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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Vilka faktorer har betydelse för ett företags beslut att låta underkasta 

sig revision? 

 

Kurs:  FEC631 

 

Författare: E. Broman, A. Jönsson och J. Möller 

 

Handledare: Ek. Dr. T. Tagesson  

 

Sedan 1983 är samtliga svenska aktiebolag enligt lag tvingade till att underkasta sig 

revision. Under senare år har revisionspliktens vara eller inte vara för små aktiebolag 

diskuterats flitigt. Många menar att den är överflödig och bör tas bort. I England har 

man tagit bort revisionsplikten för småföretag och genom en studie av Jill Collis (2003) 

har det framkommit att ett stort antal företag väljer revision trots att de inte är tvingade, 

vilket innebär att det finns andra bakomliggande faktorer till att ett företag underkastar 

sig revision. 

 

Syftet med vår uppsats är därför att förklara vilka faktorer som ligger bakom ett 

småföretags val att ha revision. Genom att studera institutionella och ekonomiska 

samband har hypoteser formulerats. Undersökningen har genomförts med 

telefonintervjuer av 250 företagsrespondenter som enligt EG: s direktiv är klassificerade 

som småföretag. 

 

Empirin har testats med hjälp av olika test i SPSS. Endast tre av våra elva hypoteser kan 

tillsvidare inte falsifieras. De faktorer som kan förklara ett företags val att underkasta 

sig revision är styrelsesammansättning, bonussystem och företagets storlek. På andra 

hypoteser kan man se tendenser till samband. Dessa har dock inte påvisats statistiskt. 

 

Nyckelord: Revision, Revisionsplikt, Institutionell teori, Ekonomisk teori, 

Agentteori, Positiv redovisningsteori 
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ABSTRACT 
 

Since 1983 all Swedish companies are legally obliged to allow themselves to be 

audited. Recently the question of whether small companies should be subject to this or 

not has frequently been discussed. Many find it superfluous and think it ought to be 

abolished. In England small companies no longer have to be audited. However, in a 

study by Jill Collis it has been shown that a large number of companies choose to be 

audited although there is no obligation for them to do so. They imply that there are other 

factors which influence the company’s choice of whether to be audited or not. 

 

The purpose of our study is to explain on which factors can affect a small company’s 

decision to be audited or not. Our theories have been formulated by studying 

institutional and economical relations in accountancy. The research was carried out by 

means of telephone interviews on respondents of 250 companies which are classed as 

small companies in accordance with EC regulations. 

 

Our data was subsequently tested in SPSS. Only three of our eleven hypotheses cannot 

be falsified so far. The factors that explains a company does choose to be audited is 

board competition, bonus system and the size of the company. In certain hypotheses a 

tendency to correlation can be seen, but these cannot be statistically verified.  
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1. INLEDNING 
 

Vilka faktorer har betydelse för ett företags beslut att underkasta sig revision? På 

senare tid har det flitigt debatterats huruvida revisionsplikten skall vara kvar eller inte. 

Studier har visat att företag inte enbart väljer revision för att de måste – det finns andra 

bakomliggande faktorer. I kapitlet tar vi upp bakgrunden till vårt problem och vad 

syftet med uppsatsen är. Avslutningsvis ger vi en kort disposition till resten av 

uppsatsen. 

 
 

1.1 Bakgrund  
”Om revisionsplikten skulle avskaffas utan att ersättas av något nytt system så skulle 

jag bli orolig. När vi fick revision i stiftelser 1996 skrev jag inte en enda ren 

revisionsberättelse i de stiftelser jag reviderade.” (Kenneth Olsson, BDO revisor) 

 

”Det saknas tillräckligt starka bevis för att hävda revisionens fördelar gentemot dess 

kostnader. Då bör den avskaffas.” (Per Thorell och Claes Norberg) 

 

Redan 1895 slogs det fast i lag att det ska finnas krav på revision av svenska aktiebolags 

räkenskaper och styrelsens förvaltning. På den tiden fanns inga kvalificerade revisorer, 

med dagens mått mätt, utan det var först 1912 som de första revisorerna auktoriserades. 

1983 var året då man införde lagen om revisionsplikt i samtliga svenska aktiebolag. 

(Precht, Balans nr 4/2005) 

 

Under senare år har revisionspliktens vara eller inte vara för små aktiebolag diskuterats 

flitigt. Många menar att den är överflödig och bör tas bort, medan andra menar att den 

är en nödvändig kontrollmekanism, oavsett företagets storlek. Diskussionerna har 

uppstått som en följd av alla redovisningsskandaler de senaste åren och man har därför 

börjat ifrågasätta revisorns oberoende. I juni 2003 lade justitiedepartementet fram en 

promemoria med förslag om ett utvidgat byråjäv. Detta skulle ha som följd att 

kombiuppdrag inte längre skulle vara tillåtna. Kombiuppdrag innebär att en 
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revisionsbyrå biträder sin klient med både redovisnings- och revisionstjänster. Detta är 

vanligt förekommande i småföretag. (Justitiedepartementet, 2003)  

 

Detta skulle i sin tur ha som följd att de företag som inte själva sköter redovisningen 

måste anlita två olika uppdragstagare istället för en, alternativt anställa en ekonom som 

har tillräckligt hög kompetens för att själv upprätta ett bokslut. I samband med att den 

nya revisionsstandarden implementerades 2004, har företagens revisionskostnader ökat 

med i genomsnitt 30 % (Sjölund, Balans nr 4/2005). Skulle förslaget om ett förbud mot 

kombiuppdrag gå igenom, kommer detta innebära att kostnaderna skulle öka ännu mer 

och slå extra hårt mot framförallt de små aktiebolagen. Det finns en regleringsfilosofi 

som säger att om inte nyttan av en tvingande regel kan visas överstiga de kostnader som 

regeln för med sig, så ska regeln avskaffas (cost-benefit-analys).  (Thorell och Norberg, 

2005) Detta har lett till att alltfler ifrågasätter revisionsplikten för små företag.  

 

Artikel 51 EG: s fjärde bolagsdirektiv föreskriver obligatorisk revision av företagens 

årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen. Medlemsländerna har dock 

enligt samma artikel rätt att undanta småföretag från revisionsplikt. Gränsvärdena för att 

räknas som småbolag enligt EG-rätten är så kallade 50/50 företag. Vilket innebär högst 

50 anställda, ca 50 miljoner i omsättning och 35 miljoner i balansomslutning, där två av 

dessa tre krav måste vara uppfyllda. Sverige har valt att begränsa balansomslutningen 

till 25 miljoner, allt annat lika. (Justitiedepartementet, 2003) I England började man år 

1993 införa undantag från revisionsplikt för de minsta aktiebolagen. Gränsvärdena för 

undantag har höjts tre gånger och ligger nu på det av EU maximalt tillåtna. (Thorell och 

Norberg, 2005)  

 

I England gjordes under 2003 en studie av Jill Collis på uppdrag av 

handelsdepartementet (DTI). Studien behandlar företagsledningens syn på undantag 

från revisionsplikt och nyttan av revision och visar att 58 % av företagen utnyttjade 

undantaget från revision, medan 42 % lämnade reviderade årsredovisningar. Detta visar 

att företag inte bara använder sig av revision för att de måste, utan det finns andra 

faktorer som gör att man väljer att låta sig revideras.  
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1.2 Problemdiskussion  
Vilken roll spelar revision i små aktiebolag? Åsikterna går isär huruvida 

revisionsplikten skall behållas eller ej. I tidigare undersökningar framkommer det att 

även om revisionsplikten för små aktiebolag slopas, kommer småföretag i relativt stor 

utsträckning att låta sig revideras. Frågan vi ställer oss då är: varför? Vilka faktorer, 

förutom att det står skrivet i lagen, ligger bakom att småföretag använder sig av 

revision?  

 

I Jill Collis studie (2003) framgick det att de som ändå fortsatte att låta sig revideras 

gjorde detta för att de ansåg att fördelarna med revision bland annat var att de kunde 

kontrollera och förbättra tillförlitligheten på företagets redovisning. Dessutom ökade 

trovärdigheten gentemot banker för att få lån och andra krediter, man skyddade sig mot 

bedrägerier, samt ökade sin legitimitet mot omgivningen genom att den information 

man lämnade ifrån sig fick en högre kvalitet. (Collis, 2003) Det har visat sig att företag i 

stor utsträckning väljer att låta sig granskas av en revisor fastän de inte behöver. 

Undersökningen visar även varför företag i England fortsatte med revision. Är detta 

karakteristiskt även för svenska företag?   

 

I en rapport av professorerna Per Thorell och Claes Norberg (2005), på uppdrag av 

Svenskt Näringsliv, menar de att utvecklingen i England är intressant ur svensk 

synvinkel av flera anledningar. Undantaget från revisionsplikt bygger på en medveten 

regleringsfilosofi, om inte nyttan överstiger kostnaden för en tvingande regel, skall 

denna tas bort. Professorerna spår att samma utveckling troligen kommer att ske i 

Sverige om revisionsplikten avskaffas. Det hade varit intressant att undersöka vad 

svenska småföretag tror kommer att ske om plikten slopas. Då detta hade blivit en ren 

attitydundersökning som inte går att följa upp under den närmaste tiden, väljer vi att 

inrikta oss på vilka faktorer som ligger till grund att de väljer att låta sig revideras.  

 

Vi har valt att i vår uppsats utgå från olika teorier. Vi tror att det finns krav på ett 

företag från ett internt såväl externt perspektiv. Därför har vi valt att se på problemet 

utifrån såväl institutionell som ekonomisk teori. Den sistnämnda behandlar främst 

agentteorin och den positiva redovisningsteorin. 
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Den institutionella teorin tar upp vilka krav från samhället som ett företag har. 

DiMaggio och Powell (1983) delar upp denna i tre isomorfismer; den påtvingande, den 

härmande och den normerande. Den första innebär att företaget, i vårt fall, blir tvingade 

till revision. Härmande isomorfismen visar att ett företag tenderar att handla såsom 

andra företag i exempelvis samma bransch. Den tredje och sista isomorfismen handlar 

om etik och moral och förklarar att företag och individer agerar efter vad de känner är 

deras sociala skyldighet. 

 

I agentperspektivet visas vilka påtryckningar inom företaget som gör att de låter 

underkasta sig revision. Ett grundläggande begrepp inom denna teori är att både agenten 

och principalen är nyttomaximerande och vill ha ut så mycket som möjligt (Ravn, 

Nygaard & Kristensen, 2002). Här har vi valt att utgå från att VD: n är agent, den 

redovisningsskyldige, och ägaren är principal, den redovisningsberättigade. För att det 

inte ska uppstå konflikter sinsemellan, anlitar man en tredje part – revisorn, som ska 

granska agenten så att denne handlar i linje med principalens intresse. 

 

I mitten av 1970-talet utvecklades den positiva redovisningsteorin som har sin 

utgångspunkt i agentteorin (Scott, 2003). Watts och Zimmerman (1978, 1979, 1990) har 

skrivit åtskilliga artiklar om positiv redovisningsteori. Det centrala i deras skrifter är att 

man kan förutsäga vad som kommer att hända och försöka att förklara varför 

redovisningen är som den är. De menar att det finns tre framträdande antaganden om 

hur ledningen i ett företag handlar i olika situationer. 

 

Det är utifrån dessa teorier vi valt att vidareutveckla våra hypoteser som vi senare ska 

analysera och dra slutsatser ifrån. Genom att välja dessa hoppas vi att vi berör en stor 

del av de faktorer som ligger till grund för att ett företag väljer att låta sig revideras. 

 

Uppsatsens problemformulering lyder: 

• Vilka faktorer har betydelse för ett företags beslut att låta underkasta sig 

revision? 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara vilka faktorer som ligger bakom ett småföretags val 

att ha revision, förutsatt att plikten vore slopad. 

 
 

1.4 Disposition   
Kapitel 2  I kapitel 2 går vi igenom vår vetenskapliga utgångspunkt som ligger till 

grund för vår undersökning. Vi redogör för varför vi valt att arbeta 

utifrån den hypotetiskt-deduktiva ansatsen. Vi ger en kort introduktion 

till vilka teorier vi har valt som grund till våra hypoteser, samt vilka vi 

inte har valt och varför. 
 
Kapitel 3  Här går vi igenom våra valda teorier; institutionell och ekonomisk 

teori. Dessa sätts samman i en egen utvecklad modell som vi gjort för 

att visa vilka faktorer som förklarar varför småföretagen underkastar 

sig revision. I kapitlet redovisas även våra hypoteser. 

 
Kapitel 4  Kapitlet beskriver utförligt hur vi har genomfört den empiriska 

undersökningen. Vi redogör för hur urvalet har gjorts och hur våra data 

har samlats in. I operationaliseringen beskrivs hur vi har gått tillväga 

när vi hämtat material till att besvara våra hypoteser. Vi ger även en 

kort introduktion till vilka analysmetoder som används i kapitel 5. 

 
Kapitel 5  I femte kapitlet analyseras först varje hypotes för sig. Eventuella 

signifikanta samband kommer att redovisas, vilket leder till att vi kan 

falsifiera eller icke-falsifiera vår hypotes. Därefter testas teorierna med 

en multipel regression. 

 
Kapitel 6  I det sista kapitlet sammanfattas det som framkommit i vår uppsats och 

vi drar slutsatser av det som redovisades i kapitel 5. Vidare ges förslag 

till fortsatt forskning inom vårt ämne. 
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2. METOD 

 
I detta kapitel förklarar vi varför vi valt att använda oss av den hypotetisk-deduktiva 

ansatsen i vår undersökning. Vi tar även upp vilka teorier vi kommer att använda oss 

av, vilka vi utförligt redogör för i kapitel 3, samt varför vi har valt just dessa teorier. 

Därefter redogörs för vilka teorier som valdes bort och varför. 

 
 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt  
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för att ett 

företag underkastar sig revision. När man ska göra vetenskapliga studier kan man, enligt 

Andersen (1998) använda sig av två olika tillvägagångssätt. Den ena är deduktion och 

den andra är induktion. Då vi utgår från en befintlig teori och befintliga kunskaper för 

att fastställa slutsatser använder vi oss av ett deduktivt angreppssätt. (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2003) Induktion är när generaliserande slutsatser dras utifrån empiri 

(Andersen 1998). För att använda sig av en induktiv metod krävs det djupa kunskaper i 

ämnet som ska undersökas och ofta finns det ingen befintlig teori att utgå ifrån.  

 
Vår problemformulering är av förklarande karaktär, vi ska ange vilka faktorer som 

ligger till grund för att ett småföretag väljer revision, och med det faktum att det finns 

befintliga teorier i stor utsträckning att använda sig av, är den deduktiva metoden mest 

lämplig för oss att nyttja. Det som är karakteristiskt för en deduktiv slutledning är att 

man drar slutsatser om en enskild händelse utifrån generella principer (ibid.) 

 

Thurén (1991) skriver i sin bok om en metod som benämns den hypotetiskt-deduktiva 

metoden.  Detta sätt kommer vi att använda oss av för att utreda vårt problem och 

uppfylla vårt syfte. I enlighet med denna metod kommer vi att ställa upp hypoteser, för 

att sedan göra en deduktiv slutledning och testa om verkligheten stämmer överens med 

hypoteserna. (Thurén, 1991) Våra hypoteser ska vi sedan så långt som möjligt falsifiera. 

Det är dock viktigt att känna till, att även om de inte kan falsifieras, behöver de 

nödvändigtvis inte vara sanna – verifierade. Med andra ord är det lättare att falsifiera en 

hypotes än att verifiera den. (ibid.) 
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I vår rapport har vi valt att utgå ifrån institutionell och ekonomisk teori, vilken vi delar 

in i agentteori och positiv redovisningsteori. Detta gör vi eftersom den institutionella 

teorin tar upp hur företagen förhåller sig till dess omgivning och agentteorin beskriver 

vid vilka förutsättningar som ägarna behöver någon som kontrollerar att de som driver 

företaget gör det i samma intresse som ägarna. Den positiva redovisningsteorin har vi 

använt oss av för att belysa att det finns andra faktorer, internt såväl som externt, som 

kan påverka ett företags val att ha revision. Den institutionella teorin används för att 

visa hur företagets omgivning påverkar revisionen och vilka isomorfismer som styr 

företaget till revision (DiMaggio och Powell, 1983). Agentteorin har vi valt att använda 

oss av för att visa hur principalen är i behov av indirekt bevakning (revisor) för att 

kontrollera om agenten handlar i principalens intressen (Scott, 2003). 

 
Vi väljer att endast utgå från de teorier som behandlas i kapitel 3. Intressentmodellen 

har vi valt att inte använda oss av då de andra teorierna tar upp delar av den. Den 

institutionella teorin behandlar intressenter såsom kreditgivare, medan den ekonomiska 

teorin behandlar ägarens intresse. Vi är medvetna om att vi utifrån andra teorier hade 

kunnat finna andra hypoteser, eller att man hade kunnat få fram andra hypoteser från 

våra teorier. Vidare har undersökningen avgränsats till enbart småföretagarnas syn på 

revision, eftersom ett eventuellt slopande av revisionsplikten enbart berör denna grupp. 

 
 

2.2 Kapitelsammanfattning 
Vi har valt att använda oss av den hypotetisk-deduktiva metoden. Det är den metod som 

vi anser mest lämplig till att utreda vårt problem och uppfylla vårt syfte. Kapitlet har 

även presenterat våra teorier som vi arbetar utifrån, institutionell och ekonomisk teori 

och varför vi valt just dessa teorier. Till sist i detta kapitel togs det upp vilken teori som 

vi funderat på att ta med, men som vi inte använt oss av i vårt arbete.  
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3. TEORI 

 
I detta kapitel tar vi upp och redogör för våra teorier, institutionell och ekonomisk 

teori. Utifrån dessa har vi fört ett resonemang och sedan formulerat våra hypoteser, 

vilka vi sedan kommer att testa i kap 5.   

 
 

3.1 Inledning  
Revision innebär att någon går in med en professionell inställning för att granska, 

bedöma och uttala sig om ett företags bokföring och årsredovisning, samt styrelsens 

förvaltning, så att det är i enlighet med god revisionssed. (Moberg, 2003) Det innebär 

att revisorn ska granska att redovisningen är rätt och ger en riktig bild av företaget och 

dess ekonomi (FAR 2005).  

 

Ett aktiebolag måste ha minst en revisor och denna ska vara antingen auktoriserad eller 

godkänd (FAR, 2005), och ska utses av bolagsstämman (ABL 10:9). En revision ska 

vara en oberoende granskning och den finns i former som extern-, intern-, taxerings- 

och miljörevision (FAR, 2005). Kraven på revision och revisorn regleras i 

revisionslagen, revisorslagen, aktiebolagslagen och skrifter från revisionsnämnden 

(FAR, 2001). 

 

Revisorns roll är att komma in och kvalitetssäkra all den information han eller hon får 

från företaget och granskningen ska leda till en revisionsberättelse där revisorn uttalar 

sig om årsredovisningen och om styrelsens och VD: s förvaltning (Ibid.).  Det är 

styrelse och VD i företaget som bär det yttersta ansvaret att arbetet med denna 

information har skötts och redovisats på ett korrekt sätt (FAR 2005). 

 

De företagsformer där ägarna har ett begränsat ansvar, ställs det särskilda krav på hur 

företagets resultat och ställning skall visas utåt. Detta är för att företagets olika 

intressenter, såsom ägarna, kreditgivare, styrelse och stat, samt kommun, måste kunna 

lita på den information som lämnas ut om företaget verkligen stämmer. (Ibid.) 
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Man kan utifrån intressentmodellen analysera vad de olika intressenterna vill ha ut av 

revisionen. Ägarna vill veta att de kan lita på de redovisningarna de får se från företaget, 

för att se att det de verkligen äger är värt så mycket som de tror. Det är framförallt de 

ägare som inte har någon direkt kontakt med företaget som revisionen är betydelsefull 

för. Kreditgivarna vill se en reviderad revision för att de ska vara säkra på att företaget 

de ger kredit till lämnar sanningsenliga uppgifter och att de kommer att betala för sig. 

Revisionens betydelse för styrelsen är att de ska se att företaget sköts på rätt sätt och att 

de som jobbar för företaget arbetar efter samma mål som styrelsen. Stat och kommun 

vill ha revision för att de ska se att företagen följer lagen och att de beräknar resultat på 

rätt sätt och betalar skatt. (FAR, 2005)  

 

Revision ger en ökad trovärdighet åt företagets finansiella information och verkar som 

en avslutande kvalitetsstämpel. Revision har stor betydelse för de olika intressenterna, 

såväl direkt som indirekt. I de flesta småföretag är det ägaren som sköter det mesta 

ekonomiska och sitter då mitt i smeten. (ibid.) 

 

I vår undersökning har vi valt att utgå från små aktiebolag och bara undersöka dessa. 

Vår tanke är att dela upp dessa små aktiebolag i tre olika kategorier som har sin grund i 

en promemoria från regeringen om förslag till förenkling av redovisningsregler för 

företagen, och dessa gränsvärden är 50/50 företag, 10/24 företag och mikroföretag.  

 

• 50/50 företag innebär att minst två av följande tre kriterier stämmer, max 50 

anställda, nettoomsättningen enligt företagets resultaträkning uppgår till max 50 

miljoner SEK och att nettovärdet av företagets tillgångar enligt balansräkning 

inte överstiger 25 miljoner SEK. 

• 10/24 företag innebär de företag som har max 10 anställda och under 24 

miljoner SEK i omsättning. 

• Mikroföretag är de företag som har max 5 anställda och har en omsättning som 

understiger 3 miljoner SEK  

(Justitiedepartementets promemoria, 2004)  
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Dessa företag kommer att granskas utifrån olika teorier; institutionell teori och 

ekonomisk teori, vilken vi i figuren delat in i agentteori och positiv redovisningsteori. 

Teorierna behandlar de olika intressenterna och deras krav på revision, därför har vi valt 

att inte redogöra för intressentmodellen som en egen teori. Institutionell teori har vi valt 

att dela upp i de tre isomorfismerna; påtvingande, härmande och normerande. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 En översikt över de faktorer som påverkar ett företags val att välja revision 

Institutionell teori 
Påtvingande    Härmande    Normerande 
- Reglerat i lag    - Bransch    - Ek. utbildning
- Kreditgivare    - Geografi    - Styrelsen  

Agentteori 
- Antal ägare 
- Aktiva ägare 

Positiv redovisningsteori 
- Bonussystem   - Företagets resultat 

- Företagets storlek 

REVISION 
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3.2 Institutionell teori  
Inom den institutionella teorin spelar omgivningen stor roll och man ser på 

organisationen som ett öppet system, där man betonar betydelsen av normativa, 

kulturella och historiska aspekter. Institution är ett resultat av kollektivt mänskligt 

handlande och består av skrivna och oskrivna regler som styr individers och gruppers 

handlande som till exempel lagar, standarder, riktlinjer, rekommendationer, normer och 

värderingar. (Meyer och Rowan, 1977) 

 

Brorström (1997) menar att institutioner är baserade på befintligt etablerade traditioner 

och människors förnuft. Han anser att vi med hjälp av institutioner kan skapa ordning i 

vår omvärld och att vi genom dessa får ökad förståelse och mer kontroll. Det hjälper oss 

även att hantera osäkerhet och fatta beslut om hur vi ska handla i olika situationer. Dock 

begränsar det våra tolkningsmöjligheter och kan leda till likgiltighet och tröghet. 

 

Inom institutionell teori finns det såväl formella som informella institutioner. De 

formella institutionerna består av beslutade lagar, fastställda regler och utfärdade 

anvisningar. De informella institutionerna utgörs av mer eller mindre uttalade 

överenskommelser mellan olika aktörer om de grundläggande principerna för handling, 

till exempel giftermål och handskakning. (Selznik, 1968) 

 

Enligt Meyer och Rowan (1977) söker företag inte bara effektivitet utan också 

legitimitet. Genom att organisationer uppfyller vissa krav kan de få ökad legitimitet, 

vilket i sin tur medför att organisationerna själva har intresse av dessa krav. Det blir 

effektivt att arbeta aktivt för att skaffa sig legitimitet. Påtryckningar från den 

institutionella omgivningen leder till att företag antar samma former, de blir isomorfiska 

(likriktade). 

 

DiMaggio och Powell (1983) hävdar att organisationer med liknande verksamhet i 

början kan vara djupt skilda åt i sitt sätt att bedrivas, men att de efter en tid kommer att 

likna varandra allt mer. Orsakerna till denna likriktning kan man, enligt DiMaggio och 

Powell, dela upp i tre kategorier eller såkallade isomorfismer. Dessa benämns som 

påtvingande, härmande och normerande. 
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Det är utifrån dessa tre isomorfismer vi har valt att diskutera fram våra hypoteser 

baserade med utgångspunkt från institutionell teori. 

 

 3.2.1 Påtvingande isomorfismen 
Organisationer utsätts för såväl formella som informella påtryckningar från samhället. 

Formella påtryckningar kommer från staten, som är det mest inflytelserika organet, i 

form av lagar och tvingande regler som ett företag måste följa. Organisationer utsätts 

även för informella påtryckningar från andra företag. (DiMaggio och Powell, 1983) Ett 

exempel på det kan vara att ett dotterbolag tvingas följa moderbolagets modell för 

budgetering och redovisning för att det ska vara förenligt med koncernen. 

 

Sedan 1983 är samtliga svenska aktiebolag enligt lag tvingade till revision. I artikel 51 

EG: s fjärde bolagsdirektiv föreskrivs obligatorisk revision av företagens årsbokslut och 

en granskning av förvaltningsberättelsen. Revisorns uppgift är att granska ett företags 

verksamhet så att dessa föreskrivna regler och lagar efterföljs.  

 

Eftersom samtliga svenska aktiebolag enligt lag är tvingade till revision tror vi att det är 

den främsta faktorn till varför de väljer att underkasta sig revision. Många menar att 

revisionen i små bolag, där ägaren har full kontroll över verksamheten, blir överflödig, 

då denne måste betala revisorn för att granska sig själv. Dessutom framgick det i Collis 

rapport (2003) att drygt hälften av de brittiska företagen slutade med revision efter att 

plikten tagits bort. Därför har vi valt att närmare undersöka om så är fallet även i 

Sverige och testa följande hypotes: 

 

 
Hypotes (H1):  Om revisionsplikten slopas kommer företag att sluta 

underkasta sig revision. 



Vilka faktorer har betydelse för ett företags beslut att låta underkasta sig revision?            Broman E., Jönsson A. & Möller J. 

 

19

 

I småföretag har kreditgivarna ett stort intresse av revisionen och de har ofta ett mer 

direkt intresse än någon annan av innehållet i räkenskaperna. I en avhandling av Birgitta 

Svensson (2003) gör hon skillnad mellan institutionella kreditgivare (ex banker) och 

icke institutionella kreditgivare (ex leverantörer). Undersökningen visar att de 

institutionella kreditgivarna använder sig alltid eller ofta av årsredovisningar vid sin 

kreditbedömning, medan de icke institutionella sällan eller aldrig gör det. Leverantörer 

och andra icke institutionella kreditgivare använder sig i huvudsak av information från 

kreditupplysningsföretag som upplysningscentralen. Institutionella kreditgivare fäster 

stort avseende vid vilka som är revisorer i företaget, då deras erfarenhet är att det är 

bättre ordning i företag som revideras (aktiebolag) än i andra företagsformer som inte 

använder sig av revision. (Svensson, 2003) 

 

Man kan säga att det finns tre fördelar med revision; att det är bättre ordning i den 

löpande bokföringen, att årsredovisning är bättre och mer tillförlitlig och att det finns en 

revisor att fråga vid behov. Institutionella kreditgivare är positiva till revision och de 

vill inte att revisionsplikten avskaffas. (ibid.) 

 

Därför tror vi att ju högre skulder i förhållande till omsättning ett företag har, desto 

större blir benägenheten att låta sig granskas av en revisor. Vi anser att banker fäster 

stor vikt vid att företag låter sig granskas av en revisor och att det i många fall kan vara 

ett krav från deras sida för att lämna ut krediter. I granskningen kommer även de allra 

minsta aktiebolagen att undersökas och en del av dessa har förmodligen inga 

långfristiga skulder. 

 

 

Hypotes (H2):  Företag med höga skulder i förhållande till omsättning 
har en större benägenhet att nyttja revision. 
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3.2.2 Härmande isomorfismen 
Enligt Sevón (1996) innebär härmande att företag handlar för att uppnå samma eller 

liknande konsekvenser som andra företag. Det innebär att företag lär sig av andra 

företags erfarenheter. Sevón menar vidare att härmandet är en översättningsprocess, 

som startar med en identifikation och slutar med en omvandling. Företag uppfattar alltså 

att om andra framgångsrika företag underkastar sig revision, bör man följa deras 

exempel. 

 

DiMaggio och Powell (1983) menar att den största faktorn till att företag härmar 

varandra är osäkerhet, och detta leder till att organisationer efter en tid kommer att likna 

varandra allt mer. Genom att imitera andra liknande företag i samma bransch kan man, 

när man exempelvis stöter på ett tekniskt problem, lösa problemet på ett mer 

fördelaktigt sätt och framförallt till en lägre kostnad. En bransch består av 

organisationer som bygger upp en institutionell plattform som består av resurser, 

leverantörer och konsumenter. (DiMaggio och Powell 1983) Det finns två anledningar 

till att företag försöker härma andra företag. Den första är att företag agerar som de 

företag som har konkurrensfördelar inom samma bransch för att försöka uppnå samma 

konkurrensfördelar. Den andra är att det skapar legitimitet för företaget. (Collin, 

Tagesson, Andersson, Cato och Hansson, 2004) 

 

Vi antar att företag som är nyetablerade på marknaden, är osäkra på om deras 

redovisning är förenligt med befintliga redovisningsrekommendationer. Eftersom de ser 

att andra företag inom samma bransch utnyttjar revisorn som granskare, väljer företag 

att handla på samma vis. Vi tror därför att företag som tillhör samma bransch har 

liknande inställning till revision.  

 

 
Hypotes (H3):  Företag inom samma bransch har liknande inställning 

till revision. 
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Företag härmar framför allt andra företag i samma bransch, men värderingarna och 

besluten de tar kan även påverkas av var de är geografiskt placerade. (Selznik 1968) 

Forskning på området har kommit fram till att det är viktigt att ha kunskap om 

institutionell teori för att förstå och förklara egenskaper i den geografiska omgivningen. 

(Cooke, Uranga och Etxebarria, 1998) Det är till exempel inte troligt att ett företag som 

är beläget i en liten ort, med få konkurrerande företag, ser på revision på samma sätt 

som ett företag i en storstad, där konkurrensen är väldigt stor.  

 

Vi har valt att undersöka om den geografiska placeringen av ett företag har betydelse i 

deras syn på revision. Det kan vara intressant att se om dessa företag tenderar att bete 

sig på samma sätt och ifall det har någon betydelse om de är belägna i en stor stad eller i 

en mindre ort, alternativt var det är placerat, exempelvis i norra eller södra Sverige. 

   

 

Hypotes (H4): Företag inom samma geografiska område har 
liknande inställning till revision. 

 
 
 3.2.3 Normerande isomorfismen 
Den tredje och sista isomorfismen, som DiMaggio och Powell beskriver i sin artikel 

från 1983, är den normativa. Den behandlar etik och moralfrågor och påvisar hur något 

bör vara. Omgivningen har satt upp normer som har kommit att bli standarder för 

företag, som känner att de måste efterleva dessa för att skapa social legitimitet.  
 

Det finns två aspekter i den normativa isomorfismen. Den ena är tillväxt och utveckling 

och den andra är utbildning och legitimitet. Yrken är utsatta för samma tvingande och 

härmande isomorfismer som företagen. Många yrken standardiseras genom exempelvis 

statliga och kommunala påtryckningar. Certifierade yrkesutbildningar hjälper till att 

bilda normativa regler för professionellt handlande. Exempel på yrken kan vara läkare, 

advokater och revisorer. Personer med samma utbildning tenderar att uppträda och föra 

sig på liknande sätt och se på problem från samma synvinkel. (DiMaggio och Powell, 

1983) 
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Enligt Collin et al (2004) påverkar revisorerna företagen på två sätt. Dels genom att se 

till att dessa följer befintliga redovisningsstandarder, men också genom att vara 

granskare i bolagen. Författarna menar att det är rimligt att anta att revisorn i sin roll 

som granskare utövar normativa påtryckningar på företaget vilket leder till att denne 

använder sig av samma redovisningsrekommendationer som andra företag. Utbildning 

och legitimitet kan påverka revisorns sätt att handla, vilket kan leda till att 

revisionsstandarder oavsiktligt blir formellt utspridda av revisionsbolagen. Med andra 

ord ligger både den härmande och normativa isomorfismen till grund för ett företags val 

av redovisningsprinciper. (Collin et al, 2004) 

 

Med utgångspunkt i dessa teorier, är det rimligt att tro att en persons utbildning har 

betydelse för ett företags val att välja revision eller inte. Om ett företag har en anställd 

med ekonomisk utbildning tror vi att graden av denna utbildning kan ha betydelse i 

vilken mån företagen är villiga att använda sig av revision. Vi tror att en 

ekonomianställd med en akademisk examen i ekonomi har en positivare inställning till 

revision än vad exempelvis en med gymnasial utbildning har.  

 

Hypotes (H5):  Inställningen till revision påverkas av om företaget har 
någon anställd med ekonomisk utbildning. 

 

 

Ett företags inställning till revision kan påverkas av om dess styrelse består av interna 

eller externa ledamöter. Vi anser det troligt att anta att en styrelse inom ett företag vill 

skapa hög legitimitet gentemot ägarna, vilket kan erhållas genom att använda sig av 

revisorn som granskare. Vidare tror vi att valet att använda sig av revision eller inte till 

viss del styrs av hur styrelsesammansättningen ser ut. Ett företag kan ha såväl externa 

som interna ledamöter. Om ett företags styrelse enbart består av externa ledamöter tror 

vi att det ligger i både ägarens och ledmötenas intresse att använda sig av revision i 

större utsträckning än om styrelsen enbart bestått av interna ledamöter.  

 
 
Hypotes (H6):  Inställningen till revision påverkas av om företagets 

styrelse har externa eller interna ledamöter. 
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3.3 Ekonomisk teori 
 3.3.1 Agentteori  
Agentteori är en sorts spelteori som beskriver relationen mellan två aktörer (spelare), 

principalen och agenten. Agentförhållandet uppstår då den ene parten (principalen) vill 

ha ett uppdrag utfört och anlitar agenten för att utföra detta. Principalen är den som är 

redovisningsberättigad och agenten är den som är redovisningsskyldig.  

 

Ett av de grundläggande begreppen är att principalen och agenten har olika preferenser 

och att alla individer agerar i egenintresse (Anthony & Govindarajan, 2003). För att 

undvika detta så upprättar principalen ett kontrakt med agenten, där det redogörs för vad 

de förväntar sig av varandra (Ravn, Nygaard & Kristensen, 2002). I ett företag finns det 

ofta flera principal- och agentförhållanden. Vanligast tänker vi på att aktieägarna är 

principaler och VD: n är agent, men detta förhållande finns även på lägre nivåer inom 

företaget, exempelvis mellan VD och försäljningschef.  

 

Ett annat grundläggande begrepp är att både principalen och agenten är 

nyttomaximerande, dvs. de agerar efter att få sin egen nytta maximerad. Det uppstår då 

en målkonflikt där principalen, för så lite ersättning som möjligt, vill erhålla så stor 

nytta som möjligt av agenten. Agentens mål är det motsatta, då denne vill maximera sin 

ersättning utan att öka sin arbetsinsats (Ravn, Nygaard & Kristensen, 2002).  

 

Man antar också att det finns informationsasymmetri, situationer då alla fakta inte är 

kända av båda parter, och följaktligen är inte alla konsekvenser kända av båda parter. 

Adverse Selection är en sorts informationsasymmetri där en part (ofta agenten) har ett 

informationsövertag och väljer att endast lämna ut viss information. Moral Hazard 

innebär att det är omöjligt för en part (principalen) att följa och verifiera den andra 

partens agerande. (Scott, 2003) 

 

Det finns två sätt att minska denna asymmetri, dels genom övervakning och dels genom 

incitamentskontrakt. Exempel på kontrollsystem för övervakning är årsredovisning där 

revisorn är övervakare och rapporterar till principalen genom revisionsberättelsen. Det 

finns indirekt och direkt kontroll, där den direkta är väldigt kostsam för principalen. Ijiri 
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(1983) tar i sin triangel fokus på redovisningsskyldighet mellan agent och principal och 

där revisorn är kontrollerade part.  

 

Genom ett incitamentskontrakt kan skillnader i preferenser minskas, kontraktet skall 

motivera agenten att handla i principalens intresse. Kostnaderna för principalens 

kontroll av agenten kallas agentkostnader (Anthony & Govindarajan, 2003). 

 

Det antas också att agenten handlar opportunistiskt, som innebär att de kan handla efter 

egen nytta som till exempel bedrägeri, stöld och lögn (Ravn, Nygaard & Kristensen, 

2002). Principalen och agenten har olika tidshorisont, varav agenten har kort och är 

mindre riskbenägen. Principalen har längre tidshorisont och är beredd att ta större risker.  

 

  3.3.1.1 Ägarnas intresse för revision  
Det är extremt vanligt med privat ägande i Sverige enligt Nilsson (2002). I aktiebolag 

med många ägare är det inte alltid att alla ägare deltar aktivt i bolagsstämman, vilket 

medför att den verkställande ledningen även dominerar bolagsstämman. Det 

förekommer också att det i praktiken inte finns någon bolagsstämma överhuvudtaget i 

företagen. Detta gör att ägarkontrollen i företagen kan bli svag. (Nilsson 2002) 

 

Ägarna har satsat kapital i bolaget och vill ha avkastning på detta. De vill att företaget 

skall visa ett bra resultat så att de kan få utdelning på sitt satsade kapital. Ägare fattar 

sina beslut utifrån den information de får av ledningen och av den externa revisionen. 

Den externa redovisningen ger information om hur VD (agenten) har skött sitt uppdrag 

(Smith, 2000, även FAR 2005). I större bolag har ägarna ofta mindre insyn i företaget 

och får förlita sig mer på den externa redovisningen, medan ägare i små företag ofta har 

bättre insyn över verksamheten i företaget. Ägare och ledning kan också vara samma 

person i de mindre företagen (FAR 2005).  
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Vi tror att ju fler ägare det är i ett företag desto större misstro kan det vara mellan dem, 

de olika ägarna kan inte lita helt på varandra.  Revision är därför ett bra verktyg för att 

minska denna misstro. Vi antar att behovet ökar och inställningen till revision blir 

positivare ju fler ägare det är i företaget. Vidare antar vi att desto fler ägare ett företag 

har, desto mindre aktiva är dessa i företaget. Detta gör att deras behov av att revidera 

verksamheten ökar ytterligare.  
 

