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Sammanfattning 

I Sverige avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag den första november 2010. Till följd 

av detta beslut blev svenska små aktiebolag ej revisionspliktiga. Trots slopandet av revisionsplikten har 

många småföretag valt att frivilligt anlita en revisor. Därför blir det intressant att undersöka faktorer som 

kan påverka efterfrågan på frivillig revision i svenska småföretag. Studien syftar till att få svar på följande 

frågan: Vilka faktorer påverkar efterfrågan på frivillig revision hos små aktiebolag i Sverige? För att 

kunna besvara frågan har insamling av empiriska materialet skett genom en kvantitativ metod i form av 

en webbenkät. Totalt har 44 fullständiga svar erhållits. Med hjälp av Independent Sample Test har 

studiens fyra hypoteser testats. Resultatet indikerar på att företagsledare önskan att förbättra kvalitet 

på finansiella rapporter och önskan att förbättra relationer med kreditgivare och skattemyndigheten är 

de faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig revision hos svenska små aktiebolag. Dock har denna 

studie inte hittat ett samband mellan frivillig revision och företagsstorlek mätt i nettoomsättning, antal 

anställda, och balansomslutning. Resultatet indikerar även på att det inte finns något samband mellan 

delägare utan tillgång till finansiella information och frivillig revision. Studien har bidragit med att 

undersöka en del av faktorer som kan ha påverkan på efterfrågan på frivillig revision hos småföretag i 

Sverige. Resultat från denna studie kan vara till nytta för revisionsbyråer för att förstå företagsledare 

inställning gentemot revision.
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Abstract 

In Sweden, the mandatory audit for small companies was abolished on November 1, 2010. As a result 

of this decision, many of the small Swedish companies were not required to be audited. Despite the 

abolition of the audit obligation, many small companies have chosen to hire an auditor voluntarily. 

Therefore, it will be interesting to investigate the factors that affect the demand for voluntary auditing in 

small Swedish companies. The study aims to answer the following question: What factors influence the 

demand for voluntary auditing at small Swedish companies? The obtaining of empirical material has 

been done through a quantitative method in a form of a questionnaire sent to respondents. A total of 44 

complete responses were obtained. Using the Independent Sample test, the study's four hypotheses 

were tested. The results indicate that business leaders' desire to improve the quality of financial reports 

and the desire to improve relations with creditors and the tax authority are the factors that affect the 

demand for voluntary audits at small Swedish companies. However, this study has not found a 

relationship between the voluntary auditing and company size measured in turnover, number of 

employees, and total assets. The result also indicates that there is no connection between shareholders 

without access to financial information and voluntary auditing. The study has contributed to investigate 

certain factors that may affect voluntary auditing in small companies in Sweden. Results from this study 

could be of benefit for audit firms to understand business leaders' attitudes toward auditing. 
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1. Introduktion 

I det inledande kapitlet introduceras innebörden av revision och dess betydelse för företagets 

intressenter. Vidare presenteras det aktuella regelverk som frigör svenska små aktiebolag av 

revisionsplikten samt vilka för- och nackdelar medföljer lagändringen enligt svenska 

myndigheter. I problematiseringen läggs fokus på de företag som trots slopandet av 

revisionsplikten fortsätter att anlita revisor idag. Därefter ges överblick över tidigare studier 

som studerat faktorer som påverkar frivillig revision samt argument till varför uppfattningen 

om frivillig revision bland småföretag kan variera från land till land. Slutligen introduceras 

studiens syfte och frågeställning. Avgränsningar presenteras i slutet av kapitlet. 

1.1. Bakgrund 

Revision innebär att på ett professionellt skeptiskt sätt kunna granska, bedöma och uttala sig 

om företags årsredovisning, bokföring samt förvaltning. Genom en opartisk granskning 

försäkrar revisor företagets intressenter om att företagets finansiella rapporter innehåller korrekt 

information om företagets finansiella ställning. Revisor intygar samtliga intressenter även i att 

företag inte undanhåller en viktig information från företagets intressenter som kan påverka 

deras beslutfattande baserade på företagets upplysningar. Revision ger således en trygghet åt 

företagets intressenter och anses därför vara en förutsättning för att alla parter i samhällets 

ekonomiska sfär ska fungera väl i förhållande till varandra (FAR, 2006). Revision är således 

till stor nytta för ägare som utan en full tillsyn i företagets operativa verksamhet måste förlita 

sig på revisionsberättelsen för att kunna fatta ekonomiska beslut. Revisor kan också vara till 

hjälp för företagets verkställande direktör och styrelse genom att dela med sig viktiga 

synpunkter i ekonomiska frågor och uppmärksamma ineffektiviteten i företaget som behöver 

att åtgärdas som annars hade inte upptäckts. Dessutom ger revisor en ökad tillit till företaget för 

kreditgivare och staten genom att säkerställa att företaget kan betala sina skulder tillbaka och 

att inga tillgångar är undantagna (FAR, 2006).   

 

Revision kan vara dock kostsamt, särskilt för småföretag. För att minska de administrativa 

kostnader som framkommer på grund av revision beslutade därför regeringen att se över regler 

gällande revisionsplikten för småföretag genom ett särskilt utredningsuppdrag som resulterade 

i delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (Statens Offentliga 

Utredningar [SOU] 2008:32) i mars år 2008. Utredningen föreslog bland annat att 96 procent 

av svenska aktiebolag ska frigöras från obligatorisk revision (SOU 2008:32). Enligt 
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utredningen uppgick den genomsnittliga kostnaden för revisorsarvode i ett aktivt aktiebolag 

med en nettoomsättning som understiger tre miljoner kronor och med högst tre anställda till 15 

000 kronor i år, vilket ansågs som en ganska hög kostnad för småföretag. Minskningen av 

revisionskostnader i småföretag överensstämde även med Europeiska kommissionens önskan 

att minska den administrativa bördan på små europeiska företag fram till år 2012 (SOU 

2008:32). Europakommissionen föreslog därför att genom gemensamma insatser i delstaterna 

minska företagens administrativa börda med 25 procent, som kommer att föranleda till mer 

konkurrenskraftiga företag vilket i sin tur kommer att stimulera Europas ekonomi. Den nya 

lagändringen gick således i rad med förenklingen i lagen i andra europeiska länder samtidigt 

som den gjorde svenska företag mer konkurrenskraftiga (SOU 2008:32). 

 

Den 14 april 2010 röstade regeringen för att revisionsplikten skulle avskaffas (Regeringens 

proposition 2009/10:204) och den 1 november 2010 trädde det nya regelverket i kraft (SOU 

2008:32). Revisionen avskaffas dock inte automatiskt, utan de företag som önskar att välja bort 

revisor måste fatta ett beslut och registrera sitt beslut hos Bolagsverket samt genom att ange att 

bolaget inte ska ha en revisor i bolagsordningen (Aktiebolagslagen [ABL], SFS 2005:551). Med 

små aktiebolag menas bolag som inte överstiger två av tre kriterier under de två senaste åren: 

− mer än tre anställda, 

− mer än 1 500 000 kronor i balansomslutning och 

− mer än 3 000 000 kronor i nettoomsättning (Aktiebolagslagen [ABL], 9 kapitel §1). 

Dessa kriterier ansågs vara passande då kriterierna är lätta att tillämpa och svåra att manipulera. 

Gränsvärdena var också lägre än EU:s högsta tillåtna gränsvärden vilket skulle underlätta 

justering av svenska kriterierna vid en eventuell lagändring. Utredaren menade att antagna 

gränsvärdena gjorde det möjligt att jämföra svenska företag med företag i andra länder (SOU 

2008:32), vilket är tveksamt då svenska gränsvärden skiljer sig mycket åt gränsvärden i andra 

europeiska länder (Federation of European Accountants [FEE], 2016). 

 

Förändringen i lagen har dock haft några nackdelar. Först och främst minskade 

revisionsbyråernas kunddatabas med den nya lagstiftningen (SOU 2008:32). Enligt 

Riksrevisionens granskningsrapport “Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en 

reform som kostar mer än den smakar” har tillväxten i företag utan revisor minskat trots 

kostnadsbesparingen (Riksrevisionen [RIR] 2017:35). Fler och fler företag inom branscher med 
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hög risk för ekonomisk brottslighet har valt bort revisor, vilket i samband med avtagande 

tillväxt kan tyda på ett ökat skatteundantag än tidigare. Ekobrottsmyndigheten rapporterade 

också om ett ökat antal ekobrott. Sammanfattningsvis hävdade Riksrevisionen om att reformen 

har försvårat möjligheterna för myndigheterna att upptäcka brott och därför återföring av 

revisionsplikten rekommenderas (RIR, 2017:35). Däremot nämnde rapporten även om att 

Skatteverket inte vet om skattefelen beror på lagändringen. Kvaliteten i redovisnings- och 

beskattningsunderlaget har inte heller kontrollerats av myndigheten. Rapporten visades också 

att reformen har positivt gynnat aktiebolagsformen då fler bolag har bildats samt att 

prisutvecklingen på redovisnings- och revisionstjänster har stagnerat (RIR, 2017:35). Trots en 

informativ rapport utifrån revisorernas och myndigheternas perspektiv har rapporten inte tagit 

upp företagarnas syn på den nya regleringen samt att en del av företag som har påverkats av 

slopade revisionsplikten väljer att anlita revisor idag. 

 

1.2. Problemdiskussion 

I dagsläget finns det 628 284 registrerade aktiebolag i Sverige (tabell 1.1). Bland dessa bolag 

har 423 562 bolag revisorsförbehåll (tabell 1.1), vilket betyder att dessa bolag inte uppfyller 

mer än ett av tre kriterier under de två senaste åren för obligatorisk revision. Av dessa bolag 

med revisorsförbehåll har 392 684 företag valt bort revisor (tabell 1.1), medan resterande drygt 

30 000 företag valt att anlita revisor. Som det har nämnts tidigare väljer företag bort revisor för 

att kunna minska de administrativa kostnaderna. Motiven bakom frivillig revision är dock inte 

lika solklara. 

 

Tabell 1.1 Andel aktiebolag utan revisor (Edwall, 2020)1

 

 

Småföretag är en viktig källa för skapandet av arbetstillfällen (Ojala, Collis, Kinnunen, Niemi 

& Troberg, 2016). I EU representerar små och medelstora företag 92 procent av näringslivet 

och tillhandahåller 29 procent av arbetsplatser. Dessutom beaktas småföretag som nyckeln för 

 
1 Maria Edwall, e-postkonversation med analytiker på Bolagsverket, 1 april 2020. 



4 

 

att säkerställa ekonomisk tillväxt, innovation, jobbskapande och social integration i 

Europaområdet. Småföretag har inte bara en ekonomisk betydelse för samhället utan de utgör 

även en stor del av revisionsbyråers kundbas (Ojala et al., 2016). 

 

Frivillig revision bland småföretag har väl diskuterats i olika länder. Collis, Jarvis och Skerratt 

(2004) samt Collis (2005, 2012) har dedikerat artiklar till att studera revisionsplikten i 

Storbritannien. Bland annat koncentrerades författarna på att studera om hur ökning av 

gränsvärdena hade påverkat efterfrågan på frivillig revision bland brittiska företag. Studien från 

år 2004 visade att 63 procent av brittiska företag skulle anlita revisor även om företagen inte 

uppfyller kriterier för obligatorisk revision, det vill säga att enligt småföretagare är fördelar med 

revision större än kostnader. Revision visade sig vara av stor betydelse i reglering av relationer 

mellan företagsägare samt kreditgivare (Collis et al., 2004). Senare studier har bland annat visat 

att företagsledares tror på att revision förbättrar kvalitet på företagets finansiella rapporter och 

relationer med kreditgivare och därför kommer småföretag att efterfråga revision trots att de 

uppfyller kriterier för frivillig revision (Collis, 2005, 2010, 2012). En finsk studie har fokuserat 

på att studera om frivillig revision är direkt beroende av företagets storlek (Knechel, Niemi och 

Sundgren, 2008). Studien har kommit fram till att komplexitet inom företaget som ökar med 

nettoomsättning och antal anställda är en faktor som påverkar efterfrågan på frivillig revision 

(Knechel et al., 2008). En annan finsk studie har studerat outsourcing av redovisningstjänster 

som leder till informationsasymmetri mellan företagsledare och revisionsbyrån och dess 

påverkan på frivillig revision. Studien har också funnit att extra tjänster som redovisningsbyråer 

erbjuder såsom skattehjälp reducerar efterfrågan på frivillig revision hos små finska företag 

(Niemi, Kinnunen, Ojala och Troberg, 2012). En tysk studie som är baserad på 405 tyska 

småföretag har visat bland annat att proportionen delägare som inte är involverade i företagets 

verksamhet och därmed har mindre insyn i företagets finanser ökar sannolikhet för frivillig 

revision (Weik, Eierle och Ojala, 2018) 

  

Sammanfattningsvis har samtliga studier givit en någorlunda förklaring till varför småföretag 

anlitar revisor trots avskaffandet av revisionsplikten. Studierna har fokuserat på 

agentförhållanden mellan företagsledare och företagsägare samt företagsledare och företagets 

intressenter. Genom tillämpningen av agentteori framkommer det tydligt att revisionen 

förbättrar relationen mellan alla parter och bidrar till en gynnsam miljö inom företagen. Dessa 

undersökningar är dock inte applicerbara i den svenska kontexten, då begreppet småföretag 

skiljer sig mycket åt i olika länder. Undersökningar genomförda i Storbritannien, Tyskland och 
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Danmark är baserade på företag med mycket större nettoomsättning, antal anställda samt 

balansomslutning (Tabell 1.2). Därmed är skillnader mellan små och stora företag betydligt 

stora och fundamentala för att kunna generalisera resultaten från studier genomförda på stora 

företag på småföretag (Langli & Svanström, 2014). 

  

Tabell 1.2 Gränsvärdena för frivillig revision i europeiska länder (Federation of European 

Accountants [FEE], 2016) 

 

 

Utöver det kan traditioner och lång historia av revisionsplikt påverka företagets val av frivillig 

revision (Weik et al., 2018). Forskaren visar det genom att exemplifiera små företag från 

Storbritannien som under lång tid haft revisionsplikt. Efter att kravet på revision har lyfts upp 

fortsätter en del av små företag med frivillig revision, vilket kan antas bero på att fler företag 

anser fördelar med revision samt är vana vid att revideras frekvent (Weik et al., 2018). Medan 

Tyskland, som exempel, har haft frivillig revision för en lång period av tid och endast sedan år 

2000 har Tyskland infört obligatorisk revision för företag som överstiger de högst tillåtna 

gränsvärdena i EU. Detta har föranlett till att endast tolv procent av de undersökta företagen 

hade valt frivillig revision i Tyskland (Weik et al., 2018), vilket är ett mycket mindre tal i 

jämförelse med 63 procent i Storbritannien (Collis et al., 2004). Ur ett historiskt perspektiv 

efterliknar Sverige Storbritanniens reglering av revisionsplikten för småföretag. Sverige har 

haft revisionsplikt för alla aktiebolag sedan 1987 (Carrington, 2014). Endast år 2010 blev 

Sveriges minsta företag ej revisionspliktiga. Trots det efterliknar svensk statistik (tabell 1.1) 

mer den tyska siffran (Weik et al., 2018). Detta kan anses vara en till anledning till att det inte 

går att jämföra Sverige med andra europeiska länder. 

