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SAMMANFATTNING 
 
 
Titel: Revisionsplikt och trovärdighet – ur ett ägarperspektiv. 
 
Slutseminarium: 2008-05-28 
 
Ämne/kurs: Företagsekonomi inriktning externredovisning (61-90), 30 hp, 
 Uppsats, 15 hp. 
 
Författare: Gunilla Borelund och Susanne Fagerberg 
 
Handledare: Lars-Göran Persson 
 
Fallföretag: 100 st små aktiebolag 
 
Nyckelord: Frivillig revisionsplikt, Revision och Redovisning. 
 
Frågeställning: Anser ägarna i små aktiebolag att en frivillig revisionsplikt 
 skulle påverka bolagets trovärdighet gentemot dess intressenter? 
 
Syfte: Vårt syfte är att beskriva små aktiebolags trovärdighet gentemot 
 intressenterna, samt att förklara hur bolagen tror att en frivillig 
 revisionsplikt påverkar trovärdigheten. 
Teoretisk 
referensram: Den teoretiska referensramen baseras på delar av intressent-
 modellen, agentteorin samt för- och nackdelar med frivillig
 respektive lagstadgad revisionsplikt.   
 
Metod: En kvantitativ undersökning med postenkäter, på 100 st slump- 
 mässigt utvalda aktiebolag enligt kriterierna: årsomsättning  
 mellan 200 000 kr och 3 miljoner kronor, samt max 3 anställda. 
 
Empiri: Presentation av enkätsvaren.  
 
Slutsatser: 

Ägarna anser att bolagets trovärdighet skulle påverkas negativt av 
en frivillig revisionsplikt gentemot borgenärerna och staten, 
avseende nya krediter och skattebrott. Däremot anser de inte att 
trovärdigheten skulle påverkas negativt av en frivillig 
revisionsplikt avseende skattekontrollen. Vi kan heller inte se att 
trovärdigheten mellan ägare och bolagsledning skulle påverkas 
negativt, vilket förklaras av att ägare/bolagsledning till 96 % av 
fallen är samma personer. Det finns därför heller ingen 
intressekonflikt mellan ägare/bolagsledning enligt agentteorin.        

 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 
Title: Statutory audit and credibility – from the owners perspective. 
 
Seminar date: 5/28/2008 
 
Course: Business Administration, 30 credits, 
 Dissertation, 15 credits 
 
Authors: Gunilla Borelund and Susanne Fagerberg 
 
Advisor: Lars-Göran Persson 
 
Municipalities: 100 small limited companies 
 
Key words: Optional Statutory Audit, Revision and Account. 
 
The main issues: Do the owners of small limited companies think that an optional 
 statutory audit would effect the companies credibility against its 
 interested parties? 
 
Purpose: The purpose of this dissertation is to describe the credibility of  
 small limited companies against its interested parties, and to  
 explain how the companies think that an optional statutory audit 
 would effect the credibility. 
 
Theoretical: The teoretical is based upon parts from a model of interested  
 parties, the principal-agent theory and pros and cons with  
 optional and statutory audit. 
 
Method: A quantitative opinion poll, including 100 randomly selected
 limited companies according to; annual sales from 200 000 SEK 
 to 3 million SEK, and a maximum of 3 employees. 
 
Empiricism: Presentation of the opinion poll. 
 
Conclusion:  The owners believe that an optional statutory audit would have a 

negative effect on the companies credibility against its interested  
parties, considering new credits and fiscal offence. However, they 
do not believe that the credibility would be effected by an optional 
statutory audit, considering tax control. Furthermore, the 
credibility between the owner and the company management 
would not have a negative effect, which can be attributable with 
the fact that in 96 % of the companies, the owner and the company 
management is the same person. Hence there is no conflict of 
interest according to the principal-agent theory. 
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1. INLEDNING 
 
 
Kapitlet inleds med en historisk tillbakablick av revisionsplikten i Sverige, samt en 
beskrivning av bakgrunden till problemet. Därefter följer en problemdiskussion som leder till 
uppsatsens problemformulering. Kapitlet beskriver även syftet med uppsatsen, samt de 
avgränsningar som har gjorts. Vidare följer en presentation av olika definitioner och kapitlet 
avslutas med en disposition över uppsatsen. 
 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Utvecklingen av aktiebolag som associationsform i slutet av 1800-talet, krävde en 
kontrollfunktion av ägarnas förvaltning av det egna kapitalet (af Sandberg, 2006). Genom 
1895 års aktiebolagslag, blev revision lagstadgat i Sverige, och år 1912 utsågs de första 
auktoriserade revisorerna. 
 
Debatten om den nya lagen som kom år 1895, hade dock föranlett att små aktiebolag 
undantagits revisionsplikt (Sjöström, 1994). Man ansåg att de hade en så enkel bokföring att 
auktoriserade revisorer inte var nödvändiga. Dessutom skulle det leda till onödigt höga 
revisionskostnader. I samband med att den ekonomiska brottsligheten ökade i slutet av 1960-
talet, ökade även behovet av granskning i aktiebolagen. BRÅ menade att den ekonomiska 
brottsligheten var störst bland de små aktiebolagen och föreslog därför en skärpning av lagen.  
 
I januari 1983 infördes obligatorisk revisionsplikt för samtliga aktiebolag efter bland annat en 
utredning av BRÅ, vilken visade att det ofta var små aktiebolag med ett litet aktiekapital som 
grundats för att ge ägaren en skylt utåt men frihet från personligt betalningsansvar, som var 
mest utsatta för ekonomisk brottslighet (Thorell & Norberg, 2005). Därför ansågs det 
betydelsefullt med en sakkunnig och effektiv revision i de små aktiebolagen för att motverka 
och förhindra fel och ekonomisk brottslighet. Men BRÅ: s utredning tog ingen hänsyn till 
nyttan av revisionen i förhållande till revisionskostnaderna för de små aktiebolagen. 
Revisionsplikten ansågs även kunna vara till stor nytta för ägarna för att identifiera 
ekonomiska problem i företaget.   
 
När Sverige blev medlemmar i EU 1994, förpliktigade vi oss därmed även att anpassa vår 
nationella lagstiftning i enlighet med de EU-direktiv som sedan tidigare förhandlats fram 
mellan medlemsländerna (Artsberg, 2005). Den statliga redovisningskommittén fick med det 
nya riktlinjer, varpå arbetet nu inriktades mot en anpassning av den svenska lagstiftningen till 
europarätten. 
 
Våren 2006 godkände medlemsstaterna och Europaparlamentet ett nytt direktiv om revision, 
även kallat det åttonde bolagsrättsliga direktivet, vilket reglerar revisorer samt lagstiftad 
revision inom EU (Kommittédirektiv, 2006:96). Det trädde ikraft den 29 juni 2006 och skall 
vara genomfört senast den 29 juni 2008. Det nya direktivet anses ha en stor betydelse för att 
återställa investerarnas förtroende för finansmarknaden, och innebär en minimiharmonisering 
av reglerna om revision i EU. Det är med andra ord upp till medlemsstaterna att fritt införa 
eller behålla mer radikala regler än de som följer av direktivet. Det innehåller däremot inte 
regler om vilka företag som skall revideras. Den frågan regleras istället i EG: s fjärde och 
sjunde bolagsrättliga direktiv, som inom vissa ramar tillåter medlemsländerna att i nationell 
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lag undanta små och medelstora företag från revisionsplikt. Debatten om revisionspliktens 
omfattning samt nyttan av revisionen i små aktiebolag, har under senare år ifrågasatts. Att 
begränsa revisionsplikten kan ses som ett sätt att minska kostnaderna för de små aktiebolagen. 
Frågan behandlades i ett lagstiftningsärende redan år 1998 (prop. 1997/98:99), då det 
framhölls att bolagens kostnader för revisionen inte var ett tillräckligt skäl för att undanta 
bolagen från reglerna om revision. 
 
I Sverige är revisionsstandard en form av de internationella revisionsstandarderna 
(Kommittédirektiv, 2006:96). Men med det nya direktivet kommer ISA att bli direkt 
tillämpliga, med en osäkerhet kring reglerna om små företag. Detta på grund av den 
internationella utvecklingen som sällan tar hänsyn till revisionen av små bolag. Det är mot 
denna bakgrund därför angeläget för Sverige att se över reglerna om revision för berörda 
bolag. Justitiedepartementet tillsatte en utredning för att få fram ett förslag till hur 
Europaparlamentet och rådets direktiv om den lagstiftande revisionen i EU, skulle 
genomföras i svensk rätt. 
 
Vid regeringssammanträdet den 14 december 2006, togs ett beslut om ett tilläggsdirektiv, på 
grund av den omfattande internationella utvecklingen (Kommittédirektiv, 2006:128). 
Utredaren skall redovisa resultat av sitt arbete i ett delbetänkande senast den 31 mars 2008. 
Enligt tilläggsdirektivet skall utredaren; 
 

• föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att ta bort revisionsplikten för de små 
företagen, 

• ta ställning till vilka företag som skall omfattas av förändringen, 
• överväga om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras med andra 

åtgärder som förebygger att företag som väljer att inte underkasta sig revision bryter 
mot t.ex. skatte- och redovisningsregler och i så fall föreslå de åtgärder som behövs, 

• utarbeta nödvändiga författningsförslag, 
• allsidigt belysa konsekvenserna av författningsförslagen, bl.a. i fråga om hur 

skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk brottslighet påverkas, och 
• särskilt uppmärksamma situationen i de övriga nordiska länderna samt de erfarenheter 

som har vunnits av den nya danska och finska lagstiftningen på området 
 

Sverige och Malta är de enda länderna i EU som fortfarande har revisionsplikt (Thorell & 
Norberg, 2005). Undersökningar som gjorts i Storbritannien efter att man slopat plikten där, 
visar att 58 procent av de 790 företag som svarat utnyttjar undantaget. Efter att Danmark 
avskaffade revisionsplikten den 1 januari 2006, har många företag fortfarande inte gjort någon 
förändring (Skough, 2007). Av 120 tillfrågade företag, har endast 6,5 procent valt bort 
revisionen. 
 
Regeringen har som mål att minska de små företagens administrativa kostnader med 25 
procent till år 2012, och en del i detta arbete är att slopa revisionsplikten i små aktiebolag 
(Halling, 2007). Svenskt Näringsliv gjorde 2005 en undersökning tillsammans med 
Demoskop, vars syfte var att ta reda på hur små företag uppfattar revisionsplikten och 
förslaget att begränsa den (Uvell & Selberg, 2005). Undersökningen visade att av de berörda 
bolagen skulle 48 procent fortfarande anlita en revisor även om plikten försvann. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
Revisionsplikten för de mindre aktiebolagen ska bort. Närmare 200 000 bolag berörs av 
regeländringen som planeras till 2009. Detta är inledningen till en artikel i Privata Affärer, 
februari 2007. Enligt artikeln betalar dessa företag 2 miljarder kronor i revisionsarvoden varje 
år, vilket motsvarar 10 000 kronor per företag. Branschorganisationen Svenskt Näringsliv är 
därför positiva till det nya förslaget. Carl-Gustaf Burén, ansvarig för redovisningsfrågor på 
Svenskt Näringsliv, säger i en intervju att i många småföretag utgör revisionen en betydande 
merkostnad, som inte motsvaras av nyttan. Grundtanken med revisionen är att försäkra ägarna 
att allt går rätt till i företaget. Men när ägare, företagsledning och styrelse är samma personer 
så mister det sin verkan. 
 
Det är dock inte helt rätt att bara se till nyttan för bolagets ägare och ledning. Det finns fler 
intressenter till företaget som har nytta av revisionen. Ägaren är den primäre intressenten, 
men det är först när ett företag har mer än en ägare som principal agent teorin kan motivera 
revision till förmån för ägaren (Moberg, 2003). Har bolaget bara en ägare behövs ingen 
revision eftersom ägaren har full insyn i företaget och behöver därför ingen som granskar 
räkenskaperna och årsredovisningen för att öka trovärdigheten. Det är med andra ord bara 
ägare som inte har tillgång till den interna informationen och som inte ingår i bolagsledningen 
eller styrelsen, som har nytta av revisionen.  
 
När ägare och bolagsledning inte är samma personer, kan det uppstå en intressekonflikt. 
Denna konflikt kan påverka ägarens förtroende för ledningens arbete och därmed minskar 
trovärdigheten radikalt. Agentteorin tar upp problemet med trovärdigheten mellan principalen 
(ägaren) och agenten (ledningen), då bolagsledningen antas ha mer information än ägaren, 
vilket skulle kunna vara till nackdel för ägaren (af Sandberg, 2006). Behovet av kontroll och 
övervakning av bolagsledningen är en central fråga i detta avseende. Enligt Jan Karlsson på 
BDO Revision i Halmstad, kan ägarna få felaktig information från bolagsledningen, som i 
årsredovisningen kan ”gömma” ett mindre bra resultat och sedan hoppas på att problemet 
löser sig med tiden.  
 
Vad vi vet kräver kreditgivarna idag en reviderad årsredovisning då aktiebolagen ansöker om 
nya krediter. Den ekonomiska information som årsredovisningen ger, kan dock till stor del 
ersättas av kreditupplysningar från olika kreditupplysningsföretag. Dessutom blir bolaget 
bundet till krediten genom avtal. Därför är en reviderad årsredovisning inte nödvändig. Det 
finns även en annan aspekt, nämligen tiden. Ett väletablerat företag som har haft en långvarig 
kontakt med sin kreditgivare, har därmed skapat ett förtroende som i sin tur ger en 
trovärdighet gentemot kreditgivaren.  
 
Dagens lagstiftning kräver en reviderad årsredovisning samt en granskad skattedeklaration. 
Det finns en allmän föreställning i samhället om att granskningen av räkenskaperna verkar 
brottsförebyggande (Thorell & Norberg, 2005). En av revisorns arbetsuppgifter idag är att 
rapportera eventuella misstankar om brott. Denna kontroll skulle försvinna vid ett avskaffande 
av revisionsplikten.  
 
Revisorns granskning ger korrekta deklarationsuppgifter och ökar därmed trovärdigheten 
gentemot staten. Med en frivillig revisionsplikt skulle företagen själva kunna ta hand om 
skattedeklarationen. Men frågan är om det finns tillräcklig kompetens inom företaget till det. 
Enligt Jan Karlsson, finns inte denna kompetens och många känner inte till 
skattelagstiftningen till fullo.  
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Vi upplever att trovärdighet är ett centralt begrepp som ständigt återkommer i litteraturen. 
Därför blev vi nyfikna på hur företagen själva ser på en frivillig revisionsplikt och hur den 
påverkar företagets trovärdighet mot dess intressenter.  
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Anser ägarna i små aktiebolag att en frivillig revisionsplikt skulle påverka bolagets 
trovärdighet gentemot dess intressenter?  
 
 
1.4 Syfte 
 
Vårt syfte är att beskriva små aktiebolags trovärdighet gentemot intressenterna, samt att 
förklara hur ägarna tror att en frivillig revisionsplikt påverkar bolagets trovärdighet. 
 
 
1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att utgå ifrån intressentmodellen där vi fokuserar på ägare, bolagsledning, 
borgenärer samt staten. 
 
 
1.6 Definitioner 
 
Auktoriserad revisor – yrkesverksam revisor som är utsedd av Revisorsnämnden på en 
period om fem år. Personen skall uppfylla kraven i Revisorslag 5 §.  
 
Direktiv – riktlinjer formulerade i ett dokument som en underlydande myndighet har att följa. 
 
EU-direktiv – ett direktiv som binder en medlemsstat i EU till att införa direktivets mål inom 
en viss tidsfrist, utan att ge detaljer för hur resultatet skall uppnås.  
 
God redovisningssed – rådande praxis och rekommendationer ifrån normgivande organ om 
hur redovisningen bör vara upprättad. 
 
Små aktiebolag - en årsomsättning mellan 200 000 kronor och 3 miljoner kronor, samt max 
tre anställda (egen definition efter vårt urval). 
 
Revisionsplikt – skyldighet att ha en auktoriserad eller godkänd (kvalificerad) revisor som 
granskar räkenskaperna och företagsledningens förvaltning. 
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1.7 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen inleds med en historisk tillbakablick över utvecklingen av revisionen av aktiebolag 
i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Därefter följer en problemdiskussion som leder till 
uppsatsens problemformulering. Vi redogör även för syftet med uppsatsen samt de 
avgränsningar som gjorts. För att läsaren lättare ska förstå sammanhanget, har vi en skrivit en 
lista över förekommande definitioner.  
 
I kapitel två redogör vi för de vetenskapliga teorier vi valt som grund för vår undersökning. Vi 
börjar med att förklara grunderna inom redovisning och revision, samt revisionens för- och 
nackdelar. Vi berättar även om de gränsvärdena för revisionsplikt som gäller idag. Sedan 
följer en kort redogörelse för hur revisionspliktens avskaffande har påverkat företagen i 
England och Danmark. Kapitlet avslutas med en beskrivning av agentteorin samt 
intressentmodellen, där vi tar upp ägare, bolagsledning, borgenärer och staten. 
 
Kapitel tre handlar om vilka metoder vi använt när vi gjort vår undersökning. Vi beskriver 
metodval och hur vi samlat in relevant information för att bygga upp vår empiri. Sedan 
förklarar vi hur vi gjort vårt urval av företag som ingår i undersökningen. Kapitlet fortsätter 
därefter med en redogörelse för operationaliseringsprocessen med tillhörande schema, som vi 
använt då vi konstruerade enkäten. Vi redogör för hur insamling av informationen har gått till 
och har även en bortfallsdiskussion. Kapitlet avslutas med en beskrivning av undersökningens 
validitet, reliabilitet samt hur vi bearbetat enkätsvaren. 
 
Empirin i kapitel fyra redovisar resultatet av undersökningen, där dispositionen följer 
operationaliseringen, dvs. ägare, bolagsledning, borgenärer och staten. Där ingår även ett 
avsnitt om respondenternas ställningstagande till om revisionen ska vara lagstadgad eller 
frivillig.  
 
I kapitel fem analyserar vi empirin och bearbetar de olika variablerna i statistikprogrammet 
SPSS, för att sedan kunna dra slutsatser. Våra slutsatser från undersökningen redogör vi i 
kapitel sex.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
I detta kapitel redogör vi för de vetenskapliga teorier vi valt som grund för vår undersökning. 
Vi börjar med att förklara grunderna inom redovisning och revision, samt revisionens för- 
och nackdelar. Därefter redogör vi för de gränsvärden för revisionsplikten som gäller idag. 
Vi tar även upp exempel på andra EU-länders revisionsplikt. Sedan följer de modeller vi 
utgår ifrån för undersökningen. 
 
 
 
2.1 Redovisning och revision 
 
Redovisning innebär att rörelsens ekonomiska resultat och ställning presenteras i ett 
årsbokslut och i vissa fall även periodbokslut (Artsberg, 2005). Enligt ÅRL 2:1, skall 
redovisningen innehålla balansräkning, resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. 
Förutom denna resultatberäkning anses redovisningen ha ytterligare en viktig uppgift, 
nämligen att förse företagets intressenter med information. Dels för att fastställa företagets 
historiska resultat, men även för att kunna bedöma dess framtida vinstgenereringsförmåga. 
 
Revisionens syfte är framför allt att skydda ägarna, men även att skydda övriga intressenter 
(FAR, 2006). Dessa skall kunna lita på att aktiebolagets finansiella ställning och räkenskaper 
på pappret, överensstämmer med hur den ser ut i verkligheten. De skall även kunna se hur den 
ekonomiska förvaltningen av företaget sker, vilket inte bara är av intresse för dom utan också 
för det reviderade företaget i fråga, som då får större trovärdighet. Detta i sin tur medför bättre 
villkor och möjligheter gentemot intressenter som leverantörer och kreditgivare. 
 
Dagens regler om revision ges i ABL 9:1, där det är stadgat att ett aktiebolag skall ha minst en 
revisor. Ytterligare regler finns i revisionslagen (1999:1079). Kompletterande bestämmelser 
och rekommendationer ges ut av Bokföringsnämnden, FAR samt Redovisningsrådet.  
 
Det är revisorn som har den kontrollerande funktionen i företaget (af Sandberg, 2006). 
Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 
som god redovisningssed kräver (ABL 9:3). Revisorns uppgifter och skyldigheter regleras i 
revisorslagen (2001:883), där de formella kraven för auktorisation och utövande av 
revisorsyrket finns angivna. 
 
 
2.2 Revisionspliktiga gränsvärden 
 
Enligt Artikel 51 har EU: s medlemsländer rätt att undanta småföretag från revisionsplikt med 
högst 50 anställda, 7,3 miljoner euro i omsättning och 3,65 miljoner euro i balansomslutning.  
 
De gränsvärden som gäller i Sverige idag återges i ÅRL i de s.k. 10/24-reglerna, som innebär 
att företag med färre än 10 anställda och under 24 miljoner SEK i årsomsättning inte behöver 
lämna vissa upplysningar eller upprätta koncernredovisning (ÅRL 1:1). 
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Justitiedepartementet lämnade 2005 ett förslag till ändringar i gränsvärdena, vilket innebär att 
Sverige anpassar sig till EU: s reglering med tre gränsvärden (Thorell & Norberg, 2005). Av 
dessa tre gränsvärden måste minst två vara uppfyllda för att betraktas som småföretag. 
Sverige har valt maxgränserna 50 anställda, 50 miljoner SEK i omsättning och 25 miljoner 
SEK i balansomslutning. 
 
I det tilläggsdirektiv som utredarna för revisionsplikten har att rätta sig efter, finns 
gränsvärdena för Finland angivna (Kommittédirektiv, 2006:128). De tre kriterierna är: 
balansomslutning över 100 000 euro, omsättning över 200 000 euro samt i genomsnitt fler än 
tre antal anställda. Sverige saknar ännu kriterier för små aktiebolag då utredningen pågår. I en 
artikel i tidskriften Privata Affärer, nämns 3 miljoner kronor i omsättning som en lämplig 
gräns, vilket är samma gräns som professorerna Thorell & Norberg använt för s.k. 
mikroföretag i sin utredning av revisionsplikten i små aktiebolag.  
 
 
2.3 Revisionsplikten i andra EU-länder 

2.3.1 England 
 
England har haft undantag från revisionsplikt för små aktiebolag sedan 1993 (Thorell & 
Norberg, 2005). Sedan dess har gränsvärdena för höjts tre gånger, och ligger nu på det av EU 
maximalt tillåtna (se avsnitt 2.3). Undantaget gäller dock inte alla aktiebolag. Publika 
aktiebolag och aktiebolag som driver finansiell verksamhet skall alltid revideras. Enligt 
Thorell & Norberg (2005) är utvecklingen i England intressant ur svensk synvinkel av flera 
anledningar. Undantaget från revisionsplikt bygger nämligen på en medveten 
regleringsfilosofi. Dessutom har det funnits så pass länge i England att man kunnat undersöka 
effekterna av det, vilket kan ge vägledning för en bedömning av tänkbara konsekvenser av ett 
upphävande av plikten i Sverige. 
 
Den senaste undersökningen i England är gjord av Collins (2003) på uppdrag av 
handelsdepartementet. Collins’ studie byggde på ett frågeformulär som skickades till 2 633 
onoterade aktiva aktiebolag utan koncerntillhörighet, och av dessa var det 790 aktiebolag som 
svarade. Det gav en svarsfrekvens på 30 procent, vilket ansågs vara tillräckligt representativt.  
 
