inte heller finns i Retriever Business någon information vad gäller 

ägarförhållanden eller huruvida företag utan revisor begått något formellt fel i 

årsredovisningen som ej rättats till. Dessa begränsningar till trots anser vi att den data som 

kunnat inhämtas från Retriever Business vara tillräcklig för att kunna besvara studiens 

frågeställning. 

 

3.2.2 Urvalsprocessen 

3.2.2.1 Urvalsram och stickprov 

 

Vi har valt att använda finansiell information från det senast avslutade räkenskapsåret 

eftersom det är den senaste och mest relevanta informationen. Vi riskerar att få oönskade 

snedvridningar om vi väljer att basera analysen på flera år eftersom det, företagen 

sinsemellan, varierar hur många år de varit verksamma. 

 

När det gäller Hypotesgrupp D som berör expansionsbenägenhet, och dessa faktorers 

påverkan på efterfrågan på revision, används de två senaste fullständiga räkenskapsåren och 

jämförelse mellan dessa som utgångspunkt. Urvalet är ej begränsat till företag startade under 

ett visst år utan företag som startats någon gång mellan den 1 november 2010 och den 31 

oktober 2015 finns med i urvalsramen. Detta innebär att de företag som undersöks inte har 

bedrivit verksamheten i fler än fem år och kan därmed klassas som nystartade. Vi tog vidare 

endast med företag med en omsättning om minst 1000 kr under det senaste räkenskapsåret för 

att utesluta vilande bolag samt aktiva företag utan egentlig verksamhet och därmed 

omsättning. 
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Urvalsramen består av 99 951 företag som enligt databasen Retriever Business klassats som 

ej revisorspliktiga. Ett obundet slumpmässigt urval genomfördes med hjälp av 

slumpfunktionen (SLUMP) i Excel och omfattade hela urvalsramen, tillika hela populationen. 

Detta förfarande stärker enligt Bryman & Bell (2010) den externa validiteten. Vi uppnår god 

precision genom att ta med ett relativt stort antal företag i stickprovet, närmare exakt 400 

stycken (200 företag med revision och 200 utan revision), vilket är det minsta antal Hosmer 

& Lemeshow (2000) rekommenderar vid genomförandet av logistisk regression som är en av 

studiens två analysmetoder. Vad gäller företag med brutet räkenskapsår så är det värt att 

notera att vi valt att använda oss av den information som gäller för det senaste avslutade 

räkenskapsåret. 

 

3.2.2.2 Överväganden och justeringar 

 

Ett problem med att definiera urvalsramen uppstår bland annat på grund av att det är upp till 

styrelsen i det berörda företaget att avgöra huruvida bolaget är förpliktigat att ha revisor eller 

ej. Någon särskild kontroll från Bolagsverket utförs inte vilket medför en risk att företag som 

egentligen borde lyda under revisionsplikt ändå inte har någon revisor. Detta måste helt 

enkelt påtalas av någon utomstående om bolaget inte på eget bevåg anlitar en revisor då 

plikten inträder. I och med att informationen i Retriever Business gällande revisionsplikt 

kommer från Bolagsverket, och därmed innehåller samma mått av osäkerhet, så genomförde 

vi en manuell kontroll för att säkerställa huruvida företaget är revisionspliktigt eller ej. 

Kontrollen genomfördes genom att undersöka om företaget under de senaste två 

räkenskapsåren överskridit minst två av tre gränsvärden som innebär att revisionsplikt 

inträder. Dessa företag exkluderades varpå ett nytt företag slumpades. För företag som har 

revision krävdes det en granskning av totalt 534 bolag för att ur den gruppen identifiera 200 

som uppfyllde kraven för studien. För de som inte använder sig av revision krävdes det en 

granskning av 254 bolag.  

 

Företag som ej överskrider två av tre gränsvärden de två räkenskapsåren innan det senast 

avslutade dito är de som har klassats som ej revisionspliktiga och därmed kunnat komma med 

i stickprovet. Med andra ord skall valmöjlighet att ha revisor eller ej ha förelegat för det 

senast avslutade räkenskapsåret. 
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I de fall bolaget ej bedrivit verksamheten i tre hela räkenskapsår räknas företaget som 

revisionspliktigt och exkluderas om två av tre gränsvärden överskrids redan för företagets 

första räkenskapsår. Företag under likvidation, konkurs eller företagsrekonstruktion 

exkluderades om dessa slumpades fram ur urvalsramen. Däremot inkluderades kommunala 

aktiebolag då även de omfattas av lagändringen från 2010 (SKL 2010). 

 

När det gäller hypoteserna som berör expansionsbenägenhet undersöktes hur företagets 

omsättning samt antalet anställda utvecklats mellan det näst senaste och senaste fullständiga 

räkenskapsåret. Vad gäller dessa faktorer rör det sig således om att mäta en förändring till 

skillnad från de övriga faktorerna som får ses som ögonblicksbilder från det senast avslutade 

räkenskapsåret. Detta aktualiserade en diskussion kring huruvida företag utan 

jämförelsesiffror, det vill säga företag med endast ett fullständigt räkenskapsår, skall 

inkluderas eller ej. Vi har valt att ta med dessa företag i studien så länge de inte uppfyller 

kraven för revision redan första räkenskapsåret. 

 

Då medelåldern för personer i ledande befattningsposition beräknades, inkluderades VD, vice 

VD samt ordinarie styrelseledamot, samt i två fall särskild firmatecknare. Med andra ord 

exkluderades suppleanter vid denna beräkning. Anledningen till detta är att vi anser det 

föreligga en risk att resultatet snedvrids om suppleanter tas med eftersom det finns 

indikationer på att denna position i vissa fall fylls av anhörig eller närstående för att fylla upp 

platsen. Detta mot bakgrund av att aktiebolag som har en ordinarie styrelse med färre än tre 

ledamöter är tvungna att registrera en suppleant (Bolagsverket 2015). Vid den manuella 

kontrollen undersöktes huruvida företaget felaktigt kodats som ej revisorpliktigt i Retriever 

Business genom att kontrollera eventuell överskridning av de tre gränsvärdena. Vidare 

kontrollerades om företaget är del av svensk koncern och huruvida koncernen som helhet i 

sådant fall har revisionsplikt. Enligt Bolagsverket (2015) måste ett moderbolag i en koncern 

ha revisor när gränsvärdena uppnås i koncernen. Vid en sådan beräkning av gränsvärdena för 

koncernen ska samtliga bolag i koncernen räknas med. 

 

Dessutom kontrollerades om företaget har revisor eller ej samt ledande beslutsfattares 

medelålder och huruvida det finns minst en kvinna i ledande befattningsposition. 
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3.2.3 Kvalitet och sanningskriterier 

3.2.3.1 Signifikans och risken för fel 

 

Bryman & Bell (2010) menar att en signifikansnivå om 5 procent är en bra nivå vid studier 

kvantitativ karaktär. De påpekar att 10 procent oftast inte kan ses som en godtagbar nivå men 

vi har ändå valt att nämna de slutsatser som kan dras på denna signifikansnivå. De menar 

vidare att det finns två olika typer av fel som kan uppstå när man sluter sig till en viss 

statistisk signifikansnivå. De menar att fel av typ I innebär att nollhypotesen förkastas på 

felaktiga grunder. Det vill säga att vi felaktigt antar att det finns skillnader eller samband trots 

att så inte är fallet i den population som undersöks. 

 

De menar att ju lägre p-värde (acceptabel signifikansnivå) desto lägre blir risken för att begå 

fel av denna typ. Däremot så menar författarna att ett för lågt p-värde ökar risken för den 

andra typen av fel, nämligen att nollhypotesen felaktigt accepteras. När det gäller t-testet så är 

nollhypotesen att det inte är någon skillnad mellan de två grupperna företag med revision 

respektive utan revision. 