Vi förmodar att de ägare som själva arbetar inom företaget inte anser sig behöva 

revision i samma utsträckning som ett företag där ägarna huvudsakligen bidrar med 

satsat kapital. De kan själva dagligen kolla hur agenten sköter sig. Eftersom vår 

undersökning enbart inrymmer småföretag, finns det en risk att principalen och agenten 

i många fall är samma person och i dessa fall behöver inte ägaren ha någon annan som 

kontrollerar agenten. 

 

Det är sannolikt att antalet ägare och hur aktiva de är har en stark koppling till 

benägenhet att använda sig av revision och att vi genom vår undersökning får liknande 

svar från följande hypoteser. Då vi inte vet detta med säkerhet, har vi valt att testa dessa 

hypoteser var för sig. 

 

 
Hypotes (H7): Ju fler ägare, desto mer benägna är de att använda sig 

av revision.  
 

 
 

 
Hypotes (H8):  De företag där ingen av ägarna arbetar aktivt i företaget 

är mer benägna att låta sig granskas av en revisor. 
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3.3.2 Positiv redovisningsteori  
Den positiva redovisningsteorin (PAT) utvecklades i mitten av 1970 talet av Watts och 

Zimmerman och handlar om att förutsäga vad som kommer att hända. Den försöker 

förklara varför redovisning är som den är och varför företag väljer att redovisa på ett 

visst sett. PAT är nära kopplad till agentteorin och har liknande antaganden om hur 

individer tänker och agerar. Människor antas vara rationella och strävar efter att 

maximera sin egen nytta. (Scott, 2003)  

 

Företagsledningen kan välja olika redovisningslösningar och gör det utifrån sin egen 

nytta. Scott (2003) menar att möjligheten att välja redovisningslösning kan leda till 

opportunistiskt beteende. Detta beteende delas upp i tre olika antagande:  

 

1. Bonus  

För att erhålla bonus från företaget tidigarelägger ledningen framtida vinster. 

(Watts & Zimmerman, 1978) 

2. Lånekvot 

Ligger man nära gränsen till att inte få exempelvis banklån, tidigareläggs 

framtida vinster. (ibid.) 

3. Politisk påverkan 

Egentligen bara relevant när det gäller stora bolag som drar uppmärksamhet till 

sig om de visar höga resultat, vilket kan resultera i extra skatter och avgifter. 

Därför tillämpas redovisningsprinciper som gör att företaget visar ett så lågt 

resultat som möjligt. (ibid.) 
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3.3.2.1 Bonussystem 

I företag där man tillämpar bonussystem finns det risk att ledningen agerar i 

egenintresse för att maximera sin egen nytta den närmaste perioden, även om detta 

påverkar företaget negativt på lång sikt. Styrelsens ersättning från företaget kan bestå av 

löner och stimulerande ersättningar i form av bonus eller aktier. Därför tenderar de att 

välja redovisningsprinciper som tidigarelägger framtida inkomster för att få ett så högt 

resultat som möjligt under den närmaste perioden. (Watts & Zimmerman, 1978) Om det 

är en riskmedveten företagsledare väljer denna att redovisa på ett sätt som ger företaget 

ett förhoppningsvis jämnt resultat över tiden och då också en jämn bonus. (Scott 2003)  

 

Företagsledare som arbetar i företag där det tillämpas bonussystem borde vara mer 

villiga att använda revision för att visa ägarna att de inte sköter företaget i egenintresse. 

Ägarna kan då kontrollera om företaget tillämpar lämpliga redovisningsprinciper och 

inte visar för höga resultat för att erhålla bonus från företaget. 

 

Hypotes (H9):  Företag som tillämpar bonussystem har en större 
benägenhet att nyttja revision.  

 
 
 
  3.3.2.2 Företagets resultat 
I företag som är nära en ekonomisk kris tenderar företagsledningen att redovisa ett så 

bra resultat som möjligt under den närmaste perioden för att om möjligt visa upp ett 

bättre resultat inför intressenterna, så att de t ex skulle kunna få ett lån. Detta kommer 

att påverka företagets resultat på längre sikt. (Scott 2003) 

    

För att kontrollera företagets verksamhet så anlitas en revisor. Revisorn är den 

kontrollerande parten och granskar om styrelse och VD (agenten) har brutit mot ABL 

vad det gäller bokföringen och förvaltning eller på annat sätt handlat i strid mot ABL, 

ÅRL eller bolagsordningen (FAR 2005). Ägarna behöver underlag för att utvärdera 

företagsledningens utförda arbete och därför har årsredovisningen stor betydelse. Då 

ägare och VD i många fall är samma person i småföretag, så har ägaren oftast full insikt 

i företaget och tycker därför revision är onödigt.  
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Thorell och Nordberg (2005) tar upp att en av de främsta anledningarna till att 

småföretag inte vill ha revision är att de tycker kostnaden är för hög (i förhållande till 

nytta). En av Collis slutsatser var att företagsledningar är mer intresserade av revision, 

såvida de har större omsättning.  

 

Vi tror att företag som visar upp höga vinster i förhållande till sin omsättning, är mer 

positiva till revision än de som går dåligt och visar upp negativa resultat. Vi antar även 

att företag som har hög vinst är i större behov av revision än de som uppvisar negativt 

resultat.  

 

Hypotes (H10):  Företag som går bra, har en större benägenhet att nyttja 
revision. 

 
 
 

3.3.2.3 Storleken på företaget 
De olika intressenterna har olika krav på hur redovisningen skall se ut. Intressenterna 

har olika krav på den information som ges ut av företaget. För att de skall kunna lita på 

denna så har företagen en extern granskare i form av revisor (FAR, 2005).  

 

Enligt Watts och Zimmerman (1978) tenderar större företag att välja att redovisa på 

samma sätt som andra större företag. Företagsledare i större företag är mer konservativa 

i redovisningen om man jämför med företagsledarna i mindre företag. Stora företag har 

större krav och vanligtvis fler intressenter än vad de små bolagen har. Större företag har 

därmed större press att agera på samma sätt som andra stora bolag för att kunna bli 

jämförda. De större företagen drar även till sig en större media uppmärksamhet, vilket 

bidrar till att de i större utsträckning försöker agera efter givna normer och lagregler för 

att förhindra politisk hetta. (Scott 2003)  

 

Dunn (1996) refererar till en studie C.W Chow gjorde 1926, där man kom fram till att 

ett företags vilja att frivilligt underkasta sig revision ökar ju större ett företag blir. Med 

ovanstående resonemang vill vi undersöka om storleken på småföretag har betydelse för 

inställningen till revision. Faktum är att ju större ett företag blir, desto mer komplex blir 
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verksamheten, och så även redovisningen. Fler intressenter uppstår och kraven på att 

redovisningen sköts på rätt sätt ökar från flera håll. När företaget nått en viss 

storleksgräns, kan inte längre en enda person sköta alla företagets delar, utan måste 

anställa fler kvalificerade personer att sköta olika avdelningar. Kraven på att allt går till 

på rätt sätt ökar. Med revision kan man påvisa att redovisningen har skötts i enlighet 

med befintliga redovisningsprinciper. Med utgångspunkt från våra argument ska vi 

därmed undersöka om teorin stämmer med verkligheten. 

 

 
Hypotes (H11):  Ju större företaget är, desto mer benägna är de att nyttja 

revision. 
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3.4 Hypotessammanställning  
 

 

Hypotes 1 (H1):  Om revisionsplikten slopas kommer företag att sluta 
underkasta sig revision. 

 

Hypotes 2 (H2):  Företag med höga skulder i förhållande till omsättning har 
en större benägenhet att nyttja revision. 

 

Hypotes 3 (H3):  Företag inom samma bransch har liknande inställning till 
revision. 

 

Hypotes 4 (H4): Företag inom samma geografiska område har liknande 
inställning till revision. 

  

Hypotes 5 (H5): Inställningen till revision påverkas av om företaget har 
någon anställd med ekonomisk utbildning. 

  

Hypotes 6 (H6): Inställningen till revision påverkas av om företagets 
styrelse har externa eller interna ledamöter. 

  

Hypotes 7 (H7):  Ju fler ägare, desto mer benägna är de att använda sig av 
revision. 

 

Hypotes 8 (H8):  De företag där ingen av ägarna arbetar aktivt i företaget är 
mer benägna att låta sig granskas av en revisor. 

 

Hypotes 9 (H9):  Företag som tillämpar bonussystem har en större 
benägenhet att nyttja revision. 

 

Hypotes 10 (H10):  Företag som går bra, har en större benägenhet att nyttja 
revision. 

 

Hypotes 11 (H11):  Ju större företaget är, desto mer benägna är de att nyttja 
revision. 
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3.5 Kapitelsammanfattning 

För att undersöka och förklara vilka faktorer som har betydelse för ett företags beslut att 

underkasta sig revision har vi använt oss av den institutionella och ekonomiska teorin. 

Utifrån dessa teorier har vi fört diskussioner och därefter formulerat våra hypoteser som 

vi sedan testar i kapitel 5.  

 

Utifrån den institutionella teorins tre isomorfismer har vi sökt efter likheter som kan 

påverka ett företags inställning till revision. Vi har dels utifrån den påtvingande 

isomorfismen sökt samband utifrån de formella påtryckningarna genom lagar och de 

informella påtryckningarna från exempelvis kreditinstituten. Utifrån den härmande 

isomorfismen har det undersökts om faktorer som bransch och geografiskt område har 

betydelse för inställningen till revision. Den normerande isomorfismen behandlar moral 

och etikfrågor, där vi tar upp att personer med samma utbildning tenderar att uppföra sig 

på liknande sätt.  

 

I agentteorin redogör vi för relationen mellan två aktörer, principalen och agenten. I en 

studie av Stellan Nilsson tar han upp att i aktiebolag med många ägare är det inte alltid 

att alla ägare deltar aktivt i företaget. Utifrån detta har vi utvecklat våra hypoteser där vi 

undersöker om antal ägare och hur aktivt de arbetar i  företag har någon betydelse för 

deras benägenhet att underkasta sig revision.  

 

Som en vidareutveckling på agentteorin, kom den positiva redovisningsteorin där man 

försöker förklara varför redovisningen är som den är och varför företag väljer att 

redovisa på ett visst sätt. Utifrån teorins tre grundpelare har hypoteser utvecklats. 

Förhållanden som bonussystem, företagets resultat och dess storlek jämförs och testas 

sedan mot våra hypoteser.  
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4. EMPIRISK METOD  

 
I detta kapitel går vi igenom hur vi har gått tillväga med insamlingen av data, vi tar 

upp vilket urval vi har gjort och varför. Vi ger kommentarer till varför vi valt att göra 

telefonintervju och dennes för- respektive nackdelar. Här ges även en bortfallsanalys 

och avslutningsvis har vi detaljerat beskrivit vår operationalisering.  

 
 
4.1 Undersökningsmetod 
Syftet med vår empiriska undersökning är att undersöka vilka faktorer som styr ett 

företags val att låta sig revideras. Detta kan, enligt våra teorier i föregående kapitel, 

skilja väsentligt beroende på exempelvis företagets storlek, bransch och geografiska 

placering. Därför har en insamling av kvantitativ data genomförts så att vi kan påvisa 

statistiskt signifikanta samband. 

 

Christensen, Andersson, Engdahl och Haglund (2001) delar in ansatserna i fyra olika 

typer, där den vanligaste benämns tvärsnittsansatsen. Med hjälp av denna ansats kan vi 

statistiskt säkerställa hur många småföretag som agerar på ett visst sätt och vad deras 

inställning till revision är. En studie som baseras på denna ansats är en bred och oftast 

ytlig undersökning där man under en viss tidpunkt studerar ett representativt urval av 

individer. Tvärsnittsansatsen är mest användbar när man vill beskriva syftet med 

undersökningen och kvantifiera denna.  

 

När man tillämpar ansatsen kan man välja på olika insamlingstekniker: enkät med fasta 

svarsalternativ, strukturerade intervjuer, personliga intervjuer eller strukturerade 

observationer. Gemensamt för dessa tekniker är att de är förutbestämda och hårt 

strukturerade och svaren kan kvantifieras och bearbetas statistiskt. För att testa varför 

småföretag väljer att underkasta sig revision har vi valt att använda oss av 

standardiserade intervjuer med fasta svarsalternativ, för att svarssituationen skall vara 

samma för samtliga respondenter. Då vi hade för avsikt att göra en studie med 

kvantitativa data, fann vi denna metod mest lämplig och eftersom vi hade begränsat med 

tid ville vi använda en metod som gick snabbt att genomföra. (Christensen et al, 2001) 
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4.2 Datainsamling 
 4.2.1 Primärdata 
De data som krävdes för att kunna analysera och dra slutsatser från vår 

problemformulering fanns inte tillgängligt. Därmed behövde vi samla in primärdata, 

vilket genomfördes med hjälp av ett standardiserat frågeformulär som besvarades 

genom att vi ringde upp respondenten. Då vi ska testa teorier och generera utfall, är 

detta en bra metod. Dessutom vet vi vem det är som besvarar vårt frågeformulär. 

(Christensen et al, 2001) 

 

Vår tanke var först att använda oss av en webbenkät, men då vi kom fram till att de 

flesta företag som klassas som småföretag inte innehar någon offentlig e-mailadress, 

valdes istället att frågeformuläret skulle besvaras genom att vi ringde upp respondenten 

och bad denne att besvara vårt formulär utifrån företagets perspektiv. 

 

Fördelarna med en telefonintervju är att de går fort att genomföra och att de har en 

högre svarsfrekvens än vad en webbenkät har. En annan stor fördel är att använda 

filterfrågor, som innebär att man ställer inledande frågor för att utesluta de respondenter 

som inte kan eller bör besvara delar av eller hela enkäten. Nackdelarna är att endast 

relativt kortfattade frågor kan ställas och att intervjuareffekt kan påverka respondenten, 

samt att man når ut till färre respondenter. Vi har försökt att hålla en neutral ton för att 

undvika att respondentens svar påverkas. (Christensen et al, 2001) 

 

Vi hade ett frågeformulär framför oss när intervjun genomfördes och i denna kryssade 

vi i svaren respondenten gav. Frågorna i vårt formulär är standardiserade, vilket innebär 

att de står i en viss ordning och är formulerade på samma sätt till samtliga respondenter. 

Den är strukturerad, vi ville att samtliga respondenter skulle uppfatta en enskild fråga på 

samma sätt, vilket innebär att frågeformuläret är lätt att administrera och analysera. 

(ibid.) 

 

Frågeformuläret är indelad i fyra olika block. Den första delen består av olika 

bakgrundsfrågor om företaget. Den andra delen innehåller olika fall, där vi genom 

påhittade exempel bad respondenten svara i vilken grad dessa har betydelse för 
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företagets val att använda sig av revision. Därefter ställdes några attitydfrågor till den 

uppringda personen, där denne med hjälp av en sjugradig skala skulle ange huruvida de 

instämmer i påståendet eller inte. I den sista delen finns de känsligaste frågorna, bland 

annat en direkt fråga till respondenten om företaget kommer att fortsätta med revision 

eller inte om plikten slopas. 
 
 4.2.2 Sekundärdata 
Sekundärdata är information som har samlats in vid tidigare tillfällen (Christensen et al, 

2001) och består i vår undersökning av information från Affärsdatas hemsida där vi fått 

fram vilka företag som ingår i vår målpopulation. Genom denna hemsida har vi även 

fått fram bolagets telefonnummer samt deras senaste årsredovisning. Med hjälp av 

årsredovisningen har vi fått svar på en del bakgrundsvariabler som krävdes för att testa 

våra hypoteser. 

 

 

4.3 Urval 
Slopandet av revisionsplikten kommer att beröra enbart småföretag, av den anledningen 

har vi valt att bara ha med dessa i vår målgrupp.  

 

Eftersom vi vilel att alla individer i målpopulationen skulle ha en känd sannolikhet att 

komma med, använde vi oss av ett sannolikhetsurval. Ett alternativ hade varit att 

använda sig av ett icke-sannolikhetsurval. Karaktäristiskt för denna typ av urval är att 

enheterna i populationen inte har en känd chans att komma med i urvalet, varför det 

finns risk för ett snedvridet resultat. Exempel på sådana urval är strategiskt urval, 

kvoturval och bekvämlighetsurval. (Christensen et al, 2001) 

 

Sannolikhetsurval kräver en urvalsram, det vill säga ett register över målpopulationen. 

Detta register fann vi på Affärsdatas hemsida. Maxgränsen för att kallas småföretag går 

vid så kallade 50/50 företag och innebär att två av följande tre kriterier stämmer: max 

50 anställda, nettoomsättningen i resultaträkningen uppgår till max 50 miljoner och 

nettovärdet av företagets tillgångar ska enligt balansräkningen vara max 25 miljoner. 

Småföretagen är indelade i tre grupper; mikroföretag, 10/24 företag samt 50/50 bolag. 
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Vi valde att undersöka 100 företag bland mikro- och 10/24 företagen och 50 företag 

bland 50/50 bolagen. Anledningen till detta var att vi trodde att det skulle vara svårare 

att få tag på de mindre företagen än vad det var att få tag på de större. Antalet svenska 

aktiva småföretag som bedrivs i aktiebolagsform uppgår till ca 170 000. Vi har valt att 

endast ha med 250 företag, detta på grund av tidsskäl. 

 

Ett systematiskt urval kännetecknas av att man utifrån urvalsramen väljer ut individer 

med regelbundna intervaller (Christensen et al, 2001). På Affärsdatas sida kan man lista 

företagen i bokstavsordning. Antalet registrerade företag varierar mycket i de olika 

grupperna. Alla aktiva mikroföretag uppgår till 96´765 stycken, därför valde vi i denna 

grupp att ta ca vart 970: e företag (96´765/100). Samma princip tillämpades när vi valde 

ut vilka 10/24 och 50/50 företag som skulle intervjuas.  

 

Telefonnummer till företagen hämtade vi från Affärsdatas hemsida. Vi bad den person 

som svarade att koppla oss till i första hand ägare och VD och i andra hand 

ekonomiansvarig. När vi fått tag på rätt person bad vi denne att svara utifrån företagets 

syn på revision. Vi hoppas att respondenten är insatt i företagets verksamhet att han 

eller hon svarade sanningsenligt på våra frågor. Vi ringde under kontorstid.  

 
Vi fann att det fanns ett fall av övertäckningsfel, då företag som fanns registrerade på 

affärsdatas hemsida inte längre var verksamma på marknaden. Det fanns åtta fall av 

undertäckningsfel då telefonnumren som fanns angivna på affärsdatas hemsida inte 

stämde, vi fick meddelandet om att numret inte finns längre och att hänvisning 

saknades. Vi sökte även på Eniros hemsida på företagens namn utan resultat. Om detta 

beror på att deras verksamhet har upphört eller annan anledning vet vi ej.  
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4.4 Validitet, reliabilitet och felkällor 

För att en studie skall vara sann och ge en rättvisande bild gäller det att kraven för 

validitet och reliabilitet är uppfyllda. Med validitet anses att man mäter det som är tänkt 

att mätas och reliabilitet är tillförlitligheten i mätningen. (Thurén, 1991) Med andra ord 

ökar validiteten om man, som i vår undersökning baserar frågorna på valda teorier och 

hypoteser. Innan intervjuerna startade, testade vi noggrant vårt formulär på ett flertal 

personer. Detta för att se om svaren gick att misstolka eller var för krångligt 

formulerade. 

 

Reliabiliteten ökar om man ser till att de respondenter man intervjuar utgör ett 

representativt urval, vilket vi försökte att öka genom att använda ett systematiskt urval 

med regelbundna intervaller på vår målgrupp. Räknar man rätt och lyckas reducera 

slumpfaktorn och om flera individer som använder samma metod får samma resultat, 

kan man säga att undersökningen har haft hög reliabilitet. (ibid.) Genom att använda oss 

av sjugradiga skalor slipper respondenten att ta ställning helt eller emot påståendena. 

Genom våra case har vi satt in respondenten i en specifik situation. Även i dessa 

svarsalternativ har vi valt att använda oss av skalor så de inte tvingas ta ställning helt 

eller emot ett påstående. 

 

Körner och Wahlgren (2002) redogör för hur man bedömer de statistiska uppgifternas 

kvalitet. Till sin hjälp visar de begreppen i en schematisk bild som vi framställer i Figur 

4.1. Ett självklart kriterium för att en undersökning ska ha hög kvalitet är att syftet med 

den statistiska undersökningen är uppnådd. Vi ställde under hela arbetets gång frågan 

”är detta relevant för just vår undersökning”.  

 

Författarna menar att även noggrannhetskriteriet måste vara uppnått för att en rapport 

ska klassas som kvalitativt. Detta kriterium innebär att de statistiska uppgifterna skall 

vara så korrekta som möjligt. Risken för täckningsfel bedömer vi som liten. Genom 

affärsdatas hemsida såg vi vilka företag som klassas som småföretag. Mätfel, respektive 

bearbetningsfel försökte vi få ner så mycket som möjligt genom att vara noggranna när 

vi la in informationen i datorprogrammen så att de kodades rätt. 
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Figur 4.1 Kvalitetsbegreppet (Körner och Wahlgren, 2002, sid. 37) 

 
 

4.5 Operationalisering 
När begrepp ska mätas måste de passera en process som i metodlitteraturen kallas 

operationalisering (Jacobsen, 2002, sid. 283). Operationalisering innebär att man gör 

vissa begrepp empiriskt mätbara oavsett om det är i form av siffror eller text (Andersen, 

1998). 

 

 4.5.1 Formulärets utformning    

Utifrån våra teorier; institutionell och ekonomisk teori har vi formulerat hypoteser som 

vi i detta avsnitt ska förklara hur vi testar. Vi redogör för vilken information som krävs 

för att få dem besvarade, samt hur vi formulerar frågor för att få fram ett analyserbart 

svar. (Se bilaga 1) 

 

Kvalitet 

Noggrannhet (totalfel) Relevans 

Innehåll Aktualitet Skevhet Precision 

1 Syfte och 
användning 
2 Definitioner 
3 Jämförbarhet  
- annan statistik
4 Jämförbarhet 
i tiden 

5 Aktualitet 6 Täckningsfel 
7 Bortfallsfel

10 Urvalsfel 

8 Mätfel 
9 Bearbetningsfel 
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Hypotes (H1):  Om revisionsplikten slopas kommer företag att sluta 

underkasta sig revision. 
Information om vad lagen säger om revision och vilka som måste använda sig av 

revision står beskrivet i FAR (2005) och i ABL. För att ta reda på om denna faktor är 

den mest vanligt förekommande i svenska småföretag, kommer vi att ställa en rak fråga 

till respondenten: Vi ber dig nu att föreställa dig att revisionsplikten har slopats, ditt 

företag behöver inte betala dyra kostnader för att granska bolagets redovisning – hur 

agerar ditt företag? På detta får han eller hon svara om de kommer att fortsätta eller 

sluta. De får även möjlighet till att svara att de inte vet, då vi antar att många inte tänkt i 

dessa banor då revisionsplikten ännu inte slopats. 

 

Hypotes (H2):  Företag med höga skulder i förhållande till omsättning 

har en större benägenhet att nyttja revision. 

Informationen om bankernas inställning till revision har vi tagit från en undersökning 

som gjorts av Svensson (2003). Med hjälp av årsredovisningen ser vi hur mycket 

skulder och hur hög omsättning ett företag har och kan testa om det finns någon skillnad 

i inställning till revision i förhållande till hur höga skulderna är. Detta testar vi sedan 

mot sju av våra frågor, där de tre första är olika case där vi ber respondenten sätta sig in 

i ett scenario, dessa behandlar leverantörens, kundens och samhällets betydelse för ett 

företags val att nyttja revision. De följande fyra frågorna är olika påståenden, vilka är 

formulerade på följande sätt: 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 

• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 

Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. Indexet har vi fått fram genom att lägga ihop summorna från frågorna 
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och sedan dividerat dem med antalet frågor för att få ett tal som mäter inställningen till 

revision. (Djurfeldt, 2003) 

  

Hypotes (H3):  Företag inom samma bransch har liknande 

inställning till revision. 

Branscherna har vi delat in i bygg, tjänst, handel, tillverkning och övriga. I 

frågeformuläret sätter vi upp bransch som en variabel och sätter samman denna med sju 

av våra frågor, där de tre första är olika case där vi ber respondenten sätta sig in i ett 

scenario, dessa behandlar leverantörens, kundens och samhällets betydelse för ett 

företags val att nyttja revision. De följande fyra frågorna är olika påståenden, vilka är 

formulerade på följande sätt: 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 

• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 

Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. 

 

Hypotes (H4): Företag inom samma geografiska område har 

liknande inställning till revision. 

Här hämtar vi informationen från Affärsdatas hemsida, där vi ser var företagets 

huvudkontor är beläget. På så sätt kan vi se om företaget finns i södra, mellersta eller 

norra Sverige, i en storstad eller mindre ort. Detta testar vi sedan mot sju av våra frågor, 

där de tre första är olika case där vi ber respondenten sätta sig in i ett scenario, dessa 

behandlar leverantörens, kundens och samhällets betydelse för ett företags val att nyttja 

revision. De följande fyra frågorna är olika påståenden, vilka är formulerade på följande 

sätt: 



Vilka faktorer har betydelse för ett företags beslut att låta underkasta sig revision?            Broman E., Jönsson A. & Möller J. 

 

40

 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 

• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 

Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. 

 

Hypotes (H5):  Inställningen till revision påverkas av om företaget har 

någon anställd med ekonomisk utbildning. 

På denna hypotes hämtar vi samtliga data från vår enkätundersökning, dels med en fråga 

om de har någon anställd med ekonomisk utbildning och en följdfråga vad denne har för 

typ av utbildning. Detta testar vi sedan mot sju av våra frågor, där de tre första är olika 

case där vi ber respondenten sätta sig in i ett scenario, dessa behandlar leverantörens, 

kundens och samhällets betydelse för ett företags val att nyttja revision. De följande fyra 

frågorna är olika påståenden, vilka är formulerade på följande sätt: 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 

• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 

Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. 
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Hypotes (H6):  Inställningen till revision påverkas av om företagets 

styrelse har externa eller interna ledamöter. 

Vi hämtar även här all information från vår enkät. Vi kommer att fråga om företagets 

styrelse består av externa eller interna ledamöter. Detta testar vi sedan mot sju av våra 

frågor, där de tre första är olika case där vi ber respondenten sätta sig in i ett scenario, 

dessa behandlar leverantörens, kundens och samhällets betydelse för ett företags val att 

nyttja revision. De följande fyra frågorna är olika påståenden, vilka är formulerade på 

följande sätt: 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 

• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 

Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. 

 

Hypotes (H7): Ju fler ägare, desto mer benägna är de att använda sig 

av revision.  

Här frågar vi respondenten hur många ägare företaget har. När vi gjort vår undersökning 

kommer vi sedan att gruppera dessa på lämpligt sätt. Detta testar vi sedan mot sju av 

våra frågor, där de tre första är olika case där vi ber respondenten sätta sig in i ett 

scenario, dessa behandlar leverantörens, kundens och samhällets betydelse för ett 

företags val att nyttja revision. De följande fyra frågorna är olika påståenden, vilka är 

formulerade på följande sätt: 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 
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• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 

Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. 

 

Hypotes (H8):  De företag där ingen av ägarna arbetar aktivt i 

företaget är mer benägna att låta sig granskas av en 

revisor.  

Denna formulering kan till en stor del höra samman med föregående hypotes, men vi 

väljer att även testa denna genom vårt frågeformulär, genom att ställa frågan om någon 

av ägarna arbetar aktivt inom företaget. Detta testar vi sedan mot sju av våra frågor, där 

de tre första är olika case där vi ber respondenten sätta sig in i ett scenario, dessa 

behandlar leverantörens, kundens och samhällets betydelse för ett företags val att nyttja 

revision. De följande fyra frågorna är olika påståenden, vilka är formulerade på följande 

sätt: 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 

• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 

Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. 

 

Hypotes (H9):  Företag som tillämpar bonussystem har en större 

benägenhet att nyttja revision.  

Tillämpar företaget någon form av bonussystem och har dessa företag en annan 

inställning till revision än de som inte tillämpar det? Hypotesen ska besvaras med hjälp 

av vårt formulär. Detta testar vi sedan mot sju av våra frågor, där de tre första är olika 
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case där vi ber respondenten sätta sig in i ett scenario, dessa behandlar leverantörens, 

kundens och samhällets betydelse för ett företags val att nyttja revision. De följande fyra 

frågorna är olika påståenden, vilka är formulerade på följande sätt: 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 

• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 

Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. 

 

 Hypotes (H10):  Företag som går bra, har en större benägenhet att nyttja 

revision. 

Huruvida ett företag går bra eller inte har vi valt att fråga respondenten. Vi ska mäta om 

det finns någon skillnad i hur framgångsrikt ett företag i förhållande till inställningen till 

revision. Frågan är ställd på följande vis: Anser ni att ert resultat är tillfredsställande i 

relation med era konkurrenters? Detta testar vi sedan mot sju av våra frågor, där de tre 

första är olika case där vi ber respondenten sätta sig in i ett scenario, dessa behandlar 

leverantörens, kundens och samhällets betydelse för ett företags val att nyttja revision. 

De följande fyra frågorna är olika påståenden, vilka är formulerade på följande sätt: 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 

• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 
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Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. 

 

Hypotes (H11):  Ju större företaget är, desto mer benägna är de att 

nyttja revision.  

Information om företagets storlek hittar vi i årsredovisningar, där vi har valt att dela in 

dem i mikroföretag, 10/24 företag, samt 50/50 företag. Detta testar vi sedan mot sju av 

våra frågor, där de tre första är olika case där vi ber respondenten sätta sig in i ett 

scenario, dessa behandlar leverantörens, kundens och samhällets betydelse för ett 

företags val att nyttja revision. De följande fyra frågorna är olika påståenden, vilka är 

formulerade på följande sätt: 

• Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag 

enligt lag är tvingade till det.   

• Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att 

få krediter. 

• Revision är en bra granskningsmetod. 

• Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser 

att nyttan inte överstiger kostnaden. 

Respondenten får på dessa sju frågor besvara i vilken grad de instämmer eller ej med 

hjälp av en sjugradig skala. Vi har dessutom valt att testa inställningen till revision mot 

ett indexerat tal. 
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4.6 Statistisk bearbetning 
Vi har statistiskt bearbetat de svar vi fått genom telefonintervjuer. Bearbetningen har 

skett genom SPSS och Excel som är effektiva dataprogram när man ska göra statistiska 

generaliseringar. Genom att analysera svaren kan vi se vilka faktorer som påverkar ett 

företags beslut att underkasta sig revision. 

 

Genom att använda sig av T-test kan man testa om genomsnittet i två skilda 

fördelningar är så olika att de med stor sannolikhet även är olika i populationen 

(Jacobsen, 2002). Aronsson (1999) skriver att förutsättningarna för att använda ett T-

test är att urvalet skall vara slumpmässigt, mätningarna skall vara oberoende och inga 

mätfel skall förekomma. Vidare skriver han att de kvantitativa variablerna måste vara 

normalfördelade.   

 

För att undersöka huruvida populationen för varje enskild hypotes är normalfördelad 

eller ej, använder vi oss av ett Kolomogorov-Smirnov test. I de fall vi testar fler än två 

variabler mot varandra, används istället ett ANOVA-test. 

 

På några av frågorna har vi även valt att använda oss av diagram för att tydligt illustrera 

ett företags svar på frågorna. Även korrelationstest har använts på en del frågor. Ett 

korrelationstest görs när man vill mäta hur starkt ett samband är (Körner och Wahlgren, 

1998). Avslutningsvis har vi gjort en multipel regression på de båda teorierna för att se 

hur mycket de påverkar inställningen till revision (Aronsson, 1999). 

 
 

4.7 Bortfallsanalys 
Vår undersökning omfattar 250 företag. Vi har fått svar från sammanlagt 80 företag, 

vilket blir en svarsfrekvens på 32 %. För att kunna avgöra om bortfallet påverkar vår 

undersökning har vi indelat dem i mikro-, 10/24- och 50/50 företag. Våra 

telefonintervjuer pågick mellan tisdagen den 13: e december till och med fredagen den 

16: e december. För att minska bortfallet så har vi ringt upp de vi inte fick svar ifrån 

flera gånger under perioden.  
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Tabell 4.1 Bortfallsanalys        

Företagsstorlek Svarsandel Bortfall Antal i total population 

Mikroföretag 30,0 % (30) 70,00% 100 
10/24 företag 24,0 % (24) 76,00% 100 
50/50 företag 52,0 % (26) 48,00% 50 

Totalt 32,0 % (80) 68,0 % (170) 250 

 

Tabellen visar att 50/50 företagen har högst svarsfrekvens och de mindre har en 

generellt lägre svarsfrekvens. Detta var vad vi förmodade och därav vårt urval av 50 

företag i denna grupp och 100 stycken av mikro- och 10/24 företag.  

 

Tabell 4.2 Bortfallstest           
    
    

Antal (N) Medeltal Standardavvikelse 

Respondenter 80 1,95 0,84 
Icke respondenter 170 1,730 0,695 
Signifikans: T-test 0,030  signifikant på 0.05-nivå       

 

Tabellen visar att det är en signifikant skillnad mellan de som svarade och de som inte 

svarade. Det visar att större företag svarade i högre grad än de mindre företagen. 

 

Bland mikroföretagen så var den största anledningen till bortfall att de överhuvudtaget 

inte svarade i telefon. Då de ofta är endast en anställd på dessa företag så finns det ingen 

som kan svara då de inte är inne på kontoret, på merparten av dessa fanns ingen 

möjlighet att lämna meddelande.  

 

I 10/24 företagen var vanliga anledningar att de inte hade tid eller inte var intresserade. 

Det fanns även fall där företagets policy var att inte medverka i undersökningar. Många 

angav som orsak att de var stressade och hänvisade till att ringa i januari.  

 

I 50/50 företagen så var det oftast någon som svarade, svårigheten i dessa var att få tag i 

rätt person och att denna skulle ha tid. Den i särklass vanligaste orsaken till bortfall är 

att de var för stressade och ej hade tid, många bad oss att ringa tillbaka efter jul eller i 

januari.  
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4.8 Kapitelsammanfattning 
Syftet med vår empiriska undersökning är att praktiskt undersöka vilka faktorer som 

styr ett företags val att låta sig revideras. Detta kan skilja väsentligt beroende på 

exempelvis företagets storlek, bransch och geografiska placering. För att på bästa sätt 

uppnå vårt syfte valde vi att undersöka våra hypoteser med hjälp av telefonintervjuer. I 

detta kapitel tog vi upp för- respektive nackdelar som finns med telefonintervjuer, samt 

hur vi har agerat för att motverka de problem som kan uppstå.  

 

Vi har valt att göra ett sannolikhetsurval då vi vill att alla individer i målpopulationen 

skall ha en känd sannolikhet att komma med och att endast ta med småföretag, då ett 

eventuellt avskaffande av revisionsplikten endast skulle påverka dessa.  

 

I operationaliseringen beskrev vi detaljerat våra hypoteser var för sig och hur vi skall 

testa dem utifrån olika variabler och teorier. Vi redogjorde för vilken information som 

krävs för att få dem besvarade, samt hur vi formulerade frågor för att få fram ett 

analyserbart svar.  

 

En bortfallsanalys har gjorts efter företagens storlek, där det kunde konstateras att 50/50 

företagen hade en större svarsfrekvens än de mindre. Därefter gjordes en analys av 

mikro-, 10/24- och 50/50 företagen var för sig, där vi kommenterar de olika orsakerna 

till bortfall. Vi kom fram till att det finns en signifikant skillnad mellan de som svarade 

och inte svarade på våra intervjuer.  
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5. ANALYS  

 
Följande kapitel inleds med en förklaring till hur vi har gått tillväga i vår analys. 

Därefter analyseras varje hypotes för sig, och jämförs med respondenternas svar. Vi 

gör korta diskussioner huruvida vi anser att hypotesen skall förkastas eller ej. Slutligen 

presenteras en sammanfattning av kapitlet. 

 
 

5.1 Inledning 
I följande avsnitt har vi valt att analysera varje hypotes för sig. Då vårt urval uppgår till 

80, har vi valt att tillämpa ett T-test på de hypoteser där vi vill testa skillnaden mellan 

två variabler. T-test bör göras när urvalet är över 30 stycken, även om populationen inte 

är normalfördelad. På övriga hypoteser har vi valt att använda oss av ett ANOVA-test 

för att se om det finns signifikanta samband. Genom ett Kolomogorov-Smirnov test   

(K-S test) undersöktes om variablerna var normalfördelade eller ej, vilket samtliga 

visade sig vara. 

 

Frågorna har testats var för sig mot exempelvis ”bransch” osv. Vi har valt att inte 

förkasta hypotesen om tre eller fler av påståendena visar sig vara signifikanta och om 

dessutom vårt indexvärde är signifikant. I de fall det inte visar sig vara signifikant, men 

vi ändå ser vissa relationer, kommer vi att ge en kort kommentar till detta. För att 

studera hur starkt ett samband är, har vi valt att använda oss av 0.01, 0.05 och 0.1-

nivåer. En så frikostig nivå som 0.1-nivå har tidigare använts och accepterats i studier 

och avhandlingar, bland annat i Trond Bjørnenaks artikel Diffusion and Accounting: the 

case of ABC in Norway.  

 

I våra tabeller visar vi siffrorna som vi använt för att testa. Alla tabeller har ett värde 

som i tabellen kallas genomsnittsvärde på antagande vilket innebär att vi inom gruppen 

tagit ut en siffra vad de i genomsnitt har svarat för att jämföra detta med en annan 

grupps genomsnittsvärde. Dessutom använder vi oss av ett medianvärde i våra tabeller 

till hypotes 3 och 4, för att se hur många i varje grupp som har svarat över respektive 
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under medianen. Detta görs för att se om vi kan finna samband i inställning till revision 

inom gruppen. 

 

För att få fram enbart en siffra för att mäta om det finns skillnader mellan grupper eller 

likheter inom gruppen har vi valt att, för alla sju frågor vi har testat, ta fram ett index 

som vi sedan har testat för att se om det finns några signifikanta samband. Indexet har vi 

fått fram genom att lägga ihop summorna för antagandena och sedan dividerat dem med 

antalet antagande. (Djurfeldt, 2003) 
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5.2 Institutionella perspektivet 
 5.2.1 Påtvingande isomorfismen 

Hypotes (H1):  Om revisionsplikten slopas kommer företag att sluta 

underkasta sig revision. 

 

Av de företag som har varit med i vår undersökning, uppger 57,5 % (46st) att de 

kommer att fortsätta med revision även om revisionsplikten tas bort, vissa medger att de 

i sådant fall inte kommer att nyttja revision i samma omfattning. 25 % (20st) av 

företagen uppger att de inte vet hur de kommer att agera, och därför har vi valt att inte 

ha med dessa när vi gör vårt K-S test. 17,5 % (14st) anger att de inte längre kommer att 

använda sig av revision om det inte vore reglerat i lag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagram 5.1 Illustration av svarsfrekvens; Slutar företag med revision om plikten slopas?  

 

Kolomogorov-Smirnov testet visar att svaren är normalfördelade, därför väljer vi att 

utföra ett T-test. Vi vill därför testa om företagen slutar med revision, dvs. 

• Nollhypotesen = 2 (slutar) 

• Mothypotesen ≠ 2 

Vi får ett t-värde = -13,923 med 59 frihetsgrader (df) vilket är signifikant p = 0,000. Vi 

förkastar därmed vår nollhypotes. 

 

Vi måste därför förkasta vår hypotes att: företag kommer att sluta underkasta sig 

revision om revisionsplikten slopas. 
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Hypotes (H2):  Företag med höga skulder i förhållande till omsättning har 

en större benägenhet att nyttja revision. 

 

Undersökningen visar att ungefär hälften, 47,5 %, av respondenterna hade någon form 

av lån (38st) medan resterande 52,5 % (42st) inte hade några lån. För att testa om 

företag med höga skulder i förhållande till omsättning är mer benägna än de med lägre 

skulder, har vi först valt att testa om det finns någon signifikant skillnad med företag 

som har lån och de företag som inte har det. 

 

Tabell 5.1 Lån eller inte             
   Genomsnittsvärde Standard 
      

Antal (N) 
på antagande avvikelse 

Leverantörens betydelse       
Banklån   38  4,00  1,87 
Inte banklån   42  3,95  2,09 
Signifikans: T-test 0,915  ej signifikant     
        
Kundens betydelse       
Banklån   38  5,55  1,80 
Inte banklån   42  5,14  1,89 
Signifikans: T-test 0,325  ej signifikant     
        
Den sociala betydelsen       
Banklån   38  5,24  1,73 
Inte banklån   42  5,05  1,95 
Signifikans: T-test 0,649  ej signifikant     
        
Tvingande faktor       
Banklån   38  3,76  1,87 
Inte banklån   42  3,69  1,97 
Signifikans: T-test 0,866  ej signifikant     
        
För att få krediter       
Banklån   38  5,84  1,10 
Inte banklån   42  4,93  1,69 
Signifikans: T-test 0,005  signifikant på 0,01-nivå     
        
Bra granskningsmetod       
Banklån   38  5,39  1,28 
Inte banklån   42  5,57  1,61 
Signifikans: T-test 0,592  ej signifikant     
        
Plikten skall vara kvar       
Banklån   38  4,53  1,77 
Inte banklån   42  4,88  1,89 
Signifikans: T-test 0,390  ej signifikant         
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Indexerat        
Banklån  38  4,92  0,82 
Inte banklån  42  4,74  1,36 
Signifikans: T-test 0,475  ej signifikant     

 

Testet visar att företag med lån anser att leverantörens, kundens och samhällets 

betydelse är viktigare än företag som är skuldfria. Samtidigt anser företag med lån i 

högre utsträckning att de inte enbart låter sig revideras för att de är tvingade enligt lag. 

De skuldfria företagen ansåg i högre grad att revision är en bra granskningsmetod och 

att revisionsplikten skall vara kvar. 

 

Den enda faktorn som vi kan säkerställa är att företag med lån anser att det blir lättare 

att få krediter om de underkastar sig revision. Detta kan säkerställas på en 0,01-nivå 

(0,005) i ett T-test. 

 

Tabell 5.2 Korrelationstest lån/omsättning  
  
    

Signifikans 

Leverantörens betydelse   
  0,274 
Kundens betydelse  
  0,230 
Den sociala betydelsen  
  0,932 
Tvingande faktor   
  0,533 
För att få krediter   
  0,256 
Bra granskningsmetod  
  0,808 
Plikten skall vara kvar  
   0,316 

 

Med hjälp av ett korrelationstest (pearson test) på företag med skulder undersöktes om 

ökade skulder har någon betydelse för ett företags inställning till revision. Vi fick inte 

fram några signifikanta samband på någon av variablerna.  
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Av de företag som har varit med i vår undersökning, uppger 81 % (22st) av företag med 

lån att de kommer att fortsätta med revision även om revisionsplikten tas bort och 19 % 

(5st) av dessa kommer att sluta att underkasta sig revision. 73 % (24st) av företagen 

som inte har några lån uppger att de kommer att använda sig av revision om det inte 

vore reglerat i lag, medan 27 % (9st) skulle sluta att låta sig granskas av en revisor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 5.2 Illustration av svarsfrekvens; Slutar företag med revision om plikten slopas?  
 

Vi vill med hjälp av ett T-test testa om det är skillnad i agerande mellan företag som har 

lån och de som inte har det. 

• Nollhypotesen = Ingen skillnad mellan de som har lån och de som inte har  

• Mothypotesen = Skillnad mellan de som har lån och de som inte har 

Vi får ett t-värde = -0,788 med 58 frihetsgrader (df) vilket ej är signifikant, p = 0,434. 

Vi accepterar därmed vår nollhypotes, vi kan inte finna någon skillnad. 

 

Eftersom vi inte fann några signifikanta samband på något av testen måste vi förkasta 

vår hypotes att: företag med höga skulder i förhållande till omsättning har en större 

benägenhet att nyttja revision. 

  

Hur agerar företaget om revisionsplikten slopas? 
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5.2.2 Härmande isomorfismen 
Hypotes (H3):  Företag inom samma bransch har liknande inställning till 

revision. 

 

Antal företag som har svarat är 32 % (80) av 250 företag.  

 

Tabell 5.3 Branschfördelning             
  Lev.- Kund- Social- Tvingade Krediter Granskn.- Plikten 
  betydelse betydelse betydelse   metod kvar 
Medianvärde 4 6 5 4 6 6 5 
Bygg över m 2 3 5 2 1 2 2 
 under m 7 6 4 7 8 7 7 
         
Tjänst över m 13 6 8 7 5 6 6 
 under m 9 16 14 15 17 16 16 
         
Handel över m 16 14 18 15 10 8 17 
 under m 15 17 13 16 21 23 14 
         
Tillverkning över m 5 4 4 3 4 4 3 
 under m 3 4 4 5 4 4 5 
         
Övrigt över m 3 2 4 2 3 2 4 
  under m 7 8 6 8 7 8 6 

 
På grund av uppdelningen i fem olika branscher, gick det inte att göra något test på det 

förväntade värdet, då antalet respondenter i varje bransch är för få. 

 

Tabell 5.3 visar medianvärdet i de olika branscherna. Då värdena varierar så mycket i de 

olika grupperna kan vi inte se några tendenser till att det skulle finnas några större 

likheter i inställning till revision i varje bransch. Man kan se tendenser att företag inom 

bygg- och tjänstebranschen har liknande inställning till revision men sambandet är 

väldigt svagt. 

 

Vi förkastar härmed vår hypotes att: företag inom samma bransch har liknande 

inställning till revision.  
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Hypotes (H4): Företag inom samma geografiska område har liknande 

inställning till revision. 

 

Den geografiska placeringen har vi valt att dela upp på två olika sätt. Dels kommer ett 

test att göras på om inställningen till revision varierar utifall företaget finns beläget i en 

storstad eller i övriga Sverige. Dels ska ett test göras då vi delar in företagen i södra, 

mellersta och norra Sverige. Av de 80 företag som besvarat vårt formulär är 27,5 % 

(22st) positionerade i storstäder och 72,5 % (58st) placerade i övriga Sverige.  

Indelningen har gjorts enligt följande: 

Storstad  Stockholm / Göteborg / Malmö 

Övriga Sverige  Kommuner som inte tillhör storstäderna 

 

Tabell 5.4 Geografisk placering, Storstad/Övriga Sverige         
   Median Genomsnittsvärde Standard
      över/under 

Antal (N) 
på antagande avvikelse

Leverantörens betydelse      
Storstad   12/10 22  4,182  1,943 
Övriga Sverige  27/31 58  3,897  2,006 
Signifikans: T-test 0,57  ej signifikant      
         
Kundens betydelse        

Storstad   10/12 22  5,546  1,625 
Övriga Sverige  19/39 58  5,259  1,934 
Signifikans: T-test 0,539  ej signifikant      
         
Den sociala betydelsen        
Storstad   13/9 22  5,636  1,432 
Övriga Sverige  26/32 58  4,948  1,950 
Signifikans: T-test 0,136  ej signifikant      
         
Tvingande faktor        
Storstad   11/11 22  4,364  1,733 
Övriga Sverige  18/48 58  3,483  1,931 
Signifikans: T-test 0,065  signifikant på 0,1-nivå     
         
För att få krediter        
Storstad   8/14 22  5,636  1,255 
Övriga Sverige  15/43 58  5,259  1,585 
Signifikans: T-test 0,319  ej signifikant      
         
Bra granskningsmetod        
Storstad   5/17 22  5,591  1,260 
Övriga Sverige  17/41 58  5,448  1,535 
Signifikans: T-test 0,669  ej signifikant      
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Plikten skall vara kvar        
Storstad   10/12 22  4,955  1,647 
Övriga Sverige  22/36 58  4,621  1,899 
Signifikans: T-test 0,470  ej signifikant           
         
Indexerat         
Storstad   5/17 22  5,00  0,93 
Övriga Sverige  15/43 58  4,76  1,20 
Signifikans: T-test 0,399  ej signifikant           

 

Tabellen visar att företag i storstäder är mer positiva till revision, då de har ett högre 

medeltal på samtliga variabler i jämförelse med företag som är belägna i övriga Sverige. 

Dock visade våra T-test att den enda variabeln som kunde säkerställas är att företag som 

är positionerade i en storstad anser i mindre grad att lagen är den enda anledningen till 

att de underkastar sig revision. Detta är säkerställt på en 0,1-nivå (0,065). 

 

Då enbart en av sju variabler visade sig vara signifikanta, anser vi att det inte finns 

någon säkerställd skillnad i inställning till revision mellan företag i en storstad och 

företag i övriga Sverige.    

 

Vad det gäller likheter inom gruppen så kan vi inte finna några likheter att företag som 

är belägna i storstäder skulle agera på liknande sätt. Bland övriga orter kan man se 

tendenser till att dessa har en negativare inställning till revision. 

 

Det andra testet visar på om det är någon skillnad om företaget finns beläget i norra, 

mellersta eller södra Sverige. Endast 7,5 % (6st) företag finns positionerade i norr, 

48,8 % (39st) i mellersta Sverige, samt 43,8 % (35st) i södra delen av landet. 

 

Tabell 5.5 Geografisk placering, Norra/Mellersta/Södra Sverige         

   Median Genomsnittsvärde Standard 
      över/under 

Antal (N) 
på antagande avvikelse 

Leverantörens betydelse       
Norra   3/3 6  3,833  1,941 
Mellersta   22/17 39  4,051  2,102 
Södra   14/21 35  3,914  1,900 
Signifikans: ANOVA 0,943  ej signifikant      
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Kundens betydelse        
Norra   1/5 6  5,333  1,506 
Mellersta   14/25 39  5,231  1,953 
Södra   14/21 35  5,457  1,821 
Signifikans: ANOVA 0,874  ej signifikant      
         
Den sociala betydelsen        
Norra   2/4 6  5,000  1,414 
Mellersta   18/21 39  5,026  1,885 
Södra   19/16 35  5,286  1,888 
Signifikans: ANOVA 0,821  ej signifikant      
         
Tvingande faktor        
Norra   1/5 6  2,833  1,602 
Mellersta   15/24 39  3,923  1,952 
Södra   13/22 35  3,657  1,909 
Signifikans: ANOVA 0,417  ej signifikant      
         
För att få krediter        
Norra   1/5 6  5,333  1,211 
Mellersta   12/27 39  5,615  1,350 
Södra   10/25 35  5,086  1,687 
Signifikans: ANOVA 0,322  ej signifikant      
         
Bra granskningsmetod        
Norra   1/5 6  4,833  1,169 
Mellersta   9/30 39  5,436  1,569 
Södra   12/23 35  5,657  1,371 
Signifikans: ANOVA 0,426  ej signifikant      
         
Plikten skall vara kvar        
Norra   1/5 6  3,667  1,862 
Mellersta   17/22 39  4,590  2,074 
Södra   14/21 35  5,029  1,465 
Signifikans: ANOVA 0,205  ej signifikant           
         
Indexerat         
Norra   0/6 6  4,33  1,03 
Mellersta   11/28 39  4,85  1,16 
Södra   9/26 35  4,89  1,13 
Signifikans: ANOVA 0,543  ej signifikant           
 

I denna tabell kan vi se att det inte finns någon säkerställd skillnad till inställning till 

revision i en geografisk jämförelse när företag är indelade i norra, mellersta och södra 

Sverige. I övrigt kan vi inte se någon tendens i tabellen att det skulle skilja sig något 

mellan områdena. 
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Vi kan inte heller finna några signifikanta samband inom grupperna då värdena är 

mycket varierade. Därmed kan vi förkasta vår hypotes: företag inom samma geografiska 

område har liknande inställning till revision. 

 

 5.2.3 Normerande isomorfismen 
Hypotes (H5):  Inställningen till revision påverkas av om företaget har 

någon anställd med ekonomisk utbildning. 

 

Av de svar vi mottagit har 67,5 % (54st) anställd personal med ekonomisk utbildning. 

Resterande 32,5 % (26st) hade ingen anställd med ekonomisk utbildning. 

 

Tabell 5.6 Ekonomisk anställd           

   Genomsnittsvärde Standard 
      

Antal (N) 
på antagande avvikelse 

Leverantörens betydelse      
Ja   54  3,852  2,087 
Nej   26  4,231  1,751 
Signifikans: T-test 0,426  ej signifikant     
        
Kundens betydelse       
Ja   54  5,444  1,798 
Nej   26  5,115  1,966 
Signifikans: T-test 0,459  ej signifikant     
        
Den sociala betydelsen       
Ja   54  5,315  1,789 
Nej   26  4,769  1,925 
Signifikans: T-test 0,216  ej signifikant     
        
Tvingande faktor       
Ja   54  4,093  1,945 
Nej   26  2,962  1,612 
Signifikans: T-test 0,012  signifikant på 0,05-nivå    
        
För att få krediter       
Ja   54  5,704  1,409 
Nej   26  4,654  1,468 
Signifikans: T-test 0,003  signifikant på 0,01-nivå    
        
Bra granskningsmetod      
Ja   54  5,407  1,499 
Nej   26  5,654  1,384 
Signifikans: T-test 0,482  ej signifikant     
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Plikten skall vara kvar       
Ja   54  4,833  1,921 
Nej   26  4,462  1,630 
Signifikans: T-test 0,398  ej signifikant         
      
Indexerat      
Ja  54  4,96  1,16 
Nej  26  4,54  1,03 
Signifikans: T-test 0,117  ej signifikant     

 

Företag som har någon med ekonomisk utbildning anser inte i lika hög grad, som de 

företag utan någon med ekonomisk utbildning, att lagen är anledningen till revision. 

Dessutom anser de med ekonomisk utbildning i större utsträckning att revisionen för 

med sig att det blir lättare att få krediter. Den tvingande faktorn är säkerställd på en 

0,05-nivå (0,012) medan kreditfaktorn är säkerställd på 0,01-nivå (0,003). På de övriga 

variablerna kan vi inte se någon tydlig tendens. 

 

77 % (34st) av företag med en ekonomisk anställd svarar att de kommer att fortsätta 

med revision även om revisionsplikten tas bort och 23 % (10st) av dessa kommer att 

sluta att underkasta sig revision. 75 % (12st) av företagen som inte har någon 

ekonomisk anställd uppger att de kommer att använda sig av revision om det inte vore 

reglerat i lag, medan 25 % (4st) skulle sluta att låta sig granskas av en revisor. 

Diagram 5.3 Illustration av svarsfrekvens; Slutar företag med revision om plikten slopas?  
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Vi vill med hjälp av ett T-test testa om det är skillnad i agerande mellan företag som har 

en anställd med ekonomisk utbildning och de som inte har det. 

• Nollhypotesen = Ingen skillnad mellan de som har en anställd med ekonomisk 

utbildning och de som inte har det 

• Mothypotesen = Skillnad mellan de som har en anställd med ekonomisk 

utbildning och de som inte har det 

Vi får ett t-värde = -0,181 med 58 frihetsgrader (df) vilket ej är signifikant, p = 0,857. 

Vi accepterar därmed vår nollhypotes, vi kan inte finna någon skillnad. Därmed anser vi 

att det inte kan sägas att inställning till revision påverkas av om det finns någon anställd 

med ekonomisk utbildning i företaget, då vi inte finner tillräckligt många signifikanta 

samband. 

 

Av de företag som har personal med ekonomisk utbildning, har 29,6 % (16st) 

lågutbildade ekonomer medan 70,4 % (38st) har högutbildade ekonomer. Följande 

indelning efter utbildning har gjorts: 

Lågutbildad  Grundskola/Gymnasium/Annan 

Högutbildad  Högskola/Universitetsexamen eller motsvarande  

 
Tabell 5.7 Grad av ekonomisk utbildning 
   Genomsnittsvärde Standard
      

Antal (N) 
på antagande avvikelse

Leverantörens betydelse      
Lågutbildad  16  3,313  1,740 
Högutbildad  38  4,079  2,198 
Signifikans: T-test 0,221  ej signifikant     
        
Kundens betydelse       
Lågutbildad  16  5,375  1,857 
Högutbildad  38  5,474  1,797 
Signifikans: T-test 0,856  ej signifikant     
        
Den sociala betydelsen       
Lågutbildad  16  5,125  1,996 
Högutbildad  38  5,395  1,717 
Signifikans: T-test 0,618  ej signifikant     
        
Tvingande faktor       
Lågutbildad  16  3,375  2,029 
Högutbildad  38  4,395  1,853 
Signifikans: T-test 0,078  signifikant på 0,1-nivå    
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För att få krediter       
Lågutbildad  16  5,750  1,000 
Högutbildad  38  5,684  1,561 
Signifikans: T-test 0,877  ej signifikant     
        
Bra granskningsmetod      
Lågutbildad  16  5,500  1,033 
Högutbildad  38  5,368  1,667 
Signifikans: T-test 0,771 ej signifikant     
        
Plikten skall vara kvar       
Lågutbildad  16  4,125  1,857 
Högutbildad  38  5,132  1,891 
Signifikans: T-test 0,078  signifikant på 0,1-nivå       
       
Indexerat       
Lågutbildad  16  4,75  0,77 
Högutbildad  38  5,05  1,29 
Signifikans: T-test 0,388  ej signifikant        

 

Tabellen visar att företag som har en anställd ekonom som är högutbildad generellt sett 

är mer positiv till revision än de som har lågutbildade ekonomer. Dock kan vi endast 

säkerställa med ett T-test att de med lågutbildade ekonomer anser att de i större 

utsträckning har revision för att lagen säger det, jämfört med de företag som har 

ekonomer som är högutbildade. Vidare anser företag med högutbildade ekonomer i 

större utsträckning att plikten skall vara kvar då de anser att nyttan överstiger kostnaden. 

Den tvingande faktorn är säkerställd på en 0,1-nivå (0,078) medan variabeln om plikten 

skall vara kvar är säkerställd på en 0,1-nivå (0,078). 