Undersökningen visade att 58 procent av företagen utnyttjade undantaget från revision, och 
det viktigaste skälet som angavs var inbesparade revisionsarvoden. De fördelar med revision 
som företagen angav var bl.a. (1) kontroll av redovisning och ekonomisystem, (2) förbättra 
trovärdigheten på redovisningen, (3) trovärdighet gentemot banker och (4) förbättrar 
kvaliteten på information. De huvudsakliga skälen för revision var att bolagsledningen 
önskade det och att det följde bolagets policy. De huvudsakliga användarna av redovisningen 
var aktieägarna samt banker. De slutsatser som Collins’ drog av undersökningen var att de 
företag som föredrar att låta bolaget revideras har en större omsättning än de som utnyttjar 
undantaget. Dessutom har de en företagsledning som anser att revisionen ökar kvaliteten på 
den finansiella informationen, att den ger en positiv effekt på företagets kreditvärdighet och 
att den ger en kontroll av redovisning och ekonomistyrning. Dessa företag lämnar normalt 
även en kopia av årsredovisningen till banker och andra borgenärer. Vidare är bolagen inte 
helt familjeägt och de har aktieägare som inte har tillgång till den interna redovisningen.  
 



 10 

2.3.2 Danmark 
 
I mars 2006 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag i Danmark (Pontoppidan, 2007). 
Huvudintentionen med detta förfarande var att minska de administrativa kostnaderna för de 
mindre danska företagen och på så sätt öka och förbättra deras konkurrenskraft inom EU. 
Avskaffandet av revisionen stöds av EU: s fjärde bolagsdirektiv om årsbokslut. Detta direktiv 
definierar även mindre företag med gränsvärden på: balansomslutningen, nettoomsättningen 
och antal anställda, där minst två av gränsvärdena måste vara uppfyllda under de senaste två 
åren för att företaget ska få klassas som ett mindre företag. En viss förutbestämd procedur 
måste även företas av de företag som uppfyller kraven för att klassas som små företag och 
därmed undgå revision. Ett beslut om bortval av reviderad årsredovisning måste tas på en 
ordinarie bolagsstämma av företaget. Vidare är företaget förpliktat att upplysa i sin 
årsredovisning om att bolagsstämman valt bort revision, en upplysning som måste förnyas 
varje nytt räkenskapsår i dess årsredovisning. Det åligger företagsledningen att säkerställa att 
företaget upprättar en försvarbar bokföring. Företagsledningen kan utkrävas ersättning och 
straffansvar för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande ekonomisk bild av 
företaget och dess ställning. 
 
Avskaffandet av revisionsplikten i Danmark har inte givit någon större effekt ännu. En 
undersökning från år 2006 visade att 70 procent av de berörda företagen kommer att fortsätta 
med revisionen av sin årsredovisning. Men i en undersökning av Ehrvers- og Selskabstyrelsen 
uppskattades det att 40 procent av 75 000 företag som berörs av lagen L50, kommer att 
fortsätta med revision medan övriga 60 procent avstår från revision. 
 
Efter avskaffandet av revisionsplikten har debatten i Danmark främst handlat om orsakerna 
till fördröjningen av effekterna i tiden. Tidsramen påverkar, då företaget endast kan välja bort 
revisionen på en ordinarie bolagsstämma, med en tids fördröjning som direkt följd av det. En 
annan starkt påverkande faktor är att företagen lider av informationsbrist om den nya lagens 
utformning och dess möjligheter.  
 
 
2.4 Agentteorin 
 
Teorin växte fram under 1970-talet och innebär att en åtskillnad görs mellan ägarna och 
ledningen av ett företag, dvs. beslutsfattande och kontroll, och där det antas att ledningen har 
mer information än ägarna (af Sandberg, 2006). Denna information skulle kunna vara 
ogynnsam för ägarnas möjligheter att påverka hur effektivt deras intressen tas tillvara av 
ledningen. Enligt agentteorin utsätts principalen (ägaren) för två typer av risker. Den ena är 
risken att välja bolagsledning som inte kommer att tillgodose aktieägarnas behov 
(selektionsrisk). Den andra är att en vald bolagsledning kan agera oaktsamt i förhållande till 
principalens målsättningar (oaktsamhetsrisk). Detta ger upphov till övervakningskostnader, 
dvs. principalen anlitar en revisor som ser till att dennes intresse tillvaratas så länge som det 
bedöms att den ekonomiska nyttan överstiger kostnaden för revisorsarvodet. Teorin utgår 
ifrån att aktörerna är rationella och nyttomaximerande (Artsberg, 2005). Agenten 
(redovisningsskyldig) försöker öka sin nytta på bekostnad av principalens (uppdragsgivaren), 
genom att t.ex. välja en sådan redovisningsmetod som ger högre vinst om hans egen 
ersättning är relaterad till företagets vinst, t.ex. genom ett bonussystem. 
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2.5 Intressentmodellen 
 
Intressentmodellen beskriver relationen mellan ett företag och dess intressenter (af Sandberg, 
2006). En intressent är en individ eller en grupp som kan påverka företaget – både internt och 
externt. Exempel på intressenter illustreras i figuren nedan. 
 
 

 
Fig. 2.1 Intressentmodell 
 
Bolagsstyrning innefattar inte bara ägarnas situation och möjlighet att påverka bolaget, utan 
även marknaden som sådan. En effektiv marknad innebär att det finns en övervakning av 
såväl ägarnas som ledningens användning av företagets resurser. Bolagsstyrning kan utvidgas 
till att omfatta de sätt på vilka övriga intressegrupper försöker påverka bolagets 
beslutsfattande. Därför kan det sägas bestå av två olika styrmedel: 
 
a) det interna systemet, som bildas av bolagsorganen, och 
b) det externa systemet, som rör relationerna mellan företaget, ledningen och intressenterna. 
 
Det interna systemet kännetecknas av de regler för styrning av aktiebolag som ställs upp i 
ABL. De aktörer som i enlighet med ABL: s regler skall styra bolaget är aktieägarna i form av 
bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören. Kontrollen utövas av revisorn, 
utsedd av bolagsstämman. I det externa systemet ingår anställda, kunder, leverantörer, stat 
och kommun, som på olika sätt försöker påverka bolagets styrning och utveckling. 
 

2.5.1 Ägare 
 
Ägaren är den som tillför bolaget kapital med avsikt att få avkastning på det satsade kapitalet, 
och när företaget underpresterar ökar ägarnas risk (FAR, 2006). De större aktiebolagen har ett 
utspritt ägande och många av dem finns inte i bolagsledningen. Detta orsakar en 
intressekonflikt mellan ägare och ledning, eftersom ägaren måste förlita sig på den 
information som företagsledningen presenterar. Revisionen blir då ett hjälpmedel för ägaren, 
genom att låta en oberoende revisor granska den information som kommer från ledningen. I 
Sverige är de flesta aktiebolag mindre ägarledda bolag (Thorell & Norberg, 2005). Ägaren har 
alltså redan god insyn i bolaget för att kunna fatta väl underbyggda beslut, t.ex. vid 
nyinvesteringar. Därför saknas det ett direkt behov för dem att kontrollera hur verksamheten 
sköts.  

FÖRETAGET 

ANSTÄLLDA 

KUNDER 

STATEN 

LEVERANTÖRER 
 

BORGENÄRER 
 

ÄGARE BOLAGSLEDNING 
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2.5.2 Bolagsledning 
 
I enmansbolag är det vanligtvis ägaren som är involverad i den dagliga skötseln av bolagets 
verksamhet och det är ofta så att ägaren själv utgör såväl styrelse som VD (Moberg, 2003). I 
större bolag med flera ägare kan inte alla vara medlemmar i styrelsen eller vara VD, vilket 
innebär att merparten av ägare anförtror sig på personer med uppgift att handha bolagets 
förvaltning och se till att det finns en fungerande organisation. Denna separation mellan 
ägande och inflytande kan innebära en risk för att bolagets ledning inte har exakt samma 
intresse som aktieägarna har, nämligen att maximera vinsten. Positiv redovisningsteori, som 
bygger på agentteorin, säger att redovisningen ger information för ansvarsutkrävande och 
förmögenhetsfördelning mellan olika intressenter (Deegan & Unerman, 2006). För att kunna 
hantera målkonflikten mellan ägare och ledning krävs övervakning men även incitament som 
belöningar och bonus. En av grundhypoteserna för teorin är just ledningens 
bonus/kompensationsplan, som säger att ”företagsledningar med resultatbaserade 
bonussystem är mer benägna att välja redovisningsmetoder som höjer bolagets aktuella vinst”. 
Den andra hypotesen riktar sig mot företagens låneavtal och innebär att ”ju högre ett bolags 
skuldsättning är, desto mer benägna är ledningen att välja redovisningsmetoder som höjer 
aktuell vinst”. Det finns även en tredje hypotes som handlar om politisk påverkan. Den säger 
att ”ju större politisk påverkan som finns på ett företag, desto troligare är det att ledningen 
tillämpar redovisningsmetoder som sänker aktuell vinst”. 
 

2.5.3 Borgenärer 
 
Banker, kreditgivare och borgenärer är i stort mycket positiva till reviderade räkenskaper 
(Thorell & Norberg, 2005). Enligt en avhandling gjord av Birgitta Svensson (2003) finns det 
en skillnad mellan institutionella kreditgivare (banker m.fl.) och icke institutionella 
kreditgivare (leverantörer etc.) avseende deras inställning till och användning av reviderade 
räkenskaper. Avhandlingen visar att banker i högre grad använder sig av reviderade 
årsredovisningar än leverantörer som oftast hellre använder sig av kreditupplysningar hos UC 
istället. Banker använder dessutom gärna företagsintern information som prognoser, 
kvartalsrapporter och budgetar som beslutsunderlag. Den företagsinterna informationen 
bygger ofta på särskilda avtal med företagen. En institutionell kreditgivare (banken) har 
främst tre fördelar av en revision d.v.s., en god ordning i bokföringen, en bättre och mer 
trovärdig årsredovisning samt att det finns en revisor att kontakta vid frågeställningar. Därför 
är de institutionella kreditgivarna naturligt positiva till en lagstadgad revision. Men detta 
bygger till en del på bekvämlighet då det är enklare att inte behöva träffa avtal om revision 
och tillgång till företagsintern information i varje enskilt ärende. Men eftersom de har 
möjlighet att träffa avtal med företagen om en reviderad årsredovisning och tillgång till 
företagsinterninformation, är inte en ev. avskaffad revisionsplikt något hinder för dem. 
Kreditupplysningsverksamheten är däremot beroende av att årsredovisningarna offentliggörs 
och att kvaliteten på dem är god, vilket revisionsplikten säkerställer. Men från 
kreditgivningssynpunkt kan värdet av sammanställda offentliga årsredovisningar vara något 
tveksamt då det finns utrymme i bokföringen för egna val för redovisat resultat, uttagen lön 
mm. Därför är kontrollen av eventuella betalningsanmärkningar ett bättre instrument för så 
väl institutionella kreditgivare (banker) som icke institutionella kreditgivare (leverantörer). 
Upplysningar om betalningsanmärkningar har ingen koppling alls till revision. 
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2.5.4 Staten 
 
Samhället har ett flertal olika intressen av en revision (Thorell & Norberg, 2005): 
 

1. Avslöja brott 
2. Förebygga brott 
3. Kontroll av räkenskaper och skattekontroll 
4. Förebygga skattefelaktigheter 
5. Förebygga och bekämpa penningtvätt 
6. En reviderad bokföring förenklar konkursutredningsarbete 
 

Samhällets intressen har medfört att man utvidgat revisorns rapporteringsskyldighet till 
myndigheter efter genomförd revision. Det finns därför en allmän föreställning i samhället om 
att revisorns granskning av räkenskaperna avhåller människor från den brottsliga banan. Detta 
belyser inte endast revisionens faktiska innehåll utan leder till en föreställning om att revision 
leder till positiva nyttoeffekter för samhället i stort. Men så vitt känt har inga offentliga 
utvärderingar gjorts avseende nyttan av reviderade kontra oreviderade årsredovisningar, med 
fokus på dess effekt på skattekontrollen. Det finns en skillnad i synen på små aktiebolag 
gentemot enskilda firmor och handelsbolag, där de små aktiebolagen har en lagstadgad 
revisionsplikt medan detta saknas för enskilda firmor och handelsbolag. Därför måste man ta 
hänsyn till grundfrågeställningen, dvs. om det är revisionen i sig eller andra faktorer som 
påverkar kvaliteten på redovisningen. Enligt Thorell & Norberg (2005), är kärnan i 
frågeställningen att det vid skattekontroll och vid deklarationsuppgifter från redovisningen, 
finns så få fel som möjligt. 
 