 

En annan feltyp som Bryman & Bell (2010) nämner är vad de kallar samplingsrelaterat fel, 

vilka påverkar resultatets generaliserbarhet och studiens externa validitet. Fel av denna typ 

kan enligt författarna röra sig om exempelvis otillräcklig urvalsram eller ett stort bortfall. Vad 

gäller det förstnämnda, urvalsramen, så är denna i vår studie både att anse som fullt tillräcklig 

och även tydligt avgränsad. Studiens relativt stora bortfall, beroende på felaktigheter i 

databasen Retriever Business, kan ses som något negativt, om än nödvändigt för att öka 

validiteten. Bryman & Bell argumenterar för att bortfall vid en studie av denna karaktär inte 

påverkar resultatet i lika stor omfattning som vid exempelvis en surveyundersökning. De 

nämnert att fel även kan uppkomma vid databearbetningen. Denna feltyp inkluderar 

felaktigheter som uppstår vid bearbetning och kodning av data samt att eventuella 

felaktigheter begås när det gäller de analytiska metoderna. 

 

Fel vid databearbetning har i möjligaste mån försökt undvikas genom noggrannhet vid 

hantering av data och val av analysmetoder. Dessutom har databearbetningen till stor del 

genomförts i närvaro av båda författarna. Trots dessa åtgärder kan det ej uteslutas att 

felaktigheter av mindre art förekommit men på det hela taget anses validiteten vara god. 
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3.2.3.2 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

 

Vad gäller studiens reliabilitet anser vi denna vara god då de observationer som är med i 

studien till stor del skulle bli desamma om studien gjordes om vid ett senare tillfälle. Detta 

eftersom mycket av det empiriska materialet är genererat från företagens årsredovisningar, 

det vill säga avslutade räkenskapsår. Risken att några observationer tolkats på olika sätt finns 

knappast eftersom utrymme för detta inte ges då den data som insamlats är tämligen 

lättolkad. Då vi noggrant redogör för tillvägagångssätt och metodologiska överväganden 

möjliggörs även eventuell framtida replikation av studien. Även viktiga begrepp beskrivs för 

att forskare framgent skall kunna använda sig av samma begreppsapparat. Begreppsvaliditet 

är enligt Bryman & Bell (2010) ett mått på hur väl ett begrepp faktiskt mäter det som 

begreppet anses beteckna. Detta kan kopplas till den diskussion som förts tidigare om 

huruvida indikatorerna reflekterar vad de förväntas göra i undersökningsmodellen. Bryman & 

Bell påpekar fortsatt att begreppsvaliditeten är relaterad till reliabiliteten eftersom validiteten 

blir bristande då en indikator exempelvis fluktuerar i hög utsträckning, vilket i sin tur 

indikerar låg reliabilitet.  

 

3.2.3.3 Multikollinearitet 

 

Fenomenet multikollinearitet förklarar Djurfeldt et al. (2010) som när oberoende variabler, 

gruppvis eller var och en för sig, är inbördes korrelerade i för stor utsträckning och förtar 

enskilda variablers effekt på den beroende variabeln. Detta resulterar i att riktigheten i 

estimaten vid en logistisk regression inte går att lite på och att resultatet därmed delvis 

förstörs. Multikollinearitet kontrolleras enklast med hjälp av en korrelationsmatris där alla 

oberoende variabler korreleras med varandra. Vi genomförde ett multikollinearitetstest som 

indikerade en allt för stark korrelation mellan variablerna resultat och avkastning på sysselsatt 

kapital. Enligt Djurfeldt et al. innebär korrelationsvärden runt 0,8-0,9 att två eller flera av de 

oberoende variablerna är för starkt korrelerade till varandra och därmed försvårar den 

statistiska analysen i för stor utsträckning. I vårt fall uppvisade de nämnda variablerna ett 

korrelationsvärde på 0,783 vilket vi ansåg var en för stark korrelation. Problematiken 

avhjälptes genom att variabeln avkastning på sysselsatt kapital exkluderades innan den  

logistiska regressionen genomfördes. För att åtgärda denna eventuella komplikation är ett 

alternativ att exkludera den eller de variabler som påvisar hög multikollinearitet. Genom att 
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låta en av de samvarierande oberoende variablerna vara kvar så är det denna som låts 

representera vad författarna kallar den specifika teoretiska dimensionen. Samma författare 

föreslår att problematiska variabler eventuellt kan slås samman för att undkomma 

problematiken. Under rubriken 4.3.2 Test av multikollinearitet redogörs mer utförligt hur vi 

genomfört multikollinearitetstestet. 

 

3.2.3.4 Korrelation och orsak-verkan-samband  

 

Vid en studie av denna karaktär, där samband av orsak-verkankaraktär mellan variabler 

diskuteras, bör enligt Djurfeldt et al. (2010) iakttas viss försiktighet. Att två faktorer 

korrelerar säger inget om vilken av faktorerna som påverkar den andra. För att inte dra 

förhastade slutsatser om detta handlar det om att förstå vilken av faktorerna som tidsmässigt 

föreligger den andra för att kunna uttala sig kring sambandets riktning. Detta har att göra med 

vad Bryman & Bell (2010) benämner intern validitet. Inom det begreppet ryms även frågan 

om det finns andra oberoende variabler, än de som testas i studien, som påverkar den 

beroende variabeln utan författarnas medvetande. Vad gäller de faktorer som undersöks i 

denna studie antar vi att de faktorer som grundas i företagets storlek, risk och 

expansionsbenägenhet är oberoende variabler och variabeln revisor eller ej utgör den 

beroende variabeln. Vi antar således att de oberoende variablerna tidsmässigt förekommer 

valet att anlita revisor eller ej varpå detta beslut torde påverkas av de nämnda variablerna. Det 

kan tänkas att revisionsvalet i enstaka fall föregår eller sker oberoende av de faktorer som 

undersöks. Exempelvis kan tänkas att företagsledningen redan den dag då företaget startas 

väljer att anlita en revisor, i detta fall kan knappast exempelvis företagets storlek eller 

expansionstakt förklara valet. Däremot är faktorer som ålder och kön på befattningshavare 

något som tidsmässigt föregår beslutet eftersom ledande beslutsfattare utses innan 

revisionsvalet även i dessa fall. 

 

3.2.3.5 Korrigering för extremvärden  

 

Medelvärdet har, som centralmått betraktat, väl etablerade fördelar och är frekvent 

förekommande i många olika sammanhang, bland annat i denna studies t-test. Emellertid 

menar Djurfeldt et al. (2010) att nackdelen med medelvärdet är att det lätt påverkas av 
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avvikande positiva och negativa värden, så kallade extremvärden. Bilden av fördelningens 

tyngdpunkt blir alltså inte alltid den mest representativa om inte hänsyn tas till dessa. För att 

förbättra precisionen i vår studie har ett antal extremvärden för variablerna skuldränta och 

omsättningsförändring tagits bort. Gällande variabeln skuldränta så antas att företag med en 

skuldränta motsvarande 0 procent saknar utestående räntebärande skulder eftersom det ej är 

rimligt att anta en räntesats om 0 procent för denna typ av skuldåtaganden. Därför 

exkluderades dessa observationer för variabeln skuldränta för att inte dra felaktiga slutsatser 

kring variabelns påverkan. 

 

3.2.4 Analysmetoder 

3.2.4.1 Tvåsidigt t-test 

 

Genom ett tvåsidigt t-test undersöks enligt Hair, Black, Babin & Anderson (2010) om det 

finns signifikanta skillnader i medelvärden mellan två grupper. Vid tester av skillnader i 

medelvärden mellan två populationer formuleras enligt Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

(2010) en nollhypotes och en mothypotes. Nollhypotesen innebär enligt författarna att 

medelvärdena är lika i de båda populationerna, i studiens fall att det inte finns någon skillnad 

i medelvärde för de oberoende variablerna mellan gruppen företag som har och gruppen som 

inte har revisor. Mothypotesen blir det motsatta, att det finns en skillnad mellan de båda 

grupperna. Formulerar vi resonemanget matematiskt ser det ut på följande sätt: 

 

H0: D = 0, dvs. Mrev= Mejrev 

H1: D ≠ 0, dvs. Mrev≠ Mejrev 

 

där D = skillnaden i medelvärdena mellan företag med revision (Mrev) och de utan (Mejrev). 

 

Det räcker dock inte att konstatera en skillnad i medelvärde på varje variabel mellan 

grupperna för att kunna förkasta H0 till förmån för H1. Skillnaden kan bero på en 

slumpmässig variation av respektive företag i vardera grupp utan att skillnaden existerar i 

gruppen som helhet. 
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Enligt Djurfeldt et al. (2010) måste skillnaden överskrida ett visst kritiskt värde för att 

nollhypotesen ska kunna förkastas, skillnaden måste alltså vara signifikant. Allmänt 

vedertagna signifikansnivåer, är som nämnts tidigare 10 procent (p ≤ 0,1) respektive 5 

procent (p ≤ 0,05) även om ännu lägre nivåer är att föredra.  

 

3.2.4.2 Logistisk regression och logaritmering 

 

Linjär regressionsanalys är ett ofta använt statistiskt verktyg när man vill mäta en oberoende 

variabels effekt på en beroende variabel. Däremot är den främst anpassad till att mäta 

samband när den beroende variabeln följer en kontinuerlig intervallskala. I denna studie är 

den beroende variabeln binär, eller dikotom, då revision endast kan anta två värden, ja för 

företag som har det och nej för företag som inte har det. Enligt Djurfeldt et al. (2010) och 

Lantz (2011) används då istället med fördel logistisk regression. Logistisk regression 

beräknar hur sannolikheten för att ett företag har revision förändras när en enskild oberoende 

variabel förändras positivt eller negativt.  

 

Vid regressionsanalyser bör de oberoende variablerna vara normalfördelade då en allt för 

snedfördelad population riskerar försvåra analysen. För att komma tillrätta med problemet 

med eventuella snedfördelningar gick vi igenom samtliga variabler och undersökte 

fördelningen med hjälp av histogram. Logaritmering, som är teoretiskt försvarbar och inte 

förvränger eller förändrar data, genomfördes för de variabler som hade en allt för sned 

fördelning. Det innebär att man, för dessa variabler, ”trycker ihop” avstånden mellan värden 

högre upp på skalan. Rent tekniskt innebär det att en förändring i ett lägre värde betyder mer 

än en förändring i ett högre värde på skalan.  

 

Däremot används inte logaritmen av samtliga variabler som uppvisar snedfördelning. Även 

om logaritmering ger en mer normalfördelad population faller observationer med värdet noll 

eller negativa tal bort då det inte går att logaritmera tal som är noll eller negativa. I och med 

det skulle dessa observationer i sådant fall inte komma med i analysen. Detta är så pass 

problematiskt att vi, när det gäller dessa variabler, istället får acceptera en relativt sned 

fördelning. Att exkludera alla observationer med värdet noll blir icke korrekt eftersom det 

mycket väl kan finnas företag vars kassalikviditet är noll. 

 



  42 

Likaså klarar SPSS inte av att räkna ut den naturliga logaritmen av negativa tal varpå 

variabeln resultat ej kan logaritmeras eftersom observationerna antar både negativa och 

positiva värden. De variabler vi valt att logaritmera är tillgångar, omsättning och skuldränta. 

Den naturliga logaritmen skrivs (ln). 

 

3.2.5 Metodreflektion 

 

Vid genomförandet av studien har ambitionen varit att presentera ett resultat som i största 

möjliga mån speglar den reella situationen i Sverige gällande revisionsvalet för små 

nystartade aktiebolag. Som tidigare nämnt finns det en problematik att veta vilka företag som 

har revision eller inte då regelverket idag inte inrymmer en extern kontroll av gränsvärdena 

utan att det är upp till företaget att veta om och när revisorsplikt infaller. Med hänsyn till 

detta har vi manuellt granskat samtliga bolag som förekommer i studien för att försäkra oss 

om att de uppfyller kraven för studien och därmed säkerställa godtagbar precision och 

kvalitet. Detta förfarande skiljer sig jämfört med tidigare svenska studier av bland andra 

Andersson & Mir Hosseiny (2015) som ej i samma utsträckning manuellt justerat för 

inneboende felaktigheter i det empiriska materialet. Till följd av detta har de kunnat använda 

sig av ett större stickprov än vad som är fallet i denna studie.  

 

En aspekt att beakta, när det gäller variabeln kvinnliga befattningshavare i företagen, är att 

det kan tänkas att personer har inflytande i verksamheten trots att de står registrerade som 

suppleanter (vilka ej inkluderades i studien). Dock anser vi det sannolikt att det är 

verkställande direktör och ordinarie styrelseledamöter som utövar den största makten i 

företaget. 

 

Att valet att ha revisor eller ej är möjligt att revidera år från år är värt att ha i åtanke då vi kan 

anta att företagets utveckling torde påverka beslutet att avskaffa, anlita eller behålla revisorn. 

Någon uttömmande förklaring är det dock knappast frågan om utan det kan tänkas finnas 

andra orsaker än de som undersöks i denna studie till varför revision efterfrågas i nystartade 

företag. För att finna sådana nya förklaringsfaktorer tarvas sannolikt studier av mer kvalitativ 

och induktiv karaktär.  
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4. Resultat och analys 

Först presenteras deskriptiv statistik över de två företagsgruppernas egenskaper. Därefter 

redogörs för resultatet av det oberoende t-test som genomförts. Här rör det sig således om en 

jämförelse mellan de två grupperna med grupperingsvariabeln revisor eller inte. Sedan 

diskuteras och presenteras resultaten av den logistiska regressionen och testen av 

variablernas multikollinearitet. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

Initialt presenteras deskriptiv statistik över gruppernas egenskaper i tabell 3. Denna del utgör 

däremot ingen egentlig analys men det ger en övergripande bild av hur de två grupperna ser 

ut. I denna tidiga del av analysen rör det sig om två olika populationer som jämförs nämligen 

de företag som inte har revisor (0) och de företag som har revisor (1). Till vänster om 

revisionskolumnen återfinns variablerna som undersöks och till höger om revisionskolumnen 

hittas, förutom antal observationer och medelvärde, standardavvikelse som är ett mått på hur 

mycket de olika populationerna avviker från medelvärdet. För de variabler som logaritmerats, 

tillgångar, omsättning och skuldränta, blir själva medelvärdet tämligen ointressant eftersom 

medelvärdet av logaritmen inte säger så mycket om vilka faktiska tal som observationerna 

har. Det intressanta är istället relationen mellan de två gruppernas medelvärden. Mer om 

denna jämförelse under rubriken “Oberoende t-test (Univariat analys)”. Alla siffror i tabell 3 

är i tkr om inget annat anges. 
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Tabell 3. Deskriptiv statistik över de variabler som ingår i t-testet. 