 

Bristen av forskning på den svenska kontexten leder till ett kunskapsgap som är av intresse att 

studera. Anledningen till att det är viktigt att studera små företag är att småföretag är en viktig 

källa för skapandet av arbetstillfällen (Ojala, Collis, Kinnunen, Niemi & Troberg, 2016). I EU 
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representerar små och medelstora företag 92 procent av näringslivet och tillhandahåller 29 

procent av arbetsplatser. Dessutom beaktas småföretag som nyckeln för att säkerställa 

ekonomisk tillväxt, innovation, jobbskapande och social integration i Europaområdet. 

Småföretag har inte bara en ekonomisk betydelse för samhället utan de utgör även en stor del 

av revisionsbyråers kundbas (Ojala et al., 2016). 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att studera vilka faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig 

revision hos små aktiebolag i Sverige. Ambitionen för denna studie är därför att besvara den 

följande frågeställningen:  

Vilka faktorer påverkar efterfrågan på frivillig revision hos små aktiebolag i Sverige? 

1.4. Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att undersöka faktorer som påverkar valet av extern revisor i ej 

revisionspliktiga aktiebolag, det vill säga de företag som endast uppfyller ett av kriterierna i 

Aktiebolagslagen kapitel 9 §1. Företag som ingår i koncern exkluderas från den studerade 

populationen samt de företag som saknar fullständig information om företags nettoomsättning, 

balansomslutning och antal anställda under år (2017–2018). Från undersökningen uteslutas 

även nystartade företag. Det valet gjordes eftersom nystartade bolag antas sakna uppfattning 

om vilka fördelar och nackdelar revision kan bidra med. Dessa bolag exkluderas också på grund 

av avsaknaden av företagsinformation för de två senaste åren. 

 

En ytterligare faktor som studien inte tar hänsyn till är företags ägandeförhållanden. Collis, 

(2005), Weik et al., (2018) och Ojala et al., (2016) delar företag i två kategorier: familjeägda 

och icke-familjeägda. Den uppdelningen av företag behandlas inte här. Studien beaktar inte 

heller vilken specifik revisionsbyrå företag väljer och vilka faktorer som påverkar just det valet 

som studerades av Dedman et al., (2014) samt Ojala, Collis, Niskanen, Pajunen, (2014). 

Sambandet som har studerats av Ojala et al., (2016) gällande frivillig revision och företags 

planer att växa kommer inte heller att undersökas i denna studie. Fokuset ligger istället på 

revision i sin helhet.   
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2. Teoretisk referensram och hypotesformulering  

Detta kapitel inleds med en beskrivning av litteratursökning, vilka nyckelord som använts för 

att hitta relevanta artiklar samt vilka databaser som prioriterats. Därefter presenteras tidigare 

forskning inom frivillig revision samt agentteori som forskningen byggs på. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning av presenterade teorier samt hypotesbildning. 

2.1. Litteratursökning: nyckelord och databaser  

En systematisk litteraturöversikt har gjorts i syftet att hitta relevanta vetenskapliga artiklar samt 

böcker, rapporter, lagtexter och andra publikationer som ansetts vara relevanta för denna studie. 

De databaser som använts för att hitta vetenskapliga artiklar är Summon Högskolan Kristianstad 

samt Google Scholar. Nyckelord som använts i samband med litteratursökningen är: voluntary-

audit, demand-for-voluntary-audit, audit-choice, development-of-audit, audit-in-small-firms, 

audit-in-private-firms. Först har sökningen gjorts endast bland vetenskapliga artiklar, främst på 

engelska för att öka antal träffar på det relevanta för studiens forskningsområde. Det valet har 

gjorts även för att få en bättre bild av regleringar gällande revisionsplikten samt företags 

inställning till slopandet av revisionen i olika länder. Det har också genomförts en 

sökningsprocess med nyckelord på svenska som inte gav några träffar. Det kan bero på att det 

inte har genomförts en svensk studie om revisionsplikten för små aktiebolag och/eller att 

forskningsstudier inte är publicerade. Ett problem som vi har stött på var missvisande rubriker 

som fördröjde tiden för att hitta relevanta artiklar. 

 

Efter att vi har hittat ett par relevanta artiklar sökte vi på hänvisningar till källor presenterade i 

artiklarna. Detta har gjorts i syfte med att hitta fler relevanta artiklar samt att hitta de 

originalkällor som användes i artiklarna för att skapa en bättre förståelse för studiens ämne. För 

att kunna få en övergripande bild av de relevanta artiklar som lästes sammanfattades artiklarna 

i ett dokument. Sammanfattningen gjordes i form av en tabell där det presenterades artikelns 

år, kontext, geografiskt område som artikel omfattar, hypotesbildning och slutsatser. Sedan har 

samtliga artiklar sammanfattats i en textform och presenterats i nästa avsnitt. Vidare har en 

sökning gjorts för att hitta EU-direktiv gällande frivillig revision samt statlig utredning om 

avskaffande av revisionsplikten för småföretag. För att få en bättre uppfattning om studiens 

uppbyggnad har en ytterligare sökning gjorts bland tidigare uppsatser för att hitta ett 

forskningsgap och på det viset kunna differentieras från tidigare studier. Resultatet av denna 

sökning har visat ett antal kandidatuppsatser som är skrivna efter avskaffandet av revision för 



8 

 

små företag. Studien skriven Alfredsson och Thuvesson (2018) har undersökt bland annat 

värdet av revision ur olika perspektiv. Andersson och Englund (2014) har fokuserat på ett antal 

faktorer såsom redovisningskvalitet, kostnad samt kreditgivare, leverantörer, kunder och 

skattemyndigheter. Harr och Hansson (2017) har undersökt faktorer som kännetecknar företag 

som väljer frivillig revision. Den teoretiska litteratur som används är Deegan & Unerman 

(2011) och Carrington (2016). 

 

2.2. Litteraturgenomgång:  Behov av revision 

Företags val av frivillig revision kan bero på olika anledningar. Många tidigare studier har 

genomförts i olika länder för att undersöka de faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig 

revision hos småföretag. Vissa företags beslut om frivillig revision beror på kostnads- eller 

kvalitetstillsyn, eller både och (Knechel, et al., 2008). Att anlita en revisor medför extra 

kostnader för småföretag. Trots det väljer företagen att ha revisor på grund av mångfald av 

fördelar med revision. Revisionen bör välkomnas av anställda och ledningen eftersom det är en 

oberoende granskning av deras arbete som återspeglas i årsredovisningen (Mustapha & Yaen, 

2013). 

 

Efter att Storbritannien har ökat gränsvärdena för frivillig revision har det skapat en diskussion 

om storlekskriterier som används i företagslagstiftning är tillräckliga och lämpliga för mätning 

av fördelar med revisionen för små företag. Collis et al., (2004) har därför undersökt 

bakomliggande faktorer som påverkar små företags val av frivillig revision i den brittiska 

kontexten. Författarna har genom olika test konstaterat att enbart nettoomsättning är ett 

tillräckligt mått för att mäta efterfrågan på frivillig revision hos småföretag. Företagsstorleken 

har dock visat sig vara mindre viktig än företagsägares uppfattning om fördelar med revision 

gällande förbättrad kvalitet på finansiell information. Författarna har också kommit fram till att 

frivillig revision tillhandahåller internkontroll samt förbättrar relationer mellan företag och 

långivare. Liknande resultat har uppnåtts i studien genomfört av Collis (2005). Författaren har 

kommit fram till att företagsägares uppfattning om fördelar med revision samt 

informationsasymmetrin inom företaget är avgörande faktorer för efterfrågan på revision. 

 

Studien skriven av Niemi et al., (2012) har undersökt faktorer som påverkar företagsägares 

beslut om att anlita revisor i små företag. Författarna har testat om de resultat som uppnåtts av 

Collis et al., (2004) är tillämpbara i andra europeiska länder genom att genomföra en survey på 



9 

 

412 små finska företag. Det har även testats om efterfrågan på frivillig revision ökar i företag 

som anlitar externa redovisningsekonomer, samt om den är påverkad av relationer mellan ägare 

och företagsledare. Resultatet från denna studie har visat sig överensstämma med Collis et al., 

(2004) gällande sambandet mellan företagsstorlek och ökad efterfrågan på frivillig revision. 

Författarna har också bevisat att företagsägarens uppfattning och revisionens förmåner positivt 

påverkar valet av frivillig revision samt att långivare har också påverkan på företagets val att 

bli reviderat. Niemi et al., (2012) har också kommit fram till att företagets behov av revision 

ökar som resultat av agentrelationer mellan företaget och den externa redovisningsbyrån.  

 

Vidare presenterar Knechel et al., (2008) bevis på att revision gynnar effektiviteten i företaget. 

Studien har genomförts på 2333 finska företag och visar att efterfrågan på revision beror på 

komplexitet inom företaget som är direkt proportionell till företagets storlek. Författarna menar 

att i de minsta företagen täcker revisionen behovet av den interna kontrollen och förbättrar 

kvaliteten på information i finansiella rapporter. En ytterligare fördel med revisionen är att den 

minskar kapitalkostnader genom att reducera informationsasymmetri mellan företaget och 

långivare (Knechel et al., 2008).  

 

För att kunna hitta skillnader i drivkrafter som ligger bakom efterfrågan på frivillig revision i 

Storbritannien och Danmark har Collis (2010) genomfört en komparativ studie. Författaren har 

ännu en gång konstaterat att företagsstorlek mätt i nettoomsättningen kan förutsäga företags 

efterfrågan på revision. Forskaren har också kommit fram till att företagsägare i både 

Storbritannien och Danmark anser att nyttan med revisionen är större än kostnad. Det har visat 

sig att revisionen förbättrar agentrelationer inom företaget vilket minskar informationsrisk, 

inneboende risk och kontrollrisk. I Danmark har det även påvisats att revision bidrar till 

förbättrad relation mellan företag och kreditgivare (Collis, 2010). 

 

Collis (2012) har presenterat resultat för en kvantitativ studie genomförd på 592 små brittiska 

företag, där de olika faktorer som påverkar företags val av frivillig revision delats upp i tre 

kategorier: kostnadsfaktorer, agentfaktorer och managementfaktorer. Med kostnadsfaktorer 

avser Collis (2012) företagsledares uppfattning om revisionskostnader i förhållande till 

företagets storlek. Författaren menar att företag med nettoomsättning som understiger ca 12 500 

000 SEK anser att revisionskostnad på ca 12 500 SEK per år är orimlig. Med agentfaktorer 

betecknar författaren vikten av revision när företag vill verka legitim för aktieägare och andra 

användare av företagets finansiella information. I managementfaktorer inkluderar Collis (2012) 
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faktorer som företags ålder, behov av rådgivning och behov av intern kontroll som positivt 

påverkar valet av frivillig revision. Författaren har kommit fram till att bland alla faktorer har 

företagets nettoomsättning det starkaste sambandet med efterfrågan på revision. 

Redovisningsekonomens råd att anlita revisor påverkar också efterfrågan på revision. 

Företagsintressenter som långivare och investerare har också påverkan på efterfrågan. 

En kvalitativ studie har genomförts i Malaysia av Mustapha & Yaen, (2013) som har studerat 

vilka fördelar med revision avser småföretagare. I artikeln har forskarna kommit fram till att 

efterfrågan på revision beror på företagsledares uppfattning om kostnad och nytta avseende 

revision samt antal anställda. Det har också visat sig att företagsägare anser att frivillig revision 

bidrar till förbättrad kvalitet på årsredovisning (Mustapha & Yaen, 2013).  

 

Dedman et al., (2014) som har undersökt bestämmande faktorer av frivillig revision i 6274 små 

brittiska företag skriver att efterfrågan på revision ökar i de företag som har högre 

agentkostnader, som ökar med företagsstorlek, komplexitet och antal ägare. Resultatet av 

studien indikerar på att efterfrågan ökar när företag är mer riskfyllda och vill skaffa kapital samt 

när företag är intresserade av mångfald av tjänster som revisorer erbjuder förutom revision. 

Utöver det hittar författarna bevis på att företag som har haft revisor innan avskaffningen av 

revisionsplikten för småföretag infördes är mer troliga att fortsätta med frivillig revision. 

 

Ojala et al., (2016) har genomfört en studie på finska företag i syfte att upptäcka faktorer som 

påverkar efterfrågan på frivillig revision i mikroföretag. Resultatet visar att efterfrågan beror 

på ledningens önskan att säkerställa försörjningstrygghet för leverantörer samt att öka 

trovärdighet för finansiella rapporter för skattemyndigheter. Behovet av revision ökar även när 

företaget växer och har fler antal ägare och minskar när företag har dålig ekonomi. 

 

Efterfrågan på revision har nyligen presenterats i en kvantitativ studie i den tyska kontexten. 

Utöver det som bevisats av tidigare nämnda författare har Weik et al., (2018) konstaterat att 

frivillig revision är mer dominerande i de företag där ägarna inte är involverade i den dagliga 

verksamheten. Författarna menar att efterfrågan på revision ökar exempelvis i dotterbolag, 

vilket tyder på att antal delägare positivt påverkar valet av frivillig revision. Weik et al., (2018) 

har också kommit fram till att efterfrågan på frivillig revision i Tyskland är mindre än i andra 

länder som haft obligatorisk revision under en längre period.  
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2.3. Agentteorin 

Faktorer som förklarar varför företag frivilligt anlitar en revisor härleds till agentteori. Forskare 

som Collis (2004, 2005, 2010, 2012), Dedman et al., (2014) och Ojala et al., (2016) inleder sina 

studier med resonemangen kring hur revision förbättrar relationer inom företaget och relationer 

mellan företaget och externa intressenter. Samtliga författare menar att revision kan även 

minska kostnader som uppstår på grund av agentrelationer. För att kunna förklara dessa 

samband används agentteorin.  

 

Agentteorin beskriver ett förhållande mellan en principal som anställer en agent för att ta beslut 

för principalens räkning (Jensen & Meckling, 1976). Inom ett företag kan företagsägare anses 

vara principal och företagsledare och andra medarbetare som är inblandade i företagets 

operativa verksamhet kan anses vara principalens agenter. Utanför ett företag definierar Power 

(1999) en principal som den personen som är långt borta från ledningens handlingar och inte 

kan verifiera dem. Det kan till exempel vara externa aktieägare, långivare och kreditgivare. 

Informationsasymmetri kan också finnas hos interna aktieägare om de saknar nödvändig 

kompetens för att tolka finansiell information (Collis, 2005). Agentrelationen appliceras på 

företag först när företaget expanderar och kontroll över företagets verksamhet och ägande av 

företaget separeras. Företagsägare, principal, överför beslutfattande roll till företagsledare, 

agenten. Företagsledaren har då en bättre insikt i företagets ekonomiska ställning och 

företagsägarna är tvungna till att förlita sig på agenten. Gapet som bildas mellan 

företagsledningen och företagsägaren uppstår på grund av informationsasymmetri (Carrington, 

2014).  

 

Ett annat problem som existerar inom ett aktiebolag är en intressekonflikt. En intressekonflikt 

illustrerar företagsledares avsikt att agera i sitt eget intresse, vilket innebär att företagsägarens 

avsikt om hur företaget ska styras negligeras. Det leder till ökade agentkostnader. 

Agentkostnader utifrån ledningsperspektivet uppstår först när ägarna försöker att sammanställa 

deras intresse med ledningens. För att kunna säkerställa att företagsledare agerar i 

företagsägares intresse sätts en premie som är en kompensation om företagets potentiella vinster 

förloras. Agentkostnader uppstår även mellan ägare och långivare, när företaget är i behov av 

externt kapital (Jensen & Meckling, 1976). Collis et al., (2004,) och Collis (2010, 2012) 

förklarar att revisor kan bidra till att minska agentkostnader genom att upptäcka fel i företagets 

redovisning och därmed minska inneboende risk. Utöver det har revision en positiv påverkan 
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på kontrollrisk som är sammankopplad med effektivisering av internkontroll i företaget i 

samband med revision (Collis, 2012). Sammanfattningsvis menar samtliga författare att 

agentteorin förklarar hur en opartisk granskning utförd av en tredje part kan förbättra relation 

inom och utom företaget. Revision minskar även informationsassymmetrin och på det viset 

minska kostnader för företaget. 

2.4. Hypotesformulering 

I följande avsnitt presenteras studiens hypoteser. Formulering av hypoteserna stöds med hjälp 

av tidigare studier inom samma forskningsområde i kombination med agentteorin som har 

diskuterats i tidigare avsnittet. Eftersom studiens syfte är väl omdiskuterat i tidigare studier kan 

argumentation från tidigare studier implementeras på denna studie. 

2.4.1. Företagsstorlek  

Som det har nämnts i tidigare avsnitten är den främsta anledningen till att småföretag undantas 

från den obligatoriska revisionen är önskan att minska kostnadsbördan i form av 

revisionskostnader som faller oproportionerligt på små företag. Med detta menas att under en 

viss företagsstorlek överstiger revisionskostnader nyttan med revision. Därför blir det naturligt 

att studera om företags antagande gällande nyttan med revision växer i förhållande till 

företagsstorlek. 

 

Utredningsgruppen som föreslog de svenska gränsvärdena för revisionsplikten ansåg att antal 

anställda är det mått som bäst karakteriserar de företag som får mest nytta av revision. När 

företaget har mer än tre anställda är det ett tecken på att företaget önskar att växa eller med 

tiden bli sålt till ett annat företag menar utredningsgruppen (SOU 2008:32). Sådana företag är 

i ett större behov av att organisera sin redovisning på ett tillförlitligt sätt samt att få rådgivning 

med skatter och att få hjälp med deklarationer. Utredningen ansåg därför att företag som har 

mer än tre anställda kommer att fortsätta anlita revisorn för att få den hjälpen som de är vana 

vid att få trots slopade revisionsplikten (SOU 2008:32). En finsk studie kom fram till samma 

slutsats, det vill säga att med antal anställda ökar komplexiteten inom företagen. Forskaren 

menar att ett ökat antal underordnade kan minska effektivitet inom företaget och ökar behovet 

av ökat internkontroll, vilket uppnås med revision (Knechel et al., 2008). Därför har företag 

med mer större antal anställda ett incitament att efterfråga revision trots en slopad 

revisionsplikt. 
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Det andra mått som antas avgöra vilka företag har större behov av revision är nettoomsättning. 

Enligt utredningen krävs det att ett företag har minst en miljon kronor i nettoomsättning för 

varje anställd om företaget inte ska gå med förlust (SOU 2008:32). Collis et al., (2004) och 

senare Collis (2005) har studerat sambandet mellan frivillig revision och företags årliga 

nettoomsättning och kommit fram till att med en högre nettoomsättning ökar behovet av 

revision. En hög nettoomsättning är direkt proportionell mot företagets komplexitet. Därför ger 

revision större nyttan för företagsledningen genom att reducera internrisk och 

kreditkostnaderna (Collis, 2005).  Ett till argument som talar för ett positivt samband mellan 

nettoomsättningen och efterfrågan på revision presenterar Tauringana & Clarke, (2000). 

Forskarna menar att behovet av revision ökar med företagets storlek. Högre omsättning innebär 

fler transaktioner och större risk för misstag i bokföringen. Det ökar behovet för en opartisk 

granskning av företagets finansiella information av den som har erfarenhet och kompetens att 

förstå företagets verksamhet och dess transaktioner (Tauringana & Clarke, 2000). Dessutom 

kan transaktioner bli mer komplexa (Mustapha & Yaen, 2013). Det är också viktigt att 

poängtera att revisionskostnader är en avgörande faktor för småföretag att avbryta revisionen. 

Utöver revisionsarvodet ökar revisionskostnader på grund av övertid vid preparationer inför 

revisionen. Kostnaden för revision ökar ytterligare om redovisningstjänster och 

revisionstjänster utförs av olika byråer. En till faktor som kan påverka revisionskostnader är 

ökad antal nya internationella redovisnings- och revisionsstandarder. Därför kan endast företag 

med hög nettoomsättning klara av dessa höga kostnader (Collis, 2010). 

 

Balansomslutning är det sista av de tre mått som avgör om ett företag kan undgå revisionen. Ett 

flertal studier har studerat sambandet mellan företagsstorlek mätt i balansomslutning och 

frivillig revision för att se om efterfrågan på frivillig revision kan kopplas till företagets 

balansomslutning (Collis et al., 2004, Collis 2005 och Collis 2012). Det finns dock inga bevis 

på att företagets balansomslutning kan vara en avgörande faktor för företaget att efterfråga 

frivillig revision. För att kunna avgöra om företagsstorlek kan vara en bestämmande faktor för 

ett företag att efterfråga frivillig revision bildas studiens första hypotes: 

Hypotes 1: Företagsstorlek mätt i nettoomsättning, balansomslutning och/eller antal anställda 

kan påverka företags efterfrågan på frivillig revision.  

2.4.2. Förmåner med revision enligt företagsledare  

Collis et al., (2004) konstaterar att utöver företagets storlek är företagsledarens uppfattning om 

fördelar med revisionen en avgörande faktor för frivillig revision. Därmed kan förmåner med 
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revision ha olika betydelser för olika företag. En opartisk granskning erbjuder företag förbättrad 

kvalitet på finansiella rapporter samt förser en internkontroll. Mustapha & Yaen (2013) 

diskuterar att småföretag där företagsägare och företagsledare är en och samma person kan 

sakna kunskaper om redovisning, därmed kan företagets bokföring innehålla fel, vilket stämmer 

överens med UC:s rapport från år 2017. Sveriges ledande affärs- och kreditinformationsföretag 

kontrollerar ca 460 000 årsredovisningar från varje år och konstaterar att i de flesta fall upptäcks 

fel i små företag (Damberg, 2017). Tjänster som en revisor erbjuder kan därför vara till stor 

hjälp för småföretagare. Bland annat erbjuder revisorn rådgivning gällande beskattnings- och 

redovisningsfrågor. Behovet av rådgivning är mer distinkt i småföretag där företagsledning 

eller ägare har liten kompetens utanför kärnverksamheten (Ojala et al., 2016). Författarna 

hävdar att revision kan minska risken för konkurs och finansiella problem genom att i god tid 

upptäcka fel inom bokföringen. 

 

Revisorn, som förmodligen har många kunder inom samma bransch samlar in viktiga kunskaper 

och kan passera dessa kunskaper vidare till sina klienter. På det viset, får företag som anlitar 

revisor kunskaper om internkontroll och praxis inom finansiell rapportering som de 

småföretagen annars inte hade tillgång till (Carey et al., 2013). Författarna finner också att 

revisorns professionalism bidrar till positiv påverkan på företagets kultur, styrning och kvalitet 

på företagets finansiella information. Efter slutförd revision redogör revisorn sina insikter och 

kunskaper för företagets ledning och andra intressenter i form av påpekanden och 

förbättringsförslag bland annat gällande finansiell rapportering. Utöver det tillför revisorn 

kunskaper om implementering av nya system och standarder (Carey et al., 2013). 

Sammanfattningsvis menar samtliga författarna att revision vars viktigaste funktion är att 

granska företags finansiella rapporter ger en översikt över bokföringen, minskar risker för fel 

och därmed förbättrar kvalitet på företags finansiella rapporter. Denna diskussion leder till 

studiens andra hypotes:  

Hypotes 2: Företagsledares uppfattning om förmåner med revision kan påverka efterfrågan på 

frivillig revision. 

2.4.3. Ökad trovärdighet för företagets intressenter 

Collis (2005) är övertygad om att företagets ledning anlitar revisor på grund av sin tro på 

specifika fördelar för företaget i form av ett bidrag till ett gynnsamt förhållande inom företaget 

samt med företagets intressenter som konsekvens av minskad informationsasymmetri.  
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2.4.3.1. Ökad trovärdighet hos kreditgivare och skattemyndigheten 

Collis (2005, 2010) skriver att en av de viktigaste mottagarna av småföretags finansiella 

information är långivare. Banker behöver ett underlag för att kunna bedöma om ett företag har 

kapacitet att betala tillbaka sina skulder (FAR, 2006). Eftersom småföretag vid ett eller senare 

tillfälle ansöker om ett lån kan revision anses vara ett pålitligt sätt att intyga om reliabilitet och 

kvalitet på företagets finansiella rapporter (Dedman et al., 2014). Collis et al., (2004) 

presenterar argument för revisionens vikt för småföretag vid lån av extern kapital. Författarna 

menar att revision är en bestämmande faktor för beviljandet av lån. Knechel et al., (2008) 

presenterar liknande resonemang och menar att småföretag vid någon tidpunkt har behov av 

externt kapital. Därför har företag ett incitament att öka trovärdighet för finansiella rapporter 

med hjälp av en opartisk revision. Även Niemi (2012) betonar att agentförhållandet mellan 

företagsledning och kreditgivare är en viktigare driftfaktor av behovet för revisionen än 

agentrelationen mellan ägaren och företagsledningen. Vidare presenterar Seow (2001) bevis på 

att 33 procent av småbolag valde revision på grund av kravet från långivarna. Ett till argument 

presenteras i en tidigare forskning från USA som fann att små företag som frivilligt anlitar 

revisor har en ekonomisk fördel i form av räntebesparing eller förbättrade kreditbetyg (Carey 

et al., 2013). 

 

Collis (2010) har också identifierat att skattemyndigheten är en viktig användare av företags 

finansiella rapporter. Ojala et al., (2016) har genom intervjuer med finska företagare kommit 

fram till att företagsägares tro på att en utomstående revisor kan öka trovärdighet för företagets 

finansiella rapporter för skattemyndigheten. I intervjun påpekar en företagare om att det är 

viktigt att kunna ställa rätta frågor med korrekt formulering för att undvika framtida krångel, 

vilket en revisor kan hjälpa till med. En annan respondent som jobbar för den finska 

skattemyndigheten påstår att trots låga gränsvärden för frivillig revision är skattemyndigheten 

skeptisk inställd gentemot slopad revisionsplikt och därför inte kan lita på företags finansiella 

rapporter som inte är granskade av en revisor.  

Hypotes 3a: Företagsledares önskan att öka trovärdighet hos kreditgivare och 

skattemyndigheten kan påverka efterfrågan på frivillig revision. 

 

2.4.3.2. Ökad trovärdighet hos kunder och leverantörer 

För att kunna existera behöver företag se till att varor och tjänster som är essentiella för 

företagets existens finns tillgängliga. Därmed beror företags försörjningsförmåga på 
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leverantörer. Till skillnad från banker som har en ekonomisk makt över företaget har 

leverantörer ingen rätt att kräva granskning av företagets finansiella rapporter (Ojala et al., 

2016). Leverantörernas makt framkommer genom att kunna stoppa leveransen. Därför kan 

småföretag öka trovärdighet för sin ekonomiska ställning och säkerställa sitt intresse i fortsatt 

samarbete med leverantörer genom en oberoende granskning av en opartisk revisor (Ojala et 

al., 2016). En annan intressent som positivt påverkas av revisionen är företagets kunder. Det är 

viktigt för företaget att kunna säkerställa för kunder sin efterlevnadsförmåga och att företaget 

kommer att fortsätta sköta sina leveranser (FAR, 2006), vilket blir möjligt med en opartisk 

granskning. Detta resonemang leder till följande hypotes:  

Hypotes 3b: Företagsledares önskan att öka trovärdighet hos kunder och leverantörer kan 

påverka efterfrågan på frivillig revision. 

2.4.4. Passiva delägare 

SOU (2008:32) anser att frivillig revision begränsar aktieägarnas insyn i företaget. Utan tillgång 

till en fullständig översikt över företaget blir ägarna tvungna till att förlita sig på information 

presenterad av företagsledare och styrelsen (FAR, 2006). Informationsasymmetri är ett vanligt 

fenomen i stora företag med många externa aktieägare som inte har tillgång till företagets 

fullständiga finansiella information. Dessutom kan informationsasymmetri finnas i små företag 

på grund av antal delägare. Aktieägare som inte deltar i den operativa verksamheten påverkas 

därför negativt av slopad revisionsplikt (FAR, 2006). Collis et al., (2004) argumenterar för att 

informationsasymmetri existerar på grund av människans svaga natur som är opålitlig och 

därför kräver ett kontrollsystem. En opartisk granskning av företagets finansiella information 

uppskattas därför av aktieägarna (FAR, 2006).  

 

Seow (2001) har också kommit fram i sin studie till att ett ökat antal delägare positivt påverkar 

valet av frivillig revision. Författaren menar att separationen mellan företagsägarna och 

företagsledningen kommer att föranleda till att principalen, företagsägaren kommer att vilja stå 

för kostnaden för att övervaka agenten, företagsledaren. Collis et al., (2004) menar att 

företagsledare kommer att välja att stå för revisionskostnader för att minska asymmetrisk 

relation med företagsägare som inte deltar i den operativa verksamheten. Dessutom har Collis 

(2012) argumenterat för att informationsasymmetri ökar när aktieägare inte har de kunskaper 

som krävs för att tolka företagets finansiella information. Niemi et al., (2012) skriver att den 

interna kontrollen i småföretag kan anses vara informell, därför kan extern revision fungera 

som en kontrollmekanism av den interna företagskontrollen. Ojala et al., (2014) poängterar 
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också att agentproblemet uppstår på grund av ojämställdhet bland företagsägare. Weik et al., 

(2018) är i linje med bevis från andra studier konstaterar att en högre andel företagsägare som 

inte är involverade i den operativa verksamheten ökar sannolikhet för frivillig revision. I en 

komparativ studie har Collis (2010) visat att det finns ett starkt samband mellan de två 

variablerna i Storbritannien. Dock kunde författaren inte påvisa sambandet i den danska 

kontexten. Detta resonemang leder till den fjärde hypotesen: 

Hypotes 4: Befintlighet av delägare utan tillgång till företagets finansiella information kan 

påverka efterfrågan på frivillig revision. 

2.5. Sammanfattning av studiens hypoteser  

Nedan presenteras en översikt av drivkrafter bakom efterfrågan på frivillig revision. Modellen 

sammanfattar ovan presenterade hypoteser som byggs på agentteorin och tidigare studier. 

Hypotesprövning medföljer i kapitel 4. 

Figur 1 Drivkrafter för frivillig revision 
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3. Metod 

Kapitlet metod är indelat i två delar: vetenskaplig metod och empirisk metod. Först diskuteras 

studiens deduktiva angreppssätt samt kvantitativa forskningsstrategi. Den empiriska metoden 

inleds med identifiering av målgruppen för studien, studiens tillvägagångssätt för 

datainsamlingen samt distributionen av enkäten. Vidare presenteras en redogörelse för hur 

enkäten konstruerades och hur svaren bearbetades. Till sist presenteras studiens bortfall. 

3.1. Vetenskaplig metod 

I den här delen motiveras valet av uppsatsens forsknings angreppssätt, forskningsfilosofi och 

forskningsstrategi. Studiens vetenskapliga ansats är deduktion och studiens forskningsmetod är 

den kvantitativa metoden. 

3.1.1. Angreppssätt och forskningsfilosofi  

Som det har nämnts tidigare är syftet med studien att kartlägga bakomliggande faktorer som 

påverkar småföretags val att frivilligt revideras. Utgångspunkten i denna studie är tidigare 

studier och agentteorin som förklarar studiens objekt. Studien försöker förklara om det finns 

samband mellan frivillig revision och faktorer som har angetts i tidigare avsnitt (Figur 1). 

Studien har också en objektiv inställning till studieobjektet. Därför anses denna studie ha ett 

positivistiskt synsätt (Denscombe, 2018; Deegan & Unerman, 2011). 

 

I och med att syftet med studien är att undersöka bestämmande faktorer vid valet av frivillig 

revision i svenska småföretag har tidigare studier inom samma forskningsområde studerats. Det 

har visat sig att faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig revision har undersökts tidigare 

av andra forskare både i europeiska länder och utanför Europa. Eftersom de tidigare studierna 

ligger till grund för denna studies utgångspunkt tillämpas följaktligen en deduktiv ansats (Bell, 

Bryman och Harley, 2019). Ett annat skäl till valet av den deduktiva ansatsen är studiens 

uppbyggnad. Faktorer som anses påverka företags val att frivilligt bli reviderade är baserad på 

agentteori. Agentteori har en framträdande roll i denna studie, både som utgångspunkt och som 

slutpunkt. Det innebär att själva teorin inte kommer att utvecklas. Den undersökningen utgår 

från ett tydligt angivet teoretiskt ramverk, som används både för att identifiera faktorer som gör 

att ej revisionspliktiga företag väljer att ha revisor och att ange ett samband mellan faktorer och 

den frivilliga revisionen. Detta går i linje med Linds (2015) definition av deduktivt 



19 

 

angreppssätt. Dessutom har enkätfrågor byggts och formulerats med hjälp av tidigare studier 

(Collis et al., 2004).  

 

Den induktiva ansatsen blev inte tillämplig i den här studien, eftersom forskarens avsikt med 

denna ansats är att skapa en ny teori genom det insamlade empiriska materialet genom till 

exempel observationer eller intervjuer. Det betyder att undersökningar av detta slag kan därför 

sägas vara teorigenererande (Lind, 2015). Av detta skäl och med hänsyn till studiens syfte, 

anses den ansatsen inte vara relevant för denna studie. Den abduktiva ansatsen är inte heller 

lämplig för studiens syfte eftersom avsikten med denna ansats är att utifrån insamlade materialet 

utveckla det teoretiska begreppet som fångar upp och belyser väsentliga egenskaper hos de 

undersökta fenomenen (Lind, 2015). 

3.1.2. Forskningsstrategi  

För att genomföra en vetenskaplig forskning behövs en metod där forskare förbinder 

forskningsfrågorna med de utgångspunkter i den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet som skall användas (Lind, 2015). Metoden är ett centralt element i det vetenskapliga 

arbetet eftersom den är grunden för att forskningsarbete skall kunna utföras på ett systematiskt 

och strukturerat sätt. Metoden är också viktig för att en neutral part ska kunna granska och 

bedöma forskningens tillförlitlighet och trovärdighet hos de resultaten som undersökningen 

kom fram till (Lind, 2015). 

 

Det finns två forskningsmetoder som forskaren kan välja vid insamling av det empiriska 

materialet, den kvalitativa eller den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden används när 

forskare vill undersöka och skapa en djupare och bredare förståelse om ett specifikt ämne 

genom exempelvis intervjuer med öppna frågor. Forskaren genom intervjuer låter respondenter 

prata fritt och utveckla sina tankar för att få så mycket information som möjlig (Denscombe, 

2018). Den kvantitativa metoden innebär en standardiserad insamling av data som ger forskare 

en möjlighet att samla in en stor mängd av data som kan sedan omvandlas till numeriska uttryck. 

Den kvantitativa metoden är därför förknippad med storskaliga studier (Lind, 2015) som syftar 

till att påvisa eller förkasta hypoteser som byggs på redan etablerade teorier (Bell et al., 2019).  

 

Eftersom studien syftar till att studera teoretiska samband som har bildats med hjälp av tidigare 

studier och agentteorin är kvantitativ metod mer passande för studien. Som det tidigare har 

nämnts är studiens syfte att utifrån insamlade data kunna identifiera de faktorer som påverkar 
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valet av frivillig revision som är etablerade i tidigare studier. Studien syftar inte till att utforska 

företagsägarens uppfattning om revision på en mer djupgående nivå. Av det skälet är kvalitativ 

metod mindre lämplig för denna studie. Därför är det rimligt att använda kvantitativ metod 

genom att samla in data genom ett frågeformulär som kan riktas till en stor andel företag och få 

så många svar som möjligt för att kunna sedan generalisera resultatet på populationen 

(Denscombe, 2018). Ett annat skäl är att de flesta studier som har undersökt samma ämne har 

använt sig av enkäter (Collis et al., 2004 samt Collis, 2010, 2012).  

3.2. Empirisk metod 

I det här avsnittet presenteras tillvägagångssättet för insamling av empiri. Vidare presenteras 

urvalsgruppen samt svarsfrekvens och bortfall av deltagare. Sedan beskrivs i avsnittet 

operationalisering beroende och oberoende variabler. Avslutningsvis beskrivs begreppen 

validitet och reliabilitet, sammanslagning av variabler samt etiken. 

3.2.1. Datainsamling 

I syfte att undersöka sambandet mellan frivillig revision och bakomliggande anledningar för 

det valet har en kvantitativ metod använts. Bland flertal olika kvantitativa metoder har en 

webbaserad enkät valts ut. I och med den studien har en stor population är webbaserade enkäten 

till studiens fördel eftersom det går lätt att sprida enkäten via internet och nå avlägsna deltagare. 

Genom internet distribueras enkäter utan fördröjningar, vilket är en viktig faktor, då studien är 

tidsbegränsad och är en definitiv fördel framför en postenkätsundersökning (Denscombe, 

2018). En ytterligare fördel med webbaserade undersökningen är besparing av pengar. Genom 

ett elektroniskt utskick elimineras extra kostnader för frimärken samt kuvert. Utöver det 

minskar påverkan på miljön eftersom vid en webbaserad undersökning försvinner behovet av 

onödig användning av papper samt behovet av resor som hade annars varit oundvikligt om en 

annan metod för datainsamling har använts (Denscombe, 2018). En webbaserad undersökning 

underlättar också kommunikationen mellan oss och våra respondenter, då respondenterna har 

en möjlighet att ställa oss frågor utan tidsfördröjning. Denna metod underlättar även insamling 

och bearbetning av responsen på enkäten. 

 

Den webbaserade enkäten som används i denna studie har konstruerats med hjälp av Microsoft 

form. Denna plattform har föredragits framför de andra möjliga enkätsdistributörerna på grund 

av möjligheten att få ett obegränsat antal svar från respondenter under en obegränsad tidsram 

samt en enkel och fin design av enkäten. En till fördel med Microsoft form kan anses vara 
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företagets namn som är välkänd. Därför kan det antas att respondenterna kan anse länken till 

enkäten vara tillräckligt pålitlig att klicka på och därmed besvara enkäten. Den webbaserade 

enkäten har distribuerats genom e-post. I mejlet skickat till respondenterna har ett meddelande 

inkluderats, där syftet med undersökningen har förklarats och länken till enkäten bifogats. 

 

Innan enkäten kunde distribuerats har populationen i undersökningen bestämts. Populationen i 

denna studie innefattar svenska aktiebolag med slopad revisionsplikt. För att kunna hitta företag 

som inte överskrider gränsvärdena för obligatorisk revision, har en sökning i databasen 

Retriever Business gjorts. Företag som avgör studiens population bör enligt lagen inte ha 

antingen mer än tre anställda eller 3 000 000 SEK i nettoomsättning eller 1 500 000 SEK i 

balansomslutning under de två senaste åren för att undgå revision.  

 

Innan analysen av insamlade data sattes igång har databasen testats för pålitlighet. Det gjordes 

ett stickprov på 20 företag, där företagens antal anställda, nettoomsättning, balansomslutning 

samt närvaro av revisionsberättelsen kontrollerats. Det har visat sig att populationen 

inkluderade företag som uppfyller krav för statlig revision. En ytterligare svårighet som 

upplevdes under sökningsprocessen var ett högt antal företag som matchade angivna 

intervallen. För att kunna fånga upp de företag som överskrider vilken som av gränsvärdena har 

en sökning på företag med maximalt nio anställda och 5 000 000 SEK i omsättning samt 

balansomslutning gjorts. Sökningen har genomförts på svenska bolag. För att minska antalet 

träffar har koncern och andra bolagsformer förutom aktiebolag uteslutits. Den slutliga 

populationen visade sig vara 15 857 företag. Därefter har en Excelfil med de valda företagen 

laddats ned. Filen har inkluderat information om företags nettoomsättning, balansomslutning 

och antal anställda under år 2017–2018. Valet att inte inkludera år 2019 berodde på att fler 

företag inte har publicerat årsredovisning för år 2019 vid den tidpunkten när insamlingen av 

data skedde. Därefter har företag utan fullständig information för år 2017–2018 rensats bort och 

de resterande företagen sorterats baserat på deras nettoomsättning år 2018 från företag med den 

minsta nettoomsättning år 2018 till företag med den högsta nettoomsättningen. Vid sorteringen 

visades det att den nedladdade filen från Retriever Business inkluderade företag som överskred 

de bestämda gränsvärdena, vilket gjorde att endast 7461 företag var passande för denna 

undersökning. Genom rensning av de företag som överskred två av tre gränsvärdena 

kvalitetssäkrades studiens population. 
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3.2.2. Urval 

Urval är ett strategiskt sätt att minska undersökningspopulationen genom en insamling av 

begränsade data som samtidigt är träffsäker och tillräcklig. Urvalet görs i syfte att kunna utföra 

den tänkta undersökningen och spara tid (Denscombe, 2018). Eftersom populationen i denna 

studie innefattar alla svenska små aktiebolag med slopad revisionsplikt, vilket visade sig vara 

ett stort antal företag har därför ett representativt urval använts. Ett representativt urval kan vara 

sannolikt eller icke-sannolikt. Det som skiljer ett sannolikhetsurval från ett icke-

sannolikhetsurval är ett slumpmässigt utväljande från den studerade populationen. Det innebär 

att varje företag har lika stor chans att bli utvalt för undersökningen. Det betyder dock inte att 

vilka som helst företag lämpar sig för undersökningen, utan de företag som ingår i urvalsramen 

passar enligt de angivna kriterierna (Denscombe, 2018). 

 

Efter att populationen var känd och urvalsramen i form av en lista med företag blev tillgänglig 

har urvalsprocessen påbörjats. Med hjälp av Excel-funktionen “SLUMP” har varje företag fått 

en slumpmässig siffra i intervallet mellan 0 och 1. Därefter har företag sorterats efter den lägsta 

tilldelade siffran till den högsta. Valet ansågs vara slumpmässigt eftersom varje företag hade 

lika stor chans att bli utvalt (Denscombe, 2018). Först genomfördes sökning på de 3500 första 

företagen från listan. Det urvalet gjordes i syfte att bespara tid, då det antalet ansågs vara 

tillräckligt stort för att kunna samla in minst 30 passande svar. Antalet 30 företag ansågs vara 

tillräckligt stort för att kunna utföra parametriska test och analys av data för att slutligen dra 

slutsatser och kunna bevisa eller förkasta de formulerade hypoteserna (Pallant, 2016). Om ett 

företags hemsida och därmed företagets mailadress inte kunde hittas genom googlesökning 

gjordes även en sökning på sida hitta.se. Utöver det användes en databas bizzdo.se. Den 

databasen innehåller företags finansiella information och kontaktinformation. Genom att föra 

in varje företagsnamn i sidans sökmotor kunde företags bolagsnummer, förändring i antalet 

anställda, nettoomsättning och balansomslutning kontrollerats en gång till och företagets 

mailadress samlats in. Av 3500 genomförda sökningar kunde endast 484 mailadresser erhållits. 

Samma vecka har enkäten distribuerats och 30 ofullständiga svar erhållits. På grund av den låga 

svarsfrekvensen har ytterligare 2000 företag kontrollerats och 266 enkäter har skickats ut. 

Eftersom en stor del av erhållna svar var ofullständiga eller erhållna från företag som överstiger 

mer än ett kriterium skickades ytterligare 560 enkäter ut. Totalt har det genomförts en sökning 

på 6070 företag, endast 1320 mailadresser har erhållits och 1287 brev med information om 

undersökningen inkluderande länken till enkäten levererats. Efter att alla brev levererades och 
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en påminnelse skickades ut till samtliga respondenter har 117 respondenter fyllt in enkäten och 

endast 44 enkäter var fullständiga. 

 

Den genomförda datainsamlingsprocessen visade sig vara problematisk, komplicerad och 

tidskrävande. Det huvudsakliga problem som vi har stött på var ofullständig och felaktig 

information om företag i Retriever Business, vilket ledde till att vi fick kontrollera varje företags 

nyckeltal för att kunna avgöra om företag var passande för denna studie, det vill säga att företag 

inte uppfyller kraven för obligatorisk revision. Ett ytterligare problem som vi har stött på var 

företags bristande kontaktinformation, vilket har minskat antalet respondenter. Den svårigheten 

med att få tag på småföretag har bekräftats av forskaren och varit ett skäl till att det finns en 

brist på studier som handlar om småföretag. Weik et al., 2018 påpekar i sin studie att forskaren 

troligen väljer att fokusera på större företag för att data för småföretag är svårare att få tag på. 

Den anledningen har också förklarats av Ojala et al., (2016). Forskarna förklarar att bristen på 

stora prov av frivillig revision i småföretag är relaterad till svårigheten med att erhålla data från 

småföretag eftersom det är bara vissa länder som samlar och publicerar detaljerade finansiella 

data för dessa företag. 

3.2.3. Svarsfrekvens och bortfall 

Denscombe (2018) skriver att svarsfrekvenens visar hur många svar en surveyundersökning har 

lyckats samla in från de personer som blivit kontaktade. Det finns ingen tumregel gällande 

vilken svarsfrekvens är acceptabel. Den acceptabla svarsfrekvensen varierar beroende på olika 

metoder som forskare använder sig av. Därmed betonar Denscombe (2018) att det går att 

uppskatta svarsfrekvensen genom att jämföra den med liknande surveyundersökningar som har 

parameter lika den studie som genomförs (Denscombe, 2018).  

 

I denna studie har totalt 129 svar erhållits. Bland 129 svar från respondenter kan endast 82 

enkäter anses vara passande för denna studie. Anledningen till skillnaden mellan det totala 

antalet erhållna svar och de passande är den del av svar som tillhör de företag som uppfyller 

krav på obligatorisk revision, eller de företag som av olika anledningar valde att tacka nej till 

deltagandet i undersökningen. 117 respondenter har fyllt enkäten vilket innebär en 

svarsfrekvens på 9,1 procent. Svarsfrekvensen i denna studie är lik svarsfrekvensen uppnådd i 

studien genomfört av Niemi et al., (2012) och större än svarsfrekvensen på 6,75 procent i den 

tyska studien genomförd av Weik et al., (2018). I jämförelse med studien genomfört av Collis 



24 

 

(2012) som har svarsfrekvensen 14 procent och Collis (2004) som har svarsfrekvensen på 17 

procent kan svarsfrekvensen i denna studie anses vara låg. Den låga svarsfrekvensen kan bero 

på att målgruppen är ointresserad av att delta i undersökningen eller att målgruppen har brist på 

tid. Det kan även bero på att enkäten kunde hamna i skräppost eller att respondenter inte 

tillhörde målgruppen i denna undersökning och valde därför att inte svara på enkäten. 

3.2.4. Operationalisering 

Syftet med denna studie som tidigare nämnts är att utifrån insamlat material identifiera 

bestämmande faktorer hos små svenska företag vid frivilliga valet av revisor. För att kunna 

uppfylla syftet för denna uppsats behövs empiri. Därför har en enkät med lämpliga frågor 

konstruerats. Enkäten innehåller 26 frågor (Bilaga 2) som är uppbyggda på tidigare studier och 

agentteorin gällande de bakomliggande faktorer som tidigare har nämnts (Figur 1). 

Strukturmässigt är enkäten inte indelat efter de olika faktorerna, utan frågorna är utsprida och 

blandade. De flesta frågorna har ett fast svarsalternativ förutom de frågor där respondenterna 

hade möjlighet att ange företagets nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda. Det 

valet har gjorts med avsikt att få tydligare svar och därmed bättre sortering av enkätens 

resultat. Inte alla frågor som ingick till enkäten har använts i undersökningen. Det beror på att 

vid formuleringen av enkäten har fler faktorer planerats att undersökas. Men på grund av en 

begränsad tid för undersökningen och inte tillräckligt många fullständiga svar har det gjort ett 

val att inte gå vidare med preliminärt planerade faktorer. De faktorer som ansågs ha en 

betydande påverkan på småföretags val att frivilligt revideras presenteras i avsnitt 5.4 förslag 

för framtida studier. 

 

För att kunna jämföra insamlade svar från våra respondenter och sedan kunna tolka data 

använder vi oss av operationaliseringen. Operationalisering förklaras av Körner & Wahlgren 

(2015) som ett sätt att omvandla det som inte är mätbart till något som är konkret och mätbar. 

Därför genomförs en undersökning i syfte att hitta ett samband mellan frivillig revision och 

bakomliggande faktorer. Den första frågan i enkäten ställs för att kontrollera om företaget 

revideras eller inte (Bilaga 2). Vidare ställs vissa frågor för att säkerställa att företag är ej 

revisionspliktiga. Därefter följer frågor som ska ge svar på vilka faktorer som påverkar företags 

val av frivillig revision. Nedan presenteras en översikt över enkätfrågor som används för att 

bilda samband mellan en oberoende och beroende variabel (Tabell 3.2). Följande uppdelning 

av variabler är baserad på Collis et al., (2004). 
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Tabell 3.1 Sambandsbildning  

Hypotes Fråga i enkäten 

(beroende 

variabel) 

 Fråga i enkäten 

(oberoende 

variabel) 

Hypotes 1: Företagsstorlek mätt i nettoomsättning, 

balansomslutning och/eller antal anställda kan påverka 

företags efterfrågan på frivillig revision 

 1  4, 6, 8 

Hypotes 2:  Företagsledares uppfattning om förmåner 

med revision kan påverka efterfrågan på frivillig 

revision  

 1  17.1; 17.2; 17.3;  

Hypotes 3a: Företagsledares önskan att öka trovärdighet 

hos kreditgivare och skattemyndigheten kan påverka 

efterfrågan på frivillig revision 

1  17.6 

Hypotes 3b: Företagsledares önskan att öka trovärdighet 

hos kunder och leverantörer kan påverka efterfrågan på 

frivillig revision 

1  17.7 

Hypotes 4: Befintlighet av delägare utan tillgång till 

företagets finansiella information kan påverka 

efterfrågan på frivillig revision 

 1  12 

 

3.2.4.1. Beroende variabel 

Som det har nämnts tidigare syftar denna studie till att undersöka vilka faktorer som påverkar 

efterfrågan på frivillig revision i småföretag. Insamlade data visar dock ingen koppling 

huruvida förändringen i en variabel orsakar en direkt förändring i de andra variabler. För att 

kunna acceptera eller förkasta hypoteser som formulerats i syfte att avgöra bestämmande 

faktorerna har därför kausala samband skapats enligt tabell 3.2. Kausala samband bildas med 

hjälp av en beroende variabel och en eller fler oberoende variabler (Denscombe, 2018). Den 

beroende variabeln är den variabel som påverkas och förändras på grund av den oberoende 

variabeln. Därför anses variabeln “frivillig revision” som en beroende variabel då valet att ha 

revision förändras beroende på vilka faktorer som påverkar företagets beslut att anlita en 

revisor. Det valet representeras i fråga 1 “Revideras ert företag?”, där svaret ja kodas som “1” 

och svaret nej kodas som “0”.  
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3.2.4.2. Oberoende variabel 

Faktorer som påverkar efterfrågan på revision anses vara oberoende variabler (Denscombe, 

2018). Oberoende variabler orsakar förändring i valet att ha revisor i de företag som inte är 

revisionspliktiga. Dessa variabler har testats genom de frågor som ställts till respondenter i 

enkäten. Oberoende variabler utgör fråga 4, 6, 8, 12, och 17. Dessa frågor har konstruerats för 

att sedan kunna bilda ett samband med den beroende variabeln och på det viset kunna förkasta 

eller acceptera studiens hypoteser. 

 

På fråga 4, 6, och 8 kunde deltagarna välja bland flera möjliga alternativ. På det viset uteslutas 

variansen i svaren, vilket underlättar insamling av data, möjliggör jämförelse av 

respondenternas svar samt kodning av variabler (Bell et al., 2019). Det underlättar även 

svarsprocessen för respondenter och minskar tid för ifyllning av enkäten. En nackdel med frågor 

med flervalsalternativ kan vara en begränsning av svarsalternativ där respondenten inte hittar 

ett passande alternativ att välja. Därför har dessa frågor innehållit ett svarsalternativ “annat”, 

där respondenterna kunde ange ett öppet svar.  

 

I fråga 4 ombads respondenterna att ange företagets nettoomsättning år 2018. Den frågan 

tillsammans med fråga 1 “Revideras ert företag” som är den beroende variabeln bildar ett 

samband för att kunna påvisa eller förkasta sambandet mellan företagsstorlek och frivillig 

revision. Svarsalternativet “mindre än 3 Mkr” omfattar företag vars nettoomsättning understiger 

3 Mkr, det vill säga de företag som uppfyller villkor för frivillig revision. Det alternativet 

kodades sedan som 0. Alternativet “mer än 3 Mkr” omfattar företag vars nettoomsättning ligger 

i intervallet 3 - 5 Mkr. Det alternativet kodades som 1. Med samma logik bildades fråga 6 och 

8 där respondenterna ombads att ange företagets balansomslutning år 2018 respektive antal 

anställda år 2018. Svarsalternativ “mindre än 1,5 Mkr” och “mindre än 3 anställda” i respektive 

frågan kodades som 0. Svarsalternativ “mer än 1,5 Mkr” samt “mer än 3 anställda” i respektive 

frågan kodades som 1.  

 

Fråga 12 är en öppen fråga, där respondenterna ombads att ange antal delägare utan tillgång till 

företagets finansiella information. Frågan ställdes i syfte att tillsammans med den beroende 

variabeln representerad i fråga 1 bilda ett samband och kunna påvisa eller förkasta hypotes 4. 

Eftersom antal delägare utan tillgång till företagets finansiella information inte anses påverka 
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sambandet kodades svaren om till dummyvariabel, där 0 representerar 0 antal delägare utan 

tillgång till företagets finansiella information och 1 representerar alla andra svar. 

 

Fråga 17 innehåller 7 påståenden och är utformad med hjälp av en likertskala, där deltagarna 

kunde bedöma påståenden mellan 1 och 5. 1 innebär instämmer inte alls, 2 står för stämmer 

delvis, 3 betyder varken instämmer eller instämmer inte, 4 innebär instämmer i hög grad och 5 

står för instämmer helt. Genom att använda sig av en likertskala kan deltagarnas tankar och 

omdömen omvandlas till siffror och sedan rangordnas på ordinalskalenivån (Denscombe, 

2018). Frågan 17 ställdes för att kunna tillsammans med den beroende variabel testa hypotes 2 

och hypotes 3. Påståenden gällande översikt över bokföring, upptäckande av bedrägeri och 

förbättrad kvalitet på finansiella rapporter testas tillsammans med den beroende variabeln 

“Frivillig revision” för att kunna bevisa eller förkasta hypotes 2. Påståenden gällande ökad 

trovärdighet till finansiella rapporter hos externa intressenter testas tillsammans med den 

beroende variabeln för att kunna påvisa eller förkasta hypotes 3. 

3.2.4.3. Kontrollvariabel  

Kontrollvariabler används i regressionsanalys i syfte att utesluta utfall där ett samband som 

uppstår mellan beroende och oberoende variabler beror egentligen på en annan variabel som 

orsakar samvariationen i analysen (Bell et al., 2019). Eftersom regressionsanalysen inte 

används för att påvisa hypoteserna har kontrollvariabler ett annat syfte i denna studie. Istället 

har kontrollfrågor om företags nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda under de 

två senaste åren inkluderats i enkätundersökningen. Som det har nämnts tidigare syftar dessa 

frågor till att rensa bort de företag som faller för stadgad revision. Land är en till kontrollvariabel 

som används i denna studie. Som det framkommer i syftet gäller denna undersökning endast 

svenska småföretag. Tid anses också vara en kontrollvariabel, då empirin är insamlad under en 

månadsgräns. Eftersom företags inställning till frivillig revision kan ändras över tiden är det 

viktigt att hålla tidsramen för denna studie i åtanken. 

3.2.5. Validitet och Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som mäter kvalitet i en studie (Bell et al., 2019). 

Begreppet validitet eller trovärdighet förklarar relevansen av det insamlade empiriska 

materialet för forskningsfrågan. Det innebär att om forskaren vill uppnå en hög validitet i 

studien skall data som samlas in vara relevanta för problemställningen och studiens syfte (Bell 

et al., 2019). En god validitet står för förmågan att mäta det som ska mätas. Reliabilitet mäter 



28 

 

och förklarar tillförlitlighet i en studie, nämligen i vilken utsträckning resultatet blir detsamma 

om undersökningen upprepas (Denscombe, 2018).  

 

För att utöka studiens validitet har enkäten formulerats i enlighet med enkäten konstruerat av 

Collis et al., (2004). Författaren har använt enkäten för att studera efterfrågan på frivillig 

revision i småföretag i den brittiska kontexten. Dessutom har vi diskuterat enkätfrågor med vår 

handledare och bekräftat att de är tillämpliga och relevanta för att svara på frågeställningen. 

Utöver det har vi skickat enkäten till fem ekonomistudenter för att kontrollera om frågorna är 

förståeliga och tydliga. Till följd av detta skedde redigering i två frågor. Det här testet och 

diskussionen kring enkäten gav oss en försäkran om att enkäten är förståelig och relevant för 

studiens syfte och frågeställning. Dessutom kunde vi identifiera hur lång tid behövs det för att 

besvara frågorna som vi sedan meddelat i mejlet till våra respondenter. Validiteten innebär 

enligt Denscombe (2018) att säkerställa att data inte innehåller några fel på grund av misstag 

vid inmatningen. Därför har datafilerna konstruerats på ett automatiskt sätt, det vill säga inte 

manuellt av oss. Insamlade data har överförts direkt från enkäten till SPSS istället för att varje 

svar överförs manuellt. Med detta har risken för inmatningsfel vid överföring av data 

minskats. Som det har nämnts tidigare var urvalet av företag slumpmässigt, vilket innebär att 

varje företag hade en lika stor chans att bli vald för undersökning. Med syftet att utöka validitet 

i studien har företag som inte har fullständig information om nettoomsättning, 

balansomslutning och antal anställda exkluderats. Utöver det har vi manuellt kontrollerat att 

företag som blev valda för undersökningen inte överskrider kriterierna för revisionsplikten 

innan enkäten skickats ut till dem. Den kontrollen har gjorts genom en granskning av företagens 

nettoomsättning balansomslutning och antal anställda. Dessutom har frågor om 

nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda inkluderats i enkäten. Genom att 

kontrollera svaren på dessa frågor har vi också rensats bort företag som har angivit värdena som 

överskrider kriterierna för frivillig revision. På det sättet har vi utökat validitet i studien genom 

att säkerställa att företag inte överskrider kriterierna och därmed passar för undersökningen. 