 
2.6 Fördelar och nackdelar med revision 

2.6.1 Lagstadgad revision 
 
Revisionen i Sverige utförs för bolaget och dess intressenters skull, men främst för ägarnas 
kontroll av bolagsledningen och förvaltningen av bolaget (Thorell & Norberg, 2005). Ägarna 
utövar sin kontroll genom att välja revisor på bolagsstämman. Men även andra intressenter 
som t.ex. borgenärer och samhället har viktig nytta av informationen i en reviderad 
årsredovisning för att kunna fatta beslut för framtiden. Fördelarna med revisionsplikten är: 
 

1. Ordning i räkenskaperna och de externa rapporterna 
2. Bolaget förvaltas enligt gällande lagar 
3. Ger hjälp till internkontroll och verksamhetsstyrning 
4. Kan underlätta finansiering och generera lägre kapitalkostnader 
5. Ger högre kvalitet på offentliga räkenskaper 
6. Underlättar skattekontroll 
7. Motverkar ekonomisk brottslighet 
8. Befriar från personligt betalningsansvar i aktiebolag  

 
Revisionen tillför ledningen och företaget ett internt och externt mervärde, men det mervärdet 
minskar ju mindre företaget blir. 
 
En nackdel med lagstadgad revision är kostnaden för revisionen för ett litet aktiebolag i 
förhållande till värdet av nyttan för bolaget (Thorell & Norberg, 2005). Onödigt höga krav på 
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kompetens och auktorisation hos revisorn medför en högre kostnad. Att den obligatoriska 
revisionsplikten för alla aktiebolag var ett problem vid utformningen av kompetenskraven 
kommer bl.a. till följande uttryck: ”Med denna utgångspunkt bör den slutsatsen kunna dras att 
revisionsdirektivets minimikrav innebär att de små företagen kommer att tvingas anlita 
revisorer med en i förhållande till revisionsuppgiften väl tilltagen utbildning” (Thorell & 
Norberg, 2005, s. 16). 
 

2.6.2 Frivillig revision 
 
Enligt Thorell & Norberg (2005) är fördelarna med frivillig revision uppenbara. De menar att 
det blir lägre kostnader för företagen om de får välja revision när den är motiverad. Vidare 
säger de att undantag från revisionsplikt kommer att leda till att mer ändamålsenliga 
redovisningstjänster kommer att utvecklas i fri konkurrens på marknaden. För att bevisa att 
detta argument håller, beskriver de utvecklingen i Tyskland, där det finns system med 
legitimering av vissa rådgivare som fyller funktionen av kvalificerade konsulter till företagen 
utan att vara revisorer.  
 
Till nackdelarna med frivillig revision hör t.ex. företagets relation till borgenärerna (Moberg, 
2003). Eftersom att aktieägarna idag har begränsat ansvar för bolagets skulder, får detta till 
resultat att borgenärerna endast kan vända sig mot bolagets förmögenhetsmassa för att få 
betalat för sina fordringar. Därför är det av stort intresse för borgenärerna att bolagets 
tillgångar hålls kvar i företaget. Detta kontrollerar man genom att kräva reviderade 
årsredovisningar då företaget ansöker om lån vid t.ex. nyinvesteringar.  
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3. METOD  
 
 
I detta kapitel förklarar vi vilken metodansats vi har valt och varför. Vi beskriver även hur vi 
har samlat in sekundärdata. Därefter följer en redogörelse för hur vi gått till väga vid urvalet 
av de företag vi undersökt. Vi beskriver även hur operationaliseringsprocessen gått till och 
illustrerar det med ett schema. Därefter redogör vi för hur enkäten konstruerades och hur 
insamlingen av empirin gick till. Vi har även en bortfallsdiskussion. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om undersökningens validitet och reliabilitet, samt hur vi bearbetat enkätsvaren. 
 
 
 
3.1 Val av ansats 
 
Vi har valt att göra en extensiv undersökning som utgår från bredden på ett större 
undersökningsmaterial, samt med en kvantitativ ansats (Jacobsen, 2002). Den kvantitativa 
ansatsen ger en högre generaliserbarhet och extern validitet, då vi undersöker de förväntade 
effekterna av ett lagförslag som ännu inte är verklighet. För att kartlägga samband och 
undersöka en frågeställnings omfång är den extensiva undersökningen att föredra. Medan den 
kvantitativa ansatsen gör det möjligt att få svar från många respondenter som i sin tur gör det 
möjligt att utläsa statistiska samband mellan de olika faktorer som undersökts. 
 
Om vi istället hade valt att göra en intensiv undersökning med en kvalitativ ansats som 
undersöker ett fåtal enheter på djupet, skulle det medföra en låg generaliserbarhet och en låg 
extern validitet på undersökningen.  Det är riskabelt att dra slutsatser ur en större population 
med en intensiv undersökning, eftersom underlaget skulle bli så smalt och för grunt i en 
frågeställning som i vår problemformulering. Därför väljer vi att göra en extensiv 
undersökning med en kvantitativ ansats. 
 
 
3.2 Insamling av sekundärdata 
 
Det första vi gjorde när vi skulle samla in relevant redan publicerad data om revisionsplikten, 
var att söka efter det Kommittédirektiv som ligger till grund för det nya lagförslaget, vilket vi 
hittade på webbplatsen www.riksdagen.se. Därefter började vi leta efter relevant sekundärdata 
i olika kataloger och artikelarkiv.  
 
De kataloger vi använt oss av har varit Stadsbibliotekets katalog Libra samt 
Högskolebibliotekets katalog Hulda, där vi använde sökord som revisionsplikt, revision och 
redovisning. Vi sökte även bland gamla uppsatser för att få idéer till litteratur vi kunde 
använda. Dessutom kunde vi använda oss av tidigare kurslitteratur. För att få mer information 
sökte vi i Högskolans artikelarkiv, där vi använde samma sökord som tidigare. Vi hittade 
många användbara artiklar i tidningar som Balans och Privata Affärer.  
 
Nästa steg i sökandet efter sekundärdata var att leta upp tidigare forskning i ämnet. Det gjorde 
vi genom att söka på www.google.se och använde även här sökorden revisionsplikt, revision 
och redovisning. Vi fick då ett antal träffar vilket ledde oss till hemsidan för Svenskt 
Näringsliv. På deras webbplats kunde vi sedan använda samma sökord som innan, vilket gav 
oss en tidigare utredning samt en undersökning av Demoskop. 
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3.3 Operationaliseringsprocessen 
 
För att vi ska kunna svara på problemformuleringen, möta syftet samt dra slutsatser ur 
analysen, måste de olika begrepp vi valt att använda göras mätbara. Vi valde att utgå ifrån 
intressentmodellen varpå fyra huvudfaktorer kunde göras mätbara; ägare, bolagsledning, 
borgenärer och staten. Dessa olika fragment kunde därefter delas in i ytterligare faktorer, för 
att sedan med statistiska metoder jämföras för att hitta samband. I figur 3.1 framgår det hur vi 
operationaliserade de olika begreppen. Siffrorna i parenteserna motsvarar de nummer på 
frågorna i enkäten vi skickade ut (se bilaga 2). 
  

3.3.1 Begrepp som skall mätas 
 
Hur påverkar en frivillig revisionsplikt små aktiebolags trovärdighet gentemot dess intressenter?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.1 Operationaliseringsschema 
 

3.3.2 Enkätkonstruktion 
 
Frågeformuläret inleds med neutrala grundläggande frågor om aktiebolagets struktur, såsom 
antal ägare, anställda och årsomsättning. Dessa frågor har fasta svarsalternativ i förhållande 
till de urvalskriterier vi har för vår undersökning. Då adresslistan från SCB över företagen 
avser 2006 års siffror, valde vi att lägga till svarsalternativ över samt under kriterierna, då 
företagens bolagsstruktur kan ha ändrats fram till idag. Den första frågan är dock öppen, dvs. 
när bolaget grundades. Frågorna ger oss den information vi behöver för att försäkra oss om att 
rätt kriterier finns i bolaget. Dessutom ska man inte enligt Jacobsen (2002) ha känsliga frågor 
i början av ett frågeformulär som kan leda till att respondenten inte svarar på frågorna som 
följer. Efter de grundläggande frågorna följer sedan ett antal påståenden om intressenterna 
relaterat till revisionsplikten. Dessa påståenden har en utformning efter Likert-skalan, där 
mätskalan har fem antal steg och där respondenten tar ställning från ”instämmer helt” till 
”instämmer inte alls”. Respondenten har även givits ett alternativ till att svara ”ingen åsikt”. 
Anledningen till att vi valde fem skalsteg var att vi ansåg att tre var för lite och sju för 
mycket. Vi ville heller inte tvinga respondenten att ta ställning genom att ha ett jämnt antal 

ägare ledning borgenärer staten 

revisionsplikt (15 a-e) 

struktur (1-5) organisation (6) 

kontroll/ 
övervakning (9) 

trovärdighet (14) 

trovärdighet (11) 

ny kredit (10) 

skattekontroll (13) 

skattebrott (12) 

lagstadgad frivillig 

 nytta vs 
kostnad (7-8) 
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skalsteg. Den sista frågan, som vi kallar för ”kontrollfråga”, sammanfattar de olika begreppen 
i relation till respondenternas inställning till om revisionsplikten ska vara ”lagstadgad” eller 
”frivillig”. Även här ges respondenten en möjlighet till att svara ”ingen åsikt”. 
 
Innan vi skickade ut enkäterna gjorde vi en pilotundersökning på ett fåtal företagare. Denna 
pilotstudie gav oss positiv respons på enkäten i samtliga fall, varpå vi kände oss trygga med 
att skicka iväg dom. 
 
 
3.4 Urval 
 
Vårt urval består av små aktiebolag i Sverige med en årsomsättning mellan 200 000 kronor 
och 3 miljoner kronor, samt max tre anställda (2006 års siffror). Vi avser att göra en 
enkätstudie på 100 företag enligt dessa uppställda kriterier, och har för detta ändamål köpt en 
företagsadresslista av SCB, som i sin tur har gjort det slumpmässiga urvalet till oss. Det finns 
ca 250 000 aktiebolag i Sverige idag, men en stor del av dessa är vilande eller saknar 
anställda. Svenskt Näringsliv (2005) uppskattar att 20-25 procent, d.v.s. ca 60 000 aktiebolag, 
kan vara vilande eller sakna anställda. Enligt SCB var det därför en fördel för oss att begränsa 
kriteriet årsomsättning från minst 200 000 kronor. Om vi hade tagit med företag från 0 kronor 
i årsomsättning i vårt urval, så hade vi fått med en stor del små företag med ringa eller ingen 
verksamhet alls, vilket kunde påverka studiens resultat negativt.  
 

3.4.1 Insamling av primärdata 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det tre datainsamlingsmetoder som är lämpliga för en kvantitativ 
undersökning. Det är besöksintervju, telefonintervju och postenkäter. Vi valde att skicka 
enkäterna via post då vi ville undvika intervjuareffekten, dvs. att intervjuaren indirekt 
påverkar respondenten genom den personliga kontakten. Dessutom tror vi att frågornas 
komplexitet gör att respondenten, i en postenkät, lättare förstår frågorna, får tid att reflektera 
och relatera till den egna verksamheten, och besvara dom på ett mer tillförlitligt sätt. 
 
Enkäterna skickades ut vecka 14 år 2008, tillsammans med ett följebrev. Efter två veckor 
valde vi att ringa de respondenter som ännu inte svarat för påminnelse. Vi valde påminnelse 
per telefon då vi ansåg att en personlig kontakt i det skedet gjorde att respondenterna var mer 
positivt inställda till att svara på enkäten. 
 
 
3.5 Bortfallsdiskussion 
 
Vi skickade ut enkäter till 100 stycken företag. Två företag ringde dagen efter och meddelade 
att de inte hade för avsikt att svara. Efter dessa bortfall återstod 98 företag i urvalet. Av dessa 
svarade 56 stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 57 procent. Jacobsen (2002) menar att en 
svarsfrekvens på 50 procent är tillfredsställande vid den här typen av undersökningar, och att 
60 procent är bra.  
 
När vi ringde och påminde de respondenter som inte hade svarat efter utsatt tid, fick vi 
positiva svar från tio av dem, som fyllde i och skickade tillbaka enkäten till oss. Övriga angav 
att de inte hade tid att svara, och i vissa fall hade abonnemanget upphört och hänvisning 
saknades. Resterande respondenter vi försökte kontakta, svarade inte i telefon. 
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3.6 Validitet 
 
Undersökningens validitet är kopplat till att vi mäter det vi avser att mäta (Jacobsen, 2002). 
Ett vanligt sätt att kontrollera att man har rätt frågeställningar i en enkät, är att låta andra 
personer med kunskap eller erfarenhet i ämnet kontrollera enkäten. Om dessa 
kontrollpersoner tycker att frågorna låter förnuftiga och är relevanta, är det ett första steg av 
validering. Ju fler som tycker att frågorna är bra, desto säkrare kan vi vara på att vi mäter det 
vi avser att mäta. Vidare gäller att ju mer komplexa frågorna är, desto fler operationella 
definitioner (frågor) bör man använda, dvs. man ställer mer än en fråga per ämnesområde.  
 
Då vi utfört en mindre pilotundersökning och fått positiv respons från dem som svarat, anser 
vi att den interna giltigheten är tillfredsställande för vår undersökning. 
 
 
3.7 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i en undersökning är kopplat till hur pålitligt resultatet av undersökningen är 
över tiden, dvs. om man skulle få ett snarlikt resultat om man gjorde om undersökningen vid 
ett senare tillfälle (Jacobsen, 2002). En hög reliabilitet ger i sin tur en god generaliserbarhet åt 
undersökningen, dvs. vilka slutsatser man kan dra av resultatet av undersökningen. 
 
 
3.8 Analysmetod 
 
Den beskrivande statistiken i empirin har bearbetats i MS Excel. Rådatan som sammanställts i 
MS Excel har sedan bearbetats i statistikprogrammet SPSS, version 15.0. 
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4. EMPIRI 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel redovisar vi resultaten från enkätundersökningen. Dispositionen följer det 
operationaliseringsschema som finns i avsnitt 3.3.1. Fullständigt resultat över 
undersökningen finns i tabellform som bilaga 3. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Efter sammanställningen av enkätsvaren kunde vi se att 14 av företagen hade en förändrad 
bolagsstruktur gentemot år 2006, vilket innebär att de faller utanför undersökningens 
kriterium. Vi har valt att ta med dessa 14 företag i undersökningen, eftersom vi anser att vi får 
mycket värdefull information från dem. Dessa bortfall skulle innebära att svarsfrekvensen inte 
uppnår en tillfredsställande nivå på 50 procent enligt Jacobsen (2002). Dessutom skulle 
validiteten i undersökningen bli för låg. 
 
 
4.1 Ägare 
 
Enkäten inleds med grundläggande frågor om bolagets struktur för att få en uppfattning om 
bolagens uppbyggnad. På den första frågan har respondenterna angivit vilket år bolaget 
grundades. Detta åskådliggörs i en frekvenstabell i bilaga 3. Det äldsta företaget bildades 
redan år 1919, vilket är anmärkningsvärt. Ytterligare extremvärden är år 1965, 1968 och 
1969. Sex av bolagen bildades år 2006, vilket är de yngsta företagen i vår undersökning. 
Medelvärdet för när bolagen grundades är 1992, vilket innebär att de i genomsnitt har funnits 
i 16 år. Ett av företagen hade inte svarat på frågan.  
 
Resultatet från undersökningen visar att 66 procent eller 37 stycken av företagen är 
enmansbolag. Vidare har 12 bolag två ägare, och två företag har fler än fyra ägare. Andelen 
företag som är familjeägda uppgår till 73 procent (41 st).  
 
Enligt undersökningen har de flesta företagen en anställd (41 procent), medan 27 procent inte 
har några anställda alls. Två av företagen har fler än tre anställda, vilket är en avvikelse från 
undersökningens kriterium med max tre anställda. Ett företag har antingen glömt eller 
avsiktligen avstått att besvara frågan.  
 
Merparten av företagen (36 procent) har en årsomsättning från 200 000 SEK till 999 999 
SEK, vilket är samma siffra för de företag med en årsomsättning från 1 miljon SEK till 
1 999 999 SEK. Fem av företagen har en lägre årsomsättning än undersökningens kriterium 
på 200 000 SEK, och hela sju av dem har en årsomsättning som är högre än undersökningens 
maxgräns på 3 miljoner SEK. 
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Fördelningen över hur respondenterna har svarat angående inställningen till revisionens nytta 
i förhållande till kostnaden visar att 18 respondenter av 56 har svarat att de instämmer helt, 
medan nio stycken har svarat ”instämmer inte alls”. Fyra av respondenterna har ingen åsikt 
och en har antingen glömt att svara eller avsiktligen avstått.  
 
  frekvens procent 
instämmer helt 18 32% 
instämmer delvis 10 18% 
varken/eller 6 11% 
instämmer knappt 8 14% 
instämmer inte alls 9 16% 
ingen åsikt 4 7% 
bortfall 1 2% 

  56 100% 
Tabell 4.1 Nytta vs. kostnad 
 
På frågan om företaget kommer att utnyttja ett eventuellt undantag från revisionsplikt, för att 
slippa kostnaden, svarade 21 stycken ”instämmer helt”, medan 14 stycken svarade 
”instämmer inte alls”. En av respondenterna hade ingen åsikt och en har antingen glömt eller 
avsiktligt avstått från att svara.  
 
  frekvens procent 
instämmer helt 21 38% 
instämmer delvis 7 13% 
varken/eller 5 9% 
instämmer knappt 7 13% 
instämmer inte alls 14 25% 
ingen åsikt 1 2% 
bortfall 1 2% 

  56 100% 
Tabell 4.2 Utnyttja undantag 
 
 
4.2 Bolagsledning 
 
Undersökningen visar att hela 96 procent av företagen har samma person (er) som ägare och 
bolagsledning. Två av företagen har delat ägarskap och bolagsledning. På frågan om 
företagen anser att det krävs kontroll och övervakning av bolagsledningen, har 19 
respondenter svarat ”instämmer helt”. Endast fem har svarat ”instämmer inte alls”, medan 11 
inte har någon åsikt.  
 
  frekvens procent 
instämmer helt 19 34% 
instämmer delvis 10 18% 
varken/eller 5 9% 
instämmer knappt 6 11% 
instämmer inte alls 5 9% 
ingen åsikt 11 20% 

  56 100% 
Tabell 4.3 Kontroll/övervakning av bolagsledning 
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4.3 Borgenärer 
 
Resultatet av bolagens inställning till om en reviderad årsredovisning behövs för nya krediter, 
visar att åtta av dem som svarat instämmer helt, medan 11 av företagen inte instämmer alls till 
påståendet. Av respondenterna som svarat har tio stycken ingen åsikt.  
 
  frekvens procent 
instämmer helt 8 14% 
instämmer delvis 7 13% 
varken/eller 11 20% 
instämmer knappt 9 16% 
instämmer inte alls 11 20% 
ingen åsikt 10 18% 

  56 100% 
Tabell 4.4 Nya krediter 
 
Undersökningen visar att 15 av respondenterna instämmer helt till att deras trovärdighet 
gentemot kreditgivaren skulle minska om man inte lämnade en reviderad årsredovisning. Tio 
av dem instämmer inte alls i påståendet, och sex av företagen har ingen åsikt. 
 
  frekvens procent 
instämmer helt 15 27% 
instämmer delvis 10 18% 
varken/eller 7 13% 
instämmer knappt 8 14% 
instämmer inte alls 10 18% 
ingen åsikt 6 11% 

  56 100% 
Tabell 4.5 Trovärdighet gentemot borgenärer 
 
 
4.4 Staten 
 
Då vi påstod att revisorns granskning av räkenskaperna förebygger skattebrott, svarade 17 
stycken helt instämmande och 13 delvis instämmande. Tio av dem svarade ”instämmer inte 
alls” och två hade ingen åsikt.  
 
  frekvens procent 
instämmer helt 17 30% 
instämmer delvis 13 23% 
varken/eller 7 13% 
instämmer knappt 7 13% 
instämmer inte alls 10 18% 
ingen åsikt 2 4% 

  56 100% 
Tabell 4.6 Skattebrott 
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Nästa påstående visar respondenternas inställning till att en reviderad årsredovisning ger en 
bättre skattekontroll, och att revisorns granskning ger korrekta deklarationsuppgifter. Av de 
som svarat instämmer 16 stycken helt till påståendet, medan endast sex av dem har svarat 
”instämmer inte alls”. Fyra av respondenterna har ingen åsikt.  
 
  frekvens procent 
instämmer helt 16 29% 
instämmer delvis 12 21% 
varken/eller 8 14% 
instämmer knappt 10 18% 
instämmer inte alls 6 11% 
ingen åsikt 4 7% 

  56 100% 
Tabell 4.7 Skattekontroll 
 
I påståendet om att en självständig skattedeklaration påverkar trovärdigheten gentemot staten, 
visar undersökningen att tio av dem har svarat ”instämmer helt” och 16 stycken har instämt 
till viss del. Elva har svarat ”instämmer inte alls” medan fem inte har någon åsikt.  
 
  frekvens procent 
instämmer helt 10 18% 
instämmer delvis 16 29% 
varken/eller 9 16% 
instämmer knappt 5 9% 
instämmer inte alls 11 20% 
ingen åsikt 5 9% 

  56 100% 
Tabell 4.8 Trovärdighet gentemot staten 
 
4.5 Lagstadgad eller frivillig revision 
 
Den sista frågan i enkäten sammanfattar de olika delarna i undersökningen. Respondenterna 
har ombetts ta ställning till om de anser att revisionsplikten ska vara lagstadgad eller frivillig i 
de olika avseendena. De har även haft en möjlighet att svara ”ingen åsikt”. 
 
Revisionsplikten bör vara frivillig avseende värdet i förhållande till kostnaden enligt 77 
procent av respondenterna. Endast 9 procent anser att den bör vara lagstadgad, medan 14 
procent inte har någon åsikt i frågan. När det gäller kontroll och övervakning av 
bolagsledningen anser 66 procent att revisionsplikten bör vara frivillig, medan 23 procent 
tycker att den ska vara lagstadgad. Elva procent har ingen åsikt. 
 