 

Revision 
0=Nej 
1=Ja 

Antal 
observationer Medelvärde 

Standard-
avvikelse 

Tillgångar (ln) 0 200 6,0781 1,13599 

 1 200 7,0716 1,52472 

Anställda (st) 0 200 1,19 1,514 

 1 200 1,46 2,239 

Omsättning (ln) 0 200 6,3179 1,43674 

 1 200 6,7486 1,53381 

Resultat 0 200 160,36 400,607 

 1 200 165,72 688,799 

Avkastning på sysselsatt 
kapital (%) 0 194 31,97 79,3 

 1 196 18,98 109,026 

Kassalikviditet (%) 0 200 241,8956 219,32221 

 1 200 176,5072 198,58453 

Skuldsättningsgrad (%) 0 200 5,7314 48,32755 

 1 200 20,6502 95,24729 

Räntetäckningsgrad (ggr) 0 200 28,1195 86,7712 

 1 200 9,9439 103,86821 

Skuldränta (%) (ln) 0 93 0,2371 1,10708 

 1 124 0,1997 1,22024 

Omsättningsförändring (%) 0 198 25,3232 81,88838 

 1 198 46,3648 155,97673 

Förändring antal anställda 
(%) 0 200 2,3458 35,32393 

 1 200 3,0434 26,19126 



  45 

Kvinna (%) 0 200 0,375 0,4853 

 1 200 0,22 0,4153 

Ålder (år) 0 200 46,77 11,2082 

 1 200 48,893 10,654 

 

Som vi kan utläsa av tabell 3 är de två företagsgrupperna relativt lika när det gäller 

medelvärdets storlek på de flesta undersökta variablerna. Det finns dock vissa skillnader och 

de största av dem återfinnes i variablerna avkastning på sysselsatt kapital, kassalikviditet, 

skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad och omsättningsförändring. Att antalet observationer 

(n) ibland är färre än populationen 200 beror på att företagsuppgiften saknas i databasen 

Retriever Business. 

 

4.2 Oberoende t-test (Univariat analys) 
 

Resultaten som presenteras i tabell 4 säger oss huruvida de två populationerna, företag med 

och utan revisor, skiljer sig åt för var och en av studiens oberoende variabler. Vi kan genom 

t-värdet och medelvärdesdifferensen i tabell 4 avläsa hur medelvärdet i de två grupperna 

förhåller sig till varandra. En negativ medelvärdesdifferens innebär att medelvärdet i 

populationen “företag med revisor” är högre än i gruppen “företag som inte har revisor”. 

Detta blir tydligt redan i tabell 3 där medelvärdena kan relateras till varandra. Tabell 4 

innehåller även en redogörelse för huruvida skillnaden i medelvärde för var och en av 

variablerna är statistiskt signifikant eller ej. Som nämnts ovan blir medelvärdesdifferensen för 

de logaritmerade variablerna riktig men den säger oss inget om exempelvis hur många tkr 

tillgångsmassan skiljer sig åt mellan de två populationerna. För övriga variabler däremot 

utgör medelvärdesdifferensen skillnaden i medelvärde, för de observerade värdena, mellan de 

två populationerna. 
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Tabell 4. Resultat från oberoende t-test. 

Oberoende t-test t-värde Sig.(2-tailed) Medelvärdesdifferens Standardfelsdifferens 

Tillgångar (ln) -7,389 0*** -0,9935 0,13445 

Anställda -1,439 0,151 -0,275 0,191 

Omsättning (ln) -2,899 0,004*** -0,43077 0,14861 

Resultat -0,095 0,924 -5,355 56,344 

Rsys (%) 1,344 0,18 12,99 9,662 

Kassalikviditet (%) 3,125 0,002*** 65,38845 20,92105 

Skuldsättningsgrad (%) -1,975 0,049** -14,9188 7,55235 

Räntetäckningsgrad 1,899 0,058* 18,17565 9,57023 

Skuldränta (ln) 0,233 0,816 0,03745 0,16093 

Omsättningsförändring 
(%) -1,681 0,094* -21,04157 12,51957 

Förändring antal 
anställda (%) -0,224 0,823 -0,69765 3,10947 

Kvinna 3,432 0,001*** 0,155 0,0452 

Ålder -1,941 0,053* -2,1223 1,0935 

* Statistisk signifikans 10 % 

** Statistisk signifikans 5 % 

*** Statistisk signifikans 1 % 

 

Tillgångar, omsättning, kassalikviditet, skuldsättningsgrad, räntetäckningsgrad, 

omsättningsförändring, kvinna och ålder är samtliga signifikanta på nivåer mellan 1-10 

procent. Det innebär att vi med 90-99 procent sannolikhet kan säga att skillnaden i 

medelvärdena mellan grupperna, hos dessa variabler, inte beror på slump vid urvalet.  
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4.2.1 Hypotesgrupp A - Företagets storlek 

 

För denna hypotesgrupp går vi in med antagandet att större företag efterfrågar revision i 

större utsträckning än mindre. Med större företag åsyftas företag som uppvisar höga värden 

gällande variablerna tillgångar, antal anställda och omsättning. 

 

För variabeln tillgångar (H1) visar t-testet med fullständig signifikans att nystartade företag 

som anlitar revisor på frivillig basis har mer tillgångar än de företag som väljer att inte anlita 

revisor. Collis et al. (2004), Svanström (2008), Niemi et al. 2012, Dedman et al. (2014), Pers 

& Hansson (2015) får liknande resultat. Vad gäller skillnaden i antal anställda (H2) mellan 

de två populationerna kan vi se att företag med revisor i snitt har något fler anställda, däremot 

är signifikansnivån inte tillräcklig för att slå fast att det finns en skillnad mellan 

populationernas medelvärden för variabeln. Andersson & Mir Hosseiny (2015) får 

signifikanta resultat som visar att antalet anställda är fler i företag som efterfrågar revision. I 

vår studie uppnås dock som nämnts inte tillräcklig signifikans för att dra denna slutsats. När 

det gäller företagets omsättning (H3) däremot visar testet på signifikanta skillnader. Precis 

som med tillgångar så har företag med högre omsättning större benägenhet att anlita revisor. 

Resultatet kan sägas ligga i linje med antagandet att större företag efterfrågar revision i större 

utsträckning än mindre dito. Detta överensstämmer med de resultat som Collis et al. 2004, 

Svanström (2008), Dedman et al. (2014) visar. Pers & Hansson som genomfört en av få 

studier på svenska företag, dock inte enbart på nystartade sådana, får inga signifikanta 

resultat som säger att omsättning har någon betydande påverkan vilket alltså ej är 

samstämmigt med det resultat som här presenteras.  

 

Sammantaget överensstämmer resultaten alltså för två av tre variabler ur denna hypotesgrupp 

med resultaten från tidigare forskning av Simunic & Stein (1987), Abdel-Khalik (1993), 

Seow (2001), Collis (2010) & (2012) och indikerar att företagets storlek, i linje med de tankar 

och resultat som Jensen & Meckling (1976) framfört även har betydelse i nystartade små 

företag. Resultatet ligger även i linje med Chows (1982) resultat även om det bör beaktas att 

det i detta fall rör sig om olika typer av företag, börsnoterade jämfört med nystartade, samt att 

Chow mätt storlek som marknadsvärdet justerat för det bokförda värdet på företagets skulder.  
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4.2.2 Hypotesgrupp B - Företagets finansiella risknivå 

 

Vårt antagande är att nystartade företag med hög finansiell risknivå efterfrågar revision i 

större utsträckning än andra företag. Nedan redogörs för den medelvärdesjämförelse av 

variablerna i Hypotesgrupp B som gjorts genom ett oberoende t-test.  

