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Svensk titel: Frivillig revision för nystartade företag – En kvantitativ undersökning om vad som 

påverkar ett nystartat företag att frivilligt välja att ha revisor. 

Engelsk titel: Voluntary audit in recently established companies – A quantitative study of what 

affects a recently established company that voluntarily chooses an accountant. 

Författare: Camilla Blomberg och Jenni Josephson. 

Färdigställd (år): 2011 

Handledare: Marita Blomkvist 

 

Bakgrund: Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i november 2010 och de 

aktiebolag som överträtt två av tre uppsatta gränsvärden två år i rad kommer tvingas ha 

revisor. Samtliga nystartade företag efter den 1 november berörs också då revisionen för dessa 

inte kan bli tvingande förrän det tredje räkenskapsåret. Vi har valt att testa vilka faktorer som 

inverkar då ett nystartat aktiebolag väljer att ha en revisor. Vi har använt oss av faktorer från 

tidigare forskning och med hjälp av dessa faktorer har vi skapat hypoteser angående 

aktiebolagets sannolikhet att välja att ha en revisor. Tidigare studier inom detta område har 

enbart berört hur icke-nystartade företag har tänkt agera, men vi har nu haft möjligheten att 

studera de nystartade företag som har gjort valet att ha revisor respektive inte.  

Syfte: Syftet med denna studie är att förklara varför nystartade aktiebolags huvudmän väljer 

att använda sig av en kvalificerad revisor till att revidera trots att de inte behöver enligt lag. 

Metod: Studien är grundad på en kvantitativ insamling av material från 180 nystartade 

halländska aktiebolag. Av dessa har vi klassificerat de som valt revisor som en studiegrupp 

och de företag som valt att inte ha revisor, har fungerat som en jämförelsegrupp. Detta för att 

kunna utläsa skillnader mellan de företag som valt revisor respektive inte. Våra respondenter 

har besvarat enkäten antingen via telefon eller via e-post. För att analysera datan har vi använt 

oss av chi-två test och t-test. 

Resultat: Vårt resultat har visat på att agentteorin kan förklara förekomsten av revisor i ett 

nystartat aktiebolag, som inte behöver ha revisor enligt lag. Den informationsasymmetrin 

mellan en kreditgivare och ett företag har ett påvisat samband. Vidare kan intressentteorin 

förklara hur kunder, leverantörer och Skatteverket påverkar ett företags val. Detta genom att 

företag har en tendens att rätta sig efter sina viktigaste intressenter. Vi har också funnit ett 

samband med tidigare undersökningars resultat på hur företag kommer att agera och hur de 

har agerat efter avskaffandet av revisionsplikten. De samband vi fann var då företaget har en 

stark tillväxttro och anser att revisorn förbättrar den interna kontrollen ökar sannolikheten för 

att företag väljer att ha revisor.  



 

Abstract 

 

Swedish title: Frivillig revision för nystartade företag – En kvantitativ undersökning om vad som 

påverkar ett nystartat företag att frivilligt välja att ha revisor. 

English title: Voluntary audit in recently established companies – A quantitative study of what 

affects a recently established company that voluntarily chooses an accountant. 

Authors: Camilla Blomberg and Jenni Josephson. 

Published (year): 2011 

Tutor: Marita Blomkvist 

 

Background: Mandatory revision of smaller companies was abolished in November 2010 

and the companies that had violated two of the three-level thresholds for two consecutive 

years will be forced to have an accountant. All companies established after 1 November are 

also affected since the revision of these will not become mandatory until the third financial 

year. We have chosen to test what factors have an influence when a recently established 

company chooses to have an accountant. We have applied factors from previous research and 

with these factors we have created hypotheses as to a company's likelihood to choose an 

accountant. Previous studies in this field have only touched upon how companies, which are 

not recently established, have intended to act, but we have now had the opportunity to 

compare the recently established companies that have chosen to have an accountant to those 

which have not. 

Aim: The aim of this study is to explain why the newly established limited companies owners 

choose to use an accountant, although they are not legally forced to. 

Methodology: The study is based on a quantitative collection of material from 180 newly 

established companies in Halland. Of these, we classified those, which chose accountants as a 

study group while the companies that chose not to have an accountant, have served as a 

comparison group, in order to recognize differences between the companies that have chosen 

accountants and those who have not. Our respondents have answered the survey either by 

phone or by e-mail. In order to analyze the data, we used chi-square and t-test. 

Results: Our results have shown that the agency theory can explain the presence of an 

accountant of a recently established, which does not by law need a mandatory revision. The 

asymmetry in information between a granter of credits and a company seems to be a 

connection. Furthermore, the stakeholder theory may explain how customers, suppliers and 

Swedish National Tax Board affect a company's choice. This happens because companies 

tend to comply with the main stakeholders. We have also found a link with the results of 

previous surveys as to how companies will act and how they have acted up until now with the 

removal of the mandatory revision. The relation we found was that when a company has a 

strong faith in growth and believes that the accountant will improve internal controls, the 

probability it choose an accountant increases.  
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1. INLEDNING 
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till vår problematisering. En diskussion förs kring de 

problem som vi identifierat kring revisionspliktens avskaffande och tidigare forskning, vilket 

sedan framleder till vår problemformulering. Syftet med vår studie tillsammans med en 

definition av ett centralt begrepp och en disposition över uppsatsen har fått avsluta kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
 

Följande kommentar skrevs på Dagens Industris hemsida den 1 november 2010: Har själv 

arbetat som revisor under ett par år. Att de klienter som vi reviderade skulle ha vunnit på 

revisionen tror jag inte ett ögonblick på… (DI, 2010-11-01). Ytterligare kommentar löd: 

Tycka vad man vill om revisorn och deras arvoden. Säger lycka till åt de företag som hånfullt 

dumpar revisorn och sen tror de kan komma till banken med en meningslös rapport och låna 

pengar. (DI, 2010-11-01). Fler inlägg visade tydligt på hur splittrade företagare och revisorer 

är på revisionens betydelse. Behovet av revision är ingen ny debatt utan har vid flertalet 

gånger i historien diskuterats, vilket lett till starkare regleringar (Wallerstedt, 2009). Idag är 

första gången som regleringen lättar och utfallet är ovisst. 

Året var 1975 när revisionsplikten med godkända och auktoriserade revisorer för stora 

svenska aktiebolag kom. Små bolag blev därmed undantagna för att deras enkla 

affärsförhållanden ansågs kunna revideras utan den kunskap som auktoriserade eller 

godkända revisorer hade och att ställa ett sådant krav skulle medföra en onödig kostnad för 

småföretagen. År 1983 kom det även att gälla för de små aktiebolagen. Dessa blev nu 

inkluderade i ett försök till att motarbeta och förhindra ekonomisk brottslighet, det vill säga 

brott som utnyttjar företagsformen. I en proposition från 1980 framlades bland annat att de 

mindre bolagen var mer utsatta och att en effektiv och sakkunnig revision skulle vara av värde 

för dem (SOU, 2008).  

Den 7 september 2006 tillsatte den svenska regeringen en särskild utredning. Dess uppgift var 

bland annat att undersöka regelverket kring revision för små företag. Den önskade 

utredningen fick vidare legitimitet från EU, i deras framträdande arbete med att göra de 

europeiska företagen mer konkurrenskraftiga genom att minska deras administrativa bördor 

(SOU, 2008). Revisionsplikten har internationellt sett avvecklats i allt fler länder och i 

dagsläget finns den endast i Malta (Littorin, 2010) medan övriga länder i EU antingen 

borttagit den sedan tidigare eller aldrig ens haft den (Thorell & Norberg, 2005).  

Utredningen ledde den 1 november 2010 till att revisionsplikten för små bolag avskaffades, 

vilket kom att påverka 250 000 existerande aktiebolag (Dahlberg, 2010; Grant Thornton, 

2010). Samtliga nystartade företag efter den 1 november berörs också då revisionen för dessa 

inte kan bli tvingande förrän det tredje räkenskapsåret (Frivision, 2010). Diskussionen gick, 

och går fortfarande, kring hur avskaffandet av revisionsplikten kommer antingen gynna 

företagen eller missgynna dem och både fördelar och nackdelar har lyfts fram. Enligt Statens 
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Offentliga Utredningar (2008) blir avskaffandet en möjlighet för småföretag att själva avgöra 

om de behöver revisionstjänsten. Utbudet på revisionsmarknaden förväntas bli mer varierat 

och ge ett lägre pris än tidigare, vilket skulle ge de reviderande svenska företagen bättre 

förutsättningar på den internationella marknaden genom billigare revision. I valet mellan att 

ha och inte ha revision kommer företag vara benägna att betala revisionen så länge 

marginalnyttan överstiger marginalkostnaden (Senkow, Rennie, Rennie & Wong, 2001). 

Företag som avstår revisionen, kommer få en besparing på revisionskostnaden och genom 

denna reducering kan de svenska småföretagen bli mer konkurrenskraftiga på den 

internationella marknaden, där huvuddelen av företagen inte innefattas av revisionsplikt. 

Överlag är nackdelarna med avskaffandet av revisionsplikten svåra att förutse på förhand. 

Eventuella utfall som att revisorer friställs och att skattefel samt den ekonomiska 

brottsligheten ökar är några som belyses (SOU, 2008).  

Nu när revisionsplikten är avskaffad har flera nystartade företag haft möjligheten att välja och 

frågan är hur företagen har resonerat kring den frivilliga revisionen. 

1.2 Problemdiskussion 
 

I dagsläget finns diskussioner om avskaffandet av revisionsplikten kommer påverka 

företagsklimatet, där några anser att det kommer påverka, medan andra menar att det inte 

kommer förändras märkbart. Exempelvis Swedbank har inte ändrat sin bedömning av 

nystartade företag i relation till avskaffandet. De menar att för dem kommer det bli av större 

vikt vid nästkommande årsskifte eftersom de befintliga småföretagen då har möjlighet att 

välja bort revisionen (personlig kommunikation med Sofie Widal, den 21 januari 2011). Om 

vi ser utifrån företagets perspektiv har nya aktiebolag registrerats efter den 1 november 2010 

och dessa har därmed för första gången sedan 1983 kunnat välja bort revisorn. En svensk 

studie av Svanström (2008) innan avskaffandet visade att 57 % av företagen skulle välja att ha 

kvar revisionen vid ett kommande avskaffande. Hur kommer det sig att företag väljer revisor 

trots att den är frivillig för samtliga nystartade företag och en kostnadsbörda? 

Revisionspliktens avskaffande är inget nytt forskningsproblem utan har berörts av en mängd 

forskare men med olika inriktningar och perspektiv. Collis, Jarvis och Skerratt (2004) 

uppmärksammade i Storbritannien anledningar till varför ett företag planerade att behålla sin 

revision trots att de i framtiden inte kommer behöva det enligt lag. Där var gränserna för små 

företag planerade att höjas och skulle då inkludera fler företag att bli undantagna 

revisionsplikten. Studien identifierade faktorer som påverkade om företag valde att behålla sin 

revisor; storleken på företaget spelade roll, liksom ägarens uppfattning om att revision 

förbättrade kvaliteten på redovisningsinformationen. En annan faktor som inverkade vid valet 

var ägarens relation till långivaren. Niskanen, Karjalainen och Niskanen (2010) påvisade i sin 

studie om revisionens roll i små familjeföretag. Denna finska studie har hög applicerbarhet till 

Sverige då företagsstrukturen i länderna är väldigt lika. Resultatet visade att familjeföretagens 

ägarstruktur skiljer sig från andra företag när det kommer till efterfrågan av revisor. Dessa 

företag visade sig ha ett mindre behov av ett externt kontrollerande organ, exempelvis 

revision. En annan forskare, Svanström (2008) publicerade en avhandling som berör 

revisionens efterfråga och kvalitet. Han analyserade bland annat småföretags efterfrågan på 
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revision när lagkrav saknas och där kom företagsledningen att efterfråga revision om 

marginalnyttan överstiger marginalkostnaden. Utan revisor finns det en ökad risk för företaget 

att bli mer granskat av Skatteverket, vilket kan göra att företaget väljer att använda sig av 

revisor. Dessutom kan kreditgivare och större leverantörer påtrycka och få företaget att välja 

revision (Svanström, 2008).  

Denna tidigare forskning har enbart berört företag som redan existerar på marknaden och 

frågan är om nystartade företag har liknande anledningar att välja kvar revisorn som de 

företag som måste göra ett aktivt borttagande av revisionen. För nystartade företag är 

nämligen redovisningsinformation en viktig fråga. Ur redovisningen tas information fram för 

att beräkna det nystartade företagets likviditet och lönsamhet, vilka inverkar i företagets 

chanser att överleva (Wiklund, Baker & Shephard, 2010). Vi kan även se att tidigare 

forskning inom revisionspliktens avskaffande enbart förutspår och inte förklarar hur det 

faktiskt ser ut när företagen har möjlighet att välja, något som därmed kan vara intressant att 

titta på. 

Kreditgivare, revisionsbolag och andra intressenter som påverkas av om företag väljer att inte 

ha revisor väntar spänt på företagens beslut. För dessa kan det därför vara intressant att se en 

utredning om bolagens ställningstagande till revisionen och förklaringar till valet mellan att 

ha och inte ha. Ett revisionsbolag kan exempelvis använda det för att stärka sina uppskattade 

tjänster, för att behålla sina kunder och samtidigt locka andra. Statens Offentliga Utredningar 

(2008) menar att varje bolag inte behöver ett fullständigt revisionspaket, utan istället 

förespråkas en individuell anpassning av revisionstjänsterna. Dock kan det vara svårt för 

revisionsbyråerna att veta vilka tjänster som önskas, varpå vi kan se att det vore intressant för 

dem att veta företagens anledningar till att inte ha revisor och därmed försöka tillmötesgå 

dessa företags behov genom att erbjuda andra företagstjänster.  

För kommande nystartade aktiebolag och företag som kommer ha möjlighet att välja bort 

revisionen nästkommande år, kan det vara intressant att veta de nystartade företagens val av 

att ha revisor och anledningen därtill. Genom att de får reda på anledningar hos företag i 

samma beslutssituation, i valet mellan att ha eller inte ha en revisor, kan de få vägledning till 

att bedöma sitt eget behov av tjänsten. 

1.3 Problemformulering 
 

Vilka faktorer påverkar att nystartade aktiebolags huvudmän frivilligt väljer att ha en 

kvalificerad revisor? 

1.4 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att förklara varför nystartade aktiebolags huvudmän väljer att 

använda sig av en kvalificerad revisor till att revidera trots att de inte behöver enligt lag.  
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1.5 Definition  
 

Nystartade: Företag som registrerats på Bolagsverket efter den 1 november 2010 har vi valt 

att definiera som nystartade. En ny lag inträdde detta datum som innebär att aktiebolag som 

under de senaste två åren uppfyller två eller färre av följande kriterier; högst 3 anställda, högst 

1,5 miljoner i balansomslutning och högst 3 miljoner i nettoomsättning kan bestämma 

huruvida företaget ska ha revisor eller inte, och detta registreras hos Bolagsverket. 