Om revisionsplikten bör vara lagstadgad eller frivillig avseende skattebrott är respondenternas 
inställning relativt jämt fördelat med 43 procent för lagstadgad respektive 46 procent för 
frivillig. Resterande 11 procent har ingen åsikt. Undersökningen visar att 73 procent av 
respondenterna anser att revisionen bör vara frivillig avseende nya krediter hos borgenärerna. 
Endast 13 procent tycker att den ska vara lagstadgad medan 14 procent inte har någon åsikt. 
Avseende deklaration och kontroll av skatter, svarade 52 procent att revisionsplikten bör vara 
frivillig, medan 38 procent anser att den ska vara lagstadgad. Resterande 10 procent har ingen 
åsikt. 
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5. ANALYS & SLUTSATSER 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel analyseras materialet från empirin. Vi har med hjälp av SPSS testat olika 
variabler och ställt dom mot varandra, för att på så sätt hitta samband. Alla tabeller från 
SPSS återfinns som bilaga i slutet av uppsatsen. Efter varje analys har vi dragit slutsatser. 
Kapitlet avslutas med en slutsatsdiskussion utifrån den problemställning vi har, samt förslag 
till fortsatt forskning kring ämnet. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
5.1 Ägare 
 
Ägaren är den som tillför bolaget kapital med avsikt att få avkastning på det satsade kapitalet. 
När företaget underpresterar ökar ägarnas risk. Då ställer vi oss frågan om ägarna anser att 
kostnaden för revisionen inte överstiger nyttan av den. Det var så många som 37 stycken 
företag i vår undersökning som bara hade en ägare. Vi tyckte därför det var intressant att mäta 
variabeln ”antal ägare” mot ”kostnad vs nytta av revision”. Chi-två testet visade sig dock inte 
vara signifikant på 0,05 nivån, vilket innebär att man inte kan utesluta slumpens inverkan med 
95 procents säkerhet, då testet hade ett värde på 0,083. 
 
Vi ville även se om det fanns något samband mellan hur respondenterna har svarat på frågan 
om att utnyttja ett eventuellt undantag av revisionsplikten, och antal ägare. Chi-två testet 
visade sig vara signifikant på 0,05 nivån med ett värde av 0,038. vilket innebär att man med 
96 procents säkerhet kan utesluta slumpens inverkan. Det  finns alltså ett starkt statistiskt 
samband mellan variablerna. Vi gjorde även ett korrelationstest som visar styrkan i 
sambandet. Testet visade sig vara signifikant på 0,05 nivån (0,019) med ett positivt linjärt 
samband. 
 
Slutsatserna vi kan dra ur materialet är att det inte har någon betydelse hur många ägare 
bolaget har i förhållande till dess inställning till om kostnaden överstiger nyttan av revisionen. 
Däremot ser vi tydliga samband med antal ägare och om att utnyttja ett eventuellt undantag av 
revisionsplikten.  

 
 
5.2 Bolagsledning 
 
En intressekonflikt kan uppkomma i bolaget då ägare och bolagsledning är åtskilda. 
Agentteorin avspeglar problemet med trovärdigheten mellan principalen(ägaren) och agenten 
(ledningen) såtillvida att bolagsledningen förutsätts ha tillgång till mer information än ägaren, 
vilket kan missgynna ägaren (af Sandberg, 2006). Vi har gjort fyra chi-två tester och fyra 
korrelationstester för att ta reda på om det finns något statistiskt samband mellan de olika 
variablerna. 
 
Det första chi-två testet med variablerna ”ledning - kontroll/övervakning” och ”ägare - 
kostnad vs nytta av revisionen”, visade inget samband och var inte signifikant på 0,05 nivån. 
Men signifikansvärdet låg ändå rätt nära gränsen, då det var 0,069. Korrelationstestet med 
samma variabler hade ett signifikansvärde på 0,072, vilket inte är signifikant på 0,05 nivån.  
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 Det andra chi-två testet med variablerna ”ledning - kontroll/övervakning” och ”bolagsstruktur 
- antal ägare” visade heller inget samband mellan de undersökta variablerna och var inte 
signifikant på 0,05 nivån (0,797). Korrelationstestet med samma variabler hade ett 
signifikansvärde på 0,222, vilket alltså inte visar något samband. 
 
Det tredje chi-två testet med variablerna ”ledning - kontroll/övervakning” och 
”ledning/organisation” visade inget samband och var inte heller signifikant på 0,05 nivån 
(0,836). Här visade korrelationstestet med samma variabler ett signifikansvärde på 0,726, 
vilket inte är signifikant på 0,05 nivån. 
 
Det fjärde chi-två testet med variablerna ”ledning - kontroll/övervakning” och ”bolagsstruktur 
- familjeägt” visade inte heller det något samband mellan variablerna, då det inte var 
signifikant på 0,05 nivån (0,493). Korrelationstestet med samma variabler hade ett 
signifikansvärde på (0,686). 
 
Slutsatserna vi kan dra av testerna är att företagen inte upplever att det finns någon 
intressekonflikt mellan ägare och bolagsledning, oavsett hur många ägare bolaget har eller om 
det är familjeägt. Då endast två av företagen i  vår undersökning hade delat ägarskap och 
bolagsledning, påverkar det enligt oss resultatet som visar att det inte finns något samband 
mellan behovet av kontroll/övervakning av ledningen och ägarna. 
 
 
5.3 Borgenärer 
 
Vi har tidigare konstaterat att kreditgivarna ofta kräver en reviderad årsredovisning då företag 
ansöker om nya krediter. Därför ville vi se om det fanns något samband mellan variablerna 
”borgenär - ny kredit” och ”borgenär - trovärdighet mot kreditgivare”. Vi gjorde ett chi-två 
test som visade sig vara signifikant på 0,05 nivån (0,001), vilket innebär att det finns ett 
statistiskt samband mellan variablerna.  
 
Tidsaspekten är en annan sak vi diskuterat. Vi menade att ett bolag som har haft en långvarig 
kontakt med sin kreditgivare, har skapat ett förtroende och därmed även en trovärdighet 
gentemot kreditgivaren. Därför ville vi se om det fanns ett samband mellan variablerna 
”bolagsstruktur - grundandeår” och ”borgenär - ny kredit”. Chi-två testet visade att det inte 
finns något samband, då signifikansvärdet är 0,466, vilket ligger över gränsen för att vara 
signifikant.  
 
Därefter ställde vi variablerna ”bolagsstruktur - grundandeår” och ”borgenär - trovärdighet 
mot kreditgivare” mot varandra i ett chi-två test. Signifikansvärdet för testet är 0,466, vilket 
även det ligger över gränsen för att vara signifikant. Detta innebär att det inte finns något 
statistiskt samband mellan variablerna. 
 
Slutsatserna vi kan dra av testerna är att företagen själva tror att deras trovärdighet skulle 
minska om de inte lämnade en reviderad årsredovisning när de ansöker om nya krediter. En 
annan slutsats är att när företagen ansöker om nya krediter, har det ingen betydelse för hur 
länge bolaget har funnits. Tidsaspekten är alltså inte relevant för om bolagen måste lämna en 
reviderad årsredovisning för att beviljas ny kredit. En sista slutsats är att vårt antagande om att 
tidsaspekten är relevant för trovärdigheten inte håller. Det har alltså ingen betydelse för hur 
länge bolaget har varit verksamt när det  gäller trovärdigheten gentemot kreditgivaren.  
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5.4 Staten 
 
Aktiebolagen måste idag enligt lag lämna en reviderad årsredovisning vid skattedeklarationen. 
En av revisorns uppgifter är att rapportera eventuella misstankar om brott. Vi ville se om det 
finns något samband mellan frågan om skattebrott och företagens uppfattning om deras 
trovärdighet gentemot staten. Därför ställde vi  variablerna ”staten - skattebrott” och ”staten - 
trovärdighet” mot varandra i ett chi-två test. Det visade sig vara signifikant på 0,05 nivån 
(0,015), vilket innebär att det finns ett samband som är statistiskt säkerställt. Vi gjorde även 
ett korrelationstest för variablerna, som visade sig vara signifikant på 0,01 nivån. Det innebär 
att det finns ett positivt linjärt samband mellan variablerna.  
 
En frivillig revisionsplikt skulle innebära att företagen själva kunde ta hand om 
skattedeklarationen. Vi ville undersöka om detta kunde påverka företagets trovärdighet 
gentemot staten ur ett ägarperspektiv. Därför testade vi variabeln ”staten - trovärdighet” mot 
variablerna ”antal ägare”, ”familjeägt” och ”årsomsättning”. Chi-två testerna visade att det 
inte fanns något samband med variablerna ”antal ägare” eller ”årsomsättning”. 
Signifikansvärdet för ”antal ägare” är långt över gränsen för att vara signifikant (0,982) 
medan värdet för ”årsomsättning” ligger betydligt närmare gränsen (0,096), men är trots det 
inte signifikant. Däremot visade testet att det  fanns ett tydligt samband mellan variablerna 
”trovärdighet” och ”familjeägt”, dvs. det visade sig vara signifikant på 0,05 nivån (0,021). 
 
Vi testade även variabeln ”staten - trovärdighet” mot ”ägare - utnyttja undantag”. Chi-två 
testet visade sig vara signifikant på 0,05 nivån med ett värde av 0,011,  vilket innebär att det 
finns ett statistiskt samband. Vi gjorde även ett korrelationstest för variablerna som även det 
visade sig vara signifikant på 0,05 nivån (0,048), och som har ett negativt linjärt samband.  
 
Slutsatsen är att företagen anser att revisorns granskning förebygger skattebrott och därmed 
även att det ökar företagets trovärdighet gentemot staten. Detta påstående stärks ytterligare i 
och med korrelationstestet. De slutsatser vi kan dra av de andra två testerna är att antal ägare 
och årsomsättning inte har betydelse för om trovärdigheten gentemot staten påverkas av en 
frivillig revisionsplikt. Däremot verkar det ha betydelse att bolaget är familjeägt. En frivillig 
revisionsplikt skulle enligt testet inte påverka trovärdigheten gentemot staten, då nästan 40 
procent av respondenterna uppgivit att man avser att utnyttja ett eventuellt undantag.  
 
 
5.5 Lagstadgad eller frivillig revision 
 
I sista frågan i enkäten skulle respondenterna ta ställning till om revisionsplikten skulle vara 
lagstadgad eller frivillig i förhållande till; kostnad/nytta, kontroll/övervakning av ledning, 
skattebrott, nya krediter och skattekontroll. Chi-två testerna visade att det finns ett starkt 
signifikant samband på 0,05 nivån, till en frivillig revision i förhållande till kostnad/nytta, då 
värdet för signifikansen var 0,001. När vi testade ”ny kredit” och ”skattekontroll” visade 
testen sig inte vara signifikanta på 0,05 nivån, dock med en väldigt liten marginal över den 
kritiska nivån. Nya krediter har ett värde på 0,054 och ”skattekontroll” har ett värde på 0,055. 
 
Slutsatsen blir att de flesta av företagen vill ha en frivillig revisionsplikt då man anser att 
revisionen är en onödig merkostnad. När det gäller att ansöka om nya krediter samt 
deklaration och kontroll av skatter, kan man inte helt utesluta slumpens inverkan på resultatet. 
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5.6 Slutsatser 
 
Vi har i våra slutsatser sagt att det inte verkar ha någon betydelse för hur många ägare bolaget 
har i förhållande till ägarnas inställning till om kostnaden för revisionen överstiger nyttan av 
densamma. En förklaring till detta kan vara att 96 procent av bolagen i vår undersökning har 
ägare och bolagsledning i samma person. Därmed behövs inte revision som en kontroll och 
övervakning av bolagsledningens arbete, för att minska ägarnas risk att inte få avkastning på 
sitt satsade kapital. Ägarna ser därför revisionen som en onödig merkostnad och anser inte att 
en frivillig revisionsplikt påverkar trovärdigheten inför bolagets intressenter. Därför är det 
också många som är positiva till en frivillig revisionsplikt. I frågan om kostnad vs. nytta har 
hela 77 procent svarat att man vill ha frivillig revisionsplikt. 
 
Vi har även sett att ägarna inte upplever att det finns någon intressekonflikt mellan ägare och 
bolagsledning, varken vad gäller antal ägare i bolaget eller om det är familjeägt. Vi ser här 
samma förklaring som ovan dvs. att eftersom 96 procent av bolagen i vår undersökning har 
ägare och bolagsledning i samma person, behövs ingen kontroll och övervakning av 
ledningens arbete då det inte finns någon intressekonflikt enligt agentteorin. En annan 
förklaring kan vara att det är små bolag vi undersökt och där har ägarna bättre insyn i 
bolagsledningen än i större bolag. Dessutom är hela 66 procent av företagen enmansbolag, 
varpå behovet av kontroll än mer mister sin  verkan. Vi får även stöd för vår teori då 66 
procent av respondenterna svarade att man ville ha en frivillig revisionsplikt avseende 
kontroll och övervakning av bolagsledningen.  
 
Undersökningen visar att företagen upplever att deras trovärdighet gentemot borgenärerna, 
skulle påverkas negativt om de inte lämnade en reviderad årsredovisning då de ansöker om 
nya krediter. Vi tror att detta beror på att företagen verkligen vill vara tillmötesgående mot 
kreditgivarna för att få ett bättre utgångsläge inför sin ansökan. Här visade våra tester att 
tidsaspekten inte påverkar företagens inställning, då det inte fanns något samband mellan hur 
länge bolaget har funnits och trovärdigheten gentemot kreditgivaren. Detta tror vi kan bero på 
att många företag har flera olika kreditgivare, eller att de kan ha bytt kreditgivare genom åren. 
Trots detta har 73 procent svarat att man vill ha en frivillig revisionsplikt avseende nya 
krediter, vilket är motsägelsefullt mot tidigare påstående att trovärdigheten skulle påverkas 
negativt. Samtidigt kan detta resultat kopplas till att ägarna ser revisionen som en onödig 
merkostnad, och att en frivillig revisionsplikt inte skulle påverka trovärdigheten gentemot 
intressenterna.  
 
Våra undersökningar om företagens trovärdighet gentemot staten har visat sig ha starka 
statistiska samband. Ägarna anser att revisionen förebygger skattebrott och då även att det 
främjar trovärdigheten. Vi tror att en förklaring kan vara att det finns en allmän föreställning i 
samhället om att revision av räkenskaperna avhåller människor från den brottsliga banan. En 
av revisorns arbetsuppgifter är att rapportera misstankar om ekonomisk brottslighet. Bara det 
tror vi är avskräckande till att avsiktligt begå felaktigheter. Anmärkningsvärt är att företagen 
verkar splittrade i frågan till frivillig revisionsplikt avseende skattebrott, då 43 procent anser 
att den ska vara lagstadgad medan 46 procent tycker att den bör vara frivillig.  
 
En frivillig revisionsplikt skulle innebära att företagen själva fick ta hand om 
skattedeklarationen. Vi har under  arbetets gång fått erfara att många tror att företagen saknar 
kompetens  för att klara den uppgiften. Våra undersökningar pekar dock på att ägarna själva 
anser sig ha denna kompetens, då 52 procent vill ha frivillig revisionsplikt avseende 
skattekontroll. Dessutom anser ägarna att deras trovärdighet gentemot staten inte skulle 
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påverkas negativt om de själva utförde skattedeklarationen. Ett tydligt samband var att 
företaget var familjeägt. En förklaring kan vara att det finns en större tillit mellan ägarna då de 
ingår i samma familj, samt att insynen i företagets angelägenheter blir naturligt stor. Vi tror 
även att det finns en bred kompetens inom ett familjeföretag då man troligtvis har 
specialiserat sig inom olika områden.  
 
Vårt syfte med denna uppsats var att beskriva små aktiebolags trovärdighet gentemot 
intressenterna, och att förklara hur ägarna tror att en frivillig revisionsplikt påverkar 
trovärdigheten. Anser ägarna i små aktiebolag att en frivillig revisionsplikt skulle påverka 
bolagets trovärdighet gentemot dess intressenter? Vi har kommit fram till att ägarna anser att 
bolagets trovärdighet skulle påverkas negativt av en frivillig revisionsplikt, gentemot 
borgenärerna och staten avseende nya krediter och skattebrott. Däremot anser de inte att 
trovärdigheten skulle påverkas negativt av en frivillig revisionsplikt avseende 
skattekontrollen. Vi kan heller inte se att trovärdigheten mellan ägare och bolagsledning 
skulle påverkas negativt, vilket förklaras av att ägare/bolagsledning till 96 procent av fallen är 
samma personer. Det finns därför heller ingen intressekonflikt mellan ägare/bolagsledning 
enligt agentteorin.  
 
 
5.7 Förslag till fortsatt forskning 
 
Utredarna för kommittédirektiven ska ”allsidigt belysa konsekvenserna av för 
fattningsförslagen, bl.a. i fråga om hur skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk 
brottslighet påverkas” av en frivillig revisionsplikt. Man kan läsa i Dagens Industri (2008-02-
25) att Skatteverkets uppdrag ser ut att bli större när revisionsplikten försvinner. Bland annat 
diskuteras det av näringsdepartementet, om Skatteverket skall ges befogenhet att göra 
oanmälda besök hos svenska företag för att kontrollera bokföringen. Detta innebär att 
Skatteverket kommer att behöva betydligt större resurser för att kunna kompensera 
revisorernas arbeten.  
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Bilaga 1: Följebrev 
 
Hej! 

 
 
Vi är två studenter vid Högskolan i Halmstad som skriver vår kandidatuppsats med 
inriktning mot redovisning. Temat för uppsatsen är att undersöka vilken inställning 
mikroföretag har till revisionsplikten.   
 
Ert företag har blivit slumpmässigt utvalt att delta i vår undersökning, och vi skulle 
därför vara mycket tacksamma över om Ni vill ta er tid att svara på denna enkät. Vi 
vill poängtera att Ert svar kommer att behandlas rent statistiskt, så Er medverkan är 
helt anonym. 
 
För att få en hög tillförlitlighet i vår undersökning, krävs en hög svarsfrekvens. Det 
innebär att Ert svar är mycket betydelsefullt för oss! 
 
Vi är tacksamma om Ni har möjlighet att skicka tillbaka Ert svar i bifogat kuvert 
senast fredagen den 11 april 2008. 
 
 
Ett varmt tack på förhand! 
 
 
 
 
Susanne Fagerberg Gunilla Borelund 
 
 
 
Har Ni några frågor får Ni gärna kontakta oss antingen per e-post eller telefon 
 
 
E-post: kandidatuppsatsen@live.se 
 
Telefon: 0730-599 777 
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Bilaga 2: Frågeformulär 
 
Enkätformulär 
 
Anvisningar: 
 
Fråga 1-6: kryssa för ett alternativ. 
Fråga 7-14: kryssa för ett alternativ från graden Instämmer helt till Instämmer inte alls. 
Fråga 15: kryssa för ett alternativ. 
 
 
1. Vilket år grundades bolaget? 
 

    år ________ 
 
 
2. Hur många ägare har bolaget? 
 1st 2st 3st 4st fler 
     □ □ □ □ □ 
 
 
3. Är bolaget familjeägt?  
 Ja Nej 
 □ □  
 
 
4. Hur många anställda har bolaget? 
 0st 1st 2st 3st fler 
 □ □ □ □ □ 
 
 
5. Hur hög årsomsättning har bolaget (SEK)? 
 □ 0 – 199.999  

 □ 200.000 – 999.999  

 □ 1 milj. – 1.999.999 

 □ 2 milj. – 2.999.999 

 □ 3 milj. –  
 
 
6. Är ägare och bolagsledning samma person/er? 
 Ja Nej 
 □ □ 
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7. Revisionsplikten utgör en onödig merkostnad för mindre bolag, eftersom att nyttan 
av revisionen inte överstiger kostnaden för den. 

 
 Instämmer    Instämmer Ingen 
 helt    inte alls åsikt 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
8. Om revisionsplikten blir frivillig kommer Ert bolag att utnyttja undantaget för att 

slippa kostnaden för revisionen. 
 
 Instämmer    Instämmer Ingen 
 helt    inte alls åsikt 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
9. I bolag med flera ägare kan det uppstå en intressekonflikt mellan ägare och 

bolagsledning. Därför krävs det kontroll och övervakning av ledningens arbete. 
 
 Instämmer    Instämmer Ingen 
 helt    inte alls åsikt 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
10. Kreditgivarna kan hämta ekonomisk information genom olika 

kreditupplysningsföretag, och binder dessutom ett bolag till en kredit genom avtal. 
Därför behövs det ingen reviderad årsredovisning när man söker nya krediter. 

 
 Instämmer    Instämmer Ingen 
 helt    inte alls åsikt 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
11. Ert bolags trovärdighet gentemot kreditgivare skulle minska om Ni inte lämnade en 

reviderad årsredovisning. 
 
 Instämmer    Instämmer Ingen 
 helt    inte alls åsikt 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
12. Revisorns granskning av räkenskaperna förebygger skattebrott. 
 
 Instämmer    Instämmer Ingen 
 helt     inte alls åsikt 
 □ □ □ □ □ □ 
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13. Revisorns granskning ger korrekta deklarationsuppgifter. En reviderad 
årsredovisning ger även en bättre skattekontroll. 

 
 Instämmer    Instämmer Ingen 
 helt    inte alls åsikt 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
14. Det finns de som menar att företagen inte har tillräcklig kompetens kring 

skattelagstiftningen. Om företagen själva utför skattedeklarationen minskar deras 
trovärdighet inför staten (Skatteverket). 

 
 Instämmer    Instämmer Ingen 
 helt    inte alls åsikt 
 □ □ □ □ □ □ 
 
 
15. Anser Ni att revisionsplikten ska vara lagstadgad eller frivillig avseende… 
 
a) värdet i förhållande till kostnaden? 
 Lagstadgad  Frivillig Ingen åsikt 
                □              □                   □ 
 
b) kontroll och övervakning av ledningen? 
 Lagstadgad Frivillig Ingen åsikt  
                □              □                   □ 
 
c) förebyggande av skattebrott? 
 Lagstadgad Frivillig Ingen åsikt  
                □              □                   □ 
 
d) nya krediter hos borgenärerna? 
 Lagstadgad Frivillig Ingen åsikt 
     □              □                    □ 
 
e) deklaration och kontroll av skatter 
 Lagstadgad Frivillig Ingen åsikt 
        □              □                    □            
        
 
Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 3: Tabeller över empirin 
 
År bolaget grundades 
 
 frekvens procent 

1919 1 2% 
1965 1 2% 
1968 1 2% 
1969 1 2% 
1982 2 4% 
1984 1 2% 
1985 2 4% 
1986 1 2% 
1987 3 5% 
1988 1 2% 
1989 4 7% 
1990 1 2% 
1991 2 4% 
1992 6 11% 
1993 1 2% 
1994 1 2% 
1995 2 4% 
1996 2 4% 
1997 1 2% 
1998 2 4% 
2000 1 2% 
2001 1 2% 
2002 3 5% 
2003 3 5% 
2004 4 7% 
2005 1 2% 
2006 6 11% 

  55 100% 
 
Antal ägare 
 
  frekvens procent 

1 37 66% 
2 12 21% 
3 2 4% 
4 3 5% 

fler 2 4% 
  56 100% 

 
Familjeägda bolag 
 

  frekvens procent 
ja 41 73% 
nej 15 27% 

  56 100% 
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Antal anställda 
 

  frekvens procent 
0 15 27% 
1 23 41% 
2 10 18% 
3 5 9% 

fler 2 3% 
bortfall 1 2% 

  56 100% 
 
Årsomsättning 
 
  frekvens procent 
              0 - 199.999 5 9% 
   200.000 - 999.999 20 36% 
1.000.000 - 1.999.999 20 36% 
2.000.000 - 2.999.999 4 7% 
3.000.000 -  7 12% 

  56 100% 

 
Nytta vs. Kostnad 
 
  frekvens procent 
instämmer helt 18 32% 
instämmer delvis 10 18% 
varken/eller 6 11% 
instämmer knappt 8 14% 
instämmer inte alls 9 16% 
ingen åsikt 4 7% 
bortfall 1 2% 

  56 100% 
 
Utnyttja undantag 
 
  frekvens procent 
instämmer helt 21 38% 
instämmer delvis 7 13% 
varken/eller 5 9% 
instämmer knappt 7 13% 
instämmer inte alls 14 25% 
ingen åsikt 1 2% 
bortfall 1 2% 

  56 100% 
 
Ägare/bolagsledning 
  

  frekvens procent 
ja 54 96% 
nej 2 4% 

  56 100% 
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Kontroll/övervakning av bolagsledning 
 
  frekvens procent 
instämmer helt 19 34% 
instämmer delvis 10 18% 
varken/eller 5 9% 
instämmer knappt 6 11% 
instämmer inte alls 5 9% 
ingen åsikt 11 20% 

  56 100% 
 
Nya krediter 
 
  frekvens procent 
instämmer helt 8 14% 
instämmer delvis 7 13% 
varken/eller 11 20% 
instämmer knappt 9 16% 
instämmer inte alls 11 20% 
ingen åsikt 10 18% 

  56 100% 
 
Trovärdighet borgenär 
 
  frekvens procent 
instämmer helt 15 27% 
instämmer delvis 10 18% 
varken/eller 7 13% 
instämmer knappt 8 14% 
instämmer inte alls 10 18% 
ingen åsikt 6 11% 

  56 100% 
 
Skattebrott 
 
  frekvens procent 
instämmer helt 17 30% 
instämmer delvis 13 23% 
varken/eller 7 13% 
instämmer knappt 7 13% 
instämmer inte alls 10 18% 
ingen åsikt 2 4% 

  56 100% 

 
 
Skattekontroll 
 
  frekvens procent 
instämmer helt 16 29% 
instämmer delvis 12 21% 
varken/eller 8 14% 
instämmer knappt 10 18% 
instämmer inte alls 6 11% 
ingen åsikt 4 7% 

  56 100% 
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Trovärdighet staten 
 
  frekvens procent 
instämmer helt 10 18% 
instämmer delvis 16 29% 
varken/eller 9 16% 
instämmer knappt 5 9% 
instämmer inte alls 11 20% 
ingen åsikt 5 9% 

  56 100% 
 
Lagstadgad/frivillig revision – nytta vs. kostnad 
 
  frekvens procent 
lagstadgad revision 5 9% 
frivillig revision 43 77% 
ingen åsikt 8 14% 

  56 100% 

 
Lagstadgad/frivillig revision – kontroll/övervakning 
 
  frekvens procent 
lagstadgad revision 13 23% 
frivillig revision 37 66% 
ingen åsikt 6 11% 

  56 100% 

 
Lagstadgad/frivillig revision – skattebrott 
 
  frekvens procent 
lagstadgad revision 24 43% 
frivillig revision 26 46% 
ingen åsikt 6 11% 

  56 100% 
 
Lagstadgad/frivillig revision – nya krediter 
 
  frekvens procent 
lagstadgad revision 7 13% 
frivillig revision 41 73% 
ingen åsikt 8 14% 

  56 100% 

 
Lagstadgad/frivillig revision – skattekontroll 
 
  frekvens procent 
lagstadgad revision 21 38% 
frivillig revision 29 52% 
ingen åsikt 6 10% 

  56 100% 
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Bilaga 4: SPSS-tabeller 
 
 
Chi-två test (Ägare – kostnad vs nytta av revision * Bolagsstruktur – antal ägare) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 34,108(a) 24 ,083 
Likelihood Ratio 29,170 24 ,214 
Linear-by-Linear 
Association 2,598 1 ,107 

N of Valid Cases 
56     

(a) 31 cells (88,6%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,04. 
 
Chi-två test (Bolagsstruktur – antal ägare * Ägare – utnyttja undantag) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 37,586(a) 24 ,038 
Likelihood Ratio 31,691 24 ,135 
Linear-by-Linear 
Association 5,351 1 ,021 

N of Valid Cases 
56     

(a)  33 cells (94,3%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,04. 
 
Correlations 
 

    
Bolagsstruktur 
- antal ägare 

Ägare - 
utnyttja 

undantag 
Pearson Correlation 1 ,312(*) 
Sig. (2-tailed)   ,019 

Bolagsstruktur - antal 
ägare 

N 56 56 
Pearson Correlation ,312(*) 1 
Sig. (2-tailed) ,019   

Ägare - utnyttja 
undantag 

N 56 56 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
Chi-två test (Ledning – kontroll/övervakning * Ägare – kostnad vs nytta av revision) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 42,153(a) 30 ,069 
Likelihood Ratio 40,781 30 ,091 
Linear-by-Linear 
Association 3,230 1 ,072 

N of Valid Cases 
56     

(a) 41 cells (97,6%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,09. 
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Correlations 
 

    

Ledning - 
kontroll/öve

rvakning 

Ägare - 
kostnad vs 

nytta av 
revision 

Pearson Correlation 1 -,242 
Sig. (2-tailed)   ,072 

Ledning - 
kontroll/övervakning 

N 56 56 
Pearson Correlation -,242 1 
Sig. (2-tailed) ,072   

Ägare - kostnad vs 
nytta av revision 

N 56 56 

 
Chi-två test (Ledning – kontroll/övervakning * Bolagsstruktur – antal ägare) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 14,639(a) 20 ,797 
Likelihood Ratio 14,813 20 ,787 
Linear-by-Linear 
Association 1,513 1 ,219 

N of Valid Cases 
56     

(a) 27 cells (90,0%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,18. 
 
Correlations 
 

    

Ledning - 
kontroll/öve

rvakning 
Bolagsstruktur 
- antal ägare 

Pearson Correlation 1 -,166 
Sig. (2-tailed)   ,222 

Ledning - 
kontroll/övervakning 

N 56 56 
Pearson Correlation -,166 1 
Sig. (2-tailed) ,222   

Bolagsstruktur - antal 
ägare 

N 56 56 
 
 
 
 
 
Chi-två test (Ledning – kontroll/övervakning * Ledning – organisation) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 2,094(a) 5 ,836 
Likelihood Ratio 2,719 5 ,743 
Linear-by-Linear 
Association ,126 1 ,723 

N of Valid Cases 
56     

(a) 8 cells (66,7%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,18. 
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Correlations 
 

    

Ledning - 
kontroll/öve

rvakning 
Ledning - 

organisation 
Pearson Correlation 1 ,048 
Sig. (2-tailed)   ,726 

Ledning - 
kontroll/övervakning 

N 56 56 
Pearson Correlation ,048 1 
Sig. (2-tailed) ,726   

Ledning - organisation 

N 56 56 
 
Chi-två test (Ledning – kontroll/övervakning * Bolagsstruktur – familjeägt) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 4,405(a) 5 ,493 
Likelihood Ratio 5,629 5 ,344 
Linear-by-Linear 
Association ,168 1 ,682 

N of Valid Cases 
56     

(a) 8 cells (66,7%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is 1,43. 
 
Correlations 
 

    

Ledning - 
kontroll/öve

rvakning 
Bolagstruktur - 

familjeägt 
Pearson Correlation 1 ,055 
Sig. (2-tailed)   ,686 

Ledning - 
kontroll/övervakning 

N 56 56 
Pearson Correlation ,055 1 
Sig. (2-tailed) ,686   

Bolagstruktur - familjeägt 

N 56 56 

 
 
Chi-två test  (Borgenär – ny kredit * Borgenär – trovärdighet mot kreditgivare) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 54,471(a) 25 ,001 
Likelihood Ratio 62,140 25 ,000 
Linear-by-Linear 
Association ,828 1 ,363 

N of Valid Cases 
56     

(a) 36 cells (100,0%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,75. 
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Chi-två test (Borgenär – ny kredit * Bolagsstruktur – grundandeår) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 29,990(a) 30 ,466 
Likelihood Ratio 24,137 30 ,766 
Linear-by-Linear 
Association ,002 1 ,961 

N of Valid Cases 
55     

(a)  42 cells (100,0%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,11. 
 
Chi-två test (Borgenär – trovärdighet mot kreditgivare * Bolagsstruktur – grundandeår) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 29,999(a) 30 ,466 
Likelihood Ratio 25,681 30 ,691 
Linear-by-Linear 
Association ,020 1 ,887 

N of Valid Cases 
55     

(a)  41 cells (97,6%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,11. 
 
Chi-två test (Staten – skattebrott * Staten – trovärdighet) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 70,503(a) 25 ,000 
Likelihood Ratio 68,384 25 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 21,920 1 ,000 

N of Valid Cases 
56     

(a) 36 cells (100,0%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,14. 
 
Correlations  
 

    
Staten - 

skattebrott 
Staten - 

trovärdighet 
Pearson Correlation 1 ,380(**) 
Sig. (2-tailed)   ,004 

Staten - skattebrott 

N 56 56 
Pearson Correlation ,380(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,004   

Staten - trovärdighet 

N 56 56 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 



 41 

 
 
 
Chi-två test (Staten – trovärdighet * Bolagsstruktur – antal ägare) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 9,045(a) 20 ,982 
Likelihood Ratio 11,155 20 ,942 
Linear-by-Linear 
Association ,562 1 ,453 

N of Valid Cases 
56     

(a) 26 cells (86,7%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,18. 
 
Chi-två test (Staten – trovärdighet * Bolagsstruktur – årsomsättning) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 28,576(a) 20 ,096 
Likelihood Ratio 32,995 20 ,034 
Linear-by-Linear 
Association ,009 1 ,925 

N of Valid Cases 
56     

(a) 28 cells (93,3%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,36. 
 
Chi-två test (Staten – trovärdighet * Bolagsstruktur – familjeägt) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 13,214(a) 5 ,021 
Likelihood Ratio 16,484 5 ,006 
Linear-by-Linear 
Association ,053 1 ,817 

N of Valid Cases 
56     

(a) 8 cells (66,7%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is 1,43. 
 
Chi-två test (Staten – trovärdighet * Ägare – utnyttja undantag) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 50,595(a) 30 ,011 
Likelihood Ratio 44,076 30 ,047 
Linear-by-Linear 
Association 3,867 1 ,049 

N of Valid Cases 
56     

(a) 41 cells (97,6%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,09. 
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Correlations 
 

    
Staten - 

trovärdighet 

Ägare -  
utnyttja 

undantag 
Pearson Correlation 1 -,265(*) 
Sig. (2-tailed)   ,048 

Staten - trovärdighet 

N 56 56 
Pearson Correlation -,265(*) 1 
Sig. (2-tailed) ,048   

Ägare - utnyttja 
undantag 

N 56 56 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Chi-två test (Frivillig/lagstadgad revision * Ägare – kostnad/nytta) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 33,071(a) 12 ,001 
Likelihood Ratio 35,119 12 ,000 
N of Valid Cases 56     

(a) 17 cells (81,0%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,09. 
 
Chi-två test (Frivillig/lagstadgad revision * Borgenär – ny kredit) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 18,055(a) 10 ,054 
Likelihood Ratio 20,072 10 ,029 
N of Valid Cases 56     

(a) 12 cells (66,7%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,88. 
 
Chi-två test (Frivillig/lagstadgad revision * Staten – skattekontroll) 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 17,971(a) 10 ,055 
Likelihood Ratio 19,928 10 ,030 
N of Valid Cases 56     

(a) 14 cells (77,8%) have expected count less than 5.  
The minimum expected count is ,43. 