 

Enligt t-testet är skuldsättningsgraden (H7) högre bland företag som efterfrågar revision än 

övriga företag vilket ligger i linje med H7. Detta är den enda av indikatorerna i Hypotesgrupp 

B som visar på signifikanta skillnader mellan grupperna i den förväntade riktningen. 

Resultatet är i enlighet med vad Chow (1982), Carey, et al. (2000) samt Hay & Davis (2004) 

presenterat i tidigare studier. 

 

Testet visar att medelvärdet för företagets resultat (H4) skiljer sig så pass lite åt mellan de 

två populationerna, drygt 5 tkr att några skillnader mellan grupperna ej kan fastslås. 

Variabeln avkastning på sysselsatt kapital (H5) visar att företag med revisor har högre 

avkastning än företag utan revisor. Trots nästan 13 procentenheters skillnad mellan 

medelvärdena uppvisar variabeln inte statistisk signifikans och vi kan således inte slå fast att 

det faktiskt finns någon skillnad mellan grupperna. När det gäller indikatorn kassalikviditet 

(H6) visar t-testet att företag utan revisor har signifikant högre värden än företag med revisor 

vilket överensstämmer med förväntningarna. Skillnaden mellan grupperna motsvarar 65 

procentenheter. Andersson & Mir Hosseiny (2015) som bland annat undersökt variablerna 

avkastning på totalt kapital och kassalikviditet erhåller statistisk signifikans för att värdena på 

dessa variabler skiljer sig mellan företag med och utan revisor. Deras resultat indikerar 

således att företag med högre finansiell risk anlitar en revisor i större utsträckning. Även 

indikatorn räntetäckningsgrad (H8) visar med signifikans på 10-procentsnivån en skillnad 

mellan grupperna som är i den förväntade riktningen, nämligen att företag med revisor har 

bättre finansiella förutsättningar än företag utan revisor. Detta resultat överensstämmer 

således med slutsatser från tidigare internationella studier av bland andra Dedman et al. 

(2014) som pekar på att risknivån i företag som efterfrågar revision är högre. Noterbart är 

dock att även Andersson & Mir Hosseiny (2015), som i sin studie testat samma variabel med 

samma antagande, fick signifikans för att företag utan revisor har högre räntetäckningsgrad, 

således motsatt resultat i jämförelse med vår studie. När det gäller företagens skuldränta 

(H9) erhålls inga signifikanta skillnader mellan grupperna. 
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Således påvisar denna del av analysen att en hög finansiell risk är av betydelse vid 

revisionsvalet. Detta står i överensstämmelse med resultatet i tidigare studier av bland andra 

Niemi et al., (2012), Dedman et al., (2014) och Andersson & Mir Hosseiny (2015). Noterbart 

är dock att resultatet skiljer sig från de resultat Svanström (2008) presenterar i sin 

undersökning av svenska bolag där han konstaterar att företags soliditet ej har ett negativt 

samband med valet av revision vilket var antagandet. Då en lägre soliditet per automatik 

innebär en högre skuldsättningsgrad menar vi att resultaten går att jämföra.  Dedman et al. 

(2014) erhåller i sin studie stöd för att ett negativt resultat påverkar efterfrågan på revision 

positivt. Något sådant samband kan vi med hjälp av det t-test som utförts ej slå fast.  

 

4.2.3 Hypotesgrupp C - Företagets icke-finansiella risknivå 

 

Vårt antagande gällande företagets icke-finansiella risknivå är att företag med hög sådan risk 

är mer benägna att efterfråga revision. Indikatorn medelålder på ledande befattningshavare 

(H10) uppvisar signifikanta skillnader mellan grupperna i ovan nämnda riktning vilket 

innebär att företag med äldre befattningshavare är mer benägna att anlita revisor. 

MacCrimmon och Wehrungs (1990) som studerat företagsledares ålder och erfarenhet och 

hur dessa variabler påverkar risktagandet, samt Barnekow (2002) som undersökt riskaversion 

när det gäller finansiella investeringar erhåller resultat som ligger i linje med de signifikanta 

skillnader vi ser i resultatet av t-testet. 

 

Variabeln kvinna i ledande befattningsposition (H11) blir problematisk att dra slutsatser 

kring med hjälp av t-testet med tanke på att variabeln är dikotom och då endast kan anta 

värdet 0 eller 1. Medelvärdet kan således bara bli någonstans mellan 0 och 1 och det blir 

därmed vanskligt att dra några slutsatser kring detta eftersom ett t-test är en 

medelvärdesjämförelse. Variabeln testas istället på ett mer korrekt sätt i den logistiska 

regressionen där skalproblematiken inte är densamma. T-testet visar emellertid, med statistisk 

signifikans, på en överrepresentation av kvinnor i ledande befattningsposition bland de 

företag som ej efterfrågar revision. 
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4.2.4 Hypotesgrupp D - Företagets expansionsbenägenhet 

 

Av de två variablerna som berör företagets expansionsbenägenhet, omsättningsförändring 

(H12) och förändring av antalet anställda (H13), är det den förstnämnda som visar på 

signifikanta skillnader mellan grupperna. Medelvärdesdifferensen på -26 procentenheter 

säger oss att företag med revisor har en större omsättningsökning än företag utan revisor. 

Resultatet för denna variabel ligger således i linje med antagandet att företag med hög 

expansionsbenägenhet efterfrågar revision i högre utsträckning än andra. Seow (2001) samt 

Dedman et al. (2014) erhåller visst stöd för att företag som under den närmaste tiden ämnar ta 

in kapital efterfrågar revision i högre utsträckning än andra. Detta kan kopplas till de resultat 

som presenteras för hypotesgruppen som berör expansionsbenägenhet även om indikatorn i 

sig inte är densamma som i vår studie. När ett företag växer vad gäller omsättning och antal 

anställda torde även behovet att ta in kapital öka vilket gör att Seows (2001) och Dedmans et 

al. (2014) resultat blir intressanta i sammanhanget. 

 

4.3 Resultat från den logistiska regressionen 

4.3.1 Dummykodning av variabler 

 

När en logistisk regression med kontinuerliga variabler genomfördes visade det sig att 

flertalet variabler inte hade något egentligt förklaringsvärde till varför ett företag väljer att ha 

revision eller inte. Det är de variabler som uppvisar värden nära 1 i det som i tabell 9 beskrivs 

som Exp(B), som saknar förklaringsvärde. Exp(B) beskriver nämligen hur ett steg på den 

oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln revision. De variabler som uppvisade 

ett värde på Exp(B) som ligger nära 1 valde vi därför att koda om till så kallade 

dummyvariabler vilket är numeriskt kodade variabler som är till för att markera kategorier. 

Mer konkret innebär det att vi grupperar ursprungsvariablerna i kategorier för att se om 

förklaringsvärdet kan bli starkare hos någon av dessa kategorier än hos den ursprungliga 

kontinuerliga variabeln. I tabell 5 redogörs för hur och vilka variabler som har dummykodats. 
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Tabell 5. Förteckning över de oberoende variablernas dummykodning. 

Variabel Dummykodning 

Antal anställda Ingen anställd eller har anställd 

Omsättning (ln)  <1 mkr = låg, ≥ 1 mkr = hög 

Resultat Positivt eller negativt resultat 

Avkastning på sysselsatt kapital Positiv eller negativ avkastning 

Kassalikviditet  Under eller över 100 % 

Skuldsättningsgrad   <1 = låg, 1-3,99 = medel, >4 = hög 

Räntetäckningsgrad  <1 % = låg, ≥ 1 % = hög. 

Förändrat antal anställda Färre, oförändrat eller fler 

Omsättningsförändring  Negativ, oförändrad eller positiv 

 

En så kallad referenskategori utelämnas vid regressionen som de övriga kategorierna jämförs 

med. För variabeln omsättning blir ”låg omsättning” referenskategori till ”hög omsättning” 

varför denna utelämnas. På samma sätt blir låg skuldsättningsgrad” referenskategori till ”hög- 

och medelhög skuldsättningsgrad”. 

 

4.3.2 Test av multikollinearitet 

 

Innan resultatet av den logistiska regressionen presenteras beskrivs hur multikollinearitet, 

eller variablernas inbördes korrelation, kan påverka och snedvrida resultatet. Vi gjorde en 

korrelationsmatris i SPSS och kunde där konstatera en uppmätt kollinearitet på 0,783 mellan 

variablerna avkastning på sysselsatt kapital och resultat. Även om värdet inte riktigt når upp 

till det, enligt Djurfeldt et al. (2010) kritiska värdet 0,8 så exkluderas avkastning på sysselsatt 

kapital då variabeln ligger ytterst nära det värdet samt har ett svagt förklaringsvärde och är 

icke-signifikant. Korrelationsmatrisen återfinns i sin helhet i bilaga 1. 
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I SPSS gjordes ytterligare ett multikollinearitetstest eftersom problematiken inte alltid är 

synlig i en korrelationsmatris. Det kan enligt Djurfeldt et al. (2010) bland annat röra sig om 

icke-linjära samband mellan variabler eller att multikollineariteten ligger mellan grupper av 

variabler. Istället beräknas den statistiska storheten VIF (variance inflation factor) för varje 

oberoende variabel. Det kritiska värdet för VIF-faktorn är enligt författarna att denna ej bör 

överstiga 2,5 för att ej signalera problem. 

 

Tabell 6. Multikollinearitetstest genom VIF. 

Variabler VIF 

Tillgångar (ln) 1,567 

Anställda 1,368 

Hög omsättning (ln) 1,699 

Positivt resultat 2,870 

Positiv avkastning på sysselsatt kapital 2,832 

Kassalikviditet över 100 1,335 

Hög skuldsättningsgrad 1,553 

Medelhög skuldsättningsgrad 1,257 

Låg räntetäckningsgrad 1,420 

Skuldränta (ln) 1,284 

Negativ omsättningsförändring 1,542 

Positiv omsättningsförändring 1,650 

Negativ anställningsförändring 1,096 

Positiv anställningsförändring 1,196 

Ålder 1,048 

Kvinna 1,030 

Beroende variabel: Revision 
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Som vi kan se i tabell 6 uppnår både resultat och positiv avkastning på sysselsatt kapital ett 

värde som överstiger det kritiska värdet 2,5 vilket ytterligare förstärker motivet att exkludera 

en av variablerna. Vi har valt att plocka bort positiv avkastning på sysselsatt kapital då 

variabeln resultat uppvisade ett högre förklaringsvärde på den beroende variabeln revision 

enligt korrelationsmatrisen.  

 

4.3.3 Modellens träffsäkerhet 

 

Genom en logistisk regression beräknas sannolikheten för att en viss oberoende variabel 

förklarar utfallet i den beroende variabeln, i vårt fall huruvida företaget har revisor eller ej. 

Målet är att företagen i studien ska placeras i ”rätt grupp” (revision/icke revision) med en 

precision som är högre än slumpen. Att jämföra modellens prediktionsförmåga huruvida ett 

företag nyttjar revision eller inte med sannolikheten att få utfallet vid ett slumpmässigt test, 

blir ett kvalitetstest på modellens förmåga. Eftersom våra företagsgrupper är lika stora så 

kommer en slumpmässig modell placera företagen i ”rätt grupp” hälften av gångerna. Om 

modellen ska ge ett bättre utfall än slumpen behöver träffsäkerheten (engelska hit rate) 

således vara bättre än 0,5. Enligt Hair, Anderson, Tatham & Black (1998) bör modellens 

träffsäkerhet vara minst 25 procent högre än en slumpmässig modell för att den ska anses 

legitim. I denna studies fall innebär det att träffsäkerheten bör överstiga 62,5 procent 

(0,5*1,25=0,625). Tabell 7 är genererad i SPSS och under rubriken ”Percentage Correct” 

illustreras först träffsäkerheten för att placera rätt företag i grupperna företag utan revision (0) 

och företag med revision (1) och sedan total träffsäkerhet. Den uppgår till 69,3 procent och 

överstiger därmed den uppsatta kravnivån enligt Hair et al.  

 

Tabell 7. Modellens träffsäkerhet. 

Observed  Predicted     
    REV  Percentage Correct 
    0 1   
REV 0 148 52 74 
  1 71 129 64,5 
Overall Percentage       69,3 
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Vid linjär regression är R2, eller determinationskoefficienten, enligt Djurfeldt et al. (2010)                                                                                                                           

ett vanligt mått på förklaringskraften hos de oberoende variablerna, eller hur väl variationen i 

de oberoende variablerna förklarar variationen i den beroende variablen. R2  kan anta värden 

mellan 0 och 1 där högre värden indikerar ett starkare samband och bättre prediktion. Vid 

logistisk regression fungerar inte R2 utan i SPSS genereras istället två olika pseudo R2-mått, 

Cox & Snell R Square och “Nagelkerke R Square”, vilka illustreras i tabell 8. De är mått 

anpassade för logistisk regression och antar också värden mellan 0 och 1 för att likna R2. 

Generellt gäller alltså att ju högre värden på dessa desto bättre förklaringsgrad har de 

oberoende variablerna på den beroende variabeln. Även om måttet inte direkt kan ses som 

den procentuella förklaringsgraden så ger det en fingervisning om hur stor del av variansen 

som förklaras av de oberoende variablerna. 

 

   Tabell 8. Den logistiska regressionens förklaringsvärde. 

Model Summary   

Step Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 0,215 0,289 
 

 

4.3.4 Resultat av den logistiska regressionen 

 

Resultatet i tabell 9 visar hur denna uppsättning av oberoende variabler förklarar värdet på 

den beroende variabeln revision. B och Exp(B) visar hur stort förklaringsvärde den 

oberoende variabeln har på den beroende dito där värden nära 0 för B och nära 1 för Exp(B) 

innebär att förklaringsvärdet är svagt. Värdena i kolumnen Sig. säger oss huruvida denna 

påverkan på den beroende variabeln är signifikant eller ej. Signifikansen har således 

ingenting att göra med styrkan i förhållandet utan talar om med hur stor säkerhet vi kan påstå 

att variabeln har den påverkan som anges i kolumnerna B och Exp(B). 
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Tabell 9. Resultatet av den logistiska regressionen. 

Oberoende variabel B Sig. Exp(B) 

Tillgångar (ln) ,624 ,000*** 1,866 

Anställda -,061 ,822 ,941 

Hög omsättning (ln) -,419 ,146 ,658 

Positivt resultat -,907 ,003*** ,404 

Kassalikviditet över 100 % -,010 ,969 ,990 

Hög skuldsättningsgrad ,254 ,410 1,289 

Medelhög skuldsättningsgrad ,055 ,840 1,056 

Låg räntetäckningsgrad -,291 ,305 ,747 

Skuldränta (ln) -,095 ,720 ,909 

Negativ omsättningsförändring -,193 ,514 ,824 

Ingen omsättningsförändring -,048 ,868 ,953 

Negativ anställningsförändring -,205 ,741 ,815 

Ingen anställningsförändring -,031 ,942 ,969 

Kvinna -,600 ,014** ,549 

Ålder -,332 ,142 ,717 
 

Resultatet visar på statistiskt signifikanta samband för tre av variablerna. Tidigare studier av 

bland andra Collis et al. (2004), Svanström (2008), Niemi et al. 2012, Dedman et al. (2014) 

och Pers & Hansson (2015) har som tidigare nämnt visat på att storleken på företagets 

tillgångsmassa påverkar huruvida de efterfrågar revision eller ej. Även resultatet i den 

logistiska regression som vi låtit genomföra visar att den oberoende variabeln tillgångar 

(H1) är positivt korrelerad med beroendevariabeln vilket innebär att nystartade företag med 

mer tillgångar efterfrågar revision i högre utsträckning än de med lägre dito. Exp(B)-värdet 

(1,866) säger oss att sambandet är starkt och att en ökning med ett steg på variabeln tillgångar 

leder till ca 86 % ökad sannolikhet att företaget anlitar revisor. Sambandet får fullständig 

statistisk signifikans vilket innebär att tilliten i resultatet är högt. Resultatet ligger i linje med 

H1, nämligen att företag med mer tillgångar är mer benägna att anlita revisor.  
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Variabeln resultat (H4) (i tabell 9 visas den dummykodade variabeln positivt resultat) kan på 

signifikansnivå p<0,01 sägas uppvisa en negativ samvariation med efterfrågan på revision. 

Detta innebär att företag med negativt resultat efterfrågar revision i högre utsträckning än 

företag med positivt resultat. Detta ger stöd åt H4 och indikerar att företag med högre 

finansiell risk efterfrågar revision i högre utsträckning än andra företag. Resultatet för 

variabeln överensstämmer med resultat från tidigare studier av Dedman et al. (2014) 

Andersson & Mir Hosseiny (2015). 

 

Utifrån tidigare forskning om skillnader mellan män och kvinnors risktagande i affärs- och 

investeringssituationer av bland andra Powell & Ansic (1997), Eckel & Grossman (2002), 

Hartog et al. (2002), Agnew et al. (2008) samt Halko et al. (2012) förväntade vi oss att detta 

även skulle vara gällande vid revisionsvalet. Detta eftersom vi ser det som att valet att anlita 

revisor eller ej inkluderar två alternativ med olika risknivå där valet att ha revisor ses som 

mer riskavert. För variabeln kvinna som ledande befattningshavare (H11) visar resultatet 

av den logistiska regressionen dock på ett motsatt förhållande än vad vi väntat oss, nämligen 

att företag som har en kvinna som ordinarie styrelseledamot eller VD i lägre grad än andra 

företag efterfrågar revision. Resultatet uppvisar signifikans men är ej överensstämmande med 

H11. 

 

Övriga variabler uppvisar ej statistisk signifikans varför vi inte kan dra några slutsatser vad 

gäller dessa utifrån den logistiska regressionen. Anledningen till att signifikans ej uppnås för 

dessa variabler kan variera sinsemellan och även vara beroende på sammansättningen av de 

oberoende variablerna. 
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5. Slutsats och diskussion 

 
Initialt besvaras studiens forskningsfråga med stöd i de resultat som framkommit i analysen. 

Därefter ställs resultaten i relation till tidigare empirisk forskning innan en diskussion kring 

resultaten och dess implikationer tar vid för att till sist utmynna i förslag till fortsatt 

forskning inom området. 

 

5.1 Huvudsakliga slutsatser 
 

Den forskningsfråga som vi med studien har för avsikt att besvara är vilka faktorer som 

förklarar varför svenska nystartade företag efterfrågar revision. Då vi till mångt och mycket 

utgått från tidigare empirisk forskning på området gällande större företag, så blir en del i 

frågeställningen huruvida de förklarande faktorer som tidigare identifierats även är gällande 

för nystartade svenska företag. Vi kan slå fast att företagets storlek och finansiella risknivå 

påverkar den beroende variabeln efterfrågan på revision i förväntad riktning. Dessa resultat 

berör den första delen av studiens syfte vilken var att testa befintlig kunskap kring efterfrågan 

på revision hos nystartade företag i Sverige. Dessutom har vi i, enlighet med syftets andra 

del, låtit testa ett antal nya och tidigare ej undersökta faktorer. Vad gäller företagets icke-

finansiella risknivå och expansionsbenägenhet kan vi med statistisk signifikans säga att det 

finns skillnader mellan nystartade företag med revisor och de utan revisor som 

överensstämmer med förväntningarna. Resultatet indikerar därmed att dessa faktorer har 

betydelse för efterfrågan på revision. Vi kan även dra slutsatsen att nystartade företag med 

minst en kvinna i ledande befattningsposition är mindre benägna att anlita revisor än de 

utan kvinnlig befattningshavare, vilket står i kontrast med den uppställda hypotesen. 

Sammantaget kan sägas att för de variabler som får överensstämmelse med förväntningarna 

kan vi således fastslå att tidigare kunskaper kring varför företag efterfrågar revision även kan 

appliceras på nystartade företag. 
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5.2 Vad säger resultaten jämfört med tidigare forskning? 
 

I figur 5 tydliggörs studiens resultat för var och en hypoteserna. Vi kan se att H1 och H3 

erhåller stöd i hypotesgrupp A, “Företagets storlek”. Detta är den hypotesgrupp som kan 

sägas få starkast stöd eftersom två av tre indikatorer uppvisar signifikant påverkan på den 

oberoende variabeln i den förväntade riktningen. Resultatet är, som nämnts tidigare, i linje 

med tidigare empirisk forskning av Collis et al. (2004), Svanström (2008), Niemi et al. 2012, 

Dedman et al. (2014) och Pers & Hansson (2015). Slutsatsen kan således dras att storlek även 

i nystartade företag är en betydande faktor för valet att ha revision. Att storleksvariablerna får 

genomslag överensstämmer även med de agentteoretiska antaganden av Jensen & Meckling 

(1976) och Eisenhardt (1989). Resultaten i hypotesgrupp B visar, likt tidigare studier av 

Dedman et al. (2014) och Andersson & Mir Hosseiny (2015), att företagets finansiella 

risknivå har betydelse vid revisionsvalet. Vi ser i figur 5 att de variabler som erhåller stöd är 

företagets resultat H4, kassalikviditet H6, skuldsättningsgrad H7, räntetäckningsgrad H8 och 

skuldränta H9. 

 

I Hypotesgrupp C testades två ej tidigare undersökta faktorer som berör företagets icke-

finansiella risk. Genom det t-test som genomförts framkommer att medelåldern på företagets 

ledande befattningshavare, H10, uppvisar signifikanta skillnader mellan de båda grupperna i 

förväntad riktning (äldre efterfrågar revision i större utsträckning). MacCrimmon och 

Wehrungs (1990) samt Barnekow (2002) drar liknande slutsatser kring ålderns betydelse för 

personers risktagande i andra beslutssituationer. För H11 i samma hypotesgrupp som berör 

huruvida nystartade företag med minst en kvinna i ledande befattningsposition är mer 

benägna att anlita revisor än de utan kvinnlig befattningshavare erhålls signifikanta resultat i 

både t-test och logistisk regression. Det anmärkningsvärda med resultatet är att påverkan på 

den beroende variabeln är i motsatt riktning än den förväntade. Antagandet om sambandets 

riktning är grundat på forskningsresultat från Powell & Ansic (1997), Eckel & Grossman 

(2002), Hartog et al. (2002), Agnew et al. (2008) och Halko et al. (2012) som genomfört 

studier om risktagande hos kvinnor och män inom andra forskningsområden. 
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När det gäller expansionsbenägenheten hos nystartade företag, Hypotesgrupp D, uppvisar 

H12, positiv omsättningsförändring skillnader mellan de undersökta grupperna. Vi kan med 

statistisk säkerhet dra slutsatsen att nystartade företag med revisor ökat sin omsättning mer än 

de företag som inte efterfrågar revision. Variabeln ses som tidigare ej undersökt när det gäller 

dess påverkan på revisionsvalet även om studier av Seow (2001) och Dedman et al. (2014) 

tidigare indikerat att intentionen hos företagsledningen att i närtid ta in nytt kapital ökar 

sannolikheten att företaget anlitar revisor. Att slutsatser kan dras gällande hypotesgrupperna 

trots att inte samtliga variabler erhållit signifikans har att göra med att indikatorerna ses som 

reflektiva. 