 

69 % (9st) av företag med en lågutbildad ekonomisk anställd svarar att de kommer att 

fortsätta med revision även om revisionsplikten tas bort och 31 % (4st) av dessa 

kommer att sluta underkasta sig revision. 81 % (25st) av företagen med en högutbildad 

ekonomisk anställd uppger att de kommer att använda sig av revision även om det inte 

vore reglerat i lag, medan 19 % (6st) skulle sluta att låta sig granskas av en revisor. 
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Diagram 5.4 Illustration av svarsfrekvens; Slutar företag med revision om plikten slopas?  
 

Vi ska med hjälp av ett T-test testa om det är skillnad i agerande mellan företag som har 

en högutbildad ekonom och de som har en lågutbildad ekonom. 

• Nollhypotesen = Ingen skillnad mellan de som har en högutbildad ekonom och 

de som har en lågutbildad ekonom  

• Mothypotesen = Skillnad mellan de som har en högutbildad ekonom och de som 

har en lågutbildad ekonom  

Vi får ett t-värde = 0,812 med 42 frihetsgrader (df) vilket ej är signifikant, p = 0,422. Vi 

accepterar därmed vår nollhypotes, vi kan inte finna någon skillnad. 

 

Därmed förkastar vi vår hypotes: inställningen till revision påverkas av om företaget har 

någon anställd med ekonomisk utbildning. 

 

Hypotes (H6):  Inställningen till revision påverkas av om företagets 

styrelse har externa eller interna ledamöter. 

 

Av företagen i vår respondentgrupp har 5 % (4st) enbart externa ledamöter. 25 % (20st) 

av företagen har en styrelse med både interna och externa ledamöter, medan 

majoriteten, 70 % (56st) enbart har interna ledamöter.  
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Tabell 5.8 Styrelsens ledamöter 
   Genomsnittsvärde Standard 
      

Antal (N) 
på antagande avvikelse 

Leverantörens betydelse      
Extern   4  3,750  2,217 
Intern   56  4,071  1,867 
Mixad   20  3,750  2,314 
Signifikans: ANOVA 0,806  ej signifikant     
        
Kundens betydelse       
Extern   4  5,500  0,577 
Intern   56  5,161  1,998 
Mixad   20  5,800  1,508 
Signifikans: ANOVA 0,413  ej signifikant     
        
Den sociala betydelsen       
Extern   4  4,500  2,380 
Intern   56  4,714  1,846 
Mixad   20  6,450  0,945 
Signifikans: ANOVA 0,001  signifikant på 0,01 nivå    
        
Tvingande faktor       
Extern   4  2,750  1,708 
Intern   56  3,393  1,796 
Mixad   20  4,850  1,872 
Signifikans: ANOVA 0,007  signifikant på 0,01 nivå    
        
För att få krediter       
Extern   4  4,500  2,380 
Intern   56  5,268  1,483 
Mixad   20  5,800  1,322 
Signifikans: ANOVA 0,200  ej signifikant     
        
Bra granskningsmetod      
Extern   4  4,500  2,380 
Intern   56  5,411  1,474 
Mixad   20  5,900  1,119 
Signifikans: ANOVA 0,167  ej signifikant     
        
Plikten skall vara kvar       
Extern   4  4,250  2,500 
Intern   56  4,464  1,788 
Mixad   20  5,500  1,670 
Signifikans: ANOVA 0,081  signifikant på 0,1 nivå       
        
Indexerat        
Extern   4  4,25  1,71 
Intern   56  4,68  1,08 
Mixad   20  5,35  1,04 
Signifikans: ANOVA 0,042  signifikant på 0,05 nivå       



Vilka faktorer har betydelse för ett företags beslut att låta underkasta sig revision?            Broman E., Jönsson A. & Möller J. 

 

64

 

Företag vars styrelse består av både interna och externa ledamöter har en mer positiv 

inställning till revision än vad företag med styrelser som har antingen interna eller 

externa ledamöter. På de flesta antaganden visar det sig att företag med en styrelse som 

består av interna ledamöter har en positivare inställning till revision än vad ett företag 

med externa ledamöter har. 

 

Testet visar att vi får en påvisad signifikans på tre av dessa faktorer om företags 

inställning till revision. Med ANOVA-testet kan vi säkerställa att det finns en 

signifikant skillnad i synsättet på hur mycket samhällets påtryckningar bidrar till 

företagets inställning till revision på 0,01-nivån (0,001), beroende på om företagets 

styrelse består av externa eller interna ledamöter, eller både och. Genom testet kan man 

även säkerställa att det finns signifikanta skillnader på 0,01-nivån (0,007) i om företaget 

underkastar sig revision för att de är tvingade. Signifikanta skillnader på 0,1-nivån 

(0,081) finns även på frågan om företaget anser att revisionsplikten skall slopas eller ej.  

 

Även vårt indextal visar att sambandet är signifikant på 0,05-nivån (0,042) vilket 

innebär att det finns en skillnad i inställning till revision beroende på hur 

styrelsesammansättningen ser ut. 

 

Då tre frågor av sju i tabell 5.8, och även vårt indextal, visar sig vara signifikanta väntar 

vi med att förkasta vår hypotes att: inställningen till revision påverkas av om företagets 

styrelse har externa eller interna ledamöter. 
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5.2.4 Multipel regression 
För att testa sambandet mellan institutionell teori och inställning till revision (index) har 

vi använt oss av en multipel regression. 

 

Tabell 5.9 Korrelation            
    1   2  3  4   5   6 

1 Index 1,000           
             

2 Lån/omsättning -0,061  1,000         
             

3 Bransch 0,087  -0,037  1,000       
             

4 Geografisk placering -0,096  -0,179  -0,007  1,000     
             

5 Ekonomisk utbildning -0,176  -0,116  -0,072  0,009  1,000   
             

6 Styrelsesammansättning 0,279 * 0,173  -0,034  -0,307 ** -0,063   1,000
             
* Signifikant på 0,05            
** Signifikant på 0,01             

 
I tabell 5.9 visar korrelationen hur starkt sambandet är mellan de olika hypoteserna 

inom institutionell teori och vårt framtagna index. Vi finner att variabeln 

styrelsesammansättning är positivt korrelerat med indextalet. Den höga korrelationen 

mellan styrelsesammansättning och geografisk placering innebär att det finns 

multikollinearitet mellan dessa. Med ett multikollinearitetstest kom vi fram till att det 

inte innebar några problem, då det ligger inom intervallet 0,7-2,5. 

 

Tabell 5.10 Regression        
Beroende variabel: Index   Koefficient   Standardavvikelse  T-värde   Signifikans
Konstant  3,808  1,158  3,289  0,003 
         
Lån/omsättning  -0,081  0,094  -0,857  0,398 
         
Bransch  0,045  0,115  0,390  0,699 
         
Geografisk placering 0,008  0,349  0,023  0,981 
         
Ekonomisk utbildning -0,391  0,330  -1,185  0,246 
         
Styrelsesammansättning 0,660  0,301  2,188  0,037 
         
R2 / just. R2 / F-värde / Sig.   0,185 / 0,044 / 1,314 / 0,286       
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Tabell 5.10 visar att det inte finns några signifikanta samband för hela regressionen. 

Den multipla regressionen visar att inom den institutionella teorin är det enbart 

styrelsesammansättningen som har något samband (p = 0,037) med vårt indextal som 

visar inställningen till revision. Med regressionstestet kan vi se att institutionell teori 

förklarar 4,4 % av ett företags inställning till revision. När vi gjorde regressioner med 

variabeln styrelsesammansättning och ytterliggare en oberoende variabel visade inte 

heller detta att någon mer variabel än styrelsesammansättning påverkar indexet. 
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5.3 Ekonomiska perspektivet 
5.3.1 Agentperspektivet  
Hypotes (H7): Ju fler ägare, desto mer benägna är de att använda sig av 

revision.  

 

78,8 % (63st) av företagen har 1 eller 2 ägare, medan 21,8 % (17st) har 3 ägare eller 

fler. Därför har en gruppering gjorts på de företag som har fler än 2 ägare. 

 

Tabell 5.11 Antal ägare           
   Genomsnittsvärde Standard 
      

Antal (N) 
på antagande avvikelse 

Leverantörens betydelse      
1 ägare   36  4,139  1,900 
2 ägare   27  3,815  2,020 
> 2 ägare   17  3,882  2,176 
Signifikans: ANOVA 0,799  ej signifikant     
        
Kundens betydelse       
1 ägare   36  5,306  1,802 
2 ägare   27  5,370  1,944 
> 2 ägare   17  5,353  1,902 
Signifikans: ANOVA 0,99  ej signifikant     
        
Den sociala betydelsen       
1 ägare   36  5,417  1,730 
2 ägare   27  5,259  1,583 
> 2 ägare   17  4,353  2,290 
Signifikans: ANOVA 0,133  ej signifikant     
        
Tvingande faktor       
1 ägare   36  3,944  1,941 
2 ägare   27  3,593  1,716 
> 2 ägare   17  3,471  2,183 
Signifikans: ANOVA 0,641  ej signifikant      
        
För att få krediter       
1 ägare   36  5,194  1,451 
2 ägare   27  5,185  1,665 
> 2 ägare   17  6,000  1,225 
Signifikans: ANOVA 0,144  ej signifikant     
        
Bra granskningsmetod      
1 ägare   36  5,389  1,400 
2 ägare   27  5,593  1,394 
> 2 ägare   17  5,529  1,736 
Signifikans: ANOVA 0,856  ej signifikant     
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Plikten skall vara kvar       
1 ägare   36  4,972  1,874 
2 ägare   27  4,630  1,668 
> 2 ägare   17  4,294  1,993 
Signifikans: ANOVA 0,439  ej signifikant         
        
Indexerat       
1 ägare   36  4,97  1,16 
2 ägare   27  4,78  1,01 
> 2 ägare   17  4,59  1,28 
Signifikans: ANOVA 0,504  ej signifikant         

 

Ingen skillnad kan säkerställas enligt ANOVA-testet mellan hur många ägare ett företag 

har och hur inställningen till revision är. Man kan inte heller se någon tendens till att en 

viss grupp har en avvikande inställning till revision i jämförelse med de andra. 

 

Vi förkastar därmed vår hypotes att: ju fler ägare, desto mer benägna är de att använda 

sig av revision. 

 

Hypotes (H8):  De företag där ingen av ägarna arbetar aktivt i företaget är 

mer benägna att låta sig granskas av en revisor.  

 

I vår undersökning visar det sig att 92,5 % (74st) av de tillfrågade är företag där ägarna 

arbetar aktivt, medan 7,5 % (6 företag) inte hade ägare som arbetade aktivt i företaget. 

68 företag av de 74 (91,9 %) som har ”aktiva ägare” arbetar heltid i företaget.  

 

Tabell 5.12 Aktiva ägare             
   Genomsnittsvärde Standard 
      

Antal (N) 
på antagande avvikelse 

Leverantörens betydelse       
Aktiva    74  3,97  1,96 
Inte aktiva   6  4,00  2,45 
Signifikans: T-test 0,975  ej signifikant     
        
Kundens betydelse       
Aktiva    74  5,24  1,88 
Inte aktiva   6  6,50  0,84 
Signifikans: T-test 0,11  ej signifikant     
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Den sociala betydelsen       
Aktiva    74  5,07  1,88 
Inte aktiva   6  6,00  0,89 
Signifikans: T-test 0,235  ej signifikant     
        
Tvingande faktor       
Aktiva    74  3,63  1,91 
Inte aktiva   6  4,83  1,60 
Signifikans: T-test 0,140  ej signifikant     
       
För att få krediter       
Aktiva    74  5,31  1,52 
Inte aktiva   6  6,00  1,26 
Signifikans: T-test 0,283  ej signifikant     
        
Bra granskningsmetod       
Aktiva    74  5,49  1,47 
Inte aktiva   6  5,50  1,38 
Signifikans: T-test 0,983  ej signifikant     
        
Plikten skall vara kvar       
Aktiva    74  4,65  1,84 
Inte aktiva   6  5,50  1,64 
Signifikans: T-test 0,276  ej signifikant         
        
Indexerat       
Aktiva    74  4,77  1,13 
Inte aktiva   6  5,50  1,05 
Signifikans: T-test 0,130  ej signifikant         

 

Ingen signifikant skillnad kan säkerställas mellan de företag som har aktiva ägare och 

de som har inaktiva ägare. Däremot kan man se en tendens till att företag med inaktiva 

ägare har en positivare inställning till revision än den andra gruppen. Det faktum att 

antalet respondenter med inaktiva ägare endast uppgick till sex företag kan påverka vår 

analys. Hade vi haft fler respondenter i denna grupp hade vi kanske kunnat finna några 

signifikanta samband. 

 

Vi förkastar vår hypotes att: de företag där ingen av ägarna arbetar aktivt i företaget är 

mer benägna att låta sig granskas av en revisor. 
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5.3.2 Positiva redovisningsperspektivet  
  5.3.2.1 Bonussystem 

Hypotes (H9):  Företag som tillämpar bonussystem har en större 

benägenhet att nyttja revision.  

 

70 % (56st) av företagen i undersökningen tillämpar inte någon form av bonussystem, 

medan 30 % (24st) av dem gör det. Den vanligast förekommande typen av bonussystem 

är resultatbaserad bonus, som 21 av de 24 företagen tillämpar, medan övriga tre 

använder sig av ackord. 

 

Tabell 5.13 Bonussystem             
   Genomsnittsvärde Standard 
      

Antal (N) 
på antagande avvikelse 

Leverantörens betydelse       
Bonussystem  24  3,92  2,32 
Inte bonussystem  56  4,00  1,84 
Signifikans: T-test 0,864  ej signifikant     
        
Kundens betydelse       
Bonussystem  24  6,13  1,33 
Inte bonussystem  56  5,00  1,94 
Signifikans: T-test 0,004  signifikant på 0,01-nivå    
        
Den sociala betydelsen       
Bonussystem  24  5,92  1,61 
Inte bonussystem  56  4,80  1,84 
Signifikans: T-test 0,012  signifikant på 0,05-nivå    
        
Tvingande faktor       
Bonussystem  24  4,79  1,84 
Inte bonussystem  56  3,27  1,76 
Signifikans: T-test 0,001  signifikant på 0,001-nivå    
        
För att få krediter       
Bonussystem  24  5,63  1,35 
Inte bonussystem  56  5,25  1,56 
Signifikans: T-test 0,310  ej signifikant     
        
Bra granskningsmetod       
Bonussystem  24  5,75  1,19 
Inte bonussystem  56  5,38  1,56 
Signifikans: T-test 0,295  ej signifikant     
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Plikten skall vara kvar       
Bonussystem  24  5,42  1,47 
Inte bonussystem  56  4,41  1,90 
Signifikans: T-test 0,023  signifikant på 0,05-nivå       
        
Indexerat        
Bonussystem  24  5,42  0,93 
Inte bonussystem  56  4,57  1,13 
Signifikans: T-test 0,002  signifikant på 0,01-nivå       

 

Testet visar att det är skillnad mellan företag som tillämpar någon typ av bonussystem 

jämfört med dem som inte tillämpar bonussystem. Företagen med bonussystem har en 

positivare inställning till revision än de utan. Detta kan säkerställas på fyra av de sju 

variablerna vi har testat med ett T-test. Det som kan säkerställas är att det är viktigare 

för de med bonussystem att kunderna har revision på 0,01-nivå (0,004).  

 

Samhällets påtryckningar medför även att företag med bonussystem skulle underkasta 

sig revision om revisionsplikten slopades, detta med en signifikant på 0,05-nivå (0,012). 

Det är säkerställt på 0,001-nivå (0,001) att företag utan bonussystem i större 

utsträckning anser att lagen är en viktig faktor till att de underkastar sig revision. 

Dessutom är det säkerställt på 0,05-nivån (0,023) att företag utan bonussystem i större 

grad tycker att nyttan med revision inte överstiger kostnaden.  

 

Samtliga företag (16st) med bonussystem svarar att de kommer att fortsätta med 

revision även om revisionsplikten tas bort. 68 % (30st) av företagen som inte har någon 

typ av bonussystem uppger att de kommer att använda sig av revision om det inte vore 

reglerat i lag, medan 32 % (14st) skulle sluta att låta sig granskas av en revisor. 
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Diagram 5.5 Illustration av svarsfrekvens; Slutar företag med revision om plikten slopas? 
 

Vi vill med hjälp av ett T-test testa om det är skillnad i agerande mellan företag som har 

bonussystem och de som inte har det. 

• Nollhypotesen = Ingen skillnad mellan de som har bonussystem och de som inte 

har det 

• Mothypotesen = Skillnad mellan de som har bonussystem och de som inte har 

det  

Vi får ett t-värde = -2,687 med 58 frihetsgrader (df) vilket är signifikant, p = 0,009. Vi 

förkastar därmed vår nollhypotes, vi kan finna ett samband. 

 

Därmed väntar vi med att förkasta vår hypotes att: företag som tillämpar bonussystem 

har en större benägenhet att nyttja revision. 
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5.3.2.2 Företagets resultat 

Hypotes (H10):  Företag som går bra, har en större benägenhet att nyttja 

revision. 

 

Antagandet om vilka företag som går bra eller ej har gjorts på företagens egna 

uppfattningar om företaget ifråga är framgångsrikt eller inte, i förhållande till andra 

företag i samma bransch. Majoriteten företag, 61,3 % (49st) ansåg att de gick bra, 

medan 8,8 % (7st) inte ansåg sig framgångsrika. Resterande 30 % (24st) ansåg att de 

varken var framgångsrika eller inte framgångsrika företag. 

 
Tabell 5.14 Företagets resultat 

   Genomsnittsvärde Standard
      

Antal (N) 
på antagande avvikelse

Leverantörens betydelse      
Dåligt   7  4,429  1,618 
Varken eller  24  4,125  2,028 
Bra   49  3,837  2,024 
Signifikans: ANOVA 0,695  ej signifikant     
        
Kundens betydelse       
Dåligt   7  4,571  2,225 
Varken eller  24  5,333  1,949 
Bra   49  5,449  1,757 
Signifikans: ANOVA 0,507  ej signifikant     
        
Den sociala betydelsen       
Dåligt   7  4,429  1,988 
Varken eller  24  5,375  1,952 
Bra   49  5,122  1,775 
Signifikans: ANOVA 0,492  ej signifikant     
        
Tvingande faktor       
Dåligt   7  3,714  2,059 
Varken eller  24  4,250  1,894 
Bra   49  3,469  1,883 
Signifikans: ANOVA 0,263  ej signifikant      
        
För att få krediter       
Dåligt   7  5,000  1,155 
Varken eller  24  5,250  1,539 
Bra   49  5,469  1,542 
Signifikans: ANOVA 0,679  ej signifikant     
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Bra granskningsmetod      
Dåligt   7  6,000  1,155 
Varken eller  24  5,417  1,640 
Bra   49  5,449  1,415 
Signifikans: ANOVA 0,626  ej signifikant     
        
Plikten skall vara kvar       
Dåligt   7  4,571  1,988 
Varken eller  24  5,292  2,032 
Bra   49  4,449  1,672 
Signifikans: ANOVA 0,178  ej signifikant         
        
Indexerat        
Dåligt   7  4,71  1,38 
Varken eller  24  5,00  1,14 
Bra   49  4,76  1,11 
Signifikans: ANOVA 0,668  ej signifikant         

 

Enligt ett ANOVA-test går det inte att säkerställa någon skillnad på inställningen till 

revision när en jämförelse görs med hur bra företagen uppfattar sitt resultat. Det finns 

heller inga indikationer på att det finns några skillnader mellan grupperna ifråga om hur 

bra företaget går. 

 

Härmed förkastar vi vår hypotes att: företag som går bra, har en större benägenhet att 

nyttja revision. 
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5.3.2.3 Storleken på företaget 

Hypotes (H11):  Ju större företaget är, desto mer benägna är de att nyttja 

revision.  

 

Storleksuppdelningen på företagen har gjorts i enlighet med EG: s direktiv.  

Mikroföretag  max 5 anställda, omsättning under 3 miljoner SEK 

10/24 företag  max 10 anställda, omsättning under 24 miljoner SEK 

50/50 företag  två av följande tre kriterier skall stämma: max 50 anställda, omsättning 

under 50 miljoner SEK, nettovärdet av företagets tillgångar under 25 miljoner SEK. 

 

Tabell 5.15 Företagets storlek           
   Genomsnittsvärde Standard
      

Antal (N) 
på antagande avvikelse

Leverantörens betydelse      
Mikroföretag  30  4,167  1,724 
10/24 företag  24  4,250  1,775 
50/50 företag  26  3,500  2,387 
Signifikans: ANOVA 0,331  ej signifikant     
        
Kundens betydelse       
Mikroföretag  30  4,967  1,974 
10/24 företag  24  5,792  1,351 
50/50 företag  26  5,346  2,058 
Signifikans: ANOVA 0,268  ej signifikant     
        
Den sociala betydelsen       
Mikroföretag  30  4,100  1,974 
10/24 företag  24  6,000  1,351 
50/50 företag  26  5,538  2,058 
Signifikans: ANOVA 0,000  signifikant på 0,001-nivå    
        
Tvingande faktor       
Mikroföretag  30  3,000  1,742 
10/24 företag  24  3,667  1,633 
50/50 företag  26  4,615  2,021 
Signifikans: ANOVA 0,005  signifikant på 0,01-nivå    
        
För att få krediter       
Mikroföretag  30  4,700  1,705 
10/24 företag  24  5,500  1,216 
50/50 företag  26  6,000  1,200 
Signifikans: ANOVA 0,004  signifikant på 0,01 nivå    
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Bra granskningsmetod      
Mikroföretag  30  5,100  1,689 
10/24 företag  24  5,750  1,294 
50/50 företag  26  5,692  1,258 
Signifikans: ANOVA 0,183  ej signifikant     
        
Plikten skall vara kvar       
Mikroföretag  30  4,167  1,763 
10/24 företag  24  5,208  1,769 
50/50 företag  26  4,885  1,862 
Signifikans: ANOVA 0,096  signifikant på 0,1 nivå       
        
Indexerat        
Mikroföretag  30  4,37  1,13 
10/24 företag  24  5,04  1,00 
50/50 företag  26  5,15  1,12 
Signifikans: ANOVA 0,017  signifikant på 0,05nivå       

 

Mikroföretag har en mindre positiv inställning till revision än vad 10/24- och 50/50 

företagen har. Detta är säkerställt i fyra av de sju variablerna vi har testat. Det finns en 

signifikans på att det finns skillnad mellan storleken på företag genom ett ANOVA-test. 

När det gäller samhällets påtryckningar är det en signifikans på 0,001-nivå (0,000), 

medan det är en signifikans på 0,01-nivå (0,005) när det gäller om lagen är anledningen 

till att de underkastar sig revision. Det är säkerställt på 0,01-nivå (0,004) att det finns en 

skillnad mellan storlek på företagen när det gäller om hur viktigt de anser att revisionen 

är för att få krediter. Den sista säkerställda variabeln är att det finns skillnad på om de 

anser att nyttan överstiger kostnaden för revision och detta med en signifikans på 0,1-

nivå (0,096). 

 

62 % (15st) av mikroföretagen svarar att de kommer att fortsätta med revision även om 

revisionsplikten tas bort, medan 38 % (9st) anger att de kommer att sluta underkasta sig 

revision. 87 % (13st) av 10/24 företagen uppger att de kommer att använda sig av 

revision om det inte vore reglerat i lag, medan 13 % (2st) skulle sluta att låta sig 

granskas av en revisor. Bland 50/50 företagen kommer 86 % (18st) fortsätta med 

revision och 14 % (3st) kommer att sluta med revision. 
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Diagram 5.6 Illustration av svarsfrekvens; Slutar företag med revision om plikten slopas? 

 

Vi vill med hjälp av ett T-test testa om det är skillnad i agerande mellan företag 

beroende på dess storlek. 

• Nollhypotesen = Ingen skillnad mellan företag beroende på dess storlek 

• Mothypotesen = Skillnad mellan företag beroende på dess storlek 

När vi testar grupperna mot varandra kan vi finna ett signifikant samband mellan 

mikroföretag och 50/50 företag. Vi får ett t-värde = 1,779 med 43 frihetsgrader (df) 

vilket är signifikant, p = 0,082. I diagrammet kan vi även se att det finns en skillnad 

mellan mikroföretag och 10/24 företag, men detta kan inte säkerställas med ett t-test. Vi 

förkastar därmed vår nollhypotes, vi kan finna ett samband. 

 

Därmed kan vi inte för tillfället förkasta vår hypotes att: ju större företaget är, desto mer 

benägna är de att nyttja revision. 
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5.3.3 Multipel regression  
För att testa sambandet mellan ekonomisk teori och inställning till revision (index) har 

vi använt oss av en multipel regression. 

 
Tabell 5.16 Korrelation            
    1   2   3   4   5   6 

1 Index 1,000           
             

2 Ägarantal -0,133  1,000         
             

3 Aktiva ägare 0,171  -0,157  1,000       
             

4 Bonussystem -0,344 *** 0,081  -0,331 ** 1,000     
             

5 Resultat -0,045  -0,001  0,062  -0,059  1,000   
             

6 Storlek 0,296 ** 0,270 * 0,244 ¤ -0,431 *** 0,140   1,000
             
¤ Signifikant på 0,1            
* Signifikant på 0,05             
** Signifikant på 0,01            
*** Signifikant på 0,001            
 

I tabell 5.16 visar korrelationen hur starkt sambandet är mellan de olika hypoteserna 

inom ekonomisk teori och vårt framtagna index. Vi finner att variablerna bonussystem 

och storlek är korrelerade med indextalet. Det starka sambandet mellan storlek och de 

övriga oberoende variablerna visar att denna till stor del förklarar ett företags inställning 

till revision, eftersom det finns multikollinearitet mellan denna och övriga oberoende 

variabler bortsett från variabeln resultat. Multikollinearitet finns även mellan 

bonussystem och aktiva ägare. Med ett multikollinearitetstest kom vi fram till att det 

inte innebar några problem eftersom det ligger inom intervallen 0,7-2,5. 
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Tabell 5.17 Regression        
Beroende variabel: Index  Koefficient   Standardavvikelse   T-värde   Signifikans 
Konstant  5,878  1,023  5,746  0,000 
         
Ägarantal  -0,267  0,165  -1,618  0,110 
         
Aktiva ägare  0,048  0,489  0,098  0,922 
         
Bonussystem  -0,534  0,301  -1,775  0,080 
         
Resultat  -0,165  0,184  -0,900  0,371 
         
Storlek  0,355  0,171  2,075  0,041 
         

R2 / just. R2 / F-värde / Sig.   0,183 / 0,128 / 3,325 / 0,009       
 

Tabell 5.17 visar att det finns signifikanta samband för hela regressionen (p = 0,009). 

Den multipla regressionen visar att inom den ekonomiska teorin påverkas indexet av 

företagets storlek (p = 0,041) och om de har bonussystem (p = 0,080). Vi vill även 

poängtera att ägarantal till viss del kan förklara ett företags inställning till revision, då 

den nästan var signifikant (p = 0,110). Den ekonomiska teorin förklarar enligt 

ovanstående test 12,8 % av företags inställning till revision.  

 

Vi gjorde också multipla regressioner där vi utifrån korrelationstestet tog den med högst 

värde för att sedan lägga till de andra en efter en. Det visade sig dock att när vi testade 

bara variablerna bonussystem och storlek så blev inte storlek signifikant längre vilket 

styrker det vi såg tidigare i korrelationstestet att det finns multikollinearitet mellan 

dessa. Detta innebär att vi inte fick fram någon regression där alla oberoende variabler 

var signifikanta förutom i en regression med bara bonussystem. 
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5.4 Kapitelsammanfattning 
 

H1: Om revisionsplikten slopas kommer företag att sluta underkasta sig revision. 
I vår undersökning blev resultatet att majoriteten av företagen skulle fortsätta med 

revision även om revisionsplikten avskaffades. Vi förkastar därmed vår hypotes att: 

företag kommer att sluta underkasta sig revision om revisionsplikten slopas. 

 

H2: Företag med höga skulder i förhållande till omsättning har en större 
benägenhet att nyttja revision.  
Vi ser en viss skillnad mellan företag som har banklån och företag utan banklån. Den 

enda säkerställda skillnaden mellan företag med och utan banklån är att de med banklån 

anser att det är lättare att få krediter med revision. Vi fick dock inte fram någon 

signifikant skillnad, när vi mätte om skulderna i förhållande till omsättningen testades 

med variablerna. Vi förkastar därför vår hypotes att: företag med höga skulder i 

förhållande till omsättning har en större benägenhet att nyttja revision. 

 

H3: Företag inom samma bransch har liknande inställning till revision. 
Den enda skillnaden vi kunde säkerställa mellan branscherna är variabeln om att företag 

anser att det är lättare att få banklån om de har revision. Vi kunde inte hitta några 

signifikanta samband inom de olika branscherna. Vi förkastar vår hypotes att: företag 

inom samma bransch har liknande inställning till revision. 

 
H4: Företag inom samma geografiska område har liknande inställning till revision. 
Våra tester visade inga signifikanta samband att företag som är beläget i samma 

geografiska område skulle ha liknande inställning till revision. Detta testades både på 

företag i storstäder och mindre orter, samt på norra, mellersta och södra Sverige. Vi 

förkastar därmed vår hypotes att: företag inom samma geografiska område har liknande 

inställning till revision. 

 

 

  



Vilka faktorer har betydelse för ett företags beslut att låta underkasta sig revision?            Broman E., Jönsson A. & Möller J. 

 

81

 

H5: Inställningen till revision påverkas av om företaget har någon anställd med 

ekonomisk utbildning. 
Det finns en viss skillnad mellan företag som har någon anställd med ekonomisk 

utbildning och de utan någon anställd med ekonomisk utbildning. De säkerställda 

skillnaderna är att företag som har någon anställd med ekonomisk utbildning inte anser i 

lika hög grad att lagen är största anledningen till revision. Vidare anser de i högre grad 

att det är lättare att få krediter om de underkastar sig revision, men då de flesta samband 

inte kunde säkerställas förkastar vi vår hypotes att: inställningen till revision påverkas 

av om företaget har någon anställd med ekonomisk utbildning. 

 

H6: Inställningen till revision påverkas av om företagets styrelse har externa eller 

interna ledamöter. 
Det finns tre antaganden här som går i linje med vår hypotes. Det finns signifikanta 

skillnader om styrelsen består av externa eller interna ledamöter, eller både och. Dessa 

säkerställda skillnader är samhällets påtryckningar, tvingande faktorn och om 

revisionsplikten skall vara kvar eller inte. Därför väntar vi med att förkasta vår hypotes 

att: inställningen till revision påverkas av om företagets styrelse har externa eller interna 

ledamöter. 

 

H7: Ju fler ägare, desto mer benägna är de att använda sig av revision. 
Vårt ANOVA-test visade inga signifikanta samband på att antalet ägare skulle ha någon 

betydelse för hur benägna de är att underkasta sig revision, inte heller kunde vi se några 

tendenser. Däremot fick vi genom vår multipla regression fram att antalet ägare till viss 

del kan förklara ett företags vilja att låta sig revideras, men då sambandet inte var 

signifikant, väljer vi att förkasta vår hypotes att: ju fler ägare, desto mer benägna är de 

att använda sig av revision. 

 

H8: De företag där ingen av ägarna arbetar aktivt i företaget är mer benägna att 
låta sig granskas av en revisor. 
I testet fann vi inga statistiskt säkerställda skillnader. Inte heller kunde vi finna några 

indikationer på att företag med inaktiva ägare har en större benägenhet att underkasta 

sig revision. Vi förkastar därför vår hypotes: de företag där ingen av ägarna arbetar 

aktivt i företaget är mer benägna att låta sig granskas av en revisor. 
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H9: Företag som tillämpar bonussystem har en större benägenhet att nyttja 

revision. 
I undersökningen kom det fram att företag med bonussystem anser att det är viktigare 

att kunderna har revision än de utan bonussystem. Det finns även en signifikant skillnad 

mellan företag med och utan bonussystem när det gäller den tvingande faktorn och att 

de tycker att revisionsplikten borde slopas. Vi väntar därför med att förkasta vår hypotes 

att: företag som tillämpar bonussystem har en större benägenhet att nyttja revision. 

 

H10: Företag som går bra, har en större benägenhet att nyttja revision. 
Testet visade inga linjer som går i riktning med vår hypotes att företag med bra resultat 

vill ha revision i större utsträckning än de med sämre resultat. Därför förkastar vi vår 

hypotes att: företag som går bra, har en större benägenhet att nyttja revision. 

 

H11: Ju större företaget är, desto mer benägna är de att nyttja revision. 
I vår undersökning framkom det att större företag är mer positiva till revision än vad 

mindre företag är. Detta kan vi säkerställa på fyra av de faktorer som vi testat. Dessa är 

samhällets påtryckningar, den tvingande faktorn, kreditfaktorn och att revisionsplikten 

bör slopas. Vi fick fram att mikroföretagen var mest negativa till revisionen i alla fallen 

och därför kan vi inte för tillfället förkasta vår hypotes att: ju större företaget är, desto 

mer benägna är de att nyttja revision. 

 
Tabell 5.18 Analyssammanfattning 

  
Förkastas Förkastas ej 

Institutionell teori H1 X  
 H2 X  
 H3 X  
 H4 X  
 H5 X  
 H6  X 
Ekonomisk teori H7 X  
 H8 X  
 H9  X 
 H10 X  
 H11  X 

 



Vilka faktorer har betydelse för ett företags beslut att låta underkasta sig revision?            Broman E., Jönsson A. & Möller J. 

 

83

 

6. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 
I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser som har framkommit i vår 

undersökning. Slutsatserna knyter vi an till de teorier som presenterats i kapitel 3. Vi 

tar här upp de reflektioner över ämnet som vi har haft under arbetes gång och 

avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning inom området. 

 
 

6.1 Inledning 
Revisionspliktens vara eller inte vara för småföretag diskuteras just nu intensivt. 

Uppslutningen har varit stor från alla berörda parter, vilket också framkommer i flera 

artiklar och debatter. Det är därför av intresse att undersöka hur småföretag agerar och 

ställer sig till vid ett eventuellt framtida avskaffande av denna plikt. Vi har utifrån vår 

undersökning dragit slutsatser mellan våra teorier och de faktorer som har betydelse för 

småföretag att underkasta sig revision.  

 

 

6.2 Institutionella samband 
I vår forskning har vi försökt att utifrån institutionell teori finna faktorer som påverkar 

ett företags beslut att underkasta sig revision. Meyer och Rowan (1977) menar att 

organisationer inte bara söker effektivitet, utan även legitimitet och att de genom 

påtryckningar från den institutionella omgivningen tenderar att bli allt mer lika. Enligt 

DiMaggio och Powell (1983) kan man dela in den institutionella teorin i tre 

isomorfismer: påtvingande, härmande och normerande. 

 

I rapporten har vi valt att se om den påtvingande faktorn har betydelse för om ett företag 

väljer att låta sig revideras eller inte, förutsatt att revisionsplikten vore slopad. I Collis 

avhandling från 2003 framgick det att drygt hälften av de engelska företagen valde att 

sluta underkasta sig revision när plikten togs bort. I vår undersökning framkom att 

enbart 17,5 % sade sig sluta helt med revision om de inte längre skulle vara tvingade 

enligt lag. Däremot sade sig ett flertal respondenter att även om de skulle fortsätta att 
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låta sig revideras, skulle det nödvändigtvis inte ske i samma omfattning som idag. 

Resultatet går inte i linje med våra teorier eller Collis (2003) studie.  

 

Svensson (2003) skriver i sin avhandling att kreditgivare har en positiv inställning till 

revision och vill därför inte att denna avskaffas. Att det däremot skulle finnas någon 

skillnad i inställning till revision, beroende på om ett företag har någon typ av lån eller 

inte, kunde vi inte finna. Inte heller kunde vi se någon signifikant skillnad i att företag 

med höga skulder i förhållande till omsättning har en annan inställning till revision än 

vad de med lägre skulder i förhållande till omsättning har. Läget och även vårt resultat 

hade möjligen varit annorlunda om revisionsplikten tagits bort, då kreditgivarna 

eventuellt hade satt större press på företag att nyttja revision för att erhålla lån.  

 

Sevón (1996) menar att företag handlar lika för att uppnå samma konsekvenser som 

andra företag. Vi kan i vår analys inte se någon skillnad i att företag i olika branscher 

har en annan inställning till revision än vad de inom samma bransch har. Inte heller kan 

vi finna några tendenser till att företag inom samma bransch handlar på liknande sätt. 

Möjligen hade detta kunnat mätas på ett annat sätt, genom att till exempel ha en annan 

branschindelning, och på så sätt hade man kanske fått fram ett annat resultat. 

 

Även härmande inom samma geografiska område kan förekomma, menar Selznik 

(1968). Detta stödjer även Cooke et al (1998), som inte anser att ett företag som är 

beläget i en liten ort, med få konkurrerande företag, har samma syn som ett företag i en 

storstad. Dock kunde vi inte se några samband i vår analys att det skulle förhålla sig på 

detta sätt. Inte heller fann vi några signifikanta samband om företaget var beläget i 

norra, mellersta eller södra Sverige. Antalet respondenter som befann sig i norra delen 

av vårt land uppgick enbart till sex. Hade detta tal varit högre hade vi eventuellt kunnat 

finna likheter inom denna grupp. Våra data hade kanske kunnat mätas på ett annorlunda 

sätt, exempelvis genom en annan geografisk indelning, och således hade ett annat 

resultat möjligen kunnat erhållas. 
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DiMaggio och Powell (1983) hävdar att yrken är utsatta för samma tvingande och 

härmande isomorfismer som företagen och att yrken kommer att standardiseras genom 

exempelvis statliga och kommunala påtryckningar. Detta får stöd även av Collin et al 

(2004) som menar att revisorn i sin roll som granskare utövar normativa påtryckningar 

på företaget. I våra teorier har vi därför utgått från att företagets inställning till revision 

påverkas positivt om företaget har anställda ekonomer som är högutbildade. I analysen 

kunde vi inte se några säkerställda samband att det skulle vara på detta sätt, men vi 

kunde ändå urskilja att företag med anställda ekonomer som är högutbildade har en 

något positivare inställning till revision. Inte heller fann vi några signifikanta skillnader 

mellan om ett företag har en anställd ekonom eller inte. 

 

Ett företags inställning till revision påverkas av om företagets styrelse består av interna 

eller externa ledamöter. Då vi i analysen kunde säkerställa att det finns signifikanta 

skillnader på tre av de sju frågor vi hade med i vårt formulär, valdes att inte förkasta 

hypotesen att styrelsesammansättningen har betydelse för ett företags inställning till 

revision. Viktigt att anmärka är att det i vår undersökning enbart fanns fyra företag vars 

styrelse enbart bestod av externa ledamöter, och att detta måste beaktas i analysen. Det 

framkom dock att de företag vars styrelsesammansättning består av både externa och 

interna ledamöter har en positivare inställning till revision än vad företag med enbart 

interna ledamöter har. Vi tror att om antalet respondenter med enbart externa ledamöter 

i styrelsen varit fler hade det visat sig att denna grupp är mest positiva till revision. Om 

det varit på detta vis hade våra resultat gått i linje med våra teorier. 

 

Vår multipla regression gav stöd till vad vi kom fram till med våra T-test och ANOVA-

test, vilket stärker våra antaganden ytterligare. Även här kom det fram att det enbart var 

styrelsesammansättningen som har signifikanta samband med ett företags inställning till 

revision. 
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6.3 Ekonomiska samband 
 6.3.1 Agentteoretiska samband 
I vår undersökning har vi försökt att se om det finns något samband mellan agentteori 

och företags inställning till revision. Agentteorin beskriver relationen mellan två 

aktörer, principalen och agenten. Agentförhållandet uppstår då principalen vill ha ett 

uppdrag utfört och anlitar principalen för detta. Ett grundläggande begrepp är att 

principalen och agenten har olika preferenser och agerar i egenintresse (Anthony & 

Govindarajan, 2003). Man antar också att det finns informationsasymmetri, situationer 

då alla fakta inte är kända av båda parter. Genom att anlita en revisor som granskar 

årsredovisningen och styrelsens förvaltning så får principalen genom 

revisionsberättelsen ett bra kontrollverktyg på att agenten sköter sina uppgifter. (Scott, 

2003)  

 

Ägarna har naturligtvis ett stort intresse för hur företaget går och vill ha avkastning på 

sitt satsade kapital. I större företag har ofta ägarna en mer begränsad insyn och får 

förlita sig mer på den externa redovisningen, medan ägare i små företag ofta har bättre 

insyn över verksamheten. I små företag kan ägare och ledning vara samma person. 

(FAR, 2005) I vår undersökning har vi testat om benägenheten att nyttja revision ökar ju 

fler ägare företaget har. Vi fann i vår undersökning ingen säkerhetsställd skillnad mellan 

hur många ägare ett företag har och hur deras inställning till revision är. Däremot fanns 

det indikationer i den multipla regressionen att antal ägare har betydelse för ett företags 

inställning till revision. Det är möjligt att vi funnit signifikanta samband om urvalet 

vore större. 

 

Vi testade även om det fanns något samband mellan inställningen till revision och om 

ägarna arbetar aktivt eller inte aktivt i företaget. Vi fann ingen signifikant skillnad 

mellan företag som har aktiva ägare och de som har inaktiva ägare. Däremot kunde man 

se en tendens till att företag med inaktiva ägare hade en positivare inställning till 

revision. Detta kan tyckas vara rimligt då ägarens kontakt med företaget är begränsad 

och revisionsberättelsen blir dennes främsta kontrollmekanism. Dock skall det noteras 

att de som hade inaktiva ägare endast var 6 stycken utav 80 undersökta företag och 

därav kunde vi inte dra slutsatser att så är fallet.  
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 6.3.2 Positiva redovisningssamband 
Vi har i vår undersökning försökt se om det finns något samband mellan positiv 

redovisningsteori och ett företags inställning till revision. Enligt Watts och Zimmerman 

(1978, 1979, 1990) handlar det om att förutsäga hur företag kommer att handla och det 

innebär att beslutsfattarna får lättare att se vad konsekvenserna blir av besluten. 

Människor är rationella och handlar för att maximera sin egen nytta. (Scott, 2003) 

Undersökningen vi har gjort har visat tendenser till samband att den positiva 

redovisningsteorins olika aspekter har inflytande på ett företags inställning till revision.   

 

Enligt Watts och Zimmerman (1978) tenderar företagsledare som arbetar i företag som 

har bonussystem att agera i egenintresse och försöker maximera sin egen nytta den 

närmaste perioden för att erhålla bonus, även om företaget påverkas på lång sikt. 

Ersättningen till företagsledningen kan bestå av löner samt av ersättning som baseras på 

t.ex. nettovinsten. Därför antas att företagsledare tycker att en kontroll av företaget är 

bra för att han/hon ska kunna visa ägarna att de inte sköter företaget i egenintresse. 

Även ägarna till företag som tillämpar bonussystem borde ha ett intresse av revision så 

att företagsledarna inte agerar i egenintresse. 

 

Vi finner stöd i vår undersökning att företag som har någon typ av bonussystem har en 

positivare inställning till revision, jämfört med de företag som inte har bonussystem. 

Detta kan bero på att företagsledarna vill visa ägarna och övriga intressenter att 

företaget sköts på ett korrekt sätt och att resultatet som visas är sanningsenligt. Vi kan 

dock inte veta anledningen till varför inställningen skiljer sig mellan företag med eller 

utan bonussystem då våra data endast är kvantitativ.  

 

Vårt undersökningsmaterial gav inget stöd för vår hypotes att företagets resultat 

påverkar företags inställning till revision. Företag tenderar att när det går dåligt justera 

sitt resultat så att det ser ut som företaget går bättre än vad det egentligen gör. (Scott, 

2003) Enligt en undersökning av Thorell och Nordberg (2005) är den främsta 

anledningen till att företag inte vill ha revision att kostnaden är för hög i förhållande till 

nyttan. 
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I vår undersökning använde vi oss av självvärdering så att företagen själva fick bedöma 

hur pass bra det går. De svar vi fick fram jämfördes sedan mot föregående års resultat 

för en extra kontroll. Så gott som alla företags svar på hur framgångsrika de ansåg sig 

vara, gick i linje med deras senaste årsredovisning. Vi valde att lita på vad respondenten 

sade, även i de få fall svaren inte överensstämde med deras senaste resultat, då resultatet 

kan ha ändrats från föregående år. Resultatet vi fick fram visade dock inga tendenser 

alls på att företagets resultat skulle vara sammankopplat med inställningen till revision.  

 

Watts och Zimmerman (1978) påstår att större företag väljer att redovisa likadant som 

andra stora företag. Större företag har högre krav på sig och vanligtvis finns det fler 

intressenter än till de mindre företagen. I en undersökning av Chow (1926) framkom det 

att ett företags vilja till att frivilligt underkasta sig revision ökar ju större ett företag blir. 

När företag har nått en viss storleksgräns blir det i stort sätt omöjligt för en enda person 

att sköta alla företagets delar, utan företaget måste då anställa fler kvalificerade personer 

som hjälper till att sköta företaget.   

 

Det framkom även i vår undersökning att det finns ett samband mellan ett företags 

inställning till revision och företagets storlek. Större företag har en mer positiv 

inställning till revision, vilket kan bero på att de har större behov av att någon 

kontrollerar dem. Analysen visar att det finns ett samband som styrker att den positiva 

redovisningsteorin förklarar ett företags inställning till revision. Vi har valt att vänta 

med att förkasta två (av tre) hypoteser eftersom det finns signifikanta samband i vår 

undersökning. 

 

Genom att använda oss av en multipel analys fick vi fram resultat som var förenliga 

med våra T-test och ANOVA-test, vilket stärker våra antaganden ytterligare. Även här 

kom det fram att variablerna bonussystem och storlek har signifikanta samband med ett 

företags inställning till revision. Det fanns en förhållandevis hög korrelation mellan 

bonussystem och storlek. Detta beror på att bonussystem är mer vanligt förekommande 

hos större företag och därför mäter dessa variabler till stor del samma sak.  
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6.4 Avslutande diskussion 
Vi har slutligen gjort en jämförelse mellan våra teorier, för att se vilken teori som i vår 

undersökning bäst förklarar vår frågeställning vilka faktorer har betydelse för företags 

beslut att låta underkasta sig revision?  

 

Sammanfattningsvis finns det i vår undersökning antydningar till att den institutionella 

faktorn har betydelse för ett företags val att underkasta sig revision. Vi fann att 

styrelsesammansättning kan förklara varför företag väljer att låta sig revideras. Företag 

vars styrelse bestod av både interna och externa ledamöter hade en positivare inställning 

till revision.  

 

Även om vi inte kunde finna signifikanta samband i övriga hypoteser, kunde vi ändå se 

att det fanns svaga indikationer på att några av dem stämmer. Exempelvis har företag 

med banklån en större benägenhet att nyttja revision än vad skuldfria företag har, precis 

som att företag i storstäder har en positivare inställning till revision än vad de i mindre 

orter har. Vidare kunde en svag skillnad ses mellan företag som har högutbildade 

anställda ekonomer och de som har lågutbildade, då de med högutbildade ekonomer 

visade antydningar på att ha en positivare inställning till revision. 

 

Inom den ekonomiska teorin fann vi att bonussystem och företagets storlek kan förklara 

varför företag väljer att låta sig revideras. Genom vår multipla regression framkom det 

att dessa variabler till viss del förklarar samma sak. Anledningen till detta är att 

bonussystem är mer vanligt förekommande i större företag.  

 

Även i den ekonomiska teorin var det några hypoteser som visade indikationer på att 

stämma, även fast vi inte fann några signifikanta samband. Vi fann indikation på att 

antal ägare har betydelse för ett företagets inställning till revision samt att företag med 

inaktiva ägare har positivare inställning till revision. Det är möjligt att dessa hypoteser 

hade visat signifikanta samband om urvalet hade varit större.  
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Två av fem hypoteser inom den ekonomiska teorin kunde inte falsifieras, dessutom var 

den multipla regressionsanalysen signifikant. Regressionsanalysen för institutionell 

teori var inte signifikant och en av sex hypoteser kunde inte falsifieras. Därför har vi 

kommit fram till att den ekonomiska teorin var mest användbar i våra analyser och kan 

till större del förklara varför företag underkastar sig revision.  

 
 

6.5 Egna reflektioner 
Vi fann i vår undersökning att företag generellt sett har en relativt positiv inställning till 

revision och att en klar majoritet (57,5 % mot 17,5 %) skulle fortsätta med revision även 

om denna plikt avskaffats. En del av dem som skulle fortsätta med revision sade sig att 

de inte skulle ha revision i lika stor utsträckning som idag, på grund av att det antingen 

var för dyrt eller inte nödvändigt med så omfattande revision då de var familjeföretag.  

 

Med tanke på att det fanns 25 % som inte visste hur de skulle göra om de inte längre var 

tvungna att låta sig revideras samt de 17,5 % som sade att de skulle sluta med revision 

så kan man spekulera i om vi även i Sverige skulle få ett resultat som liknar det de fick i 

England (Collis rapport visade att 42 % skulle fortsätta med revision och 58 % skulle 

sluta). Professorerna Per Thorell och Claes Norberg, som delvis har baserat sina resultat 

på hur det gick i England, menar att det sannolikt även skulle bli så i Sverige.  

 

Väger man in de ökade kostnaderna för revision, vilka beräknas öka med 30 % på grund 

av de nya revisionsstandarderna som införts, och förslaget om förbud mot så kallade 

kombiuppdrag skulle bli verklighet, skulle det slå hårt mot småföretagen. 

Mikroföretagen är de som främst kommer att drabbas och de visade sig även i vår studie 

vara mer negativa till revision. Detta kan tyckas vara skäl nog att ta bort 

revisionsplikten för små aktieföretag och då i första hand för mikroföretagen.  

 

Å andra sidan, vilket även framkommer i tidningen Balans (nr 11, 2005), där 

representanter från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten menar att det snarare är en 

fråga om val av bolagsform och att många i onödan startar ett aktiebolag, när de istället 

borde starta enskild verksamhet och därmed slippa revisionskostnader. Vi vill dock 
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poängtera att det i vissa fall kan vara mer fördelaktigt att starta ett aktiebolag istället för 

andra bolagsformer, om man tar hänsyn till eventuella skattekonsekvenser och 

ansvarsfördelningar.  

 

Revisionsbyråerna följer naturligtvis utvecklingen med stort intresse, då framtiden kan 

ses som ganska osäker för en del av dem. Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) är 

försiktigt negativ till ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för små företag. 

Skillnaden mellan revisionsbyråerna är ganska stor och man kan generellt säga att de 

stora företagen är mer positiva än de mindre. Detta kan vara troligt, då små 

revisionsbyråer ofta har högre andel småföretag än vad de stora revisionsbyråerna har.  

 

Vi tror att de stora revisionsbyråerna kommer att kompensera det de förlorar på små 

företag genom ökade intäkter från de stora företagen (genom den nya 

revisionsstandarden (RS) som började tillämpas på bokslut som påbörjats första januari 

2004). I England var det de små och medelstora revisionsbolagen som tappade mest, 

vilket också är troligt även kommer ske i Sverige.  

 

Vidare så finns i tidningen Balans (nr 4, 2005) en sammanställning av vad de olika 

partierna anser om revisionsplikt. Man kan konstatera att vänsterblocket vill ha den kvar 

och högerblocket vill avskaffa den, alternativt begränsa den. Framtiden för 

revisionsplikten kanske kommer att avgöras beroende på vilket politiskt block som 

vinner årets val.  

 

Allt detta är förstås mest bara spekulationer och det skall bli intressant att följa 

utvecklingen av hur Sverige kommer att ställa sig till ett eventuellt avskaffande av 

denna plikt. Vi tror själva att även Sverige kommer att närma sig övriga Europa och 

inom de närmaste åren luckra upp revisionsplikten för små företag.  

 

Slutligen vill vi nämna att det finns en risk att svaren som respondenterna gav i våra 

intervjuer kunde skilja beroende på om respondenten var en ägare, VD eller 

ekonomiansvarig. Vi har försökt att minimera denna risk genom att be respondenten att 
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svara utifrån företagets syn. Men denna risk kan man aldrig komma undan då 

exempelvis två olika individer kan ha olika syn på en viss fråga.  

 

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Då revisionsplikten diskuteras flitigt just nu och möjligtvis kommer att försvinna kan 

detta innebära att ett företags inställning till revision ändras om läget vore annorlunda. 

Därför skulle det vara intressant att följa upp företagens inställning till revision om och 

när revisionsplikten slopas. Kommer man fram till samma slutsatser då? 

 

Det hade även varit intressant att göra en undersökning med liknande hypoteser, där 

man ändrar urvalet och delar upp det i små- (upp till 50/50 företag), medelstora- och 

stora företag. Genom att använda e-post enkäter hade man kunnat ha ett betydligt större 

urval (vilket inte var möjligt i denna undersökning, då de flesta mikroföretag inte hade 

någon offentlig e-postadress). Detta hade möjliggjort att man kunnat ha en finare 

indelning av bransch, demografisk placering mm där de olika hypoteserna hade kunnat 

testas mer långtgående.  

 

Det hade varit intressant att undersöka hur revisionsbolagen ställer sig till ett eventuellt 

slopande av revisionsplikten. Hur pass positiva är dessa till att den eventuellt skall tas 

bort? Hur kommer de att agera? Kommer de att satsa mer på konsultation?  

 

Man skulle även kunna göra en undersökning på företag med bolagsformer som inte 

kräver revision, för att se om deras inställning till revision skiljer sig något från 

aktiebolagens inställning.   

 

En annan möjlighet är att jämföra företagen i Sverige med de i t.ex. England och 

Danmark (eller något annat land med revisionsplikt) för att se hur det skiljer sig med ett 

annat land med revisionsplikt och ett land där revisionsplikten nyligen har slopats. 
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VARFÖR VÄLJER ETT FÖRETAG ATT ANVÄNDA SIG AV REVISION? 
 

Ditt kontrollnummer:     
 

Revisionspliktens vara eller inte vara för små aktiebolag har diskuterats flitigt de senaste 
åren. Många menar att den är överflödig och bör tas bort, medan andra menar att den är 
en nödvändig kontrollmekanism, oavsett företagets storlek. Vi vill veta din åsikt i den här 
frågan, och ber dig besvara hur du och ditt företag ställer er till nedanstående 
frågeställningar. Först vill vi ha lite bakgrundsfakta om dig och ditt företag. 

 
DEL A – BAKGRUNDSFRÅGOR OM DIG OCH DITT FÖRETAG 

1. Vilken befattning har du i företaget? 
 Styrelseordförande Ekonomiansvarig  Annan:  _____ 
 
2. Vad är företagets huvudsakliga verksamhet?   Bransch:  _____          

 
3. Hur många heltidsanställda har företaget?  Antal:  _____ 

 
4. Har företaget idag några lån?  Ja  Nej 

 
5. Hur många ägare har företaget?   Antal:  _____ 

 
6a. Arbetar någon ägare aktivt i företaget?  Ja  Nej 

 
 6b. Om ja, i vilken grad?  Heltid   Deltid  

 
7a. Tillämpar företaget någon typ av bonussystem? Ja   Nej 

 
 7b. Om ja, vilken typ av bonussystem?    _____ 

 
8a. Finns det inom företaget någon person med ekonomisk utbildning? 
 Ja   Nej 

  
 8b. Om ja, vilken ekonomisk bakgrund har denna person?  
 Grundskola  Gymnasial  Eftergymnasial Högskola 

 
9. Har ert företags styrelse externa eller interna ledamöter?  
 Extern  Intern  Mixad   

FRÅGEFORMULÄR
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DEL B – CASES   Antag i följande fall att lagen om revisionsplikt slopas 

10. Vi ber dig föreställa dig följande scenario. Du ska just anlita en ny leverantör av 
varor till ditt företag. Du har flera leverantörer att välja mellan, några använder sig av 
revision, andra inte. Har detta någon betydelse för dig i ditt val av leverantör? 

Ingen betydelse 1 2 3  4 5  6 7 Stor betydelse 
 
11. Du har just blivit anlitad av en kund och uppdraget förväntas generera en hel del 
pengar till företaget. Kunden vill betala först efter att uppdraget är slutfört. Har det 
någon betydelse för ditt företag om denna uppdragsgivare har låtit sig granskas av en 
revisor eller inte? 

Ingen betydelse 1 2 3  4 5  6 7 Stor betydelse 
  

12. Föreställ dig att det under en längre tid skrivits åtskilliga artiklar om icke 
reviderade företag som lurar sina kunder på pengar. Uppfattningen är att de inte 
längre kan lita på någon. Föreställ dig att ditt företag inte använder sig av revision. Har 
trycket från samhället någon betydelse för att ni skulle låta er granskas? 

Ingen betydelse 1 2 3  4 5  6 7 Stor betydelse 
 

DEL C – FÖRETAGETS INSTÄLLNING TILL REVISION 
13. Enda anledningen till att ni använder er av revision är för att ni som aktiebolag enligt lag 
är tvingade till det. 

Instämmer ej  7 6 5  4 3  2 1 Instämmer helt 
   
14. Genom att nyttja revision som granskningsmetod har ni som företag lättare att få 
krediter. 

Instämmer ej  1 2 3  4 5  6 7 Instämmer helt 
 
15. Revision är en bra granskningsmetod. 

Instämmer ej  1 2 3  4 5  6 7 Instämmer helt 
 
16. Ni som företag hade gärna sett att revisionsplikten slopades, efter som ni anser att nyttan 
inte överstiger kostnaden. 

Instämmer ej  7 6 5  4 3  2 1 Instämmer helt 
 

DEL D - SISTA FRÅGORNA 
17. Anser ni att ert resultat är tillfredställande i relation med era konkurrenters? 

Inte alls  1 2 3  4 5  6 7 Mycket 
 
 
18. Vi ber dig nu att föreställa dig att revisionsplikten har slopats, ditt företag behöver inte 
betala dyra kostnader för att granska bolagets redovisning – hur agerar ditt företag? 

 Fortsätter med revision  Slutar med revision   Vet ej 