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet gentemot insamlade data i undersökningen. Reliabilitet mäter 

tillförlitlighet i de källor där informationen införskaffats. Reliabilitet kan även ökas genom att 

forskaren genomför studien två eller flera gånger under likartade förutsättningar för att försäkra 

sig att resultaten blir lika och därmed tillförlitlighet blir högre (Denscombe, 2018). För att uppnå 

en hög reliabilitet har det använts material som inte försvinner. Det innebär att vi har använt 

oss av böcker, artiklar i välkända tidskrifter som är skrivna av kända forskare inom det område 
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som undersöks. På grund av den begränsade tid som avses för att genomföra denna studie, var 

det inte möjligt att genomföra studien två gånger. Däremot är det inte problemfritt med att 

genomföra studien två gånger eftersom det finns en risk att respondenterna kan bli påverkade 

av den första undersökning vid genomförandet av den andra undersökningen, vilket leder till 

att deras svar kan påverkas (Bell et al., 2019). Eftersom begreppen reliabilitet och validitet 

hänger ihop innebär det att förutsättningen för hög validitet skapar hög reliabilitet (Bell et al., 

2019). Istället för att utföra studien igen har vi utformat enkäten utifrån Collis et al., (2004) 

enkät som har undersökt frivillig revision i Storbritannien och är en tillförlitlig och känd 

forskare inom detta område. Som det har nämnts tidigare har dialogen med handledare gällande 

enkäten också genomförts för att utöka tillförlitlighet. För att utöka tillförlitligheten i det 

nedladdade materialet från business retriever har företagen sorterats baserat på deras 

nettoomsättning år 2018 från företag med den minsta nettoomsättning till företag med den 

högsta nettoomsättningen. Detta har visat att den nedladdade filen inkluderar företag som 

överskrider gränsvärdena, som inte ska inkluderas i denna studie. På det sättet har det 

kvalitetssäkrat insamlade materialet och därmed utökat reliabilitet i data. Utöver det har det 

gjorts ett stickprov på 20 företag. Syftet med detta var att kontrollera om finansiella 

informationen som hämtades från Business retriever överensstämmer med det som finns på 

företagets hemsida. Kontrollen av värderna har även gjorts på databasen bizzdo.se, där framgick 

även om företaget är aktiv samt information om företagets finansiella information. Denna 

jämförelse har visat att vissa resultat avviker. Därför har det bestämts att inkludera kontroll 

frågor om kriterier (se bilaga 1) där får respondenter som tidigare nämnts ange information om 

nettoomsättning, balansomslutning, och antal anställda, vilket gjorde att företag som 

överskrider kriterier har tagit bort från studien och på det viset har vi kvalitetssäkrat att vi har 

en utökat reliabilitet i insamlade materialet. 

3.2.6. Sammanslagning av variabler 

Sammanslagning av variabler används i de fall när en oberoende variabel består av mer än en 

enkätfråga. Hypotes 2 som testar sambandet mellan frivillig revision och förmåner med revision 

inkluderar tre oberoende variabler som representeras i enkätfråga 17 påstående 1, 2 och 3. För 

att kunna testa om de påståendena kan läggas ihop och därmed bilda en ny oberoende variabel 

används ett Cronbach’s Alpha test. Testet mäter den interna reliabiliteten och visar om 

variablerna testar samma koncept. Ett Alpha värde på 0,7 anses vara tillräckligt högt för att 

kunna lägga samman variablerna (Pallant, 2016). Det genomförda testet visar ett Alpha värde 

ligger på 0,626 (Tabell 3.3). 
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Tabell 3.2 Cronbach’s Alpha test 

 

 

Däremot kan det bli svårt att uppnå ett högt alpha värde om det är färre än tio variabler som 

slåss samman. I detta fall rekommenderas det att kontrollera om medel inter-item 

korrelationsvärdet ligger i intervallet mellan 0,15 och 0,80 (Pallant, 2016). Om värdet är mindre 

än 0,15 betyder det att variablerna inte korrelerar och om värdet är mer än 0,80 betyder det 

variabler är nära på att mäta samma sak (Pallant, 2016).  

Tabell 3.3 Inter-Item korrelation 

 

 

Trots att Alpha värdet understiger 0,7, vilket kunde förväntas slåss påstående 17.1; 17.2 och 

17.3 ihop, då det medel inter-item korrelationsvärdet 0,365 ligger i det acceptabla intervallet 

(Tabell 3.4). Den nya variabeln “förmåner” testas tillsammans med den beroende variabeln 

“frivillig revision” för att kunna påvisa eller förkasta hypotes 2. 

3.2.7. Etiska beaktande 

Ett etiskt sätt vid insamling av data har beaktats genom att följa regler och principer som sätts 

av Denscombe (2018) och Bell et al, (2019). För att uppfylla informationskravet som ställs av 

Bell et al., (2019) samt Denscombe (2018) har studien syftet presenterats tydligt i mejlet. 

Dessutom har tidsuppskattning för att besvara frågorna förmedlats. Utöver det har vi som 

studenter angetts våra namn och e-postadresser samt att studien är en kandidatexamen som 

genomförs vid Kristianstad Högskola. Ytterligare har det också förmedlats att deltagandet i 

studien är frivilligt och därmed är samtyckeskravet uppfyllt enligt Bell et al., (2019).  
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Det är också viktigt att uppfylla nyttjandekravet. För att uppfylla nyttjandekravet kommer 

information som har fåtts av respondenterna att användas endast för denna studies syfte och 

därmed inte användas i andra studier än det som respondenterna informerats för. Med hänsyn 

till den valda metoden i form av enkät har det blivit omöjligt att få respondenterna samtycke i 

förväg för att delta i studien (Denscombe, 2018). Därför väljer vi att tolka respondenterna svar 

och deltagande på enkäterna som ett erkännande att delta i studien. Därmed anses det att 

respondenterna har lämnat sitt samtycke. Vidare har respondenterna informerats om att samtliga 

svar behandlas anonymt och om att företagsnamn inte kommer att användas i studien 

(Denscombe, 2018). Därutöver har en funktion använts för att dölja företags e-poster som 

skickades i samma mejl. Det innebär att ingen av respondenterna vet vem som deltar i 

undersökningen. Att behandla respondenterna deltagande och information anonymt betyder att 

kraven för att uppfylla konfidenskravet är uppfyllt (Denscombe, 2018). 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten från datainsamlingen. Inledningsvis analyseras det 

insamlade materialet med hjälp av beskrivande statistik som presenteras i enkla tabeller. 

Tabellerna nedan redovisar svar från respondenter på de frågor som representerar de beroende 

samt de oberoende variablerna. Därefter testas hypoteserna på 5 procent signifikansnivån i 

verktyget SPSS. För att kunna påvisa eller förkasta hypoteserna genomförs Independent 

Samples Test. Avslutningsvis sammanfattas resultat av hypotesprövningen och analysen av 

hypotesprövningen. 

4.1. Beskrivande statistik 

För att kunna besvara den forskningsfråga som ställs i denna studie, nämligen vilka faktorer 

som påverkar efterfrågan på frivillig revision har en surveyundersökning genomförts. Nedan 

presenteras en kort sammanfattning av vissa frågor som ställts i undersökningen fördelade på 

olika variabler. Tabell 4.1 redovisar antal respondenter fördelat på företag med och utan revisor 

som deltagit i undersökningen samt företagsålder.  

Tabell 4.1 Företagsålder 

 

Enligt tabellen presenterad ovan är majoriteten av företag med revisor registrerade efter 1 

november 2010. Enligt Collis (2012) samt Weik et al., (2018) kan företags ålder påverka 

efterfrågan på revision. Weik et al., (2018) argumenterar för att traditioner och lång historia av 

revisionsplikt kan positivt påverka företagsägares uppfattning om nyttan med revision och 

därför positivt påverka företags efterfrågan på frivillig revision. 

 

Tabell 4.2 presenterar företags uppfattning om huruvida nyttan med revision är större än 

kostnad uppdelad på företag som revideras och ej samt företagsstorlek avspeglad i 
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nettoomsättningen för år 2018. Tabellen visar att företag med revisor anser att nyttan med 

revision är större än kostnad, vilket kunde förväntas. Företag utan revisor har det motsatta 

synsättet på värdet av revision enligt respondenternas svar. En brittisk studie har också visat att 

företagsledarens uppfattning om förmåner med revision spelar en avgörande roll för efterfrågan 

på revision. Den nytta som revisionen bidrar med är förbättrad kvalitet på finansiella rapporter 

samt förbättrad internkontroll (Collis et al., 2004 och Collis 2012). Samtliga författarna har 

också nämnt att nyttan med revision ökar med företagets storlek, då ju större företag desto mer 

komplex redovisningen är och desto mer kontroll och översikt över rapporteringen behövs. 

Därför blir en jämförelse mellan företag med nettoomsättning under och över 3 Mkr och dess 

uppfattning om nyttan aktuell för denna studie. Enligt tabellen har 80 procent av företag med 

revisor och nettoomsättningen över 3 Mkr anser att nyttan med revision är större än kostnader. 

Tabell 4.2 Nyttan med revision baserad på företagets nettoomsättning 

 

 

De två nedanstående tabellerna presenterar företags uppfattning om nyttan med revision 

baserad på företagets balansomslutning respektive antal anställda. Tabell 4.3 visar att 

majoriteten av företag som revideras frivilligt tycker att nyttan med revision är större än 

kostnader. Bland företag med revisor som understiger gränsvärdet är 79,2 procent företag som 

har en positiv inställning gentemot revisionen. Bland företag med revisor som överstiger 

gränsvärdet är det 75 procent av de tillfrågade företagen. Till skillnad från företag med revisor 

anser företag utan revisor inte att nyttan med revision är större än kostnader. 

Tabell 4.3 Nyttan med revision baserad på företagets balansomslutning 
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Nedanstående tabell 4.4 visar att cirka 81 procent av företag med revisor och mindre än tre 

anställda anser att nyttan att ha revisor är större än kostnader, medan resterande respondenter i 

samma grupp tycker att revisionskostnader är större än nyttan av revision. Eftersom studien 

saknar representanter av företag utan revisor och med mer än tre anställda kan jämförelse 

mellan företag med mer än tre anställda i respektive kategori göras. 

Tabell 4.4 Nyttan med revision baserad på företag antal anställda 

 

 

I enlighet med tidigare studier samt agentteorin har denna studie föreslagit att delägare utan 

tillgång till företagets finansiella information kan påverka efterfrågan på revision. Resultatet 

från enkätundersökningen redovisas i tabell 4.5. Medelvärdet för antal delägare utan tillgång 

till finansiell information i företag med revisor är högre än i företag utan revisor. Företag med 

revisor har också större variation i antal delägare utan tillgång till företagets finansiella 

information. 

Tabell 4.5 Antal delägare med och utan tillgång till företagets finansiella information 

 

 

Tabellen ovan visar att antal delägare med tillgång till finansiell information varierar i företag 

med revisor mellan 0 och 7 respektive 0 till 2 i de företag som inte anlitar revisor. För denna 

studie är antal delägare utan tillgång till information till störst intresse. Antal delägare utan 

tillgång till finansiell information i företag med och utan revisor varierar kraftigt. Dock har det 
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visat sig att det typiska antalet delägare utan tillgång till finansiell information för båda 

grupperna ligger på 0 delägare. 

4.2. Analysmetod 

Syftet med denna studie är att undersöka faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig revision 

hos svenska småbolag som är ej revisionspliktiga. Det betyder att denna studie undersöker om 

den frivilliga revisionen kan bero på de bakomliggande faktorer som har angivits tidigare i 

denna studie (Figur 1). För att kunna testa påverkan av de oberoende variablerna på den 

beroende variabeln har ett Independent Samples Test i dataprogrammet SPSS genomförts. Med 

hjälp av testet jämförs medelvärden av två olika grupper (Pallant, 2016). Eftersom det alltid 

finns en risk för eventuella fel under urvalsprocessen väljs därför en signifikansnivå ut som är 

en indikation på hur säker testena är. Signifikansnivån 5 procent som är detsamma som ett 

konfidensintervall på 95 procent anses ge en tillräckligt hög tillförlitlighet (Körner och 

Wahlgren, 2015). Signifikansnivån 5 procent är också vanligt förekommande i studier inom 

samma forskningsområde (Collis et al., 2004, Collis, 2005, Collis 2012). Utöver det kommer 

vi att utföra en korrelationsanalys i syftet att avgöra hur starkt samband mellan variablerna är 

(Pallant, 2016).  

 

För att exkludera möjlighet att resultat i genomförda tester beror på slumpfaktorer används 

därför nollhypotesen (H0) (Denscombe, 2018). Nollhypotesen innebär att det inte går att påvisa 

ett särskilt samband mellan en beroende och en oberoende variabel. Om nollhypotesen är sann 

skulle den observerade skillnaden i testade sambandet bero på ett fel. Genom olika tester 

försöker vi därför motbevisa nollhypotesen och därmed bevisa studiens hypoteser. Eftersom 

den valda signifikansnivån ligger på 5 procent innebär det att i det fall då testets p-värde är 

högre än 5 procent påvisas nollhypotesen. 

4.3. Hypotesprövning 

Detta avsnitt presentera genomförandet av ett Independent Sample Test för att testa om studiens 

hypoteser accepteras eller förkastas. Resultatet av testen tolkas genom att p-värdet jämförs med 

den valda signifikansnivån på 5 procent, samt genom att kontrollera konfidensintervallet.  

4.3.1. Hypotes 1  

Nollhypotes: Företagsstorlek mätt i nettoomsättning, balansomslutning och/eller antal anställda 

har ingen påverkan på företags efterfrågan på frivillig revision. 
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Hypotes: Företagsstorlek mätt i nettoomsättning, balansomslutning och/eller antal anställda kan 

påverka företags efterfrågan på frivillig revision. 

Det första testet testar om det finns ett samband mellan nettoomsättningen och frivillig revision. 

Enligt Levenes test kan det inte föreslås att varianserna är lika (Pallant, 2016) då p-värdet är 

0,028 (tabell 4.6), det vill säga mindre än 5 procents signifikansnivån. I tabellen följs det därför 

den nedersta raden. 

Tabell 4.6 Hypotesprövning 1 

 

Resultatet visar att det inte finns ett signifikant samband mellan nettoomsättning och frivillig 

revision eftersom p-värdet är 0,125 vilket är högre än signifikansnivån på 0,050. Det innebär 

att nollhypotesen accepteras. Detsamma resultat visade test som testar sambandet mellan 

frivillig revision och balansomslutning respektive antal anställda. P-värdet för 

balansomslutning är 1,000 vilket är större än signifikansnivå på 0,050. P-värdet för antal 

anställda är också större än signifikansnivå och ligger på 0,537. Båda testen visar att det inte 

finns ett signifikant samband mellan de testade variablerna eftersom p-värden överstiger 

signifikansnivån för båda variablerna. Därmed accepteras nollhypotesen. 

4.3.2. Hypotes 2   

Nollhypotes: Företagsledares uppfattning om förmåner med revision har ingen påverkan på 

efterfrågan på frivillig revision. 

Hypotes: Företagsledares uppfattning om förmåner med revision kan påverka efterfrågan på 

frivillig revision. 
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Studiens andra hypotes beskriver relationen mellan företagsledares uppfattning om förmåner 

med revision och frivillig revision. För att kunna testa denna hypotes har det bildats ett samband 

mellan den beroende variabeln, frivillig revision och den oberoende variabeln förmåner med 

frivillig revision. Nedanstående tabell 4.7 redovisar resultatet från det genomförda t-test. 

Tabell 4.7 Hypotesprövning 2  

 

Testet visar ett p-värde 0,569, vilket är större än signifikansnivå 0,050 (5 procent). 

Konfidensintervallet täcker nollan, vilket betyder att nollhypotesen accepteras. Det innebär att 

det inte finns ett signifikant samband mellan förmåner med revision och efterfrågan på frivillig 

revision och nollhypotesen accepteras. Eftersom den oberoende variabeln inkluderar tre 

faktorer som har slagits ihop genomförs ytterligare ett test där sambandet med revision och vart 

och ett påstående testas.  

Resultatet av testet visar att sambanden mellan påståenden ”ger översikt över bokföring” och 

”hjälper till att upptäcka bedrägeri” och den beroende variabeln visar sig inte vara signifikanta 

(tabell 4.8). Tabellen visar dock att p-värdet för påstående “Förbättrar kvalitet på 

årsredovisning” är 0,036 vilket är mindre än signifikansnivån på 0,050. Detta resultat innebär 

att det finns ett signifikant samband mellan efterfrågan på frivillig revision och önskan att 

förbättra kvalitet på finansiella rapporter. Därmed kan studiens andra hypotes delvis påvisas.  
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Tabell 4.8 Hypotesprövning 2 Individuella påståenden 

 

4.3.3. Hypotes 3 

Nollhypotes: Företagsledares önskan att öka trovärdighet hos kreditgivare och 

skattemyndigheten har ingen påverkan på efterfrågan på frivillig revision. 

Hypotes: Företagsledares önskan att öka trovärdighet hos kreditgivare och skattemyndigheten 

kan påverka efterfrågan på frivillig revision. 

Den tredje hypotesen behandlar företagets önskan att förbättra relationer med företagets externa 

intressenter. Första gruppen av intressenter inkluderar kreditgivare och skattemyndigheten. 

Tabellen nedan presenterar resultatet från det genomförda testet.  

Tabell 4.9 Hypotesprövning 3a  

 

 

Testet visar ett signifikant samband mellan variablerna då p-värdet är 0,005 vilket är lägre än 

signifikansnivån 0,050. Det innebär att nollhypotesen förkastas och därmed finns det ett 

signifikant samband mellan variablerna. Det kan då påvisas att det finns ett positivt samband 

mellan efterfrågan på frivillig revision och önskan att öka trovärdighet hos kreditgivare och 

skattemyndigheter. 
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Vidare testas sambandet mellan frivillig revision som beroende variabel och den andra gruppen 

av intressenter som avser kunder och leverantörer som oberoende variabel. 

Nollhypotes: Företagsledares önskan att öka trovärdighet hos kunder och leverantörer har ingen 

påverkan på efterfrågan på frivillig revision.  

Hypotes: Företagsledares önskan att öka trovärdighet hos kunder och leverantörer kan påverka 

efterfrågan på frivillig revision. 

Tabell 4.10 Hypotesprövning 3b  

 
 

Till skillnad från föregående hypotesen visar resultatet för denna hypotes att det inte finns något 

samband mellan variablerna, då p-värdet är 0,161 vilket är större än den valda signifikansnivån 

på 0,050. Detta betyder att nollhypotesen accepteras, vilket innebär att det inte finns någon 

samband mellan efterfrågan på frivillig revision och önskan att öka trovärdighet hos företagets 

leverantörer och kunder. 

4.3.4. Hypotes 4  

Nollhypotes: Befintlighet av delägare utan tillgång till företagets finansiella information har 

ingen påverkan på efterfrågan på frivillig revision. 

Hypotes: Befintlighet av delägare utan tillgång till företagets finansiella information kan 

påverka efterfrågan på frivillig revision. 

Den fjärde hypotesen testar sambandet mellan befintlighet av delägare utan tillgång till 

företagets finansiella information och frivillig revision. Den beroende variabeln frivillig 

revision och den oberoende variabeln delägare utan tillgång till företagets finansiella 

information har genom ett t-test visat inget samband mellan variablerna eftersom p-värdet är 

0,818 vilket är större än signifikansnivå 0,050 eller 5 procent. Det innebär att nollhypotesen 

accepteras, därmed finns det inget samband mellan efterfrågan på frivillig revision och delägare 

utan tillgång till finansiella information.   
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Tabell 4.11 Hypotesprövning 4        

 

  

4.4. Analys 

Syftet med denna studie är, som redan nämnts, att undersöka vilka faktorer som påverkar 

efterfrågan på frivillig revision hos små svenska företag. Den första hypotesen behandlar 

sambandet mellan företagsstorlek mätt i nettoomsättning, balansomslutning samt antal 

anställda och efterfrågan på frivillig revision. Med hjälp av beskrivande statistik har det 

konstaterats att 80 procent företag med revisor vars nettoomsättning överstiger 3 Mkr har en 

positiv inställning gentemot frivillig revision och cirka 77 procent företag med revisor vars 

nettoomsättning understiger 3 Mkr tycker också att nyttan med revision är större än kostnader. 

Ett lika tydligt samband mellan företags positiva inställning gentemot revision baserad på 

företagsstorlek kunde inte observeras gällande företags balansomslutning och antal anställda. 

Med hjälp av ett Independent Sample Test har sambanden mellan frivillig revision och företags 

nettoomsättning, balansomslutning respektive antal anställda testats. De genomförda testen har 

visat ett p-värde för respektive test som överstiger den valda signifikansnivån. Detta indikerar 

på att det inte finns något signifikant samband mellan frivillig revision och de testade 

variablerna. Studiens första hypotes förkastas, vilket innebär att denna studie inte har påvisat 

att företagsstorlek mätt i nettoomsättning, balansomslutning eller antal anställda kan påverka 

efterfrågan på frivillig revision. Denna studie har således inte fastslagit resultatet från tidigare 

studier. Collis et al. (2004), Collis (2010) samt Collis (2012) och Tauringana & Clarke (2000) 

som har testat dessa samband har kommit fram till att endast företags nettoomsättning kan 

positivt påverka efterfrågan på frivillig revision. Detta samband har antagits bero på att 

revisionskostnader är mindre viktiga för företag med större nettoomsättning. Utöver det är 

större företag mer komplexa. Företag med en större nettoomsättning har en stor mängd av 

transaktioner, vilket gör finansiell rapportering mer komplex. På det viset uppstår en efterfrågan 

på revision, som blir till nytta för en översikt över företagets finansiella rapporter. Däremot har 

detta resultat uppnåtts först bland företag med nettoomsättning upp till £4 200 000 (Collis et 

al., 2004) och senare bland företag med nettoomsättning upp till £30 000 000 (Collis, 2012), 
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vilket med den största möjligheten kunde ha påverkat resultatet. Dessutom har den finska 

studien påvisat att ett ökat antal anställda också kan positivt påverka efterfrågan på frivillig 

revision. Forskare förklarar att det sambandet finns eftersom med ett ökat antal underordnade 

minska internkontroll samt effektivitet inom företaget, vilket kan öka efterfrågan på revision 

(Knechel et al., 2008). Det sambandet observeras dock inte i denna studie. Skillnaden mellan 

denna studie och de ovan nämnda studier som är baserade på ett stort antal respondenter kan 

bero på att denna studie endast är baserad på 44 svar, vilket kan påverka studiens resultat (Bell 

et al., 2018). Däremot överensstämmer studiens resultat gällande sambandet mellan företags 

balansomslutning och efterfrågan på frivillig revision med resultat från tidigare studier. Det 

innebär att företags balansomslutning inte har någon påverkar på frivillig revision bland 

småföretag i Sverige samt Storbritannien och Finland. 

 

Studiens andra hypotes diskuterar sambandet mellan frivillig revision och företagsledares 

uppfattning om förmåner med revisionen. Denna studie har genomfört två test, där först har de 

identifierade förmånerna i kapitel 2 slagits ihop och testats tillsammans med den beroende 

variabeln, frivillig revision. Med hjälp av ett Independent Sample Test har det konstaterats att 

det inte finns något signifikant samband mellan de testade variablerna. Det negativa resultatet 

anses kunna bero på ett lågt medel inter-item korrelationsvärde mellan de sammanslagna 

variablerna, vilket med andra ord betyder att de variabler som lades samman i en ny variabel 

testar olika koncept. Därför har sambandet mellan frivillig revision och de tre påståendena 

testats var för sig. Testet har visat ett signifikant p-värde för påstående “Förbättrar kvalitet på 

årsredovisning”. Resultatet av testet visar att svenska småföretagare anser att enligt 

företagsledares uppfattning förbättrar revision kvalitet på finansiella rapporter. Detta resultat 

överensstämmer helt med resultatet uppnått av Mustapha och Yaen (2013). Med hjälp av 

intervjuer har författarna konstaterat att revision hjälper till att producera felfritt bokslut. Utöver 

det hjälper revision företagsledaren med att kontrollera och hantera företagets årliga resultat. 

Densamma slutsats har Collis et al. (2004) kommit fram till. Forskare har visat att genom en 

granskning av företags internkontroll förbättrar revisionen med detsamma kvalitet på företagets 

finansiella rapporter. Detsamma resultat kunde dock inte återupprepas i en senare studie (Collis, 

2012). Det kan tyda på att företagsledares uppfattning om huruvida revision förbättrar kvalitet 

på finansiella rapporter förändras med tiden. 

 

Den tredje hypotesen behandlar sambandet mellan efterfrågan på revision och önskan att öka 

förtroende för företagets finansiella rapporter för de externa intressenterna. T-testets resultat 
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visar att det finns ett signifikant samband mellan företagets önskan att förbättra relationer med 

externa intressenter såsom kreditgivare och skattemyndigheten. P-värdet ligger på 0,005 vilket 

är lägre än signifikansnivån på 0,050. Det betyder att hypotesen påvisas med 95 procent 

konfidensgrad. Det signifikanta sambandet kan förklaras med företagets önskan att 

tillfredsställa intressenter som företaget beror på. Med hjälp av en tillförlitlig rapportering 

övertygar företaget skattemyndigheten och kreditgivare om betalningsförmågan. Detta resultat 

överensstämmer med Collis (2010) endast gällande Danmark samt Ojala et al. (2016). Till 

skillnad från Ojala et al., (2016) som genomförde en studie på finska småföretag har sambandet 

mellan frivillig revision och företagets önskan att öka trovärdighet för företagets finansiella 

rapporter hos kunder och leverantörer inte påvisats. P-värdet i det genomförda testet är 0,161, 

vilket är större än signifikansnivån på 0,050. Skillnaden i resultatet mellan två studierna kan 

bero på att den finska studien har en större antal deltagande företag som ligger ungefär på 5000 

finska småföretag och som har utförts under tre år. Däremot har denna studie som tidigare har 

nämnts endast 44 deltagande företag. Sammanfattningsvis anser svenska småföretag att behovet 

för frivillig revision bero på att utöka kredibilitet och trovärdighet på årsredovisningen för att 

ha bättre relationer med företagets intressenter såsom kreditgivare och skattemyndigheter.  

 

Den fjärde och sista hypotesen i denna studie handlar om sambandet mellan efterfrågan på 

frivillig revision och befintlighet av delägare utan tillgång till företagets finansiella rapporter. I 

denna studie har det statiska testet inte påvisat ett signifikant samband mellan frivillig revision 

och passiva delägare. Resultatet av t-testet har visat p-värdet som ligger på 0,818, vilket 

överstiger den valda signifikansnivån på 0,050. Därmed hittar den studien inte bevis i den 

svenska kontexten att delägare som inte har tillgång till finansiella informationen påverkar 

efterfrågan av frivillig revision i små företag i Sverige. Detta resultat indikerar på samma 

resultat som har uppnåtts av Collis (2010). Författare som har undersökt sambandet mellan 

frivillig revision och externa aktieägare som inte har tillgång till finansiella rapporter i 

Storbritannien och Danmark, konstaterat att i Storbritannien är frivillig revision mer trolig för 

små företag med aktieägare som inte är involverade i ledningen. Dock kunde författaren inte 

påvisa samma resultat i Danmark, då sambandet mellan variablerna visade sig vara ej 

signifikant (Collis, 2010), och även påvisat ett negativt samband mellan variablerna i 

Storbritannien (Collis, 2012). En möjlig förklaring till testets resultat kan ges med hjälp av 

beskrivande statistik. Enligt tabell 4.5 saknar majoriteten av företag med revisor ägare utan 

tillgång till finansiell information, det vill säga att det inte finns något separation av ägande och 
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kontroll inom företaget. Utan ett agentförhållande som leder till informationsasymmetri och 

därmed ökade agentkostnader minskar behovet av en oberoende part som kan lösa det här 

problemet, nämligen en revisor som framhävs i studier genomförda av Weik et al., 2018 samt 

Collis, 2010.  

 

Sammanfattningsvis har fyra hypoteser testats med hjälp av Independent Samples Test. Genom 

att bilda ett samband mellan en beroende och en oberoende variabel har sambanden testats på 

5 procent signifikansnivån, vilket är vanligt bland studier genomförda av Collis (2010), 

Dedman et al., (2014), Weik (2018). De genomförda testena visar att företagsledarens önskan 

att förbättra kvalitet på företagets finansiella rapporter samt förbättra relationer med 

kreditgivare samt skattemyndigheten kan positivt påverka efterfrågan på frivillig revision. 

 

Hypotes 1 → förkastas 

Hypotes 2 → påvisas delvis 

Hypotes 3 → påvisas delvis 

Hypotes 4 → förkastas 
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5. Slutsatser   

Studiens sista kapitel innehåller studiens slutsatser där forskningsfrågan samt syftet besvaras. 

Därefter följer studiens bidrag och vårt förslag för framtida studier. 

5.1. Sammanfattning 

Revisionens roll är att tillhandahålla en opartisk och skeptisk granskning av företags finansiella 

rapporter (FAR, 2006). Trots att revisionens primära användare är företagets ledning ger 

revisionen även en värdefull säkerhet för företagets externa intressenter såsom kunder, 

leverantörer och samhället i sin helhet. Dessutom har den värdefulla försäkringen visat sig ge 

direkta fördelar för själva företaget. För att ta del av dessa fördelar efterfrågar företag revision 

trots att den inte är obligatorisk enligt lagen. Därför väcks en naturlig fråga om vilka förmåner 

med revision som är mest lockande för småföretag och vilka egenskaper hos småföretag ökar 

sannolikheten för frivillig revision. Syftet med studien är således att undersöka vilka faktorer 

som driver efterfrågan på revision i små svenska företag. Denna studie har fokuserat på fyra 

faktorer som kan påverka efterfrågan på frivillig revision. Den första faktorn är företagsstorlek 

mätt i nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda. Den andra faktor är förmåner med 

revision enligt företagsledare och den tredje faktor diskuterar trovärdighet som revisionen kan 

medföra bland företagets intressenter samt den sista faktor fokuserade på ägandeförhållandet 

inom företagen. För att kunna genomföra denna studie har en enkätundersökning distribuerats 

bland svenska småföretag som inte uppfyller villkoren för revisionsplikten. Totalt har 44 

fullständiga svar har erhållits. Med hjälp av tidigare studier samt agentteorin har hypoteserna 

bildats och sedan testats med hjälp av Independent Sample test. Resultat av de genomförda 

testen har visat att företagsledares önskan att förbättra kvalitet på företagets finansiella rapporter 

samt önskan att förbättra relationer med kreditgivare och skattemyndigheten ökar småföretags 

efterfråga på frivillig revision. Företagsstorlek mätt i nettoomsättning, balansomslutning eller 

antal anställda samt befintlighet av delägare utan tillgång till företagets finansiella information 

visade sig vara ej signifikanta faktorer. 

5.2. Slutsatser 

Baserad på tidigare studier som undersökt vilka faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig 

revision samt agentteorin har denna studie skapat fyra hypoteser som med hjälp av Independent 

Sample Test testats. Den första hypotesen som har testat huruvida företagsstorlek mätt i 

nettoomsättning, balansomslutning och antal anställda är en avgörande faktor för efterfrågan på 
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frivillig revision hos småföretag i Sverige. Denna hypotes kunde inte bevisas till skillnad från 

de tidigare forskning genomförda i Storbritannien. De brittiska studierna har vid flera tillfälle 

bekräftat att företagsstorlek mätt i nettoomsättning kan endast vara en avgörande faktor som 

påverkar efterfrågan på frivillig revision. En möjlig förklaring till skillnaden i resultatet i denna 

studie och studier genomförda i Storbritannien kan först och främst vara den stora skillnaden i 

gränsvärdena för revisionsplikten (tabell 1.2). Den andra möjliga förklaringen är att denna 

studie har ett lägre antal respondenter jämfört med de tidigare genomförda studierna. 

 

Studiens andra hypotes har inkluderat 3 oberoende variabler som ansågs ha en påverkan på 

efterfrågan på frivillig revision. Enligt det genomförda testet kunde det endast påvisas att 

småföretagare efterfrågar frivillig revision för att förbättra kvalitet på årsredovisningar. De 

andra variabler såsom upptäcka bedrägeri och ha översikt över bokföring visade sig vara ej 

signifikanta enligt resultatet från den statistiska testen. Detta resultat framkom även i andra 

studier genomförda av (Collis et al., 2004, Collis 2005 och Collis 2010). Författarna har kommit 

fram till att företagsledare anse att genom en opartisk granskning av företagets finansiella 

rapporter förbättras kvalitet på årsredovisningar.  

 

Enligt det genomförda testet har det också påvisats att företaget efterfrågar frivillig revision för 

att utöka kredibilitet och trovärdighet hos företaget intressenter såsom kreditgivare och 

skattemyndigheten. Vid jämförelse med andra studier som har genomförts i Storbritannien och 

även i den finländska kontexten, har denna studie kommit fram till samma resultat. Då har det 

påvisats vid flera tillfällen att småföretagare lägger ett stort vikt på kreditgivare och 

skattemyndigheter vid valet av frivillig revision. Detta är på grund av att banker anses vara de 

huvudsakliga långivarna för småföretag och därför är det viktigt för företag att bevisa 

kredibilitet i finansiella rapporter för att utöka chansen för beviljandet av lån. Däremot har det 

inte påvisats att intressenter såsom kunder och leverantörer påverkar företagsledare beslut om 

frivillig revision, då den faktorn enligt resultatet från det statistiska testet visade sig vara ej 

signifikant för efterfrågan på frivillig revision. Ojala et al., (2016) som har genomfört en studie 

i Finland, kunde dock påvisa ett signifikant samband mellan frivillig revision och företagets 

intressenter såsom kunder och leverantörer. Återigen skillnaden mellan resultaten kan bero på 

den stora differensen mellan antalet deltagande företag. Då den finska studien är baserad på 

arkivdata om 50 000 finländska mikroföretag över hela landet, vilket är betydligt mycket större 

än endast 44 svar som denna studie baseras på.  
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Delägare utan tillgång till företagets finansiella information visade sig vara en ej signifikant 

faktor på efterfrågan för frivillig revision. Detta kan bero på att majoriteten av deltagande 

företag hade inga delägare utan tillgång till företagets finansiella information.  Då behovet av 

revision framstår när det finns informationsasymmetri mellan ägare som inte ha tillgång till 

finansiella information och företagsledare som har stadigvarande koll på den operativa 

verksamheten. I och med att majoriteten av företag i denna studie har inga delägare som inte 

har tillgång till företagets årsredovisningar blir det logiskt att det inte finns något samband 

mellan variablerna. Som det har nämnts tidigare kunde sambandet påvisas av de brittiska 

studierna på grund av att de flesta undersökta företag hade en separation mellan ägande och 

ledning. Därmed blir det naturligt för utökad efterfrågan av revision som minskar 

informationsasymmetri. 

 

Sammanfattningsvis kom denna studie till slutsats att bland de testade faktorerna kan endast 

företagsledares önskan att förbättra kvalitet på företagets finansiella rapporter samt önskan att 

förbättra relationer med kreditgivare och skattemyndigheten anses öka efterfrågan på frivillig 

revision bland svenska småföretag. Studiens resultat bör dock beaktas med en viss försiktighet 

eftersom denna studie är baserad på endast 44 företag jämfört med studiens urval som bestod 

av 7461 företag. 

5.3. Studiens bidrag 

Denna studie har gjort ett teoretiskt, empiriskt och praktiskt bidrag. Det har framkommit 

tidigare att agentteorin har använts i flera studier som har undersökt den frivilliga revisionen i 

Storbritannien, Finland och Tyskland. Teorin har dock inte applicerats i den svenska kontexten 

vid studier för frivillig revision inom småföretag. Det teoretiska bidraget i denna studie har 

således skett genom att applicera agentteorin för första gången för att studera faktorer som 

skulle kunna påverka beslutet om frivillig revision hos småföretag i Sverige. Detta innebär att 

studien har bidragit med mer kunskap och en perception om hur småföretag i Sverige resonerar 

kring valet av frivillig revision. Det har också utökats förståelsen för agentteorin inom svenska 

småföretag gällande relationen mellan principalen och agenten. Studien har även bidragit med 

att svara på varför småföretag väljer att bli reviderad trots revisions frihet. 

 

Det finns ett flertal studier som har undersökt vilka faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig 

revision i småföretag (Collis et al., 2004; Collis 2005, 2010, 2012; Dedman et al., 2014; Ojala 

et al., 2016; Weik et al., 2018). Dessa studier har dock genomförts i Storbritannien, Danmark, 
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Tyskland och Finland där lagstiftningen som reglerar obligatorisk revision skiljer sig åt den 

svenska lagstiftningen. Trots att faktorerna som har valts att undersökas i denna studie har redan 

undersökts i andra länder har den studien bidragit med ett nytt empiriskt material som gäller i 

den svenska kontexten för frivillig revision i småföretag. Studien har bidragit genom att studera 

vissa faktorer som kan påverka den frivillig valet av revision och därmed har presenterat ett 

nytt empiriskt bevis för Sverige.  

 

Gällande det praktiska bidraget kan resultat från denna studie vara till nytta för revisionsbyråer, 

genom att ge en insikt på vad som småföretag förväntar sig av revisionen när de anlitar revisor. 

Studien visar att småföretagare siktar på att förbättra kvalitet på årsredovisningar och utöka 

trovärdighet hos företaget intressenter. Dock kan det finnas andra möjliga faktorer som inte har 

undersökts i denna studie och kan ha en större påverkan över beslutet om frivillig revision hos 

småföretag. Därför är det viktigt att användning av studiens resultat sker med försiktighet 

genom att ta hänsyn till andra faktorer. Studiens resultat kan dock inte generaliseras på andra 

länder, då som tidigare har nämnts att gränsvärdena skiljer sig åt mellan EU:s länder. 

Generalisering kan dock ske på den svenska kontexten, men med en viss försiktighet då antalet 

deltagande företag ansågs vara låg i denna studie.  

5.4. Förslag för framtida studier  

Som det har nämnts tidigare är denna studie begränsad i tiden och omfattningen av möjliga 

faktorer som påverkar valet av frivillig revision. En komparativ studie mellan små och 

medelstora bolag kan vara ett intressant ämne att diskutera. Dessutom kan de framtida studierna 

undersöka andra möjliga faktorer som inte har undersökt i denna studie och som kan också 

påverka efterfrågan på frivillig revision i småföretag med hjälp av andra teorier som exempelvis 

legitimitetsteori eller intressentmodellen och även agentteori. Utöver det kan det vara intressant 

att kombinera två metoder, det vill säga kvalitativa och kvantitativa. Genom att genomföra 

intervjuer med småföretagare kan det skapas en djupgående förståelse om deras inställning 

gentemot frivillig revision. 
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Bilaga 1. Frågeformulär  

Meddelande som medföljde enkäten: 

Hej! 

Vi är två studenter som läser ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision vid 

Högskolan Kristianstad. Vi skriver vår kandidatuppsats som avser att studera faktorer som påverkar 

valet av revisor hos små aktiebolag och vi behöver din hjälp. 

Sedan 1 november 2010 undantas små företag från revisionsplikten. Det har resulterat till att 

småföretag har valt att avstå från revisorstjänster. Vi vill därför undersöka vilka faktorer som påverkar 

företags val av att bli reviderade eller att avstå från revision. Studiens resultat bör vara av intresse för 

framtida och nuvarande revisorer. Vi vill därför be dig att ge oss cirka 2 minuter av din tid genom att 

besvara några frågor. 

Svaren behandlas anonymt och företagets namn kommer inte att nämnas i uppsatsen samt att inga 

enskilda svar kommer att redovisas. Deltagandet är frivilligt. 

Vi vill tacka er för ert deltagande! 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAA

AAAAAYAANpZh1BUMTdPUFU5RzFEOTgwOEZPVExTTjJGTE9UTi4u 

  

Med vänliga hälsningar 

Oksana Avram & Mohamad Natafji 

Ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision 

Högskolan Kristianstad 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAANpZh1BUMTdPUFU5RzFEOTgwOEZPVExTTjJGTE9UTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAYAANpZh1BUMTdPUFU5RzFEOTgwOEZPVExTTjJGTE9UTi4u
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Enkäten 

1. Revideras ert företag? 

1. ja 

2. nej 

2. Vilken befattning har du i företaget? 

1. VD 

2. Ekonomiansvarig 

3. Ledamot 

4. Annat 

3. När bildades företaget 

1. innan 1 november 2010 

2. efter 1 november 2010 

4. Företagets nettoomsättning år 2018? 

1. Svar  

5. Företagets nettoomsättning år 2017 

1. svar  

6. Balansomslutning år 2018 

1. Svar  

7. Företagets balansomslutning år 2017 

1. svar 

8. Antal anställda år 2018 

1. svar 

9. Antal anställda år 2017 

1. svar 

10. Företagets bransch 

1. svar 

11. Antal delägare med tillgång till intern information 

1. svar 

12. Antal delägare utan tillgång till intern information 

1. svar 

13. Vad finansieras företagets tillgångar till största del med 

1. med lånat kapital 

2. med eget kapital 

14. Hur länge har ni haft revisor 

1. svar 

15. Vem har fattat beslut om att anlita revisor? 

1. VD 

2. Ledamöter 

3. Ekonomiansvarig 

4. Eget alternativ ____________ 

16. Vilken utbildning/träning har ni inom företagsekonomi? 

1. Grundnivå/avancerad nivå 

2. Gymnasieutbildning 

3. enstaka kurser 

4. annat 

17. Nedan presenteras påstående angående nyttan av revision (skala 1 till 5) 

1. ger kontroll över bokföringen (säkerställa kvalite på rapporter) 

2. hjälper att upptäcka bedrägeri inom företaget 

3. förbättrar kvalite av årsredovisningen 

4. konkurrensfördel (Våra konkurrenter ha revisor) 
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5. förstärker trovärdighet av finansiell information hos ägarna 

6. förstärker trovärdighet av finansiell information hos banker och skatteverket 

7. förstärker trovärdighet av finansiell information hos kunder och leverantörer 

18. Erbjuder er revisor andra tjänster utöver revision? 

1. ja 

2. nej 

19. Om valet av frivillig revision berodde på en företags intressent, vem är den/de 

intressenterna: 

1. bank 

2. skatteverket 

3. en viktig leverantör 

4. kund 

5. annat 

20. Har ni i planer att sälja företaget? 

1. ja 

2. nej 

21. Beror frivilliga revisionen på den framtida försäljningen? 

1. ja 

2. nej 

22. Har ni planer att bli ett publikt företag?  

1. ja 

2. nej 

23. Beror valet att ha revisor på detta? 

1. ja 

2. nej 

24. Anser ni att nytta att ha revisor är större än kostnader? 

1. jag 

2. nej 

25. Anser ni att revisor är en konkurrensfördel? 

1. ja 

2. nej 

26. Planerar ni att fortsätta med frivillig revision? 

1. ja 

2. nej 

 