1.6 Uppsatsens disposition 

 

 

Kapitel 2: Övergripande metod 

Kapitlet går igenom val av ansats och angreppssätt samt argumenterar för respektive val. Vi 

tar även upp hur vi gått tillväga i vår litteratursökning, forskningsprocessen och hur den 

kommande teorin är uppbyggd.  

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleder med en fördjupning inom revision som granskning och rådgivning. Detta 

följs av en modell som illustrerar hur teori har utmynnat till hypoteser. Därpå kommer en 

teorigenomgång som ger upphov till de hypoteser som kommer testas. Dessa redogörs i det 

avslutande stycket.  

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

Här berörs den metod som använts vid insamling av empiri; tillvägagångssätt, 

undersökningsmetod, urval av företag och utformning av frågeformulär. Kapitlet fortsätter 

med en bortfallsanalys och en redogörelse av de förändrade variablerna. En diskussion om 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet får avsluta kapitlet.  

 

Kapitel 5: Resultat och analys 

En beskrivande analys görs bland annat kring fördelningen mellan kön och ålder och om det 

finns någon skillnad mellan valet av revisor eller inte. Vi avslutar kapitlet med en 

hypotesprövning.  

 

Kapitel 6: Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

Här presenteras en diskussion kring det resultat vi har fått fram och vilka bidrag vår studie ger 

den vetenskapliga forskningen. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 



 5 

2. ÖVERGRIPANDE METOD 
 

I följande kapitel tas val av ansats och angreppssätt upp samt hur dessa val kan ha påverkat 

vår undersökning. En argumentation förs, även över de alternativ vi har valt bort. 

Avslutningsvis tar vi upp hur vi gått tillväga i vår litteratursökning och hur den kommande 

teorin är uppbyggd. 

2.1 Ansats 
 

Vi har valt en deduktiv ansats då vårt mål med studien är att pröva tidigare studier som gjorts 

inom ämnet revision, mot empiri från rådande läge. Genom att använda gammal teori mot ny 

empiri prövar vi teorins giltighet idag (Mattsson & Örtenblad, 2008). Genom vår 

undersökning vill vi försöka förklara tillfälligheter och samband mellan olika variabler, vilket 

den deduktiva ansatsen gör (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Med den deduktiva ansatsen 

kan vi skapa hypoteser, byggda på existerande teorier och forskning, vilket kommer öka vår 

studies giltighet och trovärdighet (Jacobsen, 2002). 

Den kritik som förts fram kring denna ansats är bland annat att forskaren enbart kommer leta 

efter den information som han/hon behöver som stöd för sina hypoteser och åt de teorier som 

lyfts fram. Detta leder till att forskaren kan missa viktig information, något som den induktiva 

metoden är mer anpassad till (Jacobsen, 2002). Det finns självfallet en risk att vi kommer 

missa något, men eftersom vårt ämne är väl beprövat sedan tidigare bedömer vi den risken 

som låg. Det skulle även vara svårt för oss att få relevant och trovärdig data utan att på 

förhand vara insatt i de teorier och tidigare observationer som gjorts. 

2.2 Angreppssätt 
 

Syftet med denna studie är att förklara varför nystartade aktiebolags huvudmän väljer att 

använda sig av en kvalificerad revisor till att revidera trots att de inte behöver enligt lag. 

Därigenom vill vi kunna generalisera vårt resultat på samtliga nystartade företag. Enligt 

Eliasson (2006) är den kvantitativa metoden särskilt bra för att göra generaliseringar utifrån 

en mindre grupp vilket gör att vi anser denna metod vara bäst lämpad för vår undersökning. 

Vårt ämne är dessutom väl studerat sedan tidigare i flertalet länder, vilket gör att vi anser oss 

ha goda förkunskaper till att kunna kategorisera före vi samlar in data och ställa relevanta 

frågor och svarsalternativ till de vi vill undersöka, något som enligt Jacobsen (2002) också är 

viktigt vid en kvantitativ undersökning. Jacobsen (2002) menar att kvantitativa metoder ofta 

är lämpligast när vi har god förkunskap kring det ämne vi ska undersöka och när vår önskan 

är att ta reda på hur ofta ett fenomen förekommer, något som åter igen stämmer med vår 

studie.  

Genom att välja bort den kvalitativa ansatsen kommer vi missa en djupare förståelse och mer 

nyanserad beskrivning kring varför företag väljer att ha en revisor. Då det finns mycket 

kunskap kring detta ämne sedan tidigare anser vi att ett bidrag från en kvalitativ undersökning 

har lågt intresse. Dessutom önskar vi testa tidigare faktorer och då lämpar sig den kvantitativa 

metoden bäst.  
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2.3 Forskningsprocess 
 

När vi skapat vår problemformulering kring den undersökning vi valt att göra tittade vi först 

på möjliga utfall. Det första vi funderade på var vilka slutsatser vi skulle kunna få från vår 

studie för att utifrån det tänka ut möjliga bidrag till forskningen. Därefter ville vi vara säkra på 

att det fanns teorier att applicera och relevant empiri att få fram. Denna forskningsprocess 

kallas av Svensson (2009) för anti-clockwise. Vi ville redan i ett tidigt stadium finna 

eventuella fallgropar och brister i forskningen. Att uppmärksamma forskningsprocessen som 

en helhet innan forskningen påbörjas leder till att vi kan undvika stora investeringar av tid och 

resurser, något som inte leder till nytta för forskningen. Denna metod anser Svensson (2009) 

kan öka sannolikheten för framgångsrika resultat och leda till högre effektivitet i 

forskningsprocessen. En nackdel är att vi begränsas av det redan uttänkta bidraget och att vi 

inte är öppna för avvikelser. Dock anser vi att vår deduktiva ansats i samband med det 

kvalitativa angreppssättet gör att vi provar tidigare forskning, och med det behöver vi en 

teoretisk bakgrund, varpå avvikelser inte är av intresset.  

2.4 Litteratursökning 
 

För att finna tidigare forskning och relevant teori använde vi oss främst av sökmotorn google-

scholar. Detta eftersom att denna sida söker i flera databaser samtidigt och är lättnavigerad. 

De sökord vi använt är; audit, statutory audit, entrepreneur, annual report, demand, voluntary 

audit. Flera utav våra källor har vi även hittat genom tidigare artiklar och deras referenser. Det 

finns enbart ett fåtal artiklar som belyser nystartade företag vilket gjort att vi även fått 

använda oss av artiklar som undersökt småföretag, detta då ett nystartat företag ofta finns i 

gruppen småföretag (Blomkvist, 2008).  

2.5 Hypotesprövning 
 

För att klargöra bidragande orsaker till vår problematisering har vi använt oss av hypoteser. 

Dessa hypoteser bygger på kvalificerade gissningar grundade på erkända faktum om varför 

företag väljer att ha en revisor. Vi kommer både att falsifiera och verifiera hypoteserna för att 

öka kunskapen inom problemet (Ejvegård, 2003).  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel kommer vi lägga grunden till vår studie. Det inledandet avsnittet 3.1 innehåller 

grundläggande information om revision; dels enligt lag, dels enligt intressentmodellen och 

avslutningsvis i rollen som rådgivare. Nästkommande avsnitt innefattar vår egenskapade 

modell som visar hur teorin framkommit ur problemet och hur faktorer, som förklaring till 

problemet, utvecklats från teorierna. Teorierna kommer därefter och efterföljs av faktorerna.  

3.1 Övergripande om revision  

 
Det finns olika typer av revisorer och i aktiebolagslagen hittar vi framförallt lekmannarevisor 

och yrkesrevisor; auktoriserad eller godkänd revisor. Lekmannarevisorn ska lämna en 

granskningsrapport efter att ha sett att företaget sköts på ett ekonomiskt tillfredställande sätt 

och att det finns god intern kontroll. Det finns inga specifika krav på vem som kan vara 

lekmannarevisor, mer än att personen inte får vara underårig eller stå under förvaltare (FAR 

SRS, 2009).  

Målet för revisionen i Sverige är att yrkesrevisorn som avlagt en revisionsexamen ska 

upprätta en revisionsberättelse. Revisorn ska inledningsvis granska företagets ekonomi lika 

noga och omfattande som krävs utifrån god revisionssed. Granskningen ska innefatta bolagets 

bokföring, årsredovisning liksom styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning. 

Under denna granskning ska revisorn upplysa och uppmärksamma den verkställande 

direktören och styrelsen om eventuella påpekningar. Granskningen avslutas i att en 

revisionsberättelse författas (FAR SRS, 2009). Enligt revisionslagen 28 § ska en 

revisionsberättelse ge uttalanden: 1. Om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 

företagets resultat och ställning, och 2. Om förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. (FAR SRS, 2009, s. 23). Dessutom får revisorn lämna 

upplysningar som denne anser att tredje man bör få vetskap om. I de fall årsredovisningen 

innehåller sådana uppgifter som har betydelse för upplysningen ska revisorn hänvisa till dem i 

sin revisionsberättelse. Ett uttalande från en revisor förstärker årsredovisningens trovärdighet, 

men den kan inte garantera hur det granskade företagets framtid ser ut eller hur god 

kompetens ledningen har (FAR SRS, 2009).  

Revisionens främsta syfte har ursprungligen varit att ta tillvara ägarnas intressen men har 

genom tiden även kommit att bemöta andra intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och 

stat. Intressenternas behov av företagsinformation finns för att de ska kunna ta olika 

ekonomiska beslut rörande företaget och frågan är ifall någon av deras intressenter kommer 

sakna revisionsberättelsen och tryggheten i en kontrollerad årsredovisning (Svensson, 2003). 

Dock är det viktigt att påpeka att Statens Offentliga Utredningar (2008) gjorde en analys av 

hur det nya lagförslaget skulle påverka de icke revisionspliktiga företagens intressenter och 

fann att resultatet inte var oroande. De menar att ägarens insyn endast begränsas minimalt då 

de ofta är aktiva inom små företag. Kreditgivare kan försöka kompensera sig för den förhöjda 

risken eller helt avstå från avtal med företag som väljer att inte revidera sin årsredovisning. 
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För andra intressenter såsom leverantörer, kunder och anställda visade analysen att 

lagförändringen skulle få ringa betydelse. 

I flera företag är det vanligt att revisionsbyrån även fungerar som rådgivare. Studier visar att 

mer än hälften av företagen som har kontakt med sin revisionsbyrå även använder byrån för 

rådgivning (Kirby & King, 1997; Burke & Jarratt, 2004; Svanström, 2008; Gooderham, 

Tobiassen, Dóving & Nordhaug, 2004). Något som kanske inte är särskilt konstigt då 

rådgivning är viktigt för företagets överlevnad genom de kompetenser som tillförs, såsom 

teknisk expertis, redovisningsfrågor, skattefrågor och lagstadgade uppgifter (Gooderham et 

al., 2004; Svanström, 2008).  

I rollen som rådgivare styrs revisorn av vad uppdragsgivaren anser sig behöva och det är ofta 

revisorn används som bollplank till hur olika problem kan lösas. Det är vanligt att 

småföretagare är ensamma under beslutsfattande och revisorn blir då många gånger den 

närmaste rådgivaren (FAR SRS, 2006). En anledning till att en sådan stor del av småföretagen 

använder sig av revisorn som rådgivare kan vara att de inte har samma möjligheter till 

resurser och kompetens internt i företaget som de större bolagen, eller för att bokföringen 

anses som en börda vilket kan relateras till att kompetens saknas i företaget (Gooderham et 

al., 2004; Svanström, 2008). Revisorns roll som rådgivare har även en förutseende 

tillämpning genom att den bidrar till att lagar och regler efterföljs. Det är dock viktigt att 

klargöra ansvarsfördelningen då revisorn gärna får ge råd och synpunkter men inte vara med 

vid beslutsfattandet, något som även står uttalat i revisionsberättelsen (FAR SRS, 2006). 

3.2 Uppbyggnad av faktorer via teorier 
 

För att kunna gå på djupet i vårt problem sökte vi upp teorier som skulle kunna förklara varför 

företag frivilligt väljer att ha revisor, se avsnitt 3.3. Den valda teorin mynnade sedan ut i 

faktorer, se avsnitt 3.4. Faktorerna har därmed sin grund i teorin.  

Figur 1 ska illustrera vilka teorier som bygger upp vilka faktorer. Överst i den blåa ringen har 

vi förenklat vår frågeformulering och nedanför den, i fyra blåa ringar, kommer de teorier som 

bygger upp de sju faktorerna vilka följer under var och en av de blåa ringarna. Vi kan till 

exempel se att varför företag väljer att ha revisor kan förklaras med hjälp av ”agentteorin” och 

skapar då faktorerna ”kreditgivare” och ”ägarstruktur”. En del av dessa faktorer har inte 

kunnat förklaras med hjälp av erkänd teori, utan har framkommit genom vetenskapliga 

artiklar och kategoriseras därför som tidigare forskning. 
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Figur 1. Egenskapad figur över hur teorin utmynnar i faktorer. 

 

3.3 Teori 

3.3.1 Agentteorin 

Agentteorin förklarar relationen mellan principal och agent, där agenten är 

redovisningsskyldig gentemot principalen. Detta förhållande kan exempelvis vara relationen 

mellan kreditgivare och företagets ägare. Ägaren, som agent, är väl insatt i företaget medan 

kreditgivaren, som principal, har begränsad information (Deegan & Unerman, 2006). Denna 

informationsasymmetri skapar osäkerhet hos principalen eftersom det finns incitament för 

agenten att handla i sitt eget intresse, snarare än i principalens. En så kallad agentrelation 

uppstår då (Watts & Zimmerman, 1990; Deegan & Unerman, 2006; Svensson, 2003). När 

företagets handlande skiljer sig från ett beteende som hade maximerat principalens nytta 

uppstår agentkostnader och dessa blir kreditgivarens förlust (Svensson, 2003). 

Agentkostnaden är kostnader för principalen i form av övervakning av företaget och risk för 

att företaget kommer verka i eget intresse i den mån det kan (Watts och Zimmermann, 1990). 

Samtidigt som principalen har rätt att veta viss information, har företaget rätt att inte utelämna 

för mycket (Svensson, 2003). Denna balansgång kan regleras med hjälp av en revisor som 

också intygar riktigheten i informationen (Svensson, 2003). Svensson (2003) menar också att 

kreditgivare föredrar företag som visar att de inte har något att dölja, exempelvis genom att 

redogöra mycket information. Detta synsätt kan appliceras på nystartade företag där ett 

användande av en revisor kan tyda på att företaget inte har något att dölja. Något som kan bli 

extra viktigt då det inte finns tidigare publik information om det nystartade företaget eller dess 

ägare. 

Agentteorin har lagt grunden till utformandet av positiv redovisningsteori som innefattar två 

grenar. Den ena grenen, det effektiva perspektivet, vill förklara hur kontrakt framarbetas för 

att minska agentkostnader. Oftast uppstår det effektiva perspektivet innan kontrakt mellan 

principal och agent har upprättats och principalen försöker då genom kontraktet minska 

framtida agentkostnader (Deegan & Unerman, 2006). Ett nystartat företag som vid grundandet 

VARFÖR VÄLJA REVISOR? 
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kommer behöva upprätta kontrakt med andra aktörer i samhället kan behöva använda en 

tredje part, exempelvis en revisor, för att minska riskerna i informationsasymmetrin. Deegan 

& Unerman (2006) menar vidare att vid denna tidpunkt kommer företag anamma de 

redovisningsteorier som bäst reflekterar företagets ekonomiska prestation.  

Den andra grenen, det opportunistiska perspektivet, försöker förklara det opportunistiska 

beteendet hos agenten när agentkontraktet är upprättat. Agenten kommer välja 

redovisningsmetoder för att förbättra dennes egen välfärd inom agentkontraktets ramar. Det 

opportunistiska perspektivet innefattar tre hypoteser. En av dessa är den politiska 

kostnadshypotesen som menar att utomstående parter kommer påverka en organisation, trots 

att det inte finns några agentkontrakt mellan de externa parterna och företaget. Företag 

kommer enligt hypotesen välja redovisningsmetod för att undvika politisk uppmärksamhet, på 

grund av att uppmärksamheten kan innebära ytterligare kostnader för företaget. Dessa 

kostnader kan exempelvis vara skatter (Deegan & Unerman, 2006) och ett nystartat företag 

kan då ha incitament att välja revisor för att undvika politisk uppmärksamhet redan från 

början av verksamheten. Watts & Zimmerman (1990) menar dock att denna hypotes endast 

bevisats för stora företag som har möjlighet att få politisk uppmärksamhet, men utesluter 

samtidigt inte att det skulle kunna fungera i andra sammanhang. Andra sammanhang skulle då 

exempelvis vara för nystartade företag vars beslut att ha revisor inverkar på Skatteverkets 

uppmärksamhet. 

3.3.2 Intressentteorin 

En organisation fungerar i ett bredare socialt system och kommer både att påverka men även 

bli påverkad av andra grupper och aktörer i samhället (Deegan, 2002). Intressentteorin tar i 

beaktande hur olika intressentgrupper kommer ha skilda synpunkter på hur en organisation 

bör bedriva sin verksamhet, till exempel hur redovisningen ska gå till eller ifall företaget ska 

anlita en revisor. Teorin menar att det kommer bildas flera varierande sociala kontrakt med 

olika intressenter snarare än ett kontrakt med samhället i övrigt (Deegan & Unerman, 2006).  

The managerial perspective inom intressentteorin söker förklaring till hur företag möter olika 

intressenters förväntningar på dem. Detta perspektiv menar att det vore mycket svårt för 

företaget att ta tillvara på alla intressenters förväntningar, utan de bör i första hand se till de 

viktigaste för att bäst överleva. Ju mer kritiska intressenternas resurser är för företagets 

fortsatta verksamhet och framgång, desto viktigare blir intressenten för företaget och dessa 

kommer då få sina förväntningar tillfredsställda först (Deegan & Unerman, 2006). Näsi, Näsi, 

Phillips och Zyglidopoulos (1997) menar att de framgångsrika cheferna blir de som kan 

identifiera grupper av intressenter som har makten att påverka företaget negativt om de inte 

får sina behov tillfredsställda. För ett nystartat företag blir det därmed viktigt att snabbt 

urskilja de viktigaste intressenterna och tillgodose deras behov, exempelvis att ha revisor, för 

att framgångsrikt överleva.  
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3.3.3 Institutionell teori 

Institutionell teori har blivit ett komplement till bland annat intressentteorin i att förstå hur 

organisationer är insatta i och reagerar på press och förväntningar från externa parter. Inom 

institutionella teorin finns olika processer som benämns som isomorfi (Deegan & Unerman, 

2006). En av dessa är tvingande isomorfi. Den menar att organisationer kommer förändra sitt 

beteende efter påtryckning från de intressenter som organisationen är beroende av för att 

förbättra företagets legitimitet (DiMaggio & Powell, 1983; Deegan & Unerman, 2006). Denna 

press kan uppkomma både formellt samt informellt och vissa kulturella förväntningar i 

samhället som organisationen verkar i kan också inverka. Pressen kan kännas som ett tvång 

för företaget att bete sig på ett visst sätt (DiMaggio & Powell, 1983). För att ett nystartat 

företag ska kunna etablera sig och skapa legitimitet blir de extra beroende av andra aktörer i 

samhället. Dessa kan då pressa fram vissa företeelser hos företaget såsom exempelvis 

revision. 

En annan isomorfi är den normativa. Den menar att det kan uppkomma en press från 

professionella utövare för att företaget ska använda vissa redovisningsmetoder. Det finns två 

aspekter av professionaliteten som påverkar ett företag; universitetsstudier och professionella 

utbildningsinstitutioner (DiMaggio & Powell, 1983). När det gäller frivillig rapportering 

kommer det press förekomma både ifrån formella och informella grupper som chefen tillhör. 

Denna press kan gestalta sig i bland annat att kulturen eller arbetsmetoden i företaget ska vara 

på ett särskilt sätt (Deegan & Unerman, 2006). Nystartade företag kan uppleva en trygghet i 

att göra som de redan etablerade framgångsrika företagen gör, men också att följa de 

professionella grupperna som innehar god kompetens, för att öka sannolikheten att få 

legitimitet.  

 

3.4 Hypotesformulering 
 

I kommande kapiteldel kommer de faktorer som bygger på teori och tidigare forskning att 

presenteras. Vi har på den grunden ställt hypoteser som vi anser kan förklara vår 

frågeställning. 

3.4.1 Kreditgivare  

Kreditgivare insamlar ekonomisk information om det lånesökande företaget för att kunna 

avgöra om företaget kan betala kommande räntebetalningar och amorteringar. Denna 

information kan förstärkas om en revisor granskar (SOU, 2008). 

I samband med finanskrisen 2008-2009 tvingades bankerna att strama åt företagens 

lånevillkor. Värst drabbade blev de nystartade företagen och deras möjlighet med att få lån 

(Hallberg, 2009). Detta är inte speciellt konstigt, ty nystartade företag har nämligen en större 

risk att gå i konkurs än äldre företag vilket ökar risken för banken (Wiklund, Baker & 

Shepherd, 2008). Små bolag söker sig i högre grad till kreditgivare än övriga externa ägare 

(Svensson, 2003), något som kan göra kreditgivaren till en viktig intressent. För många 

småföretag är det dessutom den största och viktigaste intressenten (Thorell & Norberg, 2005).  



 12 

Att revisionsplikten avskaffats hindrar inte företag att ändå tillmötesgå kreditgivarens behov 

och använda en revisor (Collis et al., 2004; Thorell & Norberg, 2005). Behovet av detta är 

dock ifrågasatt. Kreditgivaren nämner att denne oftast använder sig av årsredovisningen för 

att bedöma ett företag, men den har samtidigt inte en avgörande roll (Svensson, 2003). Berry 

och Robertson (2005) visade i sin studie om utvecklingen sedan 1985 av kreditgivarens 

användning av företagsinformation, att räkenskaperna som helhet fortfarande är en viktig 

källa för banker. Revisionsberättelsen i sig visade sig dock ha minskat i betydelse vid en 

jämförelse med tidigare år.  

Det har dock framkommit studier som visar på att revisionsberättelsen har fortsatt betydelse. 

Gómez-Guillamón (2003) lyfter upp att de spanska bankerna är starkt överens om att 

revisorns yttrande påverkar deras beslut om långivning. Liksom Thorell och Norberg (2005) 

menar har banken en positiv inställning till företag som väljer att ha revisor.  

Utifrån företagets perspektiv fann inte Svanström (2008) några stöd i sin svenska studie att 

den trygghet revisionen gav för långivaren skulle påverka företagets val att ha revisor. 

Däremot fann Collis (2003) att efterfrågan på revisor påverkas av företagets relation till 

kreditgivaren. Forskaren menade dessutom att både planerad och befintlig belåning påverkar 

efterfrågan på revision. 

Förhållandet mellan kreditgivare och företag kan liknas vid ett agent- och principalförhållande 

som positiv redovisningsteori beskriver. Informationsasymmetrin mellan dessa parter skapar 

en svår balansgång och för att uppnå det optimala utbudet av information kan det vara en god 

idé att använda en tredje part (Watts och Zimmerman, 1990; Ijiri, 1983). Detta kan ske genom 

exempelvis tvingande isomorf där företag förändrar sitt beteende efter påtryckningar från de 

viktigaste intressenterna (Deegan & Unerman, 2006). Revisorn kan då minska 

agentkonflikterna mellan kreditgivare och företag samt verka som en övervakande enhet 

(Niskanen et al., 2010). Revisionen ger en mer trovärdig information till externa parter, vilket 

ökar möjligheten för företaget att få en lägre kreditkostnad och därigenom öka värdet på 

företaget (Deegan & Unerman, 2006). Många nystartade företags relation till kreditgivare är 

av ytterst intresse för att kunna gro sin verksamhet, varvid påtryckningar från kreditgivare kan 

göra att nystartade företag väljer att ha revisor. Med denna bakgrund om 

informationsasymmetrin och behovet av att skapa en objektiv övervakande kontroll ställer vi 

följande hypotes:  

Hypotes 1: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om företaget har en 

agentrelation med kreditgivaren.  

 

3.4.2 Ägarstruktur 

För företag som endast har en person som både är ägare och ledare existerar inga 

agentkostnader inom företaget, men när denna struktur ändras uppstår olika grader av 

agentkostnader (Niskanen et al., 2010; Jensen & Meckling, 1976). Agentkostnaderna i 

familjeföretag kan vara lägre än vid övriga ägarstrukturer (Chrisman, Chua & Litz, 2003; 

Niskanen et al., 2010). Det finns ett flertal definitioner på ett familjeföretag (Samuelsson 
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Florin, 2002; Littunen & Hyrsky, 2002). Vi har valt att använda följande definition (fritt 

översatt): … ett familjeföretag är när det kontrollerande ägandet vilar i händerna på en 

person eller medlemmarna av en enda familj. (Littunen & Hyrsky, 2000, s. 41). Det vill säga 

en familj kan likställas med en person och därmed existerar inga agentkostnader. Chrisman, 

Chua och Litz (2003) menar att familjeföretag är mer fokuserade på företagets rykte och dess 

långsiktiga överlevnad och därigenom kommer agentkostnaderna generellt sett vara lägre i 

familjeföretag än i övriga företag (Niskanen et al., 2010). Familjeföretag är dessutom väldigt 

skeptiska till formella kontroller (Samuelsson Florin, 2002). Carey, Simnett, Tanewski (2000) 

menar dock att när det sker en minskning av de familjära relationerna inom företaget ökar 

agentkostnaderna och revisor kommer då efterfrågas. Collis et al. (2004) menar detsamma att 

det finns ett samband mellan att företag väljer revisor och agentförhållandet mellan ägarna.  

Om det skulle finnas externa ägare i företag som inte är delaktiga i den löpande verksamheten 

kan företaget vara i behov av revisionen för att dessa ska få en oberoende säkerhet. I England 

har detta problem kommit till ytan i samband med bestämmande om revisionsplikten och ett 

argument om lagstadgad revision krävs för företag där 10 % av ägarna anser att revisionen 

behövs (Collis et al., 2004).  

Nystartade företag med enbart en ägare samt familjeföretag har enligt studierna ansetts ha ett 

mindre behov av en övervakande enhet i form av en revisor och är dessutom väldigt skeptiska 

till formella kontroller, vilket gör att dessa har en lägre benägenhet att ha revisor i förhållande 

till andra nystartade. Detta har lagt grunden till följande hypotes: 

Hypotes 2: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om företaget har en 

agentrelation mellan ägarna.  

 

3.4.3 Kunder och leverantörer 

Leverantörer och kunder behöver information om företaget för att kunna bedöma om företaget 

kan betala för beställda varor respektive leverera beställda varor och eventuellt betala 

kommande garantiutbetalningar företaget gett i samband med försäljningen. Dessa uppgifter 

kan klassas som säkrare om en revisor har granskat dem (SOU, 2008). Statens Offentliga 

Utredningar (2008) menar att företag kan skydda sig på andra sätt, exempelvis finns juridiska 

möjligheter som begränsar risken och eventuellt kan företaget istället kräva kontant betalning. 

Ibland kan dock kunderna och leverantörerna ändå behöva ta en högre risk utan revision, 

vilket kommer bli en kostnad för företaget i form av lite sämre affärsvillkor. Dessa sämre 

affärsvillkor får jämföras med revisionskostnaden och därigenom kan företaget bestämma sig 

för att ha en revisor eller inte (SOU, 2008).  

Inom intressentteorin kan the managerial perspective förklara kravet som leverantörer och 

kunder ställer på ett företag att revidera sin redovisning. Den menar att företag tenderar att 

tillgodose det informationskrav som ställs ifrån de intressenter, exempelvis kunder och 

leverantörer, som påverkar företagets fortsatta överlevnad. När de påverkar företagets 

fortsatta överlevnad benämns de som viktiga intressenter. Hur mycket företaget rättar sig efter 
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dessa intressenter beror på hur viktiga de är för företagets ekonomiska situation (Deegan & 

Unerman, 2006). 

Om vi ser till kunder och leverantörers intresse i ett företags val att ha revision visar det sig att 

53,1 % av kunderna och leverantörerna föredrar, att företaget i fråga, har kvar revisionen. 

Detta visar på att kunder och leverantörer uppskattar den trygghet som revisionen ger 

(Svanström, 2008). 

Nystartade företag har incitament att välja revisor då viktiga leverantörer och kunder, det vill 

säga intressenter som påverkar företagets fortsatta överlevnad, kräver det. Med grund till detta 

ställde vi följande hypoteser:  

Hypotes 3: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om företaget anser 

sig ha viktiga leverantörer.  

Hypotes 4: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om företaget anser 

sig ha viktiga kunder. 

 

3.4.4 Skatteverket 

För att Skatteverket ska kunna bedöma beskattningsunderlaget behövs ekonomisk 

information. Denna information hämtas från företagets redovisning och värdet kan bedömas 

vara mer tillförlitlig om en revisor har granskat den (SOU, 2008). Revisorn ska enligt 

Årsredovisningslagen (ABL 10:31) anmärka om denne funnit att företaget brister i vissa 

företeelser gällande statliga skatter och avgifter.  

Ett företag sänder årligen in deklarationsuppgifter till Skatteverket (Thorell & Norberg, 2005). 

Sedan avskaffandet av revisionsplikten har Skatteverket bestämt att företag ska utöka sin 

redogörelse av vissa uppgifter i sin deklaration, exempelvis om företaget har revision och om 

företaget använder sig av en extern redovisningskonsult (Klaar, 2011). I 

deklarationsuppgifterna behöver nämligen inte företaget sända in sin årsredovisning och 

därmed inte revisionsberättelsen (Thorell & Norberg, 2005). En oren revisionsberättelse 

måste dock skickas in omedelbart (ABL 10:33 FAR SRS, 2009). Anledningen till att den 

måste skickas in, är att en oren revisionsberättelse kan vara ett tillräckligt skäl till att följa upp 

och göra en fördjupad kontroll (Thorell & Norberg, 2005). Skatteverkets skattekontroller görs 

enligt en riskhanteringsmodell som på ett effektivt sätt försöker finna företag med risk för 

skattefel. Företag kan då bli utsatta för en skatterevision, det vill säga en fördjupad kontroll, 

vilket innefattar en granskning av företagets räkenskaper (Thorell & Norberg, 2005).  

Det blir en fördel för företaget att ha reviderad redovisning, men hur stor nytta det genererar 

är outforskat (Thorell & Norberg, 2005). En svensk studie (Svanström, 2008) pekar på att 

företag generellt anser att Skatteverket är en viktig intressent. I Statens Offentliga Utredningar 

(2008) uttalade sig Skattverket om att de har ett behov att utöka sina kontroller, framförallt på 

företag som inte väljer revision, för att kvalitetssäkra den ekonomiska informationen. 

Svanström (2008) menar att granskningsinsatser från Skatteverket kommer inriktas mot de 

företag som väljer bort revision och då finns det incitament för företag att välja revision. 
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Dessa incitament kan dels vara för att tillgodose intressenten Skatteverkets behov, enligt 

intressentteorin. Vi vill även titta på om det finns incitament som bygger på political cost 

hypotesen inom positiv redovisningsteori. Denna menar att företag kommer välja 

redovisningsmetoder för att minska politisk uppmärksamhet och kostnader som kan 

uppkomma i samband med denna uppmärksamhet. Forskningen har enbart funnit ett samband 

mellan större företag och politisk uppmärksamhet men medger också att den skulle kunna 

fungera i andra sammanhang (Deegan & Unerman, 2006). Eftersom en av småföretagets 

viktigaste intressent är Skatteverket, och det finns risk att bli extra kontrollerad om det 

nystartade företaget saknar revisor, har vi valt att ställa följande hypotes: 

Hypotes 5: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om företaget anser 

att revision minskar skattekontroll.  

 

3.4.5 Erfarenhet 

Erfarenhet kan bestå av både praktisk och teoretisk kunskap. Till exempel består 

yrkeserfarenhet av kunskap som använts i praktiska situationer (Göranzon, 2009).  

En anledning till att nystartade företag väljer att revidera sin årsredovisning beror på vilken 

tidigare praktisk erfarenhet och utbildning som beslutsfattaren har (Collis et al., 2004). Enligt 

Bryson, Keeble och Wood (1997) är kompetens, utbildning och yrkeserfarenhet nödvändiga 

förutsättningar för etablering av framgångsrika nya företag. Collis et al. (2004) visade i sin 

brittiska undersökning att sannolikheten att ledningen väljer revision ökar med kunskaper om 

kostnader och fördelar med revisionen. Detta testade hon genom att ta reda på ifall 

respondenten har en hög utbildning eller yrkeserfarenhet.  

Enligt DiMaggio och Powell (1983) spelar universitet och professionella 

utbildningsinstitutioner en viktig roll för utvecklingen av normer bland chefer, vilket kan 

jämföras med en normativ isomorfi som uppstår då professionella grupper trycker på särskilda 

institutionella praxis. Detta innebär till exempel att ekonomutbildade anser det viktigare med 

ekonomi än andra grupper och kommer trycka på att redovisningsstandarder och företagets 

rapportering kommer ske på det sätt som de har lärt sig och anser viktigast (Deegan & 

Unerman, 2006). Ifall ägaren av det nystartade företaget har högre utbildning eller erfarenhet 

kring revisionens fördelar sedan tidigare torde sannolikheten för att välja en revisor öka, 

varvid vi har valt att ställa följande hypoteser: 

Hypotes 6: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om beslutsfattaren 

har högre ekonomiutbildning. 

Hypotes 7: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om beslutfattaren 

har tidigare erfarenhet av ekonomi. 

Å andra sidan säger flera forskare att kompetensnivån i redovisningsfrågor normalt sett är 

relativt låg i mindre företag och att det skulle öka chansen för en extern redovisare och 

rådgivare. Detta då de är osäkra på sin egen kompetens och vill öka kvaliteten på sin 

årsredovisning (Gooderham et al., 2004; Svanström, 2008). Ramsden och Bennett (2005) 



 16 

menar att rådgivningen levererar mer av en trygghet vid osäkerhet än en förbättring av 

resultaten. En beslutsfattare som har tidigare erfarenhet av redovisning anser sig ha tillräckligt 

goda kunskaper för att skapa en tillförlitlig redovisning utan att den blir kontrollerad. Därför 

har vi även ställt mothypoteser:  

Hypotes 8: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision minskar om 

beslutsfattaren har högre ekonomiutbildning. 

Hypotes 9: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision minskar om 

beslutfattaren har tidigare erfarenhet av ekonomi. 

 

3.4.6 Tillväxt 

För att revisionen ska vara obligatorisk krävs det att företaget har hållit sig över gränserna två 

år i rad, då en tillfällig uppgång i några av värdena inte ska tvinga företaget till revision. Det 

innebär att nystartade företag inte behöver välja revisor förrän det tredje året påbörjas, oavsett 

vilka gränsvärden företaget har det första eller andra året. Om företaget däremot redan från 

början har som mål att växa och bli stort, finns det då incitament att välja en revisor vid 

registreringen? Flera forskare har funnit att en framgångsrik tillväxt har ett starkt samband 

med användningen av extern rådgivning (Harrington, MacPherson och Lombard, 1991; 

Bryson, Keeble och Wood, 1997; Robson & Bennett, 2000).  

De främsta skälen till användande av extern rådgivning är att det ska fylla kunskapsluckor hos 

den interna personalen eller i ledningen, till specifika uppgifter eller för att utveckla nya 

interna processer. Detta leder till förväntningarna om att företag i tillväxt upplever fler luckor 

att fylla och därmed större behov av extern hjälp (Robson & Bennett, 2000). Vidare fann 

forskarna att användningen av rådgivning eftersöks av små och medelstora företag då de anser 

det ge positiva fördelar till företagets resultat. Revisorer visade sig dessutom vara de mest 

använda rådgivarna i den privata sektorn (Robson & Bennett, 2000).   

När det kommer till tillväxt och framtida möjligheter att expandera har mer än hälften av 

småföretagen en positiv inställning (Svensson, 2003). Utifrån detta menar vi att ett nystartat 

företag som vill öka säkerheten för att framgångsrikt växa kommer att anlita en revisor och 

har då valt att ställa hypotesen: 

Hypotes 10: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om ledningen har 

en stark tillväxttro. 

 

3.4.7 Beslutskvalitet 

När det gäller beslut inom företagsvärlden handlar de stora frågorna inom företaget ofta kring 

affärsidéer, företagsstrategier och produktprofil. Även lokalisering och kapacitetsbestämning 

för fabriker, ställningstaganden till enskilda produkter eller reklamkampanjer är exempel på 

olika beslut som företagen står inför. Med beslutsunderlag menas beslut ägaren eller 

beslutsfattaren tar för företagets fortsatta produktion eller tillväxt (Söderbaum, 2006). 
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Enligt Demski, Fellingham, Ijiri och Sunder (2002) spelar årsredovisningen två roller; som 

beslutsunderlag och som kontroll. De menar att redovisningen är ett instrument för kontroll 

men också ett informationssystem för att hjälpa till att fatta beslut. Även Power (2003) menar 

att redovisning är mer än en neutral praktik, den ger även stöd och mening åt beslutsfattande. 

Flera forskare är överens om att ett av revisionens syften är att förbättra kvaliteten och 

tillförlitligheten på redovisningen, något som skulle förbättra de interna kontrollerna och 

beslutsfattandena (Eilifsen & Messier, 2000; Kinney & Martin, 1994; Wallace, 2004).   

Vilka olika beslutsmöjligheter företaget kan ta för framtiden beror på hur situationen ser ut 

idag. För att kunna identifiera nuet används bokföringen som fakta. Den används till att titta 

på tidigare åtaganden och processer för att kunna skapa modeller för framtiden (Demski et al., 

2002), vilket skulle kunna förklara varför ägarna är de största användarna av årsredovisningen 

(Collis et al., 2004). Demski et al. (2002) menar att valet av informationskälla vid 

beslutsfattande är kritiskt och en felaktig bokföring som används till grund för 

resursfördelning kan leda till konflikter.  

Sannolikheten att finna väsentliga felaktigheter i små företags årsredovisning är stor, mest på 

grund av att den inneboende risken och kontrollrisken är högre. En undersökning i 

Storbritannien bland småföretag som omgavs av frivillig revision kom fram till att 86 % av de 

företagen som såg ett värde av en reviderad årsredovisning ansåg det vara bra för den interna 

kontrollen (Collis et al., 2004). Att nästan hälften av de små företagen anser att informationen 

från revisionen är användbar för företagets egna syften visade en enkätundersökning gjord av 

revisorsorganisationen ACCA (1998). Detta skulle innebära att revisionen för företag som 

använder redovisningen i hög grad som beslutsunderlag har ett potentiellt högre internt värde 

(Svanström, 2008). Kontentan blir att små och nystartade företag anser att en kontroll av 

årsredovisningen skulle minska osäkerheten kring bokslutet och därmed beslutsfattandet. Med 

det som grund har vi valt att ställa hypotesen: 

Hypotes 11: Sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om 

beslutsfattaren anser att det förbättrar den interna kontrollen. 

 



 

4. EMPIRISK METOD 
 

I kommande avsnitt kommer den metod som härrör till empirin redovisas och argumenteras. 

Inledningsvis har vi det grundläggande empiriska tillvägagångssättet, undersökningsmetod 

och urval av företag. Vi kommer därefter redogöra för uppbyggnaden av enkäten. 

Avslutningsvis diskuterar vi bortfall, förändrade variabler och studiens tillförlitlighet och 

giltighet.  

4.1 Undersökningsmetod  
 

För att kunna generalisera vårt resultat valde vi en undersökningsmetod som närmar sig en 

extensiv uppläggning och undersökte därav många enheter. Eftersom det vi finner hos många 

företag med stor sannolikhet även kan appliceras på andra, leder en extensiv uppläggning till 

ett mer generellt resultat och ökar den externa giltigheten. Genom att välja en extensiv 

uppläggning finns dock risken att vi missar relevant data och att informationen blir tagen från 

sitt sammanhang, vilket är något som ligger i den intensiva uppläggningens styrka. Däremot 

skulle en sådan uppläggning leda till specifika studier och en generalisering skulle bli 

betydligt svårare och minska den externa giltigheten i vår undersökning (Jacobsen, 2002). Vi 

har försökt begränsa att information tas från sitt sammanhang genom att ställa klara 

beprövade påståenden. Vi har dessutom inkluderat en öppen fråga, gällande det väsentliga i 

undersökningen, för att ge möjlighet till respondenten att fritt uttala sig. 

För att kunna nå många enheter samtidigt och för att vara säkra på att alla får samma frågor 

valde vi en enkätundersökning som insamlingsmetod. Vi skapade ett frågeformulär med givna 

svarsalternativ för att statistiskt kunna bearbeta svaren. En nackdel med ett frågeformulär med 

givna svarsalternativ är att respondenten begränsas till att enbart svara inom vissa ramar som 

vi på förhand skapat och risken finns att relevant data går förlorat då det inte tagits med i 

formuläret (Jacobsen, 2002). För att minska den risken har vi en öppen fråga, som gav 

respondenten en chans att förklara otydliga svarsalternativ (Ejvegård, 2003). Trots de 

nackdelar som finns med en enkätundersökning valde vi denna insamlingsmetod då det gav 

oss en möjlighet till att undersöka många enheter, både tids- och kostnadseffektivt och 

därmed även nå den generaliserbarhet vi var ute efter. Genom att använda oss av 

frågeformulär faller vår data in under kategorin primärdata. Det gav oss en möjlighet att 

kontrollera tillförlitligheten på informationen, en kontroll som försvinner vid användandet av 

sekundärdata (Jacobsen, 2002).  

Vi har gjort en provundersökning för att säkerställa enkätens giltighet och för att upptäcka 

frågetecken och oklarheter innan den skickas ut till målpopulationen (Körner & Wahlgren, 

2002). Denna undersökning visade sig ge flera indikationer på frågor och påstående som 

behövdes förtydligas, vilka vi omformulerade till en bättre lösning. Därefter skickades den ut 

på nytt för att testas ytterligare en gång. Denna gång fann respondenten inga otydligheter. 
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4.2 Urval av företag och insamling av data 

 
Vi har gjort en geografisk avgränsning och valt Hallands län. Detta för att vi ansåg att en lokal 

studie motiverade individerna att svara genom att studien kommer dem närmare och de 

känner sig mer delaktiga. Även att respondenterna får bidra lokalt kan öka motivationen. 

Dessutom menar Svanström (2008) att det finns regionala skillnader mellan Sveriges län, där 

Stockholm, Norrland och Småland särskiljer sig från övriga län. Det finns inga andra 

indikationer på att vi inte skulle kunna generalisera vårt resultat till andra län. Vi anser 

därmed att vi framförallt kan generalisera studiens resultat till Halland men även till Sveriges 

övriga län, om vi bortser från Stockholm, Norrland och Småland. Dock är det inget vi kan 

säga med säkerhet då vi inte har stickprov från hela Sverige. 

Våra företag har hämtats från bolagssidan Retriever Bolagsinfo Business. Det finns risk att 

den registrerade populationen skiljer sig från målpopulationen (Körner & Wahlgren, 2002), 

men då Retriever inhämtar information från inskannade originalbokslut, SCB, Skatteverket 

och UC bedömer vi dessa bortfall som små och utan påverkan på populationen. Retrievers 

sökningstjänst av företag innefattade att vi kunde sortera ut enbart halländska aktiebolag som 

registrerats efter 2010-10-31. Slutdatumet blev den dag vi gjorde sökningen; 2011-03-08. 

Vi har valt att använda de företag som har valt revisor vid sin registrering som vår 

studiegrupp och de företag som inte har valt revisor som vår jämförelsegrupp. Detta innebär 

att vi kan jämföra de företag som valt revisor med de som inte valt och framhäva avvikelser 

(Körner & Wahlgren, 2002). Skillnaderna kan då förklara varför ett nystartat aktiebolag väljer 

att ha revisor.  

Samtliga företag med giltiga telefonnummer har kontaktats och informerats om vår studie, 

varpå vi har haft möjlighet att övertala respondenten att medverka, för att minska bortfallet. 

Detta är något som annars ses som en nackdel med enkätutskick (Ejvegård, 2003). Vid 

telefoneringar har respondenten fått möjlighet att göra studien över telefon eller e-post, och 

respektive sätt har noterats. Det finns risk att respondenterna som besvarat över telefon 

påverkas av intervjuaren, enligt intervjuareffekten, men vi har försökt begränsa detta genom 

att upprepa frågor men inte förklara ytterligare. Däremot kan vi inte bedöma om exempelvis 

vårt tonfall har påverkat (Jacobsen, 2002). För de företag som önskade att besvara via e-post, 

samt de med endast e-postadress tillgängligt, skickade vi enkäten i en ”i-klickbar” version 

online för att underlätta för respondenten. Enkäten registrerades hos Kwiksurveys. 

Vi har strävat efter att den person som tagit revisionsbeslutet ska besvara vår enkät. I de flesta 

fall blir detta ägaren. Även om vi har förespråkat att ägaren ska besvara kan vi inte garantera 

att detta har skett i de enkäter vi skickat via e-post men vid telefonsamtalen har ägaren 

besvarat enkäten i samtliga fall.  
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4.3 Utformning av frågeformulär  
 

Vi har genom operationalisering (se bilaga 1) försökt översätta abstrakta begrepp till mätbara i 

frågeformuläret (Körner & Wahlgren, 2008). För att få en bra extern giltighet på vår enkät har 

vi valt att använda påståenden och frågor från liknande undersökningar och närliggande 

forskning. Vissa påståenden och frågor har vi dock omformulerat för att passa vårt 

undersökningssyfte bättre. I de fall vi inte kunde hitta relevanta utformningar har vi utifrån 

teori och diskussion själva formulerat dem.  

Vid formulerandet utgick vi från vad Wärneryd et al. (1993), Körner och Wahlgren (2008) 

och Jacobsen (2002) anser viktigt vid enkätfrågor; att enbart ställa enkla frågor kring en sak i 

taget och att undvika ja och nej frågor för att därigenom minska risken för ledande frågor. Vi 

har dock i enstaka fall tagit med ja och nej frågor, men har bedömt att dessa inte har en 

ledande formulering, vilket har gjort att vi har valt att ha med dem (Jacobsen, 2002).  

I enkätens början inledde vi med att ställa några grundläggande bakgrundsfrågor om företaget 

och respondentens befattning som är relevanta för att i analysen kunna dela upp svaren i olika 

grupperingar. En rekommendation av Wärneryd et al. (1993) är även att inleda med enkla 

icke-hotande frågor. 

När vi ville att respondenten skulle ta ställning kring ett påstående använde vi en femgradig 

likertskala som sträcker sig från instämmer inte alls till instämmer helt. Detta då vi anser att 

sju steg blir svårt att greppa vid telefonundersökningen men även för att det inte finns någon 

anledning att respondenten kan differentiera mellan mer än fem kategorier. Dessutom klassas 

en del av den ökade spridingen som finns vid fler kategorier som slumpmässigt resultat 

(Wärneryd et al., 1993). Med en femgradig skala får vi även en mittkategori som kan 

användas i de fall respondenten inte har en stark åsikt i frågan och vi vill då heller inte tvinga 

fram någon sådan. Det vi kan missa med att erbjuda respondenten en mittkategori är att de 

som kryssar i alternativet egentligen har en åsikt och skulle uttryckt den om de blev pressade. 

Respondenten kan också välja mittkategorin för att slippa tänka igenom eventuella besvärliga 

frågor (Jacobsen, 2002; Wärneryd et al., 1993). Dock anser vi att vår enkät inte innehåller 

några frågor som innebär besvär för respondenten. 

Vid sidan av de slutna frågorna valde vi att lägga till en öppen fråga för att fånga in eventuella 

perspektiv, åsikter eller annan intressant information som vi inte lyckats fånga med tidigare 

frågor, påståenden eller teorier. För att undvika att respondenten kommer in i en rytm och 

svarar av vana, något som är vanligt vid påståenden, varierade vi frågornas riktning mellan 

positiva och negativa (Jacobsen, 2002). Bilaga 3 visar enkätens utformning. 
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4.4 Urval och bortfallsanalys 

 
Med en avgränsning på Hallands län fick vi en population på 578 företag som valt att starta 

aktiebolag mellan den 1 november 2010 – 8 mars 2011. Av dessa hade 218 valt revisor och 

360 hade valt att inte uppge revisor enligt Retrievers databas.  

Flera av dessa aktiebolag saknade dock giltig e-post, hade uppgett fel telefonnummer eller 

hade enbart uppgett postadress. Vi valde att inte skicka ut enkät via post på grund av tidsbrist 

och kostnad, varpå dessa grupper inte tillhör vårt urval. Om detta första bortfall påverkar vårt 

resultat är svårt att bedöma. Däremot kan vi se att bortfallet är förhållandevis jämnt mellan 

företag som har valt revision och som valt bort det. Trots att dessa företag kan utgöra en 

specifik grupp anser vi att de återstående företagen i studiegruppen (162) och 

jämförelsegruppen (219) är tillräckligt många för vår studie.  

 

Tabell 4:1 Urvalsbeskrivning. 

  Revision Inte revision Totalt 

        

TOTAL URVAL 162 219 381 

        

Bortfall 1 (ej svarat telefon) 14 55 69 

Bortfall 2 (ej svarat mail) 42 81 123 

Bortfall 3 (ville ej medverka) 4 5 9 

        

SUMMA BORTFALL 60 141 201 

        

Svarat via Telefonsamtal 28 16 44 

Svarat via Mail 21 18 39 

Svarat via Telefonsamtal, mail 53 44 97 

        

SUMMA RESPONDENTER 102 78 180 

 

Vårt slutgiltiga urval blev 381 respondenter. Av dessa mejlade vi direkt enkäten till 125 

adresser och ringde upp de övriga (se bilaga 2 för följebrevets utformande och mall till 

telefonsamtal). Bland de respondenter vi ringde upp besvarade 44 personer enkäten direkt 

över telefon och 9 svarade att de inte ville medverka, huvudsakligen på grund av tidsbrist. Av 

de som inte ville medverka hade fyra uppgett revisor och fem hade inte revisor, vilket gör att 

vi anser fördelningen fortfarande jämn mellan revisor och icke revisor, dessutom var de ett så 

få antal att vi inte kan se det påverka vårt resultat (se tabell 4.1).  

Vi försökte ringa varje företag två gånger, vilket resulterade i att vi fick kontakt med 73 % av 

dem. En stor del av de vi inte kunde få tag på hade uppgett hemnummer och att vi ringde 

under dagtid anser vi vara en stor anledning till bortfallet. Av dessa hade 14 revisor och 55 

hade inte revisor (se tabell 4.1). En något skev fördelning men eftersom de med icke revisor 
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enbart är vår jämförelsegrupp, och vi har flera respondenter utan revisor, anser vi att det inte 

påverkar urvalets omfång märkbart. 

De flesta av dem vi ringde upp valde att svara på enkäten via e-post vilket resulterade i 

ytterligare e-postutskick. Det slutgiltiga bortfallet bland e-posten blev 123 respondenter, där 

42 har revisor och 81 inte hade uppgett revisor. Totalt sett svarade 102 respondenter med 

revisor och 78 utan revisor. Det är betydligt större andel av dem med revisor som svarat på 

vår enkät (63 %) jämfört med dem utan revisor (35,6 %). Detta trots att det var färre som valt 

att ha revisor i vår population enligt Retrievers databas. Den sneda fördelningen kan dels bero 

på att informationen i Retrievers databas skiljde sig från vad respondenterna uppgav vid 

telefonsamtalen då flertalet har revisor trots de i vår tidigare information uppgett att de ej har. 

En anledning kan även vara att de med revisor är mer engagerade i frågan och därmed tagit 

sig tid att svara på vår enkät. De återstående företagen ansåg vi ändå var tillräckligt för att 

kunna göra en jämförelse med grupperna. 

För att kunna applicera studiens resultat på populationen är det väsentligt att respondenterna 

inte särskiljer sig från bortfallsgruppen. Vi har använt oss av surrogatmetoden för att belysa 

om det skulle finnas någon skillnad. Denna metod menar att vi kan jämföra resultatet av tidigt 

inkomna svar med sent, där de sent svarande respondenter kan liknas vid dem som inte svarar 

överhuvudtaget (Svanström, 2008). I de fall utfallet blir liknande anser vi att vårt resultat även 

kan appliceras på vårt bortfall. Eftersom vi skickat ut enkäter via e-post vid olika tidpunkter 

valde vi att dela in grupperna på de som svarat direkt och de som svarade på påminnelse. 

En korstabell visar att fördelningen mellan de som har revisor respektive inte har, i relation 

till de som svarat direkt och de som svarat på påminnelse är mycket jämn. Bland dem som 

svarade direkt var fördelningen 56 % med revisor och 44 % utan revisor. Av de som svarade 

på påminnelse var fördelningen 58 % med revisor och 42 % hade inte uppgett revisor. 

Fortsatta jämförelser mellan medelvärden på de som svarat direkt och de som svarat på 

påminnelse har inte visat på några signifikanta avvikelser och vi anser därmed att de som inte 

svarat på vår enkät har en liknande uppfattning. 

4.4.1 Analys av svarsfrekvens 

För att analysera vår data använde vi statistikprogrammet SPSS. De respondenter som 

besvarade via telefon lades in manuellt i programmet medan svaren från Kwiksurveys 

laddades ner. Vi kontrollerade att svaren var graderade likadant och tog stickprov på vart 

tionde svar för att säkerställa datans riktighet. Genom detta kunde vi uppmärksamma frågor 

eller påstående vars externa giltighet kunde ifrågasättas.  

I samband med att vi var i kontakt med respondenterna via telefon förstod vi att frågan kring 

moderbolag, dotterbolag eller inget av ovanstående var svår för en del att bedöma. Eftersom 

de inte var ägda av ett annat företag trodde de sig vara moderbolag, medan vi skulle bedömt 

dem som fristående bolag varpå alternativ ”inget av ovanstående” skulle passat bäst. En bättre 

utväg hade varit om ”fristående bolag” fanns med som alternativ i enkäten. Dock är det enbart 

väsentligt i vår undersökning om företaget var ett dotterbolag. Denna missuppfattning 

kommer därmed inte påverka vår undersökning.  
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Ytterligare missuppfattning fanns kring påståendet ”Revision påverkar inte vårt företags 

kreditvärdighet”. Detta påstående valde vi att göra negativt för att respondenten inte 

vanemässigt ska välja liknande alternativ. Vi kan inte se något tydligt mönster på detta 

påstående varvid vi förmodar att den blivit missuppfattad, något som kan öka vid negationer i 

frågan (Eliasson, 2006). Flera påståenden och frågor i enkäten skapades för att mäta samma 

sak vilket gör att denna kan exkluderas utan att vår undersökning blir påverkad. 

Det finns en misstanke om att respondenterna har svårt att särskilja revisor från 

redovisningskonsult. Exempelvis nämner ett företag som anledningen till varför de har revisor 

att ”Jag gör det jag kan bäst, resten lämnar jag iväg”. Detta skulle kunna indikera på att 

företaget lämnar över bokföringen, men det är inget vi med säkerhet kan uttala oss om. Det 

kan istället vara kontrolleringen av bokföringen de syftar på. Denna misstanke berör ca fem 

företag och vi anser de vara för få för att kunna påverka resultat.  

När vår enkät skickades ut valde en respondent att påbörja men inte fullfölja enkäten och fick 

räknas som bortfall. En annan respondent förklarade i frågan varför/varför inte företaget har 

revisor att det registrerats före lagändringen, vilket gjorde att denna respondent föll utanför 

vår population och därmed även urvalet. 

Vi har valt att göra en analys av den fråga som en del av respondenterna inte besvarat. Detta 

för att försöka förklara utfallet och vad det ger för påverkan på resultatet. Efter frågan om hur 

många ägare som deltar i den dagliga verksamheten skulle respondenten besvara hur många 

ägare som inte deltar i den dagliga verksamheten. Då valde 42 % att inte klicka i något av 

alternativen, trots att alternativen överlappade. Vi anser att detta kan bero på att det i 

företagen inte finns någon ägare som inte deltar i verksamheten och dessa har därmed inte 

noterat att alternativ noll ägare även finns med. Detta styrks även då 80 % av de som 

besvarade en ägare i första frågan och sedan hoppade över andra frågan visade sig ha ensam 

ägare i frågan därpå. För dessa har vi då kunnat fylla i att noll ägare inte deltar i 

verksamheten. Efter att ha exkluderat ensam ägare från bortfallet återstår 26 %, vilka vi inte 

med säkerhet kan uttala oss om hur många ägare som inte deltar i verksamheten. Vi har fått 

klassificera dessa som bortfall, varvid antalet svarade har påverkats, men vi ser ändå 

möjlighet att jämföra de företag som har besvarat frågan med varandra. Övriga frågor har 

nästintill samtliga respondenter besvarat. 
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4.5 Beskrivning av variabler 

 
Nedan följer en sammanfattad beskrivning av de variabler som har använts för att testa 

hypoteserna. I flertalet fall har vi valt att använda oss av ett medelvärde då flera påstående 

mäter samma hypotes.  

Tabell 4:2 Beskrivning av variabler. 

Hypotes Variabel Beskrivning 

Förväntat 

utfall Fråga 

  REVISION Om företaget har revision eller inte (1 = Ja, 0 = Nej). 

Beroende 

variabel 14 

H1 KREDGIV 

Grad av överenskommelse (medelvärde) att företaget anser 

sig ha en agentrelation med kreditgivaren (1 = Instämmer 

inte alls, 5 = Instämmer helt). Positiv (+) 11:3 12:8 

H2 ÄGARST 

Om företaget har en agentrelation mellan ägarna (1 = Ja, 0 = 

Nej). Positivt (+) 
5             
6 

H3 LEVERANT 

Grad av överenskommelse (medelvärde) att företaget har 

viktiga leverantörer samt att leverantörer har ett behov av 

revision (1 = Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt). Positiv (+) 
11:4 12:2 
12:4 

H4 KUNDER 

Grad av överenskommelse (medelvärde) att företaget har 

viktiga kunder samt att kunder har ett behov av revision (1 = 

Instämmer inte alls, 5 = Instämmer helt). Positiv (+) 
11:5 12:1 
12:5 

H5 SKATTEV 

Grad av överenskommelse (medelvärde) att skattekontroll 

minskar med revision (1 = Instämmer inte alls, 5 = 

Instämmer helt). Positiv (+) 
11:6 13:3 
13:7 

H6, H8 UTBILD 

Om respondenten mottagit högre utbildning samt om 

utbildningen är inom företagande, administration, 

förvaltningsämne eller ämnen relaterade till 

företagsaktiviteter (1 = Hög utbildning, 0=Låg eller ingen 

utbildning). 

Positiv (+), 

Negativt (-) 
9           
10 

H7, H9 PRAKERF 

Om respondenten har praktisk erfarenhet av företagande, 

administration, förvaltningsfrågor eller frågor relaterade till 

företagsaktiviteter (1 = Ja, 0 = Nej). 

Positiv (+), 

Negativt (-) 8 

H10 TILLVÄXT 

Grad av överenskommelse (medelvärde) gällande 

ledningens tillväxtpotential (1 = Instämmer inte alls, 5 = 

Instämmer helt). Positiv (+) 
12:3 12:7 
13:6 

H11 BESLUT 

Grad av överenskommelse (medelvärde) att revisorn 

förbättrar den interna kontrollen (1 = Instämmer inte alls, 5 

= Instämmer helt). Positiv (+) 

11:2 13:1 
13:2 13:4 
13:8 

 

Variabeln ÄGARST testar om företaget har agentrelation mellan sina ägare. Detta mäts då 

antingen företaget har ägare som inte är delaktiga i den dagliga verksamheten eller om företag 

är ett familjeföretag. Vi har valt att mäta familjeföretag genom att lägga samman ”Ensam 

ägare” med ”Familjeägda företag”, ty Littunen & Hyrsky (2000) menar att familjeföretag kan 

antingen ägas av en person eller medlemmar av en enda familj. ”Delvis relaterade” valde vi 

däremot att definiera som ej relaterade ägare. Om företaget endast är delvis familjeägt, finns 

ägare som inte är relaterad till familjen i företaget. Familjeföretag förändrade vi sedan till 

dummyvariabel 0 för ”Familjeföretag” och 1 då ”Ägarna ej relaterade”.  
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Vid mätningen av KREDGIV har vi inte valt att särskilja de företag som har kreditgivare från 

de som inte har kreditgivare, då Collis et al., (2004) menar att både planerad och befintlig 

belåning påverkar efterfrågan på revision. 

4.6 Analysens upplägg 
 

Vi har i vår analys valt att börja med en beskrivande analys av våra respondenter. Vi går 

bland annat genom bransch- och könsfördelningen. Samtliga tester har gjorts med en 

signifikansnivå på 5 %.   

Vår analys fortsätter med en hypotesprövning där ett chi-två test används för att testa våra 

nominella variabler i relation till valet att ha revisor eller ej. Detta används för att testa 

sambandet mellan två kvalitativa variabler och kan bekräfta eller icke-bekräfta om det finns 

skillnader som inte beror på slumpen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2008).  

För att testa vår kvotdata använder vi oss av ett t-test, vilket förklarar om det finns 

signifikanta skillnader mellan urvalet med revisor och dem utan revisor. Vi har då jämfört 

medelvärdesskillnaden från båda grupperna med oberoende variabler (Djurfeldt et al., 2008), 

se bilaga 4 för medelvärde och standardavvikelse. För att kunna göra detta test krävs det 

normalitet, vilket anses vara uppfyllt om stickprovet är stort. Annars måste det göras ett icke-

parametriskt test (Djurfeldt et al., 2008). För att säkerställa normalitet valde vi att göra ett 

Mann-whitney test, som är icke-parametriskt och som används vid jämförelse mellan två 

populationer; i vårt fall de med revisor och dem utan (se bilaga 5).  

4.7 Tillförlitlighet och giltighet 

 
Tillförlitligheten är kvaliteten på det insamlade materialet. Studiens tillförlitlighet har 

förbättrats av en provundersökning på enkätens gångbarhet, studiens höga svarsfrekvens (47,2 

%), vår strävan att respondenten är ägaren/beslutsfattaren i samtliga företag och att det inte 

finns någon skillnad mellan tidigt svarade och de som svarat vid påminnelse.  

Den interna giltigheten är viktig att analysera för att säkerställa att vår studie mäter det vi har 

avsett att mäta (Jacobsen, 2002). Studiens validitet styrks av att de flesta enkätfrågorna är 

beprövade sedan tidigare och likaså att studien bygger på ett faktiskt val (Svanström, 2008). 

Tre av hypoteserna mäts genom faktiska förhållanden, men flertalet frågor efterfrågar vad 

respondenterna anser. Vi har önskat att få respondenternas uppfattning för att därigenom 

kunna tolka vad som har inverkat i deras beslut att ha revisor. Detta är något som även 

tidigare forskningen använt sig av (Svanström, 2008; Collis et al., 2004) och vi anser detta var 

det bästa sättet att mäta de hypoteser som bygger på uppfattningar. 

Den externa giltigheten berör hur stor grad vårt stickprov kan generaliseras till en större 

population som vi inte har studerat (Jacobsen, 2002). Vårt mål är att framförallt kunna 

generalisera till Hallands län eftersom det är där vårt urval är representativt. Däremot finns 

inga indikationer på att vi inte skulle kunna generalisera till andra län i Sverige, om vi bortser 

från Norrland, Småland och Stockholm (Svanström, 2008).  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
 

Detta kapitel kommer inledningsvis beskriva respondenterna. Det följs av en hypotesprövning 

på respektive hypotes och kapitlet avslutas med en sammanfattande redogörelse över de 

signifikanta faktorerna. 

5.1 Beskrivande analys 
 

I tabellen nedan visas frekvenser över beskrivande data på våra respondenter.  

Tabell 5:1 Beskrivning av respondenter, * t-test, ** chi-två test. 

Variabel Statistiskt mått Revisor Ej revisor 
P-värde 
(sig.) 

Ålder Medelvärde 44 45 0,764* 

  Medianen 44 46   

  Standardavvikelse 10,2 12,3   

  Min 20 21   

  Max 69 70   

Kön Antal (st) – Man 79 60 0,933** 

  Antal (st) – Kvinna 23 18   

Bransch Antal (st) – Tillverkande 10 5   

  Antal (st) – Tjänsteföretag 61 58   

  Antal (st) - Jämn fördelning 3 6   

  Antal (st) - Detalj/Partihandel 10 5   

  Antal (st) – Övrigt 17 4   

Företagstyp Antal (st) – Dotterbolag 15 0 0,001** 

  Antal (st) - Inte dotterbolag 87 78   

 

I vår svarsfrekvens varierade åldern mellan 20-70 år och medelåldern var 44,00 bland de med 

revisor och 45 bland dem utan revisor, se tabell 5:1. Detta visar på en mycket jämn fördelning 

i ålderskillnad. Även standardavvikelsen och medianen visade sig vara snarlika. Vi kan 

därmed inte se någon åldersskillnad mellan de som valt att ha revisor och de som valt att inte 

ha, vilket även ett t-test indikerade. 

Skillnaden mellan antalet kvinnor och män som svarat på vår enkät är relativt stor, totalt sett 

77,2 % män och 22,8 % kvinnor. Vi har däremot inte uppmärksammat någon skillnad mellan 

de kvinnor som valt revisor eller inte, och det ser likadant ut bland männen, tabell 5:1 visar 

variabelns frekvens. Även ett chi-två test visade att det inte fanns någon skillnad på kön 

mellan de företag som valt revisor respektive inte.  

Branschfördelningen blev en tämligen ojämn fördelning där betydligt fler tjänsteföretag (66,5 

%) har svarat än till exempel detalj/partihandel (8,4 %). Detta gör att vi enbart kan uttala oss 

om tjänstebranschen då vi i de övriga inte fått in tillräckligt hög svarsfrekvens, varpå det blir 

svårt att uttala oss om någon skillnad mellan branscherna. Bland tjänsteföretagen har 51,3 % 

uppgett revisor respektive 48,7 % som inte har någon revisor. Vi kan därmed inte se att det 

skulle vara någon skillnad inom tjänstebranschen om företaget har valt att ha revisor eller inte. 

Se tabell 5:1 för en fördelning i antal. 
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En analys av de företag som antingen var dotterbolag eller inte, visade att samtliga 

dotterbolag valt att ha revisor, se tabell 5:1. Likaså visade ett chi-två test att det fanns en 

skillnad mellan sambandet att ha revisor eller inte och om företaget är dotterbolag. Tidigare 

forskning (Svanström, 2008) har valt att exkludera dotterbolag i sin analys ty forskaren menar 

att det inte är företagsledningens beslut, utan utifrån moderbolagets policy som beslutet 

härleds, varpå frivilligheten att välja att ha revisor eller ej inte infunnit sig för dessa såsom för 

de fristående bolagen. Visserligen sitter ofta personer från moderbolaget i dotterbolagets 

styrelse, vilka kommer ta beslut om att ha revisor eller inte, men det kommer ändå bli 

dotterbolagets beslut (personlig kommunikation med Oscar Björck, den 10 maj 2011). Vi har 

med detta som grund valt att kvarhålla dotterbolagen i den kommande analysen.  

5.2 Hypotesprövning 
 

Resultatet av ett t-test visade att det finns signifikanta skillnader för flertalet oberoende 

variabler som inte beror på slumpen (tabell 5:2). Signifikanta skillnader finner vi om det finns 

en agentrelation med kreditgivaren, om företaget har viktiga leverantörer och kunder, i vilken 

grad företaget anser Skatteverkets kontroller ökar, om revisorn förbättrar den interna 

kontrollen samt i vilken grad ägaren ser möjligheter till att växa. Dessa skillnader ser vi 

mellan grupperna som valt revisor och de som inte valt revisor. 

Mann-whitney test (se bilaga 5) visade samma resultat på signifikanta variabler som t-testet 

pekade på. Detta styrker vårt antagande att vår data är normalfördelad och att det finns ett 

samband mellan valet att ha revisor och våra variabler. 

Nedanstående tabell visar resultatet av vår hypotesprövning.  

Tabell 5:2 T-test på oberoende variabler. 

Variabel N Min Max 
Medelvärde 
Revisor 

Medelvärde 
Ej revisor 

Standard-
avvikelse 
Revisor 

Standard-
avvikelse Ej 
revisor 

P-värde 
(sig.) 

REVISION 180 0 1           

KREDGIV 172 1 5 3,825 3,093 0,832 1,032 0,000 

LÅN 178 0 1 0,735 0,846 0,443 0,363 0,067 

ÄGAEJDEL 145 0 1 0,304 0,242 0,463 0,432 0,414 

FAMFTG 180 0 1 0,265 0,180 0,443 0,386 0,171 

ÄGBEH 167 1 5 3,656 3,081 0,847 1,044 0,000 

KUNDER 175 1 5 2,852 2,412 0,916 0,825 0,001 

LEVERANT 173 1 5 2,753 2,325 0,895 0,866 0,002 

SKATTEV 172 1 5 3,813 3,211 0,730 0,855 0,000 

UTBILDN 178 0 1 0,320 0,449 0,469 0,501 0,082 

PRAKTERF 180 0 1 0,833 0,795 0,375 0,406 0,511 

TILLVÄXT 171 1 5 3,684 3,208 0,807 0,743 0,000 

BESLUT 176 1 5 4,052 3,213 0,619 0,867 0,000 
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5.2.1 Kreditgivare 

Bland de företag som har tagit lån, antingen till aktiekapitalet, rörelsekapitalet eller båda, har 

69,2% revisor respektive 30,8 % som inte har. Detta indikerar på en skillnad mellan 

grupperna. Dock visade ett t-test att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de som 

valt revisor respektive de som inte har valt, i relation till företagens aktuella belåning (se LÅN 

i tabell 5.2).  

Vi har valt att mäta hypotesen genom variabeln KREDGIV, se tabell 5.2. Genom att testa 

denna variabel kan vi sammanbinda de företag som intygar om kreditgivarens nytta och behov 

av revision, oavsett om de har kreditgivare eller inte, och då kan vi se ett signifikant samband. 

Resultatet av t-testet gör att vi inte kan förkasta hypotes 1. Vi kan därmed med 95 % säkerhet 

se att det finns ett positivt samband, vilket innebär att ju högre grad företagen anser revisionen 

ger nytta och behov till kreditgivare desto större är sannolikheten att företaget har revisor.  

5.2.2 Ägarstruktur 

En analys av företagen med ägare som inte deltar i den dagliga verksamheten visade att 61 % 

av dem som har externa ägare valde revisor. Dock var antalet respondenter relativt lågt med 

enbart 41 stycken med externa ägare. Ett t-test på ÄGAEJDEL intygade att det inte fanns 

något samband mellan de företag som valt revisor respektive inte, i relation till externa ägare.  

En analys på skillnader mellan familjeföretagen och de med ej relaterade ägare visade att 

bland de familjeägda företagen var fördelningen relativt jämn, lite drygt hälften hade valt att 

uppge revisor. Däremot bland företagen där ägarna ej var relaterade kan vi se en skillnad 66 

% hade valt att ha revisor jämfört med 34 % som inte uppgett revisor. Ett t-test, se FAMFTG i 

tabell 5:2, visade inte på någon skillnad mellan de företag som har valt revisor och inte i 

relationen till ägare som inte deltar i den dagliga verksamheten och familjeföretag. Resultatet 

gör att vi förkastar hypotes 2 som menar att agentrelationen mellan ägarna påverkar om ett 

företag väljer att ha revisor.  

Vi noterar dock i ett t-test att det finns en skillnad mellan vad företag anser om övriga ägares 

behov och kontrollen av ledningen/styrelsen, mellan företag som valt revisor respektive inte, 

se ÄGBEH i tabell 5:2. T-testet visade på ett positivt samband, vilket innebär att ju högre grad 

företagen anser revisionen ge nytta till externa ägare desto större är sannolikheten att företaget 

har revisor.  

5.2.3 Kunder & leverantörer 

Varken hypotes 3 eller 4 kan förkastas. Resultatet visade att företag som antingen har viktiga 

leverantörer eller kunder har ett positivt signifikant samband med företagets beslut att ha 

revisor. Ett t-test (se tabell 5:2) visar på att företag som anser att kunder och leverantörer har 

ett behov av revision och att det ger en säkerhet för dessa, skiljer sig i relation till om 

företaget har revisor eller inte. Detta innebär att de nystartade aktiebolagen som anser att 

leverantörer eller kunder har ett behov av revision har en ökad sannolikhet att välja revision.  
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5.2.4 Skatteverket 

Resultatet av vårt t-test, ifall sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om 

företaget anser att revision minskar skattekontroll, visade på ett signifikant positivt samband, 

se tabell 5:2. Detta innebär att vi inte kan förkasta hypotes 5 och sannolikheten för att 

nystartade företag väljer revision ökar ju högre grad det nystartade företaget anser att revision 

minskar skattekontrollerna. 

5.2.5 Erfarenhet 

För hypotes 6 och 8 visade resultatet av ett t-test inte på någon signifikans, se tabell 5:2. Vi 

måste därmed förkasta dessa hypoteser att sannolikheten för revision ökar om beslutsfattaren 

har högre ekonomisk utbildning samt mothypotesen där sannolikheten att nystartade företag 

väljer revision minskar om beslutsfattaren har en högre ekonomutbildning. Dock låg 

signifikansen på gränsen med 0,08 och indikerar för hypotes 8 med det negativa sambandet, 

vilket innebär att en högre ekonomutbildning hade minskat sannolikheten för revisor vid 

signifikans. 

Hypotes 7, att sannolikheten för revision ökar om beslutsfattaren har tidigare erfarenhet av 

ekonomi samt mothypotesen (hypotes 9) att sannolikheten för revision minskar om 

beslutfattaren har tidigare erfarenhet av ekonomi, visade inte på signifikans och vi måste 

därmed förkasta även dessa hypoteser.  

5.2.6 Tillväxt 

Ett t-test på ledningens tro på stark tillväxt visar på ett signifikant positivt samband med valet 

att ha revisor, se tabell 5:2. Vi kan därmed inte förkasta hypotes 10, att sannolikheten för 

revision ökar om ledningen har en stark tillväxttro. Det positiva sambandet innebär att ju 

starkare tro på tillväxt ledningen har, desto större är sannolikheten för att de väljer att uppge 

revisor. 

5.2.7 Beslutskvalitet  

Resultatet av testet för beslutskvalitet visade på signifikans. Vi kan därmed inte förkasta 

hypotes 11, att sannolikheten att nystartade företag väljer revision ökar om beslutsfattaren 

anser det förbättrar den interna kontrollen. T-testet visade på ett positivt samband och detta 

innebär att ju högre grad beslutsfattaren anser revisorn förbättrar den interna kontrollen desto 

större är sannolikheten att de har revisor, se tabell 5:2. 
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5.4 Signifikanta faktorer 

 
Figur 3 illustrerar en sammanfattning av våra faktorer och vilka som visade på signifikans vid 

hypotesprövning. Längst till vänster finns de hypoteser som vi har prövat, därefter vilka 

variabler som hypoteserna har mätts med. De gröna pilarna visar de faktorer som med en 

signifikansnivå på 5 % kan påverka valet av att ha revisor, varpå pilen pekar mot den blåa 

ringen som är en förenkling av vår problemformulering. De röda blocken visade inte på någon 

signifikans och kan inte förklara vår problemformulering. Dessa leder därmed inte fram till 

den blåa ringen varför företag väljer att ha revisor.  

 

 
Figur 2. Egenskapad figur över signifikanta faktorer. 
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6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

I detta kapitel kommer vi besvara vår problemformulering samt diskutera de slutsatser vi 

kommit fram till. Detta efterföljs av en redogörelse av vår studies bidrag till vetenskapen. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1 Diskussion och slutsats 
 

Syftet med denna studie är att förklara varför nystartade aktiebolags huvudmän väljer att 

använda sig av en kvalificerad revisor till att revidera trots att de inte behöver enligt lag. För 

att nå det syftet ställde vi en problemformulering som lyder: ” Vilka faktorer påverkar att 

nystartade aktiebolags huvudmän frivilligt väljer att ha en kvalificerad revisor?”. I kommande 

stycke diskuteras och redogörs de faktorer som är grundade på tidigare teori och forskning 

eftersom det är dem som besvarar vår problemformulering. Stycket avslutas med en 

redogörelse för studiens bidrag till forskningen.  

Av våra respondenter hade 102 respondenter valt att ha revisor och 78 hade inte uppgett 

revisor. Svanström (2008) kom fram till, i sin studie, att 57 % av småföretagen som har 

möjlighet att välja bort revision nästkommande år skulle behålla revisorn. Detta kan jämföras 

med vår studie där 56,7 % av respondenterna valt att ha revisor nu när valet är ett faktum. En 

betydligt större mängd män har startat företag än kvinnor, men det finns inget samband 

mellan vilket kön ägaren har och valet av revisor. Medelåldern är 44 med revisor och 45 utan 

revisor vilket gör att vi inte kan anse åldern äga någon betydelse. Huvuddelen av de 

nystartade företagen är tjänsteföretag och att bransch skulle påverka valet att ha revisor har vi 

inte kunnat finna. Däremot har samtliga dotterbolag valt att ha revisor.  

6.1.1 Kreditgivare 

Nystartade aktiebolag har en ökad sannolikhet att välja revisor då företaget anser att 

kreditgivaren har nytta och behov av revision. Detta kan förklaras med den 

informationsasymmetrin som kan finnas mellan företaget och kreditgivaren. Agentrelationen 

mellan dessa parter leder till att kreditgivaren eftersträvar en extern intygelse om den 

ekonomiska riktigheten (Deegan & Unerman, 2006). Tidigare forskning har funnit detsamma 

(Collis et al., 2004). Däremot har Svanström (2008) i sin svenska studie inte funnit något 

samband mellan kreditgivare och ett företags val att ha revisor. Han nämner däremot också att 

det kan finnas skillnader när väl revisionsplikten avskaffats, då kreditgivarens krav kan 

förändras. Om kreditgivarens krav har förändrats kan vi inte uttala oss kring, men att det finns 

en skillnad mellan vad Svanström (2008) förutspådde och vårt resultat kan vi se.  

6.1.2 Ägarstruktur 

Att ett företag har externa ägare gör inte sannolikheten för att företaget väljer revision högre, 

enligt vår studie. Detta motsäger resultatet från studier av Carey et al. (2000) och Collis et al. 

(2004), som menar att det finns ett samband mellan agentförhållandet mellan ägarna och om 

företaget väljer att ha revisor. Att vår studie inte fick någon signifikans kan antas bero på att 
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agentkostnaden mellan dessa ägare inte är tillräckligt stora för att behöva en ekonomisk 

kontrollant eller att denna kostnad regleras med något annat (Deegan & Unerman, 2006). Den 

analys Statens Offentliga Utredningar (2008) gjort visade att ägarens insyn ofta är stor i små 

företag, då dessa är aktiva i verksamheten. Detta kan enligt agentteorin leda till att 

agentkostnaderna blir mindre. Studien av Collis et al. (2004) i Storbritannien berör större 

företag som inte är revisionspliktiga i jämförelse med Sverige, vilket kan förklara hur tidigare 

studier funnit en signifikans som inte vi har.  

6.1.3 Kunder och leverantörer 

Kunder och leverantörer påverkar sannolikheten att företag väljer att ha revisor. Detta går att 

förklara genom intressentteorin som menar att företag har tendens att tillmötesgå de 

intressenter som påverkar företagets fortsatta överlevnad (Deegan & Unerman, 2006). 

Intressenten (kunden eller leverantören) kan riskera mer då inte företaget har revision, vilket 

kan påverka företagets affärsvillkor negativt, varpå företaget väljer att ha revisor istället. 

Detta överrensstämmer delvis med Svanströms (2008) studie, där han påvisade att större 

leverantörer kan inverka i företagets beslut att ha revisor. Vi har då dessutom kommit fram till 

att hur företaget värderar sina kunder också inverkar.   

Då inverkan av kunder och leverantörer skiljer sig mellan branscherna hade det varit 

intressant att testa varje bransch för sig och se om kunder och leverantörer påverkar olika 

beroende på bransch vid företagets beslut att ha revisor. Dock hade vi för ojämn och för få 

respondenter mellan branscherna för att en korrekt jämförelse skulle bli rättvis.  

6.1.4 Skatteverket 

Vårt resultat visar att sannolikheten för revision ökar om företaget anser att revision minskar 

skattekontroller. Detta stämmer väl med intressentteorin som menar att företaget har en 

benägenhet att tillmötesgå viktiga intressenter (Deegan & Unerman, 2006). Liksom 

Svanström (2008) påpekade i sin studie värderas Skatteverket som en viktig intressent till 

företag i valet att ha revisor. Resultatet kan även förklaras av de förväntningar political cost 

hypotesen har, att företag kommer välja metoder för att minska politisk uppmärksamhet och 

kostnader som kan uppkomma i samband med denna uppmärksamhet. Däremot har denna 

endast funnit stöd vid studier på stora företag (Deegan & Unerman, 2006). Vårt resultat 

indikerar dock på att den även går att använda på nystartade företag i deras försök att undvika 

statlig uppmärksamhet. I Statens Offentliga Utredningar (2008) uttalade sig Skattverket om 

att de har ett behov att utöka sina kontroller, framförallt på företag som inte väljer revision, 

för att kvalitetssäkra den ekonomiska informationen. Vårt resultat visar att flera företag 

sannolikt av denna anledning valt att ha en revisor.  

6.1.5 Erfarenhet 

Vi kunde inte finna varken positivt eller negativt samband mellan beslutstagarens utbildning i 

ekonomi eller tidigare erfarenhet av företagande och deras val av revision. Detta resultat 

betraktar vi som något överraskande då tidigare forskning av Collis et al. (2004) i sin brittiska 

undersökning visade att sannolikheten att ledningen väljer revision ökar med kunskaper om 

kostnader och fördelar med revisionen. Detta testade även hon genom frågan om 
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respondenten har en hög utbildning eller yrkeserfarenhet. Vi kan med vårt resultat inte se att 

den normativa isomorfismen ska ha haft inverkan vid valet av revisor eller inte.  

Vad vi kunde se i resultatet med en signifikans på 0.08 är att en högre ekonomiutbildning 

skulle minska sannolikheten att välja revisor. Denna nivå av signifikans som ligger på gränsen 

kan mycket väl ge en indikation åt att en beslutsfattare som har tidigare kunskap av 

redovisning anser sig ha tillräckligt goda kunskaper för att skapa en tillförlitlig redovisning 

utan att den blir kontrollerad (Ramsden & Bennett, 2005). Flera respondenter har dessutom 

uppgett som anledning till varför de valt att inte ha revisor, bland annat att de själva är 

auktoriserad redovisningskonsult eller revisor, eller att de valde bort revisionen på grund av 

att respondenten har en ekonomiutbildning. Detta ger vissa indikationer åt att sannolikheten 

för revision minskar om beslutsfattaren har tidigare ekonomisk utbildning.  

6.1.6 Tillväxt 

Om ledningen har en stark tillväxttro ökar sannolikheten för att företaget väljer att ha revisor. 

Då flera forskare har funnit att en framgångsrik tillväxt har ett starkt samband med 

användningen av extern rådgivning, (Harrington, MacPherson och Lombard, 1991; Bryson, 

Keeble och Wood, 1997; Robson & Bennett, 2000) och att användningen av rådgivning 

eftersöks av små och medelstora företag då de anser det ge positiva fördelar till företagets 

resultat (Robson & Bennett, 2000), var detta inte ett överraskande resultat. 

6.1.7 Beslutskvalitet 

Att nystartade företag väljer att revidera sin årsredovisning beror på i vilken grad de anser det 

förbättrar den interna kvaliteten. I ju högre grad de anser det förbättrar, desto troligare att de 

har revisor. Detta resultat fann även Collis et al. (2004) i en undersökning bland småföretag 

som omgavs av frivillig revision. Där visade det sig att hela 86 % av de företagen, som såg ett 

värde av en reviderad årsredovisning, ansåg att det var bra för de interna kontrollerna.  

Den interna kontrollen för nystartade företag och småföretag är viktig beror bland annat på att 

företagen använder informationen från redovisningen som beslutsunderlag (Svanström, 2008) 

Sannolikheten att finna väsentliga felaktigheter i just småföretags årsredovisning är stor, mest 

på grund av att den inneboende risken och kontrollrisken är högre (Collis et al., 2004). I vår 

enkät uppgav bland annat en respondent att trovärdigheten och att inga felaktigheter uppstår 

var de främsta anledningarna till att de valde revisor. Flera forskare är överens om att det 

finns ett samband mellan revisionens syfte att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten på 

redovisningen och dess koppling till intern kontroll och beslutsfattande. (Eilifsen & Messier, 

2000; Kinney & Martin, 1994; Wallace, 2004). Företagen anser att en kontroll av 

årsredovisningen minskar osäkerheten kring bokslutet och därmed även beslutsfattandet 

(Svanström, 2008). 
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6.2 Studiens bidrag 
 

Tidigare forskning i Sverige har enbart kunnat förutspå medan vi nu kunnat visa på hur det 

faktiskt ser ut. Hypoteser baserade på teori och tidigare forskning har nu beprövats varav flera 

har bekräftat tidigare studier. En del hypoteser kunde vi däremot inte verifiera samtidigt som 

vi funnit signifikanta skillnader där tidigare forskning inte funnit det förut. Skillnader kan 

bero på att vi analyserat nystartade företag kring det val de gjort, medan tidigare studier 

enbart studerat hur redan existerande företag tänkt göra. 

En skillnad i jämförelse med tidigare forskning som vi uppmärksammat är hypotesen kring 

ägarstrukturen och dess inverkan på valet av revisor. I tidigare studier har den blivit 

signifikant, men vår studie kan inte finna något samband. Det är även intressant att notera att 

erfarenhet, både praktisk och teoretisk, inte heller finner någon signifikans i vår studie, medan 

tidigare forskning uppmärksammat ett samband.  

Vårt resultat indikerade på att the political cost hypotesen, som tidigare enbart visat ett 

samband med stora företag, kan förklara hur även nystartade företag väljer metoder för att 

undvika statlig uppmärksamhet. Vi kunde i vår studie visa på signifikans att nystartade 

företag väljer att ha revisor för att undvika skattekontroller. 

Med hjälp av tidigare teori har vi kunnat förklara förekomsten av revisor hos nystartade 

aktiebolag, som inte behöver ha revisor enligt lag. Agentteorin har kunnat förklara en av våra 

signifikanta faktorer; kreditgivare. Vidare har intressentteorin kunnat förklara kunder, 

leverantörer och Skatteverkets inverkan på företagets beslut att ha revisor. Avslutningsvis har 

tidigare forskning kunnat förklara hypoteserna tillväxt och beslutskvalitet.  

6.3 Fortsatt forskning 

 
Under vår forskning om nystartade företag, och vad som påverkat deras val att ha revisor eller 

inte, har vi stött på flera intressanta synvinklar till fortsatt forskning. Eftersom vi gjort en 

kvantitativ undersökning på redan beprövade faktorer och har i vår enkät funnit skäl för att 

fler faktorer än de vi prövat kan ha påverkat respondenternas val av revisor, anser vi att en 

kvalitativ studie skulle vara intressant. Bland annat noterade vi att många företag ansåg att 

den kunskap revisorn har är högt värderad, till exempel i skatterätt.  

Det hade även varit intressant att göra en fortsatt forskning med liknande studie för 

åtminstone ett helår. Detta för att göra en djupare analys med en binär multipel regression och 

därigenom se i vilken grad faktorerna förklarar, eller om det finns andra faktorer som kan 

förklara valet starkare.  

En intressant undersökning som blir möjlig år 2012 är att undersöka om kreditgivarens 

bedömning av aktiebolag utan revisor förändras. I dagsläget har inte Swedbank förändrat 

denna bedömning, men diskuterar inför år 2012 hur de ska säkerställa företagets 

återbetalningsförmåga vid revisionspliktens avskaffande (personlig kommunikation med Sofie 

Widal, den 21 januari 2011). En studie utifrån kreditgivarens synvinkel med fokus på hur 
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deras kreditbedömning ser ut, och om detta inverkar i ett företags val att ha revisor, hade varit 

av intresse.   

Flera respondenter har uppgett att de använder sig av en extern redovisare som sköter den 

löpande bokföringen och menade att de inte var i behov av någon ytterligare granskning. Vi 

tror därför att det varit intressant att undersöka om den externa redovisningen kan spela den 

roll som revisionen haft och exempelvis ge stämpeln av extern kontroll för intressenterna.  
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BILAGA 1. Operationalisering 
 

Operationalisering 

1. Övergripande frågor 
För att kunna bedöma samband mellan våra hypoteser och om företaget har revisor valde vi 

att ställa nedanstående fråga. Denna information finns även att hämta på Retriever bolagsinfo, 

men vi ville säkerställa att detta svar från respondenten blir korrekt. 

Har Ni revisor? 

Ja 
Nej 

För att ge respondenten möjlighet att uttrycka sig med egna ord har vi valt att ta in en öppen 

fråga. Utan öppna frågor menar Jacobsen (2002) att det kan finnas risk att respondenten inte 

svarar för att alternativen begränsar honom/henne. Frågan har dessutom använts av Collis 

(2000). 

Vad är den främsta anledningen till att Ni har valt/inte valt revisor? 

 

För att kunna beskriva våra respondenter har vi valt att använda några bakgrundsfrågor. Detta 

gör att vi kan gruppera och beskriva respondenterna. Nedanstående har även använts i studier 

av Blomkvist (2008). 

Vilket av följande alternativ anser ni motsvarar Ert företags huvudsakliga verksamhet? 

Tillverkande företag     Tjänsteföretag     Jämn fördelning tillverkning och tjänster     Detalj/Partihandel    Annat  

Vänligen ange din ålder. 

Vänligen ange ditt kön. 

Man Kvinna 

Är detta företag: 
Moderbolag  Dotterbolag Inget av ovanstående 

 

2. Kreditgivare 
Vårt huvudsakliga mål med följande frågor är att förklara om kreditgivaren påverkar ett 

företags val att ha revisor. För det första vill vi klargöra om företaget varit i behov av 

kreditgivare och ta detta i relation till om företaget har revisor eller inte.  

Har Ni tagit lån till följande? 
Aktiekapital Rörelsekapital Inget av ovanstående 

Genom att ställa nedanstående fråga vill vi få fram om ett företag i vår jämförelsegrupp inte 

har revisor för att företaget saknar ett behov av en finansiär, det vill säga skulle företaget ha 

kreditgivare skulle företaget också ha revisor. Vi har valt att göra ett negativt påstående för att 

respondenten inte vanemässigt ska välja liknande alternativ (Jacobsen, 2002).  
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Revision påverkar inte vårt företags kreditvärdighet 

Vi vill vidare få en bild från samtliga företag om deras uppfattning gällande kreditgivarens 

trygghet. Denna kommande fråga grundar sig i tidigare studier (Collis et al., 2004). Vi 

använder också denna fråga för att kontrollera att svaren på ovanstående fråga är tillförlitliga.   

Revision ger en trygghet för företagets kreditgivare, vilket kan underlätta våra möjligheter att 

få krediter 

Vi ville också med stöd från tidigare studier (Collis, 2000) få reda på vad respondenterna 

ansåg om kreditgivarens behov av revision.  

Bedöm vad Ni anser om nedanstående gruppers/individers behov av revision. 

Bank/kreditgivare 

 

3. Ägarstruktur 

Vi har använt oss av nedanstående frågor och påstående för att fånga företagets ägarstruktur 

och om detta skulle inverka i företagets beslut att ha en revisor. Nedanstående fråga har delvis 

tidigare beprövats av Collis (2000) men vi har valt att lägga till svarsalternativet ”ensam 

ägare”. Övriga svarsalternativ berör om företaget kan klassas som ett familjeföretag eller inte.  

Skulle Ni beskriva Ert företag som ett familjeföretag? 

Det är väsentligt att veta om det finns en extern ägare som inte är verksam i företaget, för att 

bedöma om denna person kan kräva revisionen som en kontroll av den dagliga verksamheten. 

Detta har lagt grunden till följande fråga som delvis använts i studier av Blomkvist (2008) och 

Svanström (2008), men framförallt av Collis (2000). 

Hur många ägare har Ert företag? 

Ägare som deltar i den dagliga verksamheten?  

0 1 2 3 4 Fler  

Ägare som inte deltar i den dagliga verksamheten?  

0 1 2 3 4 Fler 

    

Nedanstående påstående ska beröra företagets inställning om revisionens nytta för ägarna och 

är ett uttalande som även Svanström (2008) beprövat. Påståendet ska beröra ägarstrukturen då 

företaget har ägare som inte är verksamma i den dagliga verksamheten. 

Revision gör att företagets ägare får en kontroll av ledningen/styrelsen 

Vi ville få fram om företagets ägare trodde att ägare som inte deltar i den dagliga 

verksamheten hade något behov av revision, varpå vi ställde följande formulering. Denna har 

även använts i tidigare studier av Collis (2000).  

Bedöm vad Ni anser om nedanstående gruppers/individers behov av revision.  

Ägare som ej deltar i dagliga verksamheten 
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4. Kunder och leverantörer 
Genom att ställa nedanstående frågor vill vi fånga om företaget har kunder eller leverantörer 

som påverkar företagets fortlevnad och att företaget på den grund anställer en revisor. För det 

första vill vi veta vilka företag som har viktiga leverantörer eller kunder. Enligt vår tidigare 

definition benämns viktiga intressenter utifrån om dessa påverkar företagets fortsatta 

fortlevnad. Detta har lagt grund till följande frågor. 

Vår största kund kan påverka vår fortsatta överlevnad. 

Vår största leverantör kan påverka vår fortsatta överlevnad. 

För att belysa om dessa kunder och leverantörer påverkar valet har följande påstående 

använts. Dessa påstående har sin bas i tidigare forskning (Svanström, 2008).   

Företagets kunder kan göra ”säkrare” affärer när vi har revisor.  

Företagets leverantörer kan göra ”säkrare” affärer när vi har revisor.  

Tidigare studier (Collis, 2000) har använt följande formulering i sin studie och vi använder 

den för att reda på vad respondenterna ansåg om kunder och leverantörers behov av revision.  

Bedöm vad Ni anser om nedanstående gruppers/individers behov av revision.  

Leverantörer 

Kunder 

 

5. Skatteverket 

Frågorna som följer ska fånga om företagens val av revisor beror på om företaget vill undvika 

skattekontroll. Nedanstående fråga har delvis grundat sig på tidigare forskning (Svanström, 

2008).  

Revision underlättar skattemyndigheternas kontroll 

Ovanstående påstående speglar om företaget anser att revision ger nytta för skatteverket. För 

att även undersöka ifall företaget tror att skattekontroller har ett samband med om företaget 

har revisor eller inte, valde vi att ställa följande påstående. 

Skattekontroller ökar utan revision.  

Vi ville också med stöd från tidigare studier (Collis, 2000) få reda på vad respondenterna 

ansåg om skatteverkets har ett behov av revision.  

Bedöm vad Ni anser om nedanstående gruppers/individers behov av revision.  

Skatteverket 
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6. Erfarenhet 
Då vi vill undersöka ifall tidigare utbildning är relevant för valet att ha revisor vill vi först 

kontrollera ifall nivån på den grundläggande utbildningen hos respondenten har påverkat. 

Denna fråga har även använts i tidigare studier (Svanström, 2008). 

Vad är Er högsta grundläggande utbildning? 
Grundskola (eller likvärdig) Gymnasium Högskola/Universitet Annat 

För att den utbildning respondenten har tagit ska vara relevant för vår frågeställning bör den 

varit inom ämnen relaterade till företag, förvaltning eller till aktiviteter kring företag. Denna 

fråga har även blivit beprövad av tidigare forskning (Collis et al., 2004). 

Har Ni utbildning inom följande ämnen? (flera svarsalternativ är möjliga) 
Företagande, Administration/ förvaltningsämnen  Ämnen relaterade till företagsaktiviteter Inget av ovan 

För att kunna undersöka ifall tidigare yrkeserfarenhet har påverkat valet av revisor valde vi att 

fråga ifall respondenten har praktiskt mottagit kunskap i förvaltning eller ämnen relaterade till 

företagsaktiviteter. Utformningen av denna fråga kommer från Collis et al. (2004). 

Hade Ni praktisk erfarenhet av följande aktiviteter före nuvarande företag?  

Företagande, Administration/ förvaltningsfrågor      Frågor relaterade till företagsaktiviteter Inget av ovan 

 

7. Tillväxt 
För att undersöka om ägarna har planer på att växa har vi valt att ställa nedanstående 

påstående, som även använts i tidigare studier av Svanström (2008).  

Jag ser goda möjligheter till att expandera. 

Flera forskare har funnit att en framgångsrik tillväxt har ett starkt samband med användningen 

av extern rådgivning (Harrington, MacPherson och Lombard, 1991; Bryson, Keeble och 

Wood, 1997; Robson & Bennett, 2000), vilket gjorde att vi ansåg beslutsfattarens åsikt i den 

frågan vara relevant att mäta. Följande påstående är taget direkt från tidigare studie gjord av 

Svanström (2008). 

Revisorn förbättrar mina möjligheter att växa. 

Ett av de främsta skälen till användande av extern rådgivning är att det ska fylla 

kunskapsluckor hos den interna personalen eller i ledningen och företag i tillväxt anses 

uppleva fler sådana (Robson & Bennett, 2000). Ifall företaget har en tillväxttro ansåg vi det 

viktigt att mäta ifall en av anledningarna till revision var just för att det ger företaget viktiga 

kunskaper och lärdomar, varav följande påstående, direkt taget från Svanströms (2008) 

tidigare forskning använts. 

Revision ger företaget viktiga kunskaper och lärdomar.  
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8. Beslutskvalitet 
För att mäta beslutsfattarens uppfattning kring revisionens påverkan på den interna kontrollen 

valde vi att använda de påståenden som Collis et al. (2004) använt i tidigare studier.  

Revision ger en kontroll på den interna bokföringen. 

Enligt flera forskare är ett av revisionens syfte att förbättra kvaliteten på redovisningen vilket 

i sin tur skulle förbättra de interna kontrollerna (Eilifsen & Messier, 2000; Kinney & Martin, 

1994; Wallace, 2004). Detta gjorde att vi ansåg det viktigt att mäta vad beslutsfattarna ansåg 

om revisionens roll på just kvaliteten. Påståendet är fritt översatt från tidigare studier gjorda 

av Collis et al. (2004). 

Revision förbättrar kvaliteten på informationen. 

Då det är viktigt för beslutsfattaren att kunna lita på den information som han/hon får skulle 

det öka incitamenten att använda sig av revision ifall de anser den förbättra trovärdigheten. 

Något som även Collis et al. (2004) ansett i tidigare studier då vi kunnat använda oss av deras 

påstående där beslutsfattarens syn på revision och trovärdighet mäts.  

Revision förbättrar trovärdigheten på informationen. 

Sannolikheten för att finna väsentliga felaktigheter i små företags årsredovisning är hög, mest 

på grund av den inneboende risken och kontrollrisken är sämre (Collis et al., 2004). Ifall de 

interna kontrollerna inte skyddar eller upptäcker fel kan revisorn spela en stor roll för 

företaget. Detta har lagt grunden till kommande påstående som delvis bygger på tidigare 

studier gjord av Svanström (2008) dock omformulerad för att bättre passa vår studie. 

Revision minskar risken för felaktigheter i bokföringen.  

Med stöd från tidigare studier (Collis, 2000) vill vi även se om respondenterna hade ett internt 

behov av revision. 

Bedöm vad Ni anser om nedanstående gruppers/individers behov av revision.  

Ägare som deltar i den dagliga verksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2. Följebrev skickat via e-post till respondenterna.
 

 
 

Hej, 

 

Vi är två studenter som läser tredje året på ekonomikandidatprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

Sedan januari har vi bedrivet en studie om nystartade företag i Halland och deras behov av 

revisor. Ert företag [företagsnamn] har blivit utvalt att medverka. Vi är väldigt angelägna att Ni 

medverkar, för varje svar påverkar vår studies vetenskapliga värde. 

 

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i november 2010. Detta gav möjligheten för 

nystartade företag att själva avgöra om de vill ha revisor eller inte. Studier inom detta område har 

enbart berört hur företag har tänkt agera, men vi har nu möjligheten att fråga Er som har gjort valet. 

Detta gör vår uppsats extra givande och intressant. Vår studie kommer publiceras på Högskolan i 

Halmstads hemsida och önskar Ni den skickad via mail finns möjlighet att lämna Er mailadress i 

enkäten. Det kan vara intressant för Er att se hur andra företag har agerat i valet att ha revisor eller 

inte, samt deras anledningar till respektive beslut.   

 

Enkäten är lätt utformad och tar endast 5-7 minuter att besvara. Den bör besvaras av företagets 

ägare, alternativt någon annan i företaget som är nära involverade i beslut gällande revision.    

 

Vi garanterar att enkätsvaren kommer behandlas konfidentiellt. Ert företag kommer bli 

fullständigt anonymt och inga enskilda svar kan utläsas från helheten. 

 

Det vore tacksamt om Ni besvarade enkäten snarast. Klicka här [survey] för att besvara enkäten. 

 

Har Ni några frågor, är Ni välkomna att höra av er. 

 

Tack på förhand för Ert bidrag och medverkan. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Camilla Blomberg & Jenni Josephson 

Högskolan i Halmstad 

0737018918, 0701516007 

camblo08@student.hh.se, jenjos08@student.hh.se 

 
 

 

mailto:camblo08@student.hh.se
mailto:jenjos08@student.hh.se


 

 
Hej, 

 

För en tid sedan fick Ni en enkät angående nystartade företag. Vi har noterat att vi inte fått in svar från 

Er. Vi är väldigt angelägna att Ni medverkar, för varje svar påverkar vår studies vetenskapliga värde. 

 

Ert företag [företagsnamn] har blivit utvalt att medverka. 

 

Revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i november 2010. Detta gav möjligheten för 

nystartade företag att själva avgöra om de vill ha revisor eller inte. Studier inom detta område har 

enbart berört hur företag har tänkt agera, men vi har nu möjligheten att fråga Er som har gjort valet. 

Detta gör vår uppsats extra givande och intressant. Vår studie kommer publiceras på Högskolan i 

Halmstads hemsida och önskar Ni den skickad via mail finns möjlighet att lämna Er mailadress i 

enkäten. Det kan vara intressant för Er att se hur andra företag har agerat i valet att ha revisor eller 

inte, samt deras anledningar till respektive beslut. 

 

Enkäten är lätt utformad och tar endast 5-7 minuter att besvara. Den bör besvaras av företagets 

ägare, alternativt någon annan i företaget som är nära involverade i beslut gällande revision. 

 

Vi garanterar att enkätsvaren kommer behandlas konfidentiellt. Ert företag kommer bli fullständigt 

anonymt och inga enskilda svar kan utläsas från helheten. 

 

Det vore tacksamt om Ni besvarade enkäten snarast. Klicka här [survey] för att besvara enkäten. 

 

Har Ni några frågor, är Ni välkomna att höra av er. 

 

 

Tack på förhand för Ert bidrag och medverkan. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Camilla Blomberg & Jenni Josephson 

Högskolan i Halmstad 

0737018918, 0701516007 

camblo08@student.hh.se, jenjos08@student.hh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mall vid telefonsamtal. 

 

 

Hej, 

 

Mitt namn är … och jag läser tredje året på ekonomprogrammet på Högskolan i Halmstad.  

Det är så att jag tillsammans med en studiekamrat gör nu en c-uppsats om nystartade 

aktiebolag.  

Stämmer det att jag kommit till …? Är det du som är ägaren? O tar de ekonomiska besluten?  

Går det då bra att jag skickar en enkät till dig, eller vill du att vi tar det över telefonen direkt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3. Enkät.



 

 

 



 

BILAGA 4. Beskrivning av data. 
 
Variabel N Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

REVISION 180 0 1 0,433 0,497 

KREDITGIVARE 172 1 5 2,494 0,991 

ÄGARNAS BEHOV 167 1 5 2,599 0,979 

KUNDER 175 1 5 3,339 0,902 

LEVERANTÖRER 173 1 5 3,436 0,905 

SKATTEVERKET 172 1 5 2,454 0,841 

UTBILDNING 178 1 3 1,944 0,900 

PRAKTISK ERFARENHET 180 0 1 0,183 0,388 

TILLVÄXT 171 1 5 2,517 0,813 

BESLUTSKVALITET 176 1 5 2,31 0,844 

Se tabell 4:5  för en beskrivning av variabler 



 

BILAGA 5. Mann-Whitney test 
 

Oberoende variabler Sig. 

BESLUT 0,000 

TILLVÄXT 0,000 

SKATTEV 0,000 

LEVERANT 0,002 

KUNDER 0,002 

KREDGIV 0,000 

ÄGBEH 0,000 

UTBILDN 0,079 

PRAKTERF 0,510 

FAMFTG 0,178 

 