 
Figur 5. Studiens undersökningsmodell (komprimerad) där de variabler som uppvisar 

signifikans i förväntad riktning är markerade med fet text. 
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5.3 Avslutande diskussion 

5.3.1 Studiens praktiska bidrag samt kommentarer kring studiens resultat 

 

Studiens huvudsakliga bidrag är utökad kännedom om vilka faktorer och därmed företag som 

teoretiskt sett bör efterfråga revision, när det gäller nystartade företag. Denna kunskap skulle 

kunna användas av exempelvis Skatteverket, Bolagsverket eller andra myndigheter för att 

identifiera företag och grupper av företag mot vilka särskilda insatser kan riktas. Det kan röra 

sig om exempelvis information, kontroll och utbildning. Kunskaperna skulle kunna bidra till 

arbetet med att bryta trenden med ökat antal brister och felaktigheter i finansiell information 

från nystartade företag. 
 

Trots att majoriteten av forskningen på området utgått från agentteori så har det i tidigare 

forskning av Chow (1982), Seow (2001) och Collis (2012), som nämnts i studien, förts 

diskussioner kring huruvida det finns några egentliga agentkostnader i riktigt små företag 

eller att dessa åtminstone inte slår igenom på samma vis som i större företag. De slutsatser 

som dras i denna studie kring påverkan som företagets storlek har på revisionsvalet i 

nystartade företag indikerar dock att aspekten har betydelse även i mindre företag. Det kan 

trots detta tänkas finnas andra viktiga faktorer som förklarar varför företagsledningen i 

nystartade företag agerar som de gör i beslut kring extern revision även om agentkostnader, 

enligt denna studie, är en del av förklaringen. 
 

Noterbart vad gäller diskussionen kring agentkostnader är även att varken storleksfaktorn 

antalet anställda, eller förändrat antal anställda som faktor för expansionsbenägenhet, 

uppvisar några signifikanta samband. Detta torde delvis kunna bero på att medelantalet 

anställda i nystartade företag är så pass lågt oavsett om företaget har revisor eller ej. Enligt 

tabell 3 är medelantalet anställda för nystartade företag utan revisor 1,19 stycken medan 

nystartade företag med revisor har marginellt fler (1,46 stycken). Mot bakgrund av detta kan 

det även tänkas att förändringar av antalet anställda är tämligen ovanligt förekommande i 

denna typ av företag. Detta verifieras av siffrorna gällande förändringen av antalet anställda i 

tabell 3 som visar att det för företag utan revisor rör sig om en positiv förändring om endast 

drygt 2 procentenheter medan företag med revisor uppvisar en förändring om drygt 3 

procentenheter. 
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Det kan tänkas att förändring av företagets omsättning och tillgångsmassa tidsmässigt föregår 

förändring av antalet anställda eftersom det troliga är att exempelvis ökad eller minskad 

omsättning snarast föranleder förändringar i personalstyrkan än vice versa. 
 

5.3.2 Finns det ytterligare förklaringsfaktorer? 

 

En anledning till att endast tre av de oberoende variablerna påvisar signifikant påverkan på 

beroendevariabeln i den logistiska regressionen kan ha att göra med att variabeln tillgångar är 

så pass dominerande. Det kan vara så att andra oberoende variabler skulle få mer genomslag 

och uppvisa större förklaringsvärde om variabeln tillgångar utesluts. Att på det viset 

exkludera en variabel för att ånyo genomföra analyser skulle dock ge en felaktig bild av vad 

som förklarar beroendevariabelns varians, eftersom den för studien unika sammansättningen 

av oberoende variabler påverkar utfallet av analysen. Däremot kan säkerligen intressanta 

iakttagelser göras genom att exkludera variabler eller företag med vissa specifika 

karaktäristika, detta ligger dock utom denna studies ramar. 
 

Andra faktorer som skulle kunna ha betydelse för efterfrågan på revision i nystartade företag 

är branschtillhörighet, utbildningsnivå hos befattningshavare och dennes tidigare erfarenhet 

av att driva företag, vilka dock inte testas i denna studie. Dessa har ändå väckt vårt intresse 

som alternativa eller ytterligare förklaringsfaktorer till de icke-finansiella riskfaktorerna ålder 

och kön. Vi förmodar att personer med utbildning eller erfarenhet av ekonomi och 

administration påverkas av detta vid valet att anlita revisor eller ej. Huruvida det innebär att 

sannolikheten att anlita revisor ökar eller minskar är svårt att uttala sig om varför dessa 

faktorer kan påverka i båda riktningarna. På samma sätt som för utbildningsnivå kan 

branschtillhörighet säkerligen påverka efterfrågan på revision positivt eller negativt. Det kan 

vidare tänkas vara så att män och kvinnor är överrepresenterade i olika branscher där det 

dagliga arbetet i vissa branscher till sin natur inte främst berör administrativa och ekonomiska 

sysslor. Detta kan ha påverkat faktorn kvinna i ledande befattningsposition, som testats i 

studien. Inom vissa branscher kan det även vara kutym att antingen ha eller inte ha revisor. 
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Till sist kan det tänkas att något enstaka företag tidigare har haft revisionsplikt och av den 

anledningen har kvar revisorn trots att de per det senaste räkenskapsåret innehaft 

valmöjlighet. Detta kan tänkas bero på anledningar som exempelvis sociala band till revisorn, 

lättja och bekvämlighet, en uppfattning om att företaget sannolikt kommer att omfattas av 

revisionsplikt snart igen eller en uppfattning om att revisorn bidrar med värde. 

 

5.4 Fortsatt forskning 
 

Med hänsyn till rådande diskurs innehållandes en förmodad höjning av gränsvärden för 

revision, samt det färdiga förslaget till en nordisk standard för revision, kan situationen i 

Sverige komma att förändras och föranleda behov av nya studier på området framöver. 

Kanske då inte främst med inriktning på företagens storlek då både vår och tidigare studier 

bevisat att det påverkar revisionsvalet. Mer intressant kan istället vara, att genom ett 

kvalitativt angreppssätt, söka finna ytterligare faktorer som kan förklara varför 

företagsledningen i nystartade företag agerar som de gör vid beslutet att anlita en revisor eller 

ej. Det kan även tänkas vara olika faktorer som förklarar varför nystartade företag väljer att 

ha revisor och varför de avstår revision. Exempelvis skulle det kunna tänkas att ett företag 

väljer bort revision av kostnadsskäl medan det faktum att företaget har råd att anlita en 

revisor knappast kan förklara varför de efterfrågar tjänsten. Framtida kvantitativa 

undersökningar inom området skulle kunna undersöka om det finns bransch- eller 

regionsspecifika skillnader som kan avgöra revisionsvalet. Även om vi anser denna studie 

vara generaliserbar i tillräcklig omfattning, då stickprovet anses representativt för hela 

populationen, så skulle en studie med ett ökat antal observationer kunna ge resultat med än 

bättre precision och generaliserbarhet.  
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