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Titel: Varför behåller små aktiebolag revisorn trots att revisionsplikten för dessa är 

avskaffad?  

Bakgrund: Sedan Sverige gick med i den Europeiska Unionen har det skett en anpassning i 

den svenska lagstiftningen. EU har sedan tidigare haft en annorlunda syn på revisionsplikten 

och enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv behöver mindre aktiebolag inte ha revisor. Den svenska 

regeringen anpassade sig till detta år 2010 och som följd behövde små aktiebolag som minst 

uppfyller två av kriterierna på högst 3 000 000 kr i omsättning, högst en balansomslutning på 

1 500 000 kr och högst tre anställda inte längre ha kvar revisorn. Vi anser det intressant att 

studera vilka faktorer som ligger till grund för om små aktiebolag väljer att behålla revisorn 

eller inte. Det har gjorts ett antal studier kring detta område och vi ser en möjlighet till att 

bidra med en fördjupad förståelse kring varför företag väljer att behålla revisorn trots att 

revisionsplikten avskaffats för små aktiebolag. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att förklara varför små aktiebolag behåller revisorn trots 

att revisionsplikten för dessa avskaffats. 

Metod: Vi har i vår studie valt en deduktiv forskningsansats vilket innebär att vi har utgått 

från befintliga teorier inom bolagsstyrning och tidigare forskning inom ämnet. Denna teori har 

därefter använts för att identifiera vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val att behålla 

revisorn och utifrån detta har hypoteser skapats. Vi genomförde därefter en kvantitativ studie 

där data samlades in genom en enkätundersökning där enkätsvaren låg till grund för vår 

analys och resultat i studien.  

Resultat: Av studiens resultat framgår det att företagets storlek mätt i omsättning och 

bolagets ålder har ett signifikant samband med att företagen väljer att behålla revisorn. Vidare 

kommer vi fram till att tre orsaksfaktorer spelar in i valet av att behålla revisorn. Den 

viktigaste är att revisorn minskar risken för felaktigheter för räkenskaperna. 
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Abstract 

Master Thesis in Business Administration 

Authors: Viktor Mellvé and Emil Jönsson 

Supervisor: Anna Stafsudd 

Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin 

Title: Why does small limited liability companies keep their auditor despite that the audit 

requirement is abolished?  

Background: Since Sweden joined the European Union there has been an adaption of the 

Swedish legislation. The EU has for some years had a different take on the audit requirement 

and the fourth company law directive permits smaller limited liability companies to set aside 

their auditor. The Swedish government complied with it in 2010 and in connection with this 

no small limited liability companies in Sweden with two of the following criteria of maximum 

3 000 000 SEK in turnover, a maximum of three employed and a maximum of 1 500 000 SEK 

in assets had to keep their auditor. We find it interesting to study which factors that form the 

basis for the small limited liability company to retain the auditor or not. There have been a 

number of studies on this area, and we see an opportunity to contribute to a deeper 

understanding of why smaller limited liability companies choose to retain the auditor even 

though the audit requirement is abolished for these small limited liability companies. 

Purpose: The purpose of this paper is to explain why small companies retain the auditor even 

though the audit requirements for these are abolished. 

Method: We have in our study selected a deductive research approach, which means that we 

have started from existing theories of corporate governance and previous research on the 

subject. These theories have thereafter been used to identify the factors that affect small 

limited liability companies choice to retain the auditor and based on this, different hypothesis 

has been created. We then carried out a quantitative study in which data were collected 

through a questionnaire survey and the responses have formed the basis for the analysis and 

results of the study. 

Conclusions: The study´s result shows that the size of the company in terms of turnover and 

age has a significant relationship with if the company chooses to retain their auditor. 

Furthermore, we found that three causal factors come into play in the choice of retaining the 

auditor. The most important factor was that the auditor reduces the risk of error in the 

financial statements.  



 

 

 
 

 

- 7 - 

 

Kapitel 1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I inledningskapitlet görs en bakgrundsbeskrivning över hur revisorns roll i samhället 

förändrats fram till idag och vad som ligger bakom den nya lagändringen kring 

revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. Problemdiskussionen inleds vidare med en 

genomgång av tidigare forskningsresultat. Därefter förs det en argumentation kring varför 

det är av intresse att studera vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val att behålla 

revisorn. Detta leder i sin tur fram till problemformuleringen och syftet med att genomföra 

denna uppsats. Slutligen presenteras en disposition av uppsatsen.  

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Ända sedan 1200-talet när köpmännen bedrev sin verksamhet har revisorn funnits då de 

ansågs minska företagets agentkostnader (Watts & Zimmerman, 1983). Agentkostnader är de 

kostnader som uppstår i samband med att principalen finner behov av att kontrollera agenten 

för att denne inte ska agera i eget intresse och på så sätt missgynna företaget (Jensen och 

Meckling, 1976). Under denna tidsperiod var revisionen frivillig och de företag som valde att 

ha revisorn gjorde det eftersom de såg fördelar med denna, bland annat att det tryggade 

företagets räkenskaper och rykte (Watts & Zimmerman, 1983).  

I Sverige har det sedan revisionen reglerades i aktiebolagslagen som stadgades 1895 funnits 

ett krav på att ha en revisor för att granska företagets räkenskaper. Under 1890-talet uppstod 

fler aktiebolag och således en större risk för att felaktigheter uppstår i dessa. En av de stora 

skandaler som inträffade i Sverige var Kreugerkraschen 1932. Denna händelse chockade hela 

världen och var en av orsakerna till att kraven i 1944 års aktiebolagslag skärptes och nu var 

alla börsnoterade företag tvungna att ha en auktoriserad revisor. Förslaget om att förstärka 

revisionen kom 1975 och innebar att samtliga aktiebolag skulle ha en kvalificerad revisor. Till 

en början var det svårt att uppfylla detta krav eftersom det fanns brist på kvalificerade 

revisorer och detta innebar att det var först år 1983 som förslaget realiserades och fördes in i 

aktiebolagslagen. Denna lagändring innebar att samtliga aktiebolag skulle ha minst en 

auktoriserad eller godkänd revisor (Wallerstedt, 2001). 
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År 1995 gick Sverige med i EU och en anpassning till EU:s regelverk var nödvändig (Dewing 

& Russell, 2001). Inom EU fanns en annorlunda syn på revisionsplikt och det framgår i EG:s 

fjärde bolagsdirektiv att det ska tillåtas för mindre aktiebolag att avskaffa revisorn. Tanken 

bakom direktivet var att minska de administrativa kostnaderna och därmed göra de mindre 

företagens konkurrensmöjligheter bättre (Collis et al., 2004). 

Till följd av EG:s direktiv gällande revisionsplikt beslutade den svenska regeringen år 2006 

att tillsätta en utredning i syfte att se över gällande regelverk. I enlighet med EG:s fjärde 

bolagsdirektiv kom regeringen fram till att ändringen leder till minskade administrativa 

bördor för de mindre företagen (prop. 2009/10:204). Slutligen ledde detta fram till att 

revisionsplikten avskaffades för de mindre aktiebolagen och den 1 november 2010 kan 

samtliga aktiebolag som uppfyller minst två av följande kriterier frånsäga sig revisorn (SFS 

2005:551):  

 Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning  

 Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning  

 Högst 3 anställda  

Enligt aktiebolagslagens tredje kapitel (SFS 2005:551) behövs en förändring i 

bolagsordningen om revisorn ska avsättas. En förändring av bolagsordningen fattas på 

bolagsstämman där ägarna är det beslutande organet. Således står ägarna i dessa bolag inför 

ett viktigt beslut till följd av denna lagändring. I debatten kring revisionspliktens råder det 

delade meningar mellan intressenterna, framförallt mellan de interna och externa. Det ligger 

därför i tiden att undersöka vilka faktorer som spelar in i valet om revisorn ska avskaffas eller 

inte (Dagens Industri, 2010).  

Andelen företag som väljer att frånsäga sig revisorn till följd av denna lagändring förändras 

med tiden. I början av 2012 var det i Sverige ca 27 % av de berörda bolagen som valde att inte 

ha kvar revisorn. Däremot visar det sig att nystartade bolag i högre grad tenderar att frånsäga 

sig revisorn, ca 65 %. Skillnaden förklaras oftast genom att det är svårt att förändra något 

direkt och att det oftast tar två till tre år innan lagändringen uppmärksammas för redan 

etablerade företag (PWC, 2012). I övriga Skandinavien har både Norge, Danmark och Finland 

avskaffat revisionsplikten (Frivision, 2011). Danmark var först ut av dessa länder och 

revisionsplikten blev avskaffad redan i Mars 2006. I en undersökning som gjordes ett år 

senare visade det sig att endast 6,4 % av de berörda aktiebolagen avskaffat revisorn där (Grant 
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Thornton, 2013). Vidare är det viktigt att poängtera att en direkt jämförelse mellan länderna är 

svår att göra eftersom förutsättningarna att slopa revisionen ser olika ut i de olika Europeiska 

länderna. I Danmark och Norge är det betydligt fler företag som har möjlighet att avskaffa 

revisionen, medan det i Finland är mindre företag som berörs av lagändringen (Frivision, 

2011). 

    

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige finns det enligt statistiska centralbyrån drygt 350 000 aktiebolag (SCB, 2012). År 

2010 då lagen om frivillig revision för små aktiebolag infördes berörde den cirka 250 000 

aktiebolag vilka nu var tvungna att ta ställning om revisorn skulle behållas eller inte 

(Regeringen, 2010). Som företagare finns det olika mål med att bedriva företag men ett 

vanligt förekommande incitament är att driva det för att maximera residualen det vill säga 

vinsten till ägarna (Donaldson & Preston, 1995; Jansson et al, 2010). Alchian & Demsetz 

(1972) menar att ägarens huvudfunktion är att kontrollera att företaget drivs på ett effektivt 

sätt och uppfylla dess målsättning. Ett sätt att utöva kontroll i företaget är att anlita en revisor 

som säkerställer riktigheten i de finansiella rapporterna (Öhman, 2004). Samtidigt måste 

ägaren väga nyttan mot kostnaden med att ha en revisor och således står ägaren inför ett 

avgörande val som kan påverka företagets resultat (Frivision, 2011).  

När det gäller tidigare forskning kring revisionspliktens avskaffande och vilka faktorer som 

ligger till grund för detta har det framförallt gjorts studier av små aktiebolag i Storbritannien 

och Danmark. I Storbritannien avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag redan 2004 

medan Danmark implementerade de nya reglerna 2006 (Collis et al., 2004; Collis, 2010). 

Collis et al. (2004) menade att det fanns ett stort gap i forskningen kring vilka faktorer som 

spelade in i efterfrågan på revision hos små aktiebolag. De kunde i deras studie identifiera ett 

antal huvudfaktorer som spelade in i valet av frivillig revision för små aktiebolag i 

Storbritannien. Några exempel på dessa var vetskapen om fördelarna med revision, utbildning 

hos ägaren och/eller företagsledning inom företagsekonomi, företagets storlek i förhållande 

till omsättning, agentrelationer mellan olika ägare mätt utifrån att företaget inte var familjeägt 

och agentrelationer mellan ägarna och externa intressenter däribland kreditgivare och banker. 

I en senare studie av Collis (2010) gjordes även en jämförelse med små aktiebolag i Danmark. 

Huvudfaktorerna här var i stor grad desamma som identifierats i Storbritannien och det kan 

således vara av intresse att undersöka hur dessa förhållanden ser ut i Sverige.   
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Sverige var senare ute med att ändra sin lagstiftning kring revisionsplikten för små aktiebolag 

än både exempelvis Storbritannien och Danmark. Detta gör att forskningen kring faktorerna 

som spelar in i valet av revision inte är lika utforskat. Det finns däremot några 

magisteruppsatser som har berört ämnet. I kontrast till vår studie har Hygren & Mothi (2012) i 

sin magisteruppsats en problemformulering som löd ”Varför väljer små aktiebolag bort 

revisorn?”. Deras studie utmynnade framförallt i att större delen av de intervjuade små 

aktiebolagen inte såg nyttan med revisorn och att de endast nöjer sig med att anlita en 

redovisningskonsult då detta är mindre kostsamt. Vidare menar Hygren & Mothi (2012) att 

den stora fördelen med en lagstadgad revision är att det ökar förtroendet hos intressenterna 

som är viktiga för företaget. Den stora nackdelen är däremot kostnaden för revision och att det 

för de mindre företagen kostar cirka 15000 kronor om året att anlita en revisor. I en annan 

magisteruppsats av Carlsson & Pellqvist (2011) undersöktes vilka faktorer som låg bakom 

nyregistrerade aktiebolags val av revision. I deras studie undersöker de således samma bolag 

som vi gör men i kontrast undersöks endast nyregistrerade aktiebolag.  De kom i sitt resultat 

fram till att desto större aktiebolaget är desto större var benägenheten att företaget väljer att 

behålla revisorn. De två angivna magisteruppsatserna pekar på att det finns olika faktorer som 

spelar in i valet av att behålla revisorn eller inte. Med denna forskning som bakgrund ser vi ett 

utrymme att styrka tidigare forskning kring ämnet och att identifiera fler faktorer som 

påverkar företagens val av att behålla revisorn eller inte.  

Mycket av tidigare forskning handlar som nämnts ovan om att väga nyttan mot kostnaden 

med att behålla revisorn eller inte och det är därför av stor vikt att undersöka vilka faktorer 

som påverkar detta. Vidare är det av stor vikt att veta vilka fördelar det finns med att behålla 

revisorn. Inom bolagsstyrningen beskrivs revisorns roll som viktig och dess huvudsakliga 

uppgift är att på ett trovärdigt och tillförlitligt sätt trygga den information som finns 

tillgänglig på marknaden. Detta uppnås genom att revisorn granskar den information som 

företaget lämnar i sina finansiella rapporter. För att revisorn ska kunna skapa en trovärdighet i 

sin granskning måste det finnas ett ömsesidigt förtroende för dessa i samhället. Detta 

förtroende kan exempelvis skapas genom välutbildade revisorer och att deras oberoende 

säkerställs (Jansson et al., 2010; Coffee, 2005). 

Detta förtroende blir viktigt då det i samhället och på marknaden finns ett stort antal 

intressenter och dessa är i behov av att informationen i företagens räkenskaper är tillförlitlig 

(Freeman & Reed, 1983). Exempelvis är banker och kreditgivare i stort behov av att kunna 
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lita på att informationen kring företagens räkenskaper är tillförlitlig då de står för en 

betydande risk när de lånar ut kapital. Detta skulle således kunna innebära att om företag 

väljer att avskaffa revisorn blir det svårare att få lån (Lapavitsas, 2007). Detta resonemang 

styrker även Lennox et al. (2011) som i sin studie lagt fokus på mindre brittiska aktiebolag. 

Lennox et al. (2011) menar likt Lapavitsas (2007) att företag som valt att ha kvar revisorn 

också får ett högre kreditbetyg. Ett annat exempel på en intressent som har ett stort behov av 

att ett korrekt resultat redovisas i företagens räkenskaper är Skatteverket. Utan revisorn som 

kontrollfunktion finns risken att företagen använder otillåtna medel i redovisningen för att 

exempelvis manipulera resultatet och således betala mindre skatt. Att betala mindre skatt är 

således fördelaktigt för företaget eftersom det förbättrar deras resultat (Coffee, 2005; Thorell 

& Norberg 2005). Detta argumenterar således för att ha kvar revisorn i företaget och att det 

leder till ett intressant problem för att se i vilken grad denna faktor spelar in i valet av att 

behålla revisorn.  

Det är inte bara intressenterna som är beroende av att revisorn granskar räkenskaperna och 

gör informationen tillförlitlig. Agentteorin beskriver att människan antas agera i egenintresse 

och det kan innebära att principalens intresse inte stämmer överrens med agenternas intresse. 

Principalen (ägaren) är den part som vill ha något utfört och ger uppdraget till agenten för att 

få det gjort. Tillförlitlig information kan således även göra övervakningen av agenten enklare 

för principalen och genom att informationsflödet blir säkrare kan revisorn bidra med att 

agentkostnaderna reduceras. (Jensen & Meckling, 1976; Fama 1980) Den agentproblematik 

som uppstår ser sannolikt annorlunda ut i de företag som berörs av lagändringen kring 

revisionsplikt. De små företagen karaktäriseras av ett koncentrerat ägande med ett fåtal 

anställda och ibland enmansföretag. Enligt Demsetz & Lehn (1985) spelar kontrollägaren en 

stor roll för företagets kontrollfunktion och är således av stor betydelse för företaget. Desto 

mindre företaget är desto enklare är det för principalen att övervaka agenten. Företagen kan 

till och med vara så små att principalen och agenten är samma person vilket gör att företagets 

storlek är en intressant faktor som kan påverka valet av att behålla revisorn (Collis et al., 

2004).  

Synvinklarna och orsakerna på varför företagen ska behålla revisorn är många och detta leder 

till att det kan vara svårt för företaget att veta med exakthet vad revisorn faktiskt tillför. Detta 

beteende kan liknas med vad Lee et al. (2009) benämner ”revisionens förväntansgap” vilket 

innebär att en stor del av allmänheten har svårt att förstå vad revisionen har för betydelse. En 



 

 

 
 

 

- 12 - 

 

orsak till varför det kan uppstå en oförståelse kan som Lee et al. (2009) och Collis et al. 

(2004) beskriver basera sig på okunskap inom området. Om vetskapen är bristfällig kan detta 

leda till att de väljer bort revisorn på orsaker som saknar grund. Då revision leder till att höja 

kvalitén på företagets rapporter borde det logiskt innebära att företag som har vetskapen om 

detta och som har tillväxtpotential behåller revisorn då de ser nyttan med denna. Det är 

således av intresse att se hur utbildning och kunskapsnivå hos de små aktiebolagen spelar in i 

valet av att behålla revision eller inte.  

Sammanfattningsvis beskriver tidigare forskning inom bolagsstyrning att det finns ett flertal 

anledningar till att företaget skall behålla revisorn eftersom det medför ett antal fördelar. 

Samtidigt visar tidigare forskning på att kostnaderna för revision är relativt höga, speciellt för 

små aktiebolag. Att väga fördelarna mot nackdelarna är ett av problemen som ligger till grund 

för att det är intressant att forska vidare i ämnet kring revisionsplikten. Det är även av intresse 

att veta vad som faktiskt påverkar företagens val att behålla revision med tanke på att det 

ständigt förs en debatt i Europa om vilka för och nackdelar det finns med att behålla revisorn 

och vad det faktiskt får för påverkan på samhället. Precis som Dewing & Russell (2001) 

beskriver är den gemensamma ståndpunkten för att få en effektivare marknad att öppenheten 

och jämförbarheten av den finansiella informationen ökar. Detta är ett av flera exempel på 

mål inom EU som gör det intressant att titta på vilka faktorer som ligger till grund för 

företagens val av att behålla revisorn. Även åtagandet att det tar två till tre år att påvisa vilka 

följder lagändringen fått gör att det ligger i tiden att undersöka detta problem (Grant 

Thornton, 2013).  

Till skillnad från tidigare forskning (Hygren & Mothi, 2012; Carlsson & Pellqvist, 2011) 

kommer vi att använda oss av ett bredare urval av teorier och skapa en djupare förståelse 

kring varför små aktiebolag väljer att behålla revisorn. Till skillnad från Carlsson & Pellqvist 

(2011) har vi i vår studie även valt att analysera samtliga företag som är inom ramarna för 

frivillig revision. Vår studie har även genomförts några år efter lagändringen vilket ger en 

bättre bild över hur företagen valt att förhålla sig till denna. Slutligen har även 

utgångspunkten med bredare teorier lett till att vi även fokuserar på att undersöka 

orsaksfaktorer som företagen själva lyfter fram och kan förklara vad som spelar in i valet att 

behålla revisorn.  
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1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer spelar in i valet att behålla revisorn i små aktiebolag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara varför små aktiebolag behåller revisorn trots att 

revisionsplikten för dessa avskaffats. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 – Inledning 

I inledningskapitlet görs först en bakgrundsbeskrivning över hur revisorns roll i samhället har 

förändrats fram till idag och vad som ligger bakom den nya lagändringen kring 

revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige. Vidare förs en problemdiskussion som leder 

fram till problemformulering och syfte.  

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet presenteras valda metodansatser. Anledningen till detta är för att beskriva de 

teoretiska utgångspunkter och de metoder som använts i genomförandet av vår uppsats. 

Dessutom kommer vi argumentera och motivera varför vi valt att använda dessa.  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I kapitlet för den teoretiska referensramen kommer vi inleda med att beskriva olika 

bolagsstyrningsteorier och varför bolagsstyrning är viktigt. Utifrån dessa teoretiska synsätt 

kommer vi beskriva revisorns roll och vad denna enligt teorin har för nytta. Utifrån dessa 

teorier i kombination med tidigare forskning inom revisionspliktens avskaffande förs en 

argumentation som leder fram till våra hypoteser. Dessa hypoteser ligger till grund för 

studiens empiriska undersökning.  

Kapitel 4 – Empirisk Metod 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis argumentera för och presentera vårt val av 

undersökningsmetod och undersökningsdesign. Utifrån denna argumentation har vi valt en 

kvantitativ undersökningsmetod och en tvärsnittsdesign. Vidare kommer vi att presentera hur 

insamlingen av det empiriska materialet görs och hur urvalet har tagits fram. Dessutom 

kommer en operationalisering av variablerna att genomföras. 

Kapitel 5 – Empirisk analys 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis presentera vårt empiriska material genom diagram och 

tabeller. Vidare genomförs en statistisk analys av det empiriska materialet för att slutligen 

presentera om respektive hypotes falsifieras eller förkastas. 

Kapitel 6 – Slutsats 

I slutsatsen presenteras de resultat som framkommit i studien, studiens implikationer och 

förslag till framtida forskning inom området.   
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Kapitel 2. Metod 

___________________________________________________________________________ 

I metodkapitlet presenteras valda metodansatser i syfte att beskriva teoretiska utgångspunkter 

och de metoder som använts i genomförandet av vår uppsats. Därtill kommer vi att 

argumentera och motivera varför vi valt att använda dessa metoder. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Genom att utgå från olika teorier inom bolagsstyrning och tidigare forskning rörande faktorer 

som påverkar små aktiebolags val att behålla revisorn vill vi kunna utöka den befintliga 

forskningen kring den avskaffade revisionsplikten och vilka faktorer som spelar in i valet att 

behålla revisorn. Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att lyfta fram olika 

bolagsstyrningsperspektivs idéer om revisorns fördelar och nackdelar samt faktorer som 

tidigare forskning kommit fram till påverkar valet av att behålla revisorn. Utifrån denna teori 

har vi sedan härlett hypoteser som empiriskt testas på ett sätt att det går att härleda resultaten 

till teoretiska slutsatser.  

2.2 Forskningsansats – relationen mellan teori och empiri 

Syftet med denna uppsats är att förklara varför små aktiebolag behåller revisorn trots att 

revisionsplikten för dessa har avskaffats. För det första finns det tidigare forskning som lyft 

fram olika bolagsstyrningsperspektiv som bland annat beskriver hur revisorns roll påverkar 

företaget och för det andra finns det den som undersökt hur olika faktorer påverkar valet av att 

behålla revisorn. Bryman & Bell (2005) beskriver att en forskningsansats som utgår från 

befintlig kunskap och teori som används för att härleda hypoteser kallas för deduktiv 

forskningsansats. Då vårt mål är att härleda hypoteser från befintliga teorier och tidigare 

forskning använder vi oss av den deduktiva ansatsen. Precis som beskrevs ovan härleder vi 

hypoteser från befintliga bolagsstyrningsteorier däribland agentteorin, intressentteorin, 

resursberoendeteorin och institutionell teori (Ax et al., 2009; Coffee, 2005; Fama 1980; 

Freeman & Reed, 1983; Francis & Wilson, 1988; Hedlund, 2007; Hillman & Dalziel 2003; 

Jansson et al., 2010; Jensen & Meckling, 1976; Law, 2011; Lennox & Pittman, 2011; Pfeffer 

& Salancik, 1978; Scott 1994; Watts & Zimmerman, 1983; Öhman, 2004) Vi kommer även 

härleda hypoteser från tidigare forskning kring ämnet för att undersöka hur interna och 
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externa faktorer för företagen (exempelvis bransch, storlek och företagets ålder) påverkar 

valet av att behålla revisorn (Carlsson & Pellqvist, 2011; Chow, 1982; Collis et al, 2004; 

Collis, 2010; Hygren & Mothi, 2012; Knechel et al. 2008) Det empiriska materialet kommer 

därefter att analyseras för att jämföra med de teoretiska utgångspunkterna. Detta är ytterligare 

ett argument för att den deduktiva ansatsen är lämplig för vår uppsats.  

Det finns både för och nackdelar med en deduktiv ansats. En fördel med denna är att det blir 

lättare att förhålla sig objektiv eftersom vi utgår från befintliga teorier. Vid en induktiv ansats 

är det således lättare att lägga egna värderingar i observationerna vilket skulle påverka 

resultaten negativt (Jacobsen, 2002). En nackdel med deduktiv ansats är att vid 

informationssökning tenderar vi att fokusera på den teori som uppfyller det vi anser kunna 

påverka valet av revisor och att således viktiga teorier utelämnas. Det finns även en risk att vi 

under litteraturgenomgången inte hittar all befintlig information kring forskningsämnet. 

Slutligen finns även en risk att det finns teorier som inte framkommer av tidigare forskning 

vilket vi är medvetna om i valet av forskningsansats (Jacobsen, 2002; Bryman & Bell, 2005). 

För att minska denna risk genomför vi en pilotstudie i form av ett antal intervjuer med 

företagare för att få en indikation på vilka faktorer som spelar in i valet att behålla revisorn 

samt se till att ingen ny teori uppkommer kring de påverkande faktorerna i vår uppsats.  

Ett alternativ till deduktiv ansats hade varit en induktiv ansats. Enligt Bryman & Bell (2005) 

innebär denna forskningsansats observationer hämtade från verkligheten och utifrån dessa 

observationer skapa teorier. Utifrån observationerna skapas hypoteser som empiriskt testas för 

att komma fram till ett resultat. Vi anser det mindre lämpligt att använda oss av en induktiv 

ansats eftersom det finns ett utbud av teorier och tidigare forskning kring vårt ämne. 

Ytterligare ett argument för att det är svårt att skapa nya teorier är. Det kan således på grund 

av att det finns befintlig teori vara problematiskt att upptäcka nya observationer och det blir 

därför bättre att utgå från denna för att härleda hypoteserna som testas.  

2.3 Vetenskaplig utgångspunkt 

När det gäller val av vetenskaplig utgångspunkt finns positivism och hermeneutik att tillgå. 

Att välja rätt mellan dessa är viktigt eftersom de skapar en förståelse och en kunskap av 

verkligheten på olika sätt (Jacobsen, 2002). Bryman & Bell (2005) beskriver positivism som 

naturvetenskapliga studier av den sociala verkligheten och när dessa studier läggs ihop 

förklaras verkligheten. Positivism skall vara objektiv och inte påverkas av människors 
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uppfattningar (Jacobsen, 2002). Detta är en av fördelarna med deduktiv ansats och oftast 

förknippas denna med positivism (Bryman & Bell, 2005). Då vi i denna uppsats har syftet att 

förklara varför små företag väljer att behålla revisorn trots att revisionsplikten avskaffats ur en 

objektiv synvinkel vill vi förklara verkligheten. Således är det positivism vi använder som 

vetenskaplig utgångspunkt.  

Alternativet till positivism hade som tidigare nämnts varit hermeneutik. Hermeneutiska 

utgångspunkten handlar om att skapa en förståelse för verkligheten och utgår från att det är 

människan som har skapat sig en verklighet (Jacobsen, 2002). Istället för att studera den 

sociala verkligheten skapas en verklighet som grundar sig i att undersöka hur människan 

uppfattar den (Jacobsen, 2002). Vi anser att den hermeneutiska utgångspunkten inte är 

lämplig för vår uppsats eftersom vårt syfte inte är att skapa en förståelse utifrån människors 

uppfattningar, utan vi vill skapa en förklaring av verkligheten kring varför små företag väljer 

att behålla revisorn. Precis som Jacobsen (2002) beskriver innebär positivismen som 

förhållningssätt att andra forskare kan uppnå samma resultat som oss vid en liknande studie. 

Detta leder således till att våra resultat av denna uppsats är generaliserbara på verkligheten.  

  



 

 

 
 

 

- 18 - 

 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

I kapitlet teoretisk referensram kommer vi inleda med att beskriva olika 

bolagsstyrningsteorier och varför bolagsstyrning är viktigt. Vidare kommer vi utifrån dessa 

teoretiska synsätt beskriva revisorns roll och vad denna enligt teorin har för nytta. Utifrån 

dessa teorier i kombination med tidigare forskning inom revisionspliktens avskaffande förs en 

argumentation som leder fram till våra hypoteser. Dessa hypoteser ligger sedan till grund för 

uppsatsens empiriska undersökning. 

___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna uppsats är att förklara varför små aktiebolag behåller revisorn trots att 

revisionsplikten för dessa har avskaffats. För att kunna uppfylla detta syfte ligger det i intresse 

att först förstå hur bolagsstyrning blivit allt viktigare för företag i dagens samhälle. 

Bolagsstyrning handlar kortfattat om hur styrningen av företag ska hanteras. Hur denna 

styrning ska hanteras är i varje enskilt fall inte självklart och den beskrivs oftast på olika sätt 

utifrån olika bolagsstyrningsteorier. Genom att belysa några av de största teorierna inom 

bolagsstyrning och sedan applicera dessa för att förklara revisorns roll, lägger vi grunden till 

en bättre förståelse för uppsatsens syfte. De teorier som vi valt att lyfta fram är agentteorin, 

intressentteorin, resursberoendeteorin och institutionell teori.  

Huvudorsaken till att vi valt att ha teorier inom bolagsstyrning som grundpelare för vår studie 

grundar sig i tidigare forskning inom ämnet. Precis som beskrivits tidigare har forskning i 

Storbritannien och Danmark kommit fram till resultat som härstammar från revisorns roll, 

framförallt utifrån agentteorin och intressentteorin (Collis et al., 2004; Collis, 2010). I deras 

resultat lyftes fram ett antal huvudorsaker som påverkade små aktiebolags val att behålla 

revisorn. Några av dessa orsaker var företagets storlek, ekonomisk utbildning och 

agentrelationer som framförallt var knutna till externa intressenter. Resultaten från dessa 

studier har inspirerat oss att från ett bredare bolagsstyrningsperspektiv undersöka vilka 

faktorer som påverkar svenska aktiebolags val att behålla revisorn.  

I kombination med detta har inspiration till vår teoretiska referensram inhämtats från den 

relativt begränsade svenska forskningen på detta område. Hygren & Mothi (2012) och 

Carlsson & Pellqvist (2011) har i sina magisteruppsatser som varit inne på området och de har 

kommit fram till ett antal slutsatser. Hygren & Mothis (2012) huvudsakliga fokus i att förklara 
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varför företag väljer bort revisionsplikten och deras huvudsakliga orsak var att det var 

kostsamt för små aktiebolag. De kom även fram till att den stora fördelen med revision var att 

förtroendet från intressenterna ökar. Carlsson & Pellqvist (2011) kom fram till att bolagets 

storlek var en huvudfaktor och det visade sig att större företag var mer benägna att behålla 

revisorn än små företag. Däremot fann de inga kopplingar mellan att bransch och geografiskt 

säte påverkar valet av att behålla revisorn.  

Med tidigare forskning som utgångspunkt har vi identifierat att det finns brister i denna och 

att det är av stor vikt att vidare undersöka varför företagen väljer att behålla revisorn. Den 

huvudsakliga fokusen i vår studie har varit att ytterligare utforska vilka faktorer som ligger till 

grund för att företagen väljer att behålla. Dessa argument grundar sig som tidigare nämnts i 

bolagsstyrningens beskrivning av revisorns roll och genom att titta på fyra 

bolagsstyrningsperspektiv ger vi ett bidrag till den tidigare forskningen. Tillsammans med 

detta är det även av intresse att undersöka vilka variabler i företaget som antas ha koppling till 

deras val av att behålla revisorn.  

Den kommande argumentationen tar sin utgångspunkt i de bolagstyrningsteorier vi nyss 

nämnt och utmynnar i ett antal hypoteser som ska utgöra underlaget för vad som empiriskt ska 

testas i denna studie. Hypoteserna kommer att vara av två slag. Den första typen av hypoteser 

kallar vi för ”företagshypoteser” (Hypotes F) och den andra typen av hypoteser kallar vi för 

”argumentshypoteser” (Hypotes A). Skillnaden mellan dessa är att företagshypoteserna 

kommer att undersöka faktisk data hos företaget och hur skillnader i denna påverkar 

företagets val av revisor. Argumentshypoteserna kommer att undersöka vilka 

orsaker/argument respondenten anser ha påverkat valet av att behålla revisorn i företaget. 

Hypoteserna som genereras i den teoretiska referensramen kommer slutligen sammanfattas i 

en modell.  

3.1 Agentteorin 

Agentteorin beskrivs ofta som den äldsta och vanligaste teorin inom 

bolagsstyrningsforskning. Den har sin utgångspunkt inom kontraktsteorierna där mänskliga 

relationer inom ett företag ses som uppbyggda av olika former av kontrakt där parterna bidrar 

med olika produktionsfaktorer. Exempel på dessa parter är kunder, leverantörer, anställda och 

ägare. Dessa parter blir således belönade utifrån sina insatser i företaget. Risken som 
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utmynnar från denna teori är att någon part inte fullföljer sin del av kontraktet vilket leder till 

att företaget missgynnas (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1983; Jansson et al., 2010). 

Utgångspunkten i agentteorin är att aktörerna antas vara rationella och nyttomaximerande, det 

vill säga att individer har ett opportunistiskt synsätt och arbetar för sitt eget bästa (Fama, 

1980; Jansson et al., 2010). I agentteorin går det att urskilja en kontraktsrelation där en eller 

flera individer även kallade principaler anlitar en annan individ benämnd agent för att utföra 

ett uppdrag för principalens räkning. Ett vanligt kontrakt mellan principal och agent är 

relationen mellan företagets ägare och företagsledningen. I denna relation låter principalen en 

annan part utföra uppdrag och detta leder till en separation mellan ägande och kontroll. Då 

teorin slår fast att individerna är nyttomaximerande finns det risk för att agenten inte handlar i 

enlighet med vad principalen från början uppmanat. Agenten sitter oftast på värdefull 

information som inte principalen gör vilket leder till att det uppstår informationsasymmetri 

mellan dessa parter. I samband med att agenten handlar utanför sitt uppdrag uppstår det 

kostnader som teorin benämner agentkostnader. Agentkostnader är de kostnader som uppstår i 

samband med att principalen finner behov av att kontrollera agenten för att denne inte ska 

agera i eget intresse och på så sätt missgynna företaget (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 

1976).  

Det går således att konstatera att enligt agentteorin är det övervakning av kontrakten som är 

det centrala och att tillförlitlig övervakning minskar informationsassymmetrin som kan leda 

till agentkostnader för företaget (Fama, 1980; Jensen & Meckling, 1976; Jansson et al., 2010). 

Revisorns roll beskrivs ofta utifrån agentteoretiska termer. Öhman (2004) beskriver en modell 

över revisorns position inom bolagsstyrningen. Denna modell består av de som är 

redovisningsskyldiga (agenten) och de som är redovisningsberättigade (principalen). Den 

finansiella informationen som flödar mellan dessa parter ska granskas och det är här revisorns 

roll blir viktig. Revisorn skall enligt Öhman (2004) förmedla och kontrollera att den 

informationen som levereras är korrekt. Även Coffee (2005) beskriver revisorn som en extern 

övervakare som ska säkerställa trovärdigheten i de finansiella rapporterna. Genom att revisorn 

gör en oberoende granskning av företagets räkenskaper minskar det också 

informationsassymmetrin som ofta är en av orsakerna till att agentkostnader uppstår.  

Om således agentteorin är utgångspunkten för undersökningen i valet av att behålla revisorn 

eller inte är detta en problematik som uppstår i samtliga företag. Det klassiska argumentet för 

att ha kvar revisorn utifrån agentteorin är att det minskar informationsassymmetrin vilket 
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leder till en högre kvalité och trovärdighet i rapporteringen både vad gäller kommunikationen 

mellan ledningen och utomstående samt agentrelationer mellan ledning och underordnade 

(Francis & Wilson, 1988). Således är revisorn ett sätt för företagen att minska 

informationsasymmetrin och självmaximerande beteenden hos agenter när separation från 

ägande och kontroll föreligger (Jensen & Meckling, 1976; Watts & Zimmerman, 1983). 

A1: Företag tenderar att behålla revisorn för att det minskar risken för felaktigheter i 

räkenskaperna.   

Enligt agentteorin beskrivs revisorn som en utomstående part som säkerställer informationen i 

de finansiella rapporterna vilket minskar informationsassymmetrin. Den intressanta frågan är 

vad detta innebär för företaget i praktiken. Power (2007) beskriver hur företagen har blivit allt 

mer komplexa och utsätts för allt fler risker. Detta har lett till att intern kontroll har blivit ännu 

viktigare i arbetet för att öka effektiviteten i företaget. Power (2007) belyser även hur olika 

ramverk har tagits fram för att hjälpa företagen med den interna kontrollen. Något av det 

viktigaste för att kunna utföra en bra intern kontroll i företaget handlar om att skapa 

förutsättningar för ett gott informationsflöde och att informationen som ges ut är korrekt. 

Precis som beskrivits tidigare skulle revisorns roll i detta avseende bli positiv och ett 

argument för att behålla revisorn är att den förbättrar den interna kontrollen i företaget.   

A2: Företag tenderar att behålla revisorn för att det ökar den interna kontrollen. 

Även Chow (1982) argumenterar för att företagen blivit allt mer komplexa i dagens samhälle 

vilket leder till att efterfrågan på revision ökar. Ett företag som har en hög komplexitet och 

där kontrakten är betydligt mer svårövervakade skulle kunna leda till att viljan av att behålla 

revisorn ökar. Även Collis et al. (2004) beskriver fördelarna med revisor i företaget utifrån ett 

agentteoretiskt perspektiv. De menar framförallt att informationens kvalité ökar i de 

finansiella rapporterna vilket underlättar för principalen att övervaka kontrakten som finns 

inom företaget. Detta leder i sin tur till den logiska slutsatsen att företag som vill utvecklas 

och bli mer framgångsrika tenderar att behålla revisorn. Bättre utvecklingsmöjligheter kan 

ligga till grund för företagets framtida tillväxt och på så sätt kan företaget uppnå en högre 

lönsamhet.  

A3: Företag tenderar att behålla revisorn för att revision ökar utvecklingsmöjligheterna.  
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3.2 Intressentteorin & Intressentmodellen 

För att bättre förstå olika företags beteenden är det viktigt att förstå innebörden av 

intressentteorin vilken kortfattat kan beskrivas som samspelet mellan företaget och dess 

intressenter. Företaget måste se till att alla intressenters behov tillfredställs samtidigt som 

företagets mål uppnås (Freeman & Reed, 1983). 

Intressentteorin går att dela in i två delar. Den ena beskriver vilka som är företagets 

intressenter samt vilket intresse dem har gentemot företaget. Exempel på intressenter är 

kunder, leverantörer, banker och aktieägare. Leverantörer förser företaget med varor och 

företaget gör betalningar till leverantörerna, kunder gör betalningar till företaget mot att dem 

får varor tillbaka, banker lånar ut pengar till företaget mot att företaget löpande betalar ränta 

på lånet och aktieägare står för en kapitalinsats i företaget mot att dem i framtiden får 

eventuell avkastning. Den andra delen i intressentteorin karaktäriseras av att vara normativ det 

vill säga den beskriver hur företaget bör bete gentemot sina intressenter (Freeman & Reed, 

1983; Law, 2011; Jansson et al. 2010). 

Intressentteorins utgångspunkter går bättre att förklaras i vad litteraturen benämner 

intressentmodellen. Ett av målen som denna modell har är att skapa stabila förhållanden i 

företagets omgivning och för att senare bidra med en ekonomisk vinst för företaget. Företaget 

har som ovan beskrivits en relation till sina intressenter och det skapas ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan dessa parter då det exempelvis utbyts information, tjänster och 

produkter. Intressentmodellen har vidare som mål att företaget ur en normativ synvinkel ska 

uppfylla alla intressenters krav samtidigt som företaget uppfyller sina egna mål. Det kan 

därför finnas incitament hos ledningen att ibland behöva kompromissa för att möta 

intressenternas krav (Ax et al., 2009). 

Ett sätt att bidra till att intressenter känner sig trygga, i det företag de är aktiva i, är revision i 

detta avseende viktigt. Lennox & Pittman (2011) och (Lapavitsas, 2007) menar att 

kreditbetyget det vill säga det som ligger till underlag för hur mycket pengar en bank är villig 

att låna ut till en specifik ränta höjs i samband med att en revisor finns i företaget. Även Collis 

(2010) pekar på vikten med revision utifrån att intressenterna efterfrågar det. I Danmark visar 

Collis (2010) studie att det är banker och kreditgivare som har störst påverkan på företags val 

av revisor medan det i England visade sig vara leverantörer och kreditgivare. Att banker och 



 

 

 
 

 

- 23 - 

 

kreditgivare är viktiga intressenter kan bero på att det för företagen är viktigt att kunna få 

banklån för att kunna finansiera sin verksamhet.  

Genom att granska företagets räkenskaper och göra ett oberoende utlåtanden skapar detta en 

bild för banker att företaget agerar seriöst. Enligt Watts & Zimmerman (1983) är den 

oberoende revisionen en övervakningsaktivitet som ökar företagsvärde vilket i sin tur ökar 

förtroendet och intresset hos företagets intressenter, en slutsats de drar utifrån en 

undersökning av hur den oberoende revisionen har utvecklats. Med intressentteorin som 

utgångspunkt kan det således konstatera att relationen mellan intressenterna stärks med att 

behålla revisorn och eftersom samtliga intressenter är viktiga är det som nämnts ovan ett 

starkt argument för företagen att behålla revisorn.  

A4: Företag tenderar att behålla revisorn för att öka möjligheten till banklån.  

A5: Företag tenderar att behålla revisorn för att starka intressenter kräver det.  

3.3 Resursberoendeteorin 

Resursberoendeteorin beskrivs ofta utifrån att företagen är beroende av samhället och dess 

funktioner. Utgångspunkten i resursberoendeteorin handlar således om att företagets mål är 

överlevnad och för att överleva är företaget beroende av resurser. Utifrån detta måste 

företagen kartlägga vilka resurser som är viktigast och försäkra sig om att dessa finns 

tillgängliga (Pfeffer & Salancik, 1978). 

Vad som är resurser i ett företag kan skilja sig markant i olika fall. Ett exempel på en resurs 

inom företaget kan vara att genom en god relation med sin leverantör upprätthålls gör att 

företaget får det lättare att ha tillgång till råmaterial och produktionsmöjligheterna blir 

tryggare. Alltså kan goda relationer med intressenterna ses som en viktig resurs för att 

förbättra företagets möjligheter till överlevnad (Jansson et al. 2010). 

Ett annat exempel på en resurs är att styrelsen i ett företag har det övergripande ansvaret för 

att övervakningen sker på bästa möjliga sätt. Hillman & Dalziel (2003) menar att denna 

övervakning blir effektivast om styrelsen har tillgång till rätt resurser vilket författaren väljer 

att kalla "styrelsekapitalet". Till styrelsekapitalet räknas bland annat humankapital, erfarenhet 

och expertis. Genom att dessa faktorer påverkar företagets prestation och ökar möjligheterna 

till överlevnad kan således styrelsen ses som en resurs i företaget.  
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Problemet med att beskriva styrelser och dess funktion i ett företag som en resurs stämmer 

inte riktigt lika bra överens i små företag. Ofta består små företag av ett färre antal 

styrelsemedlemmar och i de flesta fall är det ägarna som sitter med i styrelsen (Neville, 2011). 

Detta innebär att styrelsekapitalet i små företag är mindre än i större företag. Detta skulle 

kunna innebära att små företag är i större behov av att en utomstående revisor fungerar likt en 

resurs som tillför den kunskap som styrelsen inte har.  

Med resursberoendeteorins utgångspunkter, där huvudmålet inom företaget är överlevnad 

med hjälp av övervakning av företagets resurser, går det att argumentera för att även revisorn 

kan ses som en resurs i företaget. Exempelvis kan revisorn genom att öka trovärdigheten i de 

finansiella rapporterna minska informationsassymmetrin till utomstående intressenter som 

förser företaget med viktiga resurser. Revisorn kan även fungera som en resurs genom sin 

utbildning och kompetens vilket ökar företagets möjlighet att överleva då den bland annat 

granskar företagets räkenskaper (Pfeffer & Salancik, 1978; Watts & Zimmerman, 1983). 

Detta argumenterar för att företagen skulle tendera att behålla revisorn eftersom att denna ses 

som en resurs i företaget.  

A6: Företag tenderar att behålla revisorn då denna ses som en resurs i företaget.  

3.4 Institutionell teori 

För att förstå institutionell teori är det först viktigt att förklara vad en institution är. Scott 

(1994) menar att en institution är kognitiva, normativa och regulativa strukturer och 

aktiviteter som upprätthåller en stabilitet och mening för det sociala beteendet i samhället. Då 

denna struktur i samhället kan upprätthållas genom institutioner av olika slag beskrivs den av 

tre grundpelare. Den första pelaren handlar om regulativa företeelser. Dessa kan exemplifieras 

med lagar och regleringar som formar samhället. Den andra pelaren handlar om normativa 

företeelser vilket exemplifieras med att normer och värderingar finns i samhället för hur vi 

ska handla i olika situationer. Den tredje pelaren handlar om kognitiva företeelser vilket 

innebär att vi människor genom kultur och lika tankesätt skapat en gemensam förståelse av 

verkligheten och hur vi ska agera i samhället. Dessa olika typer av företeelser i samhället kan 

alltså beskriva hur olika institutioner ser ut och hur dessa i sin tur påverkar hur vårt samhälle 

ser ut. (Scott, 1994; Hedlund, 2007) 

Med denna bakgrund kan således institutionell teori beskrivas som en teori som används för 

att förklara den stabilitet och förändring som finns i samhället. Genom institutionerna i 
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samhället skapas dessa ramar för hur människor ska agera och integrera med varandra. 

Institutionell teori skiljer sig något från tidigare beskrivna teorier men används även inom 

bolagsstyrning, framförallt för att beskriva hur företag agerar i samhället och vad som 

påverkar deras beteende (Hedlund, 2007). Ett grundbegrepp inom denna teori är legitimitet 

och i företagens fall är det detta som vill uppnås. Att uppnå legitimitet innebär att företaget 

förhåller sig till samhällets normer och regler för att på så sätt bli accepterade. (Scott, 1994; 

Jansson et al., 2010). 

En annan teori som ofta beskrivs under institutionell teori är att företag tenderar att härma 

andra företag, ofta de som är framgångsrika vilket kallas för mimetisk isomorfism (DiMaggio 

& Powell, 1983). Isomorfism används oftast av företag för att de är osäkra i sitt 

beslutsfattande och därför utgår dem ifrån hur andra bolag gör i den berörda frågan (Hedlund, 

2007). Sett till dagens framgångsrika företag med hög lönsamhet är de tvungna att ha kvar 

revisorn enligt lag. Detta skulle kunna innebära att på grund av att dessa företag har revisor 

tenderar mindre företag att härma dessa och således behålla revisorn. Detta leder fram till 

följande hypotes:  

A7: Företag tenderar att behålla revisorn för att andra företag har revisor.  

3.5 Faktorer härledda från tidigare forskning 

För att få ett bredare perspektiv på vår studie är det intressant att se vilka faktorer tidigare 

forskning kommit fram till som påverkar valet av att behålla revisorn. Med denna 

utgångspunkt kan vi således härleda ytterligare ett antal faktorer som i vår studie ska 

undersökas.  

3.5.1 Företagets storlek och ägarkoncentration 

Forskningen kring revision har påvisat att det finns ett stort antal variabler som påverkar valet 

av att behålla revisorn eller inte. Företagets storlek är en av dem vilket kan ses som ett 

omfattande begrepp som kan delas in i många olika delar, bland annat i företagets omsättning, 

antal anställda och storleken på företagets aktiekapital. 

Som tidigare beskrivits av Collis et al. (2004) spelar företagets totala omsättning in i valet av 

att behålla revisorn eller inte. Större företag innebär högre omsättning och detta menar 

författarna ökar sannolikheten för att företagen väljer att behålla revisorn. Deras argument 
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grundar sig i att kostnaden relativt sett inte blir lika påtaglig för större företag med hög 

omsättning än för mindre företag med låg omsättning.  

Sett ur ett agentteoretiskt perspektiv spelar storleken på företaget en central roll. Alchian & 

Demsetz (1972) argumenterar för att desto större företaget är desto fler aktieägare finns det. 

Detta sätter i sin tur press på ledningen i företaget att övervaka dessa för att minska den 

informationsasymmetri som uppstår när separation från ägande och kontroll föreligger. 

Principalen är i stort behov av att få granskade räkenskaper för att underlätta övervakningen 

av sina agenter varpå en revisor anlitas för att utföra en oberoende granskning. Detta 

argument talar således för att ägarkoncentrationen i företagen spelar in i valet av revisor.  

Knechel et al. (2008) menar i sin artikel att anledningen till att ha kvar revisorn varierar 

beroende på storleken på företaget. I små aktiebolag vilket vår studie behandlar beror valet av 

revisor på komplexiteten i verksamheten där agent och kontrollfrågor står i centrum. 

Medelstora företag anlitar revisorer för att lättare få möjlighet till att få lån, det vill säga att 

revisorn stärker företagets kreditbetyg. Stora företag har revisorer på grund av de externa 

agentkostnader som uppstår i samband med värdepapper som är föremål för publikt 

handlande.  

Sett ut ett intressentteoretiskt perspektiv är aktiekapitalet en viktig variabel att ta med i 

argumentationen. Företagets intressenter främst aktieägarna har ett mål att i de företagen de 

satsar kapital i slutändan ska ge avkastning. Om företaget har ett högt aktiekapital finns där 

rimligtvis förväntningar att i framtiden expandera vilket i sin tur lockar till sig fler investerare. 

Detta skapar ett tryck på företaget att uppfylla intressenternas förväntningar varpå ett större 

behov att anlita en revisor uppstår. Collis (2010) argumenterar även för detta resonemang och 

menar att intressenterna har en stor inverkan på om företaget behåller revisorn eller inte. 

Med utgångspunkt från den tidigare forskningen som gjorts ligger det i vårt intresse att ta reda 

på om följande hypoteser stämmer in på våra företag: 

F1: Företagets storlek tenderar att vara positivt relaterat till att behålla revisorn.  

F2: Ägarkoncentration tenderar att vara negativt relaterat till att behålla revisorn. 

3.5.2 Bransch 

I Sverige förekommer ekonomisk brottslighet och beroende på vilken bransch företaget är 

verksamt i varierar graden av fusk. Magnusson & Wikström (1992) menar att de mest utsatta 
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branscherna för ekonomisk brottslighet är bilreparations-, städ-, måleri-, 

fastighetsförvaltnings-, restaurang-, taxi- samt åkeribranschen. Det finns därför risk att 

generalisera dessa branscher och påstå att dem helst väljer bort revisorn. I en rapport från 

2008 har skatteverket beräknat hur mycket inkomster de borde få in kontra vad som verkligen 

blir inbetalt av företagen. Detta skattefel beräknades till 133 miljarder kronor där de allra 

minsta företagen vilka berörs av slopandet av revisionsplikten stod för en tredjedel 

(Skatteverket, 2008). Reaktionen från skatteverkets sida var att från och med 2010 införa ett 

kassaregister för företag som i större utsträckning handskas med kontanter.  

Argumentet ovan är således det enda som visar på att bransch skulle påverka valet av att 

behålla revisorn eller inte. Däremot visar både Senkow et al. (2001) i sin studie över 

kanadensiska företag och Carlsson & Pellqvist (2011) i sin studie på nyregistrerade svenska 

aktiebolag att bransch inte har något samband mellan att behålla revisorn. Trots dessa resultat 

ser vi att tidigare forskning kring bransch och val av revisor bör styrkas. För att testa det 

argument som ovan styrker att tjänsteföretag är mer benägna att inte vilja ha revisorn väljer vi 

att göra en grövre branschindelning för att se om vi kan hitta något samband trots att ingen 

tidigare forskning visar på detta. Detta leder fram till följande hypotes.  

F3: Branschen tjänsteföretag tenderar att vara negativt relaterat till att behålla revisorn. 

3.5.3 Utbildning och kunskap 

Utbildning och kunskap är en annan variabel som kan antas påverka företagets val av revisor. 

Ett synsätt som framförallt härstammar ur den institutionella teorin är ”revisionens 

förväntansgap”. Revisionens förväntansgap innebär att det finns ett gap mellan det som 

användaren förväntar sig av revisorns arbete och vad faktiskt revisorn gör (Lee et el. 2009). 

Detta gap kan vara en orsak till att revisorn ofta får utstå kritik och att den av små aktiebolag 

inte uppfattas som viktig för företaget. En orsak till vad revisionens förväntansgap beror på 

menar Lee et al. (2009) handlar om okunskap och att outbildade som skall ta del av det som 

revisorn producerar. Det beskrivs till exempel att redovisningsstudenter och de som har 

ekonomisk utbildning förstår revisorns rapporter betydligt bättre.  

Även Collis et al. (2004) kommer fram till att personer med ekonomisk utbildning tenderar till 

att se nyttan med vad revisorn faktiskt gör och på så vis skulle utbildningsnivå vara en 

förklaring till att små aktiebolag väljer att behålla revisorn.  
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En utbildning med ekonomisk inriktning menar Cheng et al., (2010) bidrar till att individer får 

lättare att styra företag och att bidra med rätt resurser. I det här fallet får företag lättare att inse 

vilken kompetens revisorn tillför företaget och detta leder i sin tur till att räkenskaperna som 

ges ut blir mer tillförlitliga.  

Argumentationen för hur utbildning spelar in i rollen av att behålla revisorn eller inte sträcker 

sig även in på en geografisknivå. (Bennett et al., 2001; Keeble, 1998). Keeble (1998) kommer 

i sin studie fram till att det efterfrågas färre konsulttjänster inom ekonomi på landsbygden än 

inne i storstäderna. Anledningen till detta menar författaren beror på att allmänheten förväntar 

sig att kompetensen i mindre städer är betydligt lägre än i större städer.  

Utifrån det faktum som beskrivs ovan går det att argumentera för att små egenföretagare som 

saknar ekonomisk utbildning kan vara oförmögna att utföra redovisning och upprätta en 

årsredovisning. Detta leder till att saknaden av utbildning och kunskap kan vara ett argument 

för att företaget behåller revisorn.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att argumentationen för hur utbildningsnivå och 

ekonomisk utbildning påverkar små aktiebolags val att behålla revisorn går isär. Vi ser dock 

ett starkare argument för att en högre utbildningsnivå leder till att företagen väljer att behålla 

revisorn eftersom dessa förstår nyttan med denna. Detta leder därför fram till hypotesen 

nedan: 

F4: Ekonomisk utbildning tenderar att vara positivt relaterat till att behålla revisorn. 

Däremot ser vi även utifrån argumentationen ovan att det finns en tendens för att behålla 

revisorn om företagaren helt saknar kunskap om redovisning. Således ser vi intresse att även 

skapa en argumentshypotes enligt nedan: 

A8: Företag tenderar att behålla revisorn eftersom de inte själva har kunskapen att utföra 

redovisning.  

3.5.4 Bolagets ålder 

Tidigare forskning gällande bolagets ålder kopplat till hur det påverkar valet av revisor har vi 

inte kunnat finna. Det finns dock argument inom bolagsstyrningsteorier för att även denna 

variabel skall spela in i valet av revisor. Den teori som vi här utgår ifrån är den institutionella 

teorin. 
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Att samtliga företag har haft revisor fram till och med 2010 har varit en lagstiftad regel i 

Sverige vilken företagen varit tvungna att rätta sig efter för att få bedriva sin verksamhet 

(Wallerstedt, 2001). När den nya lagändringen infördes förändrades en regel i samhället, men 

i sin tur innebär det inte att företagen väljer att rätta sig efter den. Trots att lagändringen har 

skett uppfattar möjligen samhället och företagsledarna att det är legitimt att ha kvar revisorn i 

företaget. Det har under många års tid varit ett tvång för företagen att ha kvar revisorn och det 

kan således ta tid för dessa att ändra sig (Lynall et al. 2003). Bolagets ålder och att de har haft 

revisor tidigare borde således spela in i valet av att behålla revisorn eller inte. Det skulle 

således kunna argumenteras för om företag tidigare haft revisor tenderar företaget att behålla 

revisorn i högre grad än nystartade företag som aldrig varit tvingade till att ha en revisor. 

Detta argument leder fram till följande hypotes.  

F5: Bolagets ålder tenderar att vara positivt relaterat till att behålla revisorn.  

3.5.5 Kostnad & Nytta 

Revision medför tveklöst en stor nytta till företagets olika intressenter. Den rättvisande bild 

som uppstår i samband med att en revisor finns i företaget innebär att intressenterna kan fatta 

bättre och mer välgrundade beslut. Även företaget i sig drar nytta av revision då det som 

tidigare nämnts ökar möjligheten till att få banklån (Collis et al., 2004). Sammantaget finns 

det många argument som talar för vad nyttan med revision innebär, men för att företagen ska 

välja revisorn måste denna nytta överstiga kostnaden.  

Svanström (2008) hade som mål i sin studie att undersöka i vilken utsträckning företag var 

benägna att behålla revisorn trots att revisionsplikten varit avskaffad. Resultatet av studien 

tyder på att majoriteten av bolagen ser att nyttan överstiger kostnaden med att behålla 

revisorn. Även Collis et al. (2004) beskriver att kostnaden för revision kan vara stor för små 

aktiebolag. Som nämnts tidigare är kostnaden för revision förhållandevis högre för företag 

med mindre omsättning än för företag med högre omsättning.  

Frågan om kostnad och nytta med revision kan således vara av väldigt stor vikt för företagens 

val att behålla revisorn och om de anser att nyttan överstiger kostnaden borde de logiskt sätt 

behålla revisorn eftersom målsättningen i de allra flesta fallen handlar är att maximera vinsten 

i företaget.  

A9: Företag tenderar att behålla revisorn om de anser att nyttan är större än kostnaden.  
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3.6 Sammanfattande modell över hypoteser 

Företagshypoteser 

F1 Företagets storlek tenderar att vara positivt relaterat till att behålla revisorn.  

F2 Ägarkoncentration tenderar att vara negativt relaterat till att behålla revisorn. 

F3 Branschen tjänsteföretag tenderar att vara negativt relaterat till att behålla revisorn. 

F4 Ekonomiskutbildning tenderar att vara positivt relaterat till att behålla revisorn. 

F5 Bolagets ålder tenderar att vara positivt relaterat till att behålla revisorn.  

 

Argumentshypoteser 

A1 Företag tenderar att behålla revisorn för att det minskar risken för felaktigheter i 

räkenskaperna.   

A2 Företag tenderar att behålla revisorn för att det ökar den interna kontrollen. 

A3 Företag tenderar att behålla revisorn för att revision ökar utvecklingsmöjligheterna.  

A4 Företag tenderar att behålla revisorn för att öka möjligheten till banklån.  

A5 Företag tenderar att behålla revisorn för att starka intressenter kräver det.  

A6 Företag tenderar att behålla revisorn då denna ses som en resurs i företaget.  

A7 Företag tenderar att behålla revisorn för att andra företag har revisor.  

A8 Företag tenderar att behålla revisorn eftersom de inte själva har kunskapen att utföra 

redovisning.  

A9 Företag tenderar att behålla revisorn om de anser att nyttan är större än kostnaden.  

Tabell 3:1 – Översikt hypoteser 
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Kapitel 4. Empirisk Metod 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis argumentera för och presentera vårt val av 

undersökningsmetod och undersökningsdesign. Utifrån denna argumentation har vi valt en 

kvantitativ undersökningsmetod och en tvärsnittsdesign. Vidare kommer vi presentera 

enkätundersökningen och hur insamlingen av det empiriska materialet har genoförts. 

Dessutom presenterar vi här vår bortfallsanalys för att sedan genomföra 

operationaliseringen av variablerna. Slutligen beskrivs metoden för att analysera vår 

empiriska data. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Undersökningsmetod 

4.1.1 Kvantitativ undersökningsmetod 

Vi har i vår uppsats valt en kvantitativ undersökningsmetod. Det finns ett antal anledningar 

som bidrog till att vi valde den kvantitativa metoden före den kvalitativa metoden. Ett 

argument i grundar sig i om problemformuleringen är av förklarande eller beskrivande slag 

(Jacobsen, 2002). När någonting ska förklaras är det av stor vikt att generaliserbarheten är hög 

och detta uppnås genom att ha ett stort antal av svarsdata (Bryman & Bell, 2005). Vår 

problemformulering karaktäriseras av att vi vill förklara vilka faktorer som påverkar små 

aktiebolags val att behålla revisorn trots att revisionsplikten för dessa har avskaffats. Detta 

leder således till att en kvantitativ undersökningsmetod är att föredra eftersom antalet 

undersökta företag är avsevärt fler och på så sätt ökar generaliserbarheten (Bryman & Bell, 

2005).  

Ett annat argument för att använda en kvantitativ undersökningsmetod grundar sig i valet av 

forskningsansats (Bryman & Bell, 2005). Precis som beskrivits tidigare har vi valt en deduktiv 

forskningsansats vilket innebär att vi utgår från befintlig teori och utifrån detta skapas 

hypoteser för att testa om teorin stämmer. Bryman & Bell (2005) beskriver att en kvantitativ 

undersökningsmetod kännetecknas av att testa teorier, medan den kvalitativa metoden är mer 

teorigenererande. Utifrån att vi format hypoteser som förklarar vilka faktorer som påverkar 

små aktiebolags val att behålla revisorn talar även detta argument för en kvantitativ 

undersökningsmetod.  
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Givetvis finns det effekter med vilken typ av undersökningsmetod som väljs och dessa 

effekter kan påverka resultatet. Jacobsen (2002) menar att en risk med kvantitativ 

undersökningsmetod är att om det inte finns en nära kontakt med respondenten kan det bli 

svårt att förända om insamlad data blir felaktig eller inte har tolkats på rätt sätt. Vid en 

kvalitativ studie är det tvärtemot enklare att förklara något för respondenten och på så vis 

säkerställa att datainsamlingen blir användbar. Det går även enklare att på vägen förändra 

något som kanske inte är så användbart i studien (Jacobsson, 2002). Ett sätt för att minska 

denna risk är att genomföra en pilotstudie på vårt kvantitativa undersökningsmaterial. Denna 

förstudie hoppas vi hjälpa oss med att säkerställa dels att materialet som lämnas är förståligt, 

men även att vi inte missat någon uppenbart förklarande orsak. Denna förstudie förklaras mer 

ingående senare.  

4.2 Undersökningsdesign 

4.2.1 Tvärsnittsdesign 

I vår uppsats med en kvantitativ undersökningsmetod har vi som syfte att förklara vilka 

faktorer som påverkar att små aktiebolag behåller revisorn. För att kunna göra detta behöver 

vi samla in ett stort material av empirisk data för att kunna testa våra hypoteser. Därför valde 

vi tvärsnittsdesign som undersökningsdesign. Enligt Bryman & Bell (2005) kännetecknas en 

tvärsnittsdesign av att samla in kvantitativ eller kvantifierbar data från mer än ett fall vid en 

speciell tidpunkt. Fördelen med tvärsnittsdesign är att förklaringar till ett samband mellan 

flera faktorer skapas bäst genom att flera fall studeras parallellt (Bryman & Bell, 2005). 

Genom denna design ser vi alltså bäst möjligheter att förklara vilka faktorer som påverkas 

små aktiebolags val av revisor.  

Det fanns även andra alternativ att tillgå till vår undersökningsdesign. En av dessa var 

longitudinell design vilken innebär att till skillnad från tvärsnittsdesign samlas materialet in 

från flera olika tidpunkter (Bryman & Bell, 2005). Om longitudinell design använts i vår 

studie hade fördelen varit att över tid studera de faktorer som påverkar små aktiebolags val av 

revisor och på så sätt identifiera skillnader som uppstått. Utifrån den anledningen att 

revisionsplikten avskaffades för drygt två och ett halvt år sedan antar vi att förändringar över 

tid fortfarande är svårt att påvisa. Därtill anser vi att en studie över tid inte är relevant då vårt 

syfte är att förklara vilka faktorer som ligger till grund för små aktiebolags val av att behålla 

revisorn och således tycker vi en tvärsnittsdesgin var mer lämplig.  
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Ett annat alternativ till undersökningsdesign hade varit fallstudie. En fallstudie kännetecknas 

av att undersöka ett enda fall vilket vi inte ser som intressant då det blir svårt att 

överhuvudtaget generalisera resultatet på populationen (Bryman & Bell, 2005). Eftersom vårt 

syfte är att skapa en generaliserbar förklaring till små aktiebolags val av att behålla revisorn 

ser vi att en fallstudie inte passar vår uppsats och en tvärsnittsdesign är således mer lämplig.  

Ett tredje alternativ till tvärsnittsdesign hade varit experimentell design. Experimentell design 

innebär att jämförelser görs mellan experiment- och kontrollgrupper för att förklara de 

oberoende variablernas samband. (Bryman & Bell, 2005). Problemet som uppstår här är att 

slutsatserna som genereras är teorier och inte slutsatser som går att generalisera på 

populationen (Bryman & Bell, 2005). Eftersom vårt syfte är att skapa en generaliserbar 

förklaring till vilka faktorer som påverkar valet att behålla revisorn hos små aktiebolag ser vi 

inte heller denna design som passande. Således anser vi att valet av en tvärsnittsdesign är mest 

passande för vår studie.   

4.3 Enkätundersökning 

Utifrån syftet med uppsatsen har vi ovan argumenterat för och kommit fram till att det är en 

kvantitativ undersökningsmetod med en tvärsnittsdesign som är lämpligast för vår studie. En 

av orsakerna till detta val var att vi vill skapa ett generaliserbart resultat och detta uppnås 

genom insamling av en stor mängd data. Enligt Bryman & Bell (2005) likställs ofta 

tvärsnittsdesign med en datainsamlingsmetod som genomförs genom enkäter eller 

strukturerade intervjuer. Av dessa metoder valde vi att använda oss av enkäter. Enkäter har ett 

antal fördelar och en av dessa är att frågorna formuleras på samma sätt till samtliga 

respondenter. Att respondenten ensamt kan svara på frågorna utan att mottagaren påverkar 

deras svar gör att även trovärdigheten i svaren ökar. Enkäter är även enklare att både 

distribuera och sammanställa vilket öka möjligheten till insamling av större mängd data. Detta 

leder som nämnt tidigare att resultatet blir mer generaliserbart vilket är i linje med syftet i vår 

studie. (Bryman & Bell, 2005)  

Det finns även nackdelar med att använda sig av enkätundersökning. Bryman &Bell (2005) 

beskriver en nackdel med enkätundersökning att det finns en svårighet för respondenten att 

förklara eller vidareutveckla sina svar. Risken med detta är att värdefull information 

försvinner. Alternativet här hade varit att genomföra strukturerade eller semi-strukturerade 

intervjuer för att ge respondenten en möjlighet att utveckla sina svar (Bryman & Bell, 2005; 
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Jacobsen, 2002). Slutligen kommer vi trots detta fram till att möjligheten till ett större urval 

och ökad generaliserbarhet väger tyngre än att information eventuellt utelämnas vilket gör att 

vi ser enkäter som en lämplig datainsamlingsmetod för vår uppsats.  

Jacobsen (2002) belyser att även en annan insamlingsmetod av data som var ett alternativ till 

enkäter går att använda. Denna kallas för dokumentsundersökning och innebär att data från 

företaget samlas in från exempelvis årsredovisningar (Jacobsen, 2002). Eftersom vi endast är i 

behov av begränsad information om företagen som kan hittas i årsredovisningar, valde vi 

istället att samla in samma typ av information genom att istället fråga om detta i enkäten. 

Eftersom vi även var i behov av respondentens åsikter om revisionsplikten var vi tvingade till 

att samla in data utifrån fler sätt än genom dokumentsundersökning och därför var en 

enkätundersökning både tidsbesparande och enklare.  

Vid utformningen av enkäten stod vi inför valet av att använda öppna eller slutna frågor. 

Enligt Bryman & Bell (2005) är fördelen med öppna frågor att inga begränsningar och 

påverkningar ges till respondenten. Vi valde därför att utgå från öppna frågeställningar i de 

fall där svarsintervallen inte var självklara. Detta innebar att studiens pålitlighet ökade 

eftersom vi inte påverkade respondentens svar. Vidare beskrivning hur enkäten utformats 

finns beskrivet i vår operationalisering. Efter att detta val gjorts skapades enkäten genom att 

metodiskt gå igenom vad vi behöver få svar på och vilka variabler som behöver användas för 

att testa våra hypoteser. 

4.4 Insamling av data 

I detta stycke kommer vi att presentera vårt tillvägagångssätt vid utformningen och 

genomförandet av vår enkätundersökning. Vi har valt att en pilotstudie skall genomföras i 

syfte att stärka validiteten och reliabiliteten i vår enkät och hur denna går till beskrivs mer 

utförligt i under nästa rubrik.  

4.4.1 Urval 

Studiens huvudsakliga syfte är att skapa en förståelse kring varför företag väljer att behålla 

revisorn trots att revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffats. Vidare är ambitionen att 

dra slutsatser kring vilka faktorer som mer eller mindre påverkar detta valet för företagen. För 

att få ett underlag att genomföra vår studie måste vi således skaffa oss en urvalsgrupp. Ett 

alternativ som Bryman & Bell (2005) tar upp är att titta på hela populationen. Detta betyder 

att samtliga enheter som kan vara med i undersökningen ska vara med i urvalet. Med tanke på 
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att det finns ungefär 250 000 aktiebolag verksamma i Sverige och som berörs av den nya 

lagändringen föll det orimligt att undersöka samtliga företag. Vi såg det därför lämpligt att 

minska vår urvalsgrupp vilket vi valt att göra genom ett slumpmässigt urval. Förhoppningen 

var till en början att finna ett register över företagens kontaktuppgifter och framförallt deras 

mejladresser. Detta visade sig vara svårt att få tag på och detta påverkar i sin tur vårt urval.  

Först och främst beskriver vi hur vårt slumpmässiga urval har genomförts och 

huvudfunktionen med detta urval är att samtliga respondenter i populationen ska ha samma 

sannolikhet att komma med i detta urval (Bryman & Bell, 2005). Utifrån det har vi använt oss 

av internetdatabasen Affarsdata.se (Affarsdata, 2013) som är en databas över samtliga 

aktiebolag i Sverige. Genom att på ett logiskt sätt försöka filtrera ut de företag som är aktuella 

för vår studie sökte vi på följande kriterier: 

1. Företagets omsättning:  0-3 000 000 kr 

2. Antal Anställda:   0-3 st 

3. Företagets balansomslutning: 0-1 500 000 kr 

4. Bolagsform:  Aktiebolag 

5. Aktivt bolag  Ja 

Anledningen till att vi valde dessa kriterier i vår sökning grundar sig i att kriterierna 1-4 är 

krav som ställs i lagen (SFS 2005:551) på de bolag som har möjlighet att avskaffa revisorn. 

Att bolaget är aktivt anser vi även som en grundförutsättning för att företaget ska kunna ha 

revisor över huvud taget. För att sedan göra ett urval av dessa dryga 250 000 bolag har vi valt 

att skapa en lista där 500 bolag från varje bokstavsgrupp som deras namn börjar på. 

Bokstäverna som vi valde att använda var A-V och på så sätt får vi fram en lista på 11 000 

företag. Urvalet från varje bokstav har gjorts slumpmässigt i Excel. Insamlingen av 

mejladresser har gjorts genom sökningar på internet.  

4.4.2 Genomförande 

Utifrån det faktum att företagen vi vill komma i kontakt med är små var det i en del fall svårt 

att få fram kontaktuppgifter från dessa. Därmed uppstår ett bortfall som gör att vi endast 

kontaktar de företagen som vi kunde hitta en mejladress till. Det uppstår således ett naturligt 

bortfall som vidare beskrivs i bortfallsanalysen.  

För att veta hur många enkäter som måste skickas ut är det av stor vikt att ta reda på 

svarsfrekvensen (Bryman & Bell, 2005). Detta är dock information som är svårtillgänglig och 
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förändras beroende på vilken typ av datainsamlingsmetod som används och vilka som 

tillfrågas (SCB, 1997). Utifrån en undersökning av SCB (1997) kom de fram till att vid en 

statistisk undersökning var 86 % av universitetsstudenter intresserade av att delta i en 

undersökning men enbart 56 % av icke universitetsstudenter. Även om den tillfrågade 

gruppen inte är samma som de företag vi vill undersöka anser vi det logiskt att viljan hos 

människan att svara på en enkät är över 50 %. Av samma undersökning framgår det att det i 

USA visade sig vara en 24 % svarsfrekvens på postenkäter utan påminnelse. Utifrån att alla 

idag har tillgång till mejl och att det är mindre tidskrävande för respondenten att svara på en 

enkät via mejl anser vi kunna förvänta oss en svarsfrekvens på minst 25 %. Trots att denna 

information kan vara svår att lita på har vi i kombination av tidsbrist valt att skicka ut 2000 

enkäter. Får vi en svarsfrekvens på 25 % når vi upp i 500 svar vilket enligt Hair et al. (1998) 

visar är ett tillräckligt urval för att nå upp till en signifikansnivå på 5 % vid en 

regressionsanalys.  

Enkäten har valts att göras på kwiksurveys.com som är ett företag som erbjuder webbaserade 

enkäter. Fördelen med denna är att vi kan få materialet kodat och anpassat till Excel. Detta 

gör att vi förhoppningsvis förenklar analysen av insamlat empiriskt material. 

Utskicket till företagen genomfördes i tre olika omgångar för att effektivisera insamlingen av 

svar samtidigt som vi kunde fortsätta insamlingen av kontaktuppgifter på resterande företag i 

vår urvalsgrupp. Enligt SCB (1997) är det av stor vikt att planera få möjlighet att skicka ut 

påminnelser vilket i sin tur leder till en ökad svarsfrekvens. Efter ett första utskick skickade vi 

en påminnelse efter tre arbetsdagar till företagen.  

4.4.3 Pilotstudie 

Som nämnts tidigare har en pilotstudie genomförts i syfte att stärka validiteten och 

reliabiliteten i vår enkät (Saunders et al, 2000). Det primära målet med pilotstudien är att ta 

reda på om enkäten är utformad på ett sådant sätt att respondenten förstår vad det är han eller 

hon svarar på. Den andra tanken med vår pilotstudie är att få en indikation på det faktiska 

resultatet och att vi inte missat någon väsentlig faktor som påverkar valet av att behålla 

revisorn.  

Pilotstudien har genomförts genom att intervjua personer på tre små aktiebolag belägna i 

Osby. I de två första företagen intervjuade vi ägaren för respektive företag. I det tredje 
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företaget var ägaren inte tillgänglig vid vårt besök och intervjun gjordes istället med 

företagets butiksbiträde.  

Genom intervjuerna framkom det att det var relevant att beskriva vad balansomslutning 

innebär, även om dessa företagare visste vad begreppet innebar. Vidare tyckte de att frågorna 

i enkäten var enkla och lättförståliga och inga direkta synpunkter framkom. Med det resultatet 

av anser vi vår enkät välutformad och att företagen i vårt urval med lätthet ska kunna besvara 

frågorna som ställs.  

Fråga 22 i enkäten valde vi att låta pilotstudiens respondenter svara på vad de ansåg vara den 

huvudsakliga orsaken till att de har kvar revisorn i företaget. Det första företaget svarade att 

det berodde på att de alltid har haft revisor och inte tänkt tanken på att avskaffa den. Det andra 

företaget framhöll att de har kvar revisorn då denna kontrollerar att räkenskaperna är korrekta 

eftersom han själv inte utför redovisningen. Det tredje företaget gav inget svar då den 

anställda varken kände till lagändringen eller vilken som var anledningen till att deras företag 

behöll revisorn. Genom dessa tre svar kan vi ändå se att de faller inom de hypoteser vi valt att 

undersöka och på så vis ger det en indikation på att vi fokuserar på rätt orsaker till varför små 

aktiebolag väljer att behålla revisorn i vår studie.  

4.5 Bortfallsanalys 

Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som spelar in i valet av att behålla 

revisorn i små aktiebolag. Som tidigare nämnts är målet att genom ett slumpmässigt urval 

skapa en så stor generaliserbarhet som möjligt för att kunna härleda våra resultat på 

populationen (Bryman & Bell, 2005). Då vi genomfört en enkätstudie är en vanligt 

förekommande faktor att bortfall uppstår vilket har en stor påverkan på studiens 

generaliserbarhet av populationen. För att förklara hur bortfallet i vårt urval ser ut och hur 

detta påverkar vår studie gör vi här nedan en genomgång av detta.  

Dahmström (2011) menar att bortfallet kan delas in i individbortfall och partiellt bortfall. Ett 

individbortfall vilket är den vanligaste typen av bortfall innebär kortfattat att respondenten 

inte avlägger något svar överhuvudtaget medan ett partiellt bortfall innebär att respondenten 

väljer att inte slutföra enkäten. Bryman & Bell (2005) menar att dessa två typer av bortfall 

beror på att respondenten varken vill eller har tid att delta.  
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Som ovan beskrivits i vårt urval fanns en problematik med att hitta mejladresser till våra 

respondenter då dessa var små aktiebolag som sällan gjort sina adresser tillgängliga. Detta 

innebar att från vårt slumpmässiga urval på 11 000 aktiebolag fick vi endast fram 2000 

mejladresser. Således skickades det ut 2000 enkäter till företagen i urvalsgruppen med 

förhoppningen att uppnå en svarsfrekvens på 25 %. Av dessa 2000 utskick fick vi 179 svar 

och detta inklusive ett påminnelseutskick till samtliga företag. Således var vårt individbortfall 

väldigt stort och slutligen fick vi en svarsfrekvens på 8,95 %. Vi anser att denna låga 

svarsfrekvens bland annat beror på att små aktiebolag har ont om tid och att viljan att delta i 

en enkätundersökning är begränsad bland företagen. En kombination till detta kan vara att vi 

inte vet om utskicket kommit fram till samtliga respondenter främst på grund av att 

mejladresserna vi erhållit varit dåligt uppdaterade. 

Av de 179 svaren fick vi genom vår kontrollfråga fram om respondenten tillhörde 

populationen i vårt urval eller inte. Utifrån denna fråga fick vi fram att 41 av företagen som 

svarat inte ingick inom de ramar för vår studie vilket innebar att vi fick kvar 137 användbara 

svar för vår studie. När kodningen genomfördes på våra svar upptäckte vi ytterligare ett 

bortfall på 6 företag som antingen inte svarat på frågorna eller som inte ingick i vår 

urvalsgrupp men ändå svarat ja på den inledande kontrollfrågan. 

Det totala bortfallet lämnar kvar 131 analyserbara svar vilket till en viss del begränsar vår 

studies generaliserbarhet och i våra slutsatser måste vi ta hänsyn till detta och på ett begränsat 

sätt dra slutsatser mot populationen. 

4.6 Operationalisering 

Vårt syfte är att förklara vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val att behålla revisorn 

och för att undersöka detta måste vi testa de hypoteser som skapats från tidigare teorier och 

forskning. Precis som genomförts i andra undersökningar måste även vi skapa en övergång 

från den teoretiska delen till en konkret nivå så att mätningar blir möjliga (Holme & Solvang, 

1997; Bryman & Bell, 2005). Därför kommer vi i operationaliseringen att beskriva denna 

övergång och hur detta har format vår enkät. På så sätt skapar vi mätbar data som kan 

användas för att testa våra hypoteser och att vårt syfte uppnås.  

4.6.1 Behållande av revisorn 

En beroende variabel kan kortfattat definieras som den variabel som förklaras av de 

oberoende variablerna (Jacobsen, 2002). Eftersom vår studie har ett syfte att förklara de 
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faktorerna som påverkar varför små aktiebolags val att behålla revisorn måste vi veta om 

företaget har revisor eller inre. Frågan ställdes i enkäten på följande sätt: ”Har ert företag 

revisor idag?” och respondentens svarsalternativ var ”Ja” eller ”Nej”. I vår studie har vi 

således endast en beroende variabel eftersom det endast är denna vi vill förklara med de 

oberoende variablerna. Den beroende variabeln är en dikotom variabel eftersom den endast 

har två svarsalternativ (Bryman & Bell, 2005). I tabell 4:1 nedan kan ni se hur denna variabel 

kodas.  

Variabel; Fråga Svarsalternativ Kodning 

21. Behållande av revisorn; Har ert 

företag revisor idag? 

JA                               

NEJ 

0                                      

1 

Tabell 4:1 – Operationalisering behållande av revisorn 

4.6.2 Oberoende variabler 

Enligt Bryman & Bell (2005) är de oberoende variablerna de variabler som har en påverkan 

på den beroende variabeln. Därtill är det viktigt att poängtera att det även kan finnas ett 

samband mellan de oberoende variablerna. De oberoende variablerna tar i vår studie 

utgångspunkt i agentteorin, intressentteorin, resursberoendeteorin och institutionell teori (Ax 

et al., 2009; Coffee, 2005; Fama 1980; Francis & Wilson, 1988; Hedlund, 2007; Hillman & 

Dalziel 2003; Jansson et al., 2010; Jensen & Meckling, 1976; Law, 2011; Lennox & Pittman, 

2011; Pfeffer & Salancik, 1978; Scott 1994; Watts & Zimmerman, 1983; Öhman, 2004). 

Vidare har dessa variabler hämtats från tidigare forskning inom revisionspliktens avskaffande 

och vad som är betydande för företagens val att behålla revisorn (Carlsson & Pellqvist, 2011; 

Chow, 1982; Collis et al, 2004; Collis, 2010; Hygren & Mothi, 2012; Knechel et al. 2008). 

Utifrån dessa teorier och tidigare forskning har hypoteser skapats vilket gör att vi förväntar 

oss att dessa oberoende variabler ska förklara varför små aktiebolag väljer att behålla 

revisorn.  

De oberoende variablerna kommer nedan att operationaliseras och förklaras för att ligga till 

grund för uppsatsens analys. Först presenterar vi de oberoende variablerna som härletts från 

företagshypoteserna vilka är av olika slag och kommer närmare att beskrivas nedan. 

Tillsammans med företagshypoteserna operationaliseras även studiens enda kontrollvariabel.  

Därefter presenteras argumentsvariablerna som härletts från argumentshypoteserna. Då enbart 

de företag som behåller revisorn har svarat på dessa påståenden kan dessa variabler inte 
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förklara den beroendevariabeln och vi har således valt att kalla dessa för argumentsvariabler. I 

samband med att vi i enkäten ger läsaren ett påstående att ta ställning till i vilken grad 

följande faktorer spelar in i valet att behålla revisorn har vi skapat en femgradig Likertskala. 

Enligt Bryman & Bell (2005) används en likertskala när frågor ställs till respondenter och 

dessa ska ta ställning till i vilken utsträckning de håller med påståendet. De variabler som 

härletts från argumentshypoteserna har vi kategoriserat som intervallvariabler med den 

anledningen att vi har fem svarsalternativ på likertskalan och dessa alternativ har en logiskt 

indelad struktur. Detta gör att vi anser avstånden mellan dessa svarsalternativ är lika stora 

(Bryman & Bell, 2005).  

4.6.2.1 Företagets storlek 

Företagets storlek som oberoende variabel härleds från både agentteorin och intressentteorin. I 

kombination med tidigare forskning tenderar således företagets storlek att påverka små 

aktiebolags val att behålla revisorn. För att samla in data som går att mäta i form av en 

oberoende variabel valde vi att samla in olika mått på företagets storlek.  

Ett mått som kan användas för att mäta företagets storlek är antalet anställda (Carlsson & 

Pellqvist, 2011; Collis et al, 2004; Collis, 2010). För att samla in denna information från 

företaget valde vi att i enkäten ställa fråga 2 ”Hur många anställda har företaget?”. Denna 

fråga ställdes som en öppen fråga eftersom teoretiskt sätt kan företaget ha hur många anställda 

som helst. Med tanke på att aktiebolagen som är med i undersökningen av denna uppsats är 

små och måste hamna inom ramarna för vad lagen beträffande revisionsplikten (SFS 

2005:551) valde vi sedan att endast koda svaren till 0, 1, 2, 3 eller 4 eller fler anställda. Denna 

variabel är således en kvotvariabel eftersom den har fler än två svarsalternativ och avståndet 

dessa emellan är lika stora (Bryman & Bell, 2005).  

Ett annat mått som kan användas på företagets storlek är omsättning (Collis et al, 2004; 

Collis, 2010). För att samla in denna information från företag valde vi att ställa fråga 3 ”Hur 

stor var er omsättning vid senast avslutat räkenskapsår?”. Även denna ställdes som en öppen 

fråga eftersom omsättningen kan vara av vilken storlek som helst. När vi sedan kodade denna 

kvotvariabel gjorde vi det inom ramarna för lagstiftningen kring revisionsplikten för små 

aktiebolag (SFS 2005:551). Intervallet mellan kvotvariablerna gjordes efter en överblick på 

hur Sveriges aktiebolag var uppdelade. Eftersom fler företag har en omsättning närmare noll 

än tre miljoner kronor valde vi istället för att dela upp alternativen med intervall på en miljon 
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rakt av att ha ett mindre intervall. Alternativen blev enligt följande 0 – 500 000 kr, 500 001 - 1 

500 000 kr, 1 500 001 - 3 000 000 kr och > 3 000 000 kr.  

Ett tredje mått på företagets storlek framhöll Carlsson & Pellqvist (2011) i sin studie och detta 

var företagets aktiekapital. Eftersom vi vill utöka deras resultat såg vi även detta som ett 

intressant mått på företagets storlek. Fråga 4 som i enkäten ställdes för att få fram data var 

”Hur stort var ert aktiekapital vid senast avslutat räkenskapsår?”. Även denna fråga var en 

öppen fråga och valde att kodas enligt Carlsson & Pellqvists (2011) uppdelning på 

aktiekapital. Dessa var 0 - 50 000 kr, 50 001 - 100 000 kr och > 100 000 kr. Även denna 

variabel är en kvotvariabel då svarsalternativen är fler än två och uppdelade i samma storlek 

på intervallet. Hur dessa tre mått på företagets storlek kodats kan ses i tabell 4:2 nedan.  

Variabel; Fråga Svarsalternativ Kodning 

2. Antal anställda; Hur många 

anställda har företaget? 

Öppen fråga - kodas 

enligt följande: 

0 = 0 anställda                             

1 = 1 anställda                             

2 = 2 anställda                               

3 = 3 anställda                      

4 = 4 eller fler anställda 

3. Omsättning; Hur stor var er 

omsättning vid senast avslutat 

räkenskapsår? (avrunda till 

närmaste 100 000-tal) 

Öppen fråga - kodas 

enligt följande: 

0 = 0 – 500 000 kr                             

1 = 500 001 - 1 500 000 kr                         

2 = 1 500 001 - 3 000 000 kr                            

3 = > 3 000 000 kr 

4. Aktiekapital; Hur stort var ert 

aktiekapital vid senast avslutat 

räkenskapsår? 

Öppen fråga - kodas 

enligt följande: 

0 = 0 - 50 000 kr                        

1 = 50 001 - 100 000 kr                       

2 = > 100 000 kr 

Tabell 4:2 – Operationalisering företagets storlek 

4.6.2.2 Bransch 

Tidigare forskning visar på att det finns argument som talar för att olika branscher har olika 

efterfrågan på revision. Magnusson & Wikström (1992) framhåller ett av dessa argument och 

menar att det finns skillnader mellan branscher att ägna sig åt skattefusk. Dock visade det sig i 

Carlsson & Pellqvists (2011) studie att inget samband mellan val av att behålla revisorn och 

bransch kunde påvisas. Vi anser det trots tidigare tvivelaktiga samband att företagets bransch 

som oberoende variabel är central att testa. Till en början var tanken att även här använda oss 

av liknande branschindelning som Carlsson & Pellqvist (2011) och denna var hämtad från en 
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allmänt accepterad branschindelning kallad SNI 2007. Vid val av denna hade vi fått en 

nominalvariabel med flera branscher och dessa utan inbördes ordning (Bryman & Bell, 2005). 

Med tanke på det argument som talar för att det finns ett samband mellan att behålla revisor 

eller inte grundar sig i att tjänsteföretag är mindre intresserade av att behålla revisorn än andra 

företag väljer vi istället att endast intressera oss för om företaget är ett tjänsteföretag eller ej 

(Magnusson & Wikström, 1992).  

För att undersöka om det finns något samband mellan företagets bransch som oberoende 

variabel och valet att behålla revisorn väljer vi att undersöka genom att företagen får svara på 

frågan vilken bransch de tillhör. I fråga 7 ställer vi följande fråga: ”Är ert företag ett 

tjänsteföretag?”. Svarsalternativen till denna fråga blev således endast ”Ja” eller ”Nej” och 

dessa kodas sedan som en dikotom variabel eftersom den endast består av två svarsalternativ 

(Bryman & Bell, 2005).  Se nedan i tabell 4:3 hur operationaliseringen är genomförd.  

Variabel; Fråga Svarsalternativ Kodning 

7. Tjänsteföretag; Är ert företag ett 

tjänsteföretag? 

JA                                                        

NEJ 

0                                             

1    

Tabell 4:3 – Operationalisering bransch  

4.6.2.3 Ägarkoncentration 

Ytterligare en oberoende variabel som antas förklara varför företagen väljer att behålla 

revisorn är företagets ägarkoncentration. Denna variabel härstammar från agentteorin och 

orsaken till att denna skulle påverka företagets val av revisor är att desto mer koncentrerat 

ägandet är i företaget desto enklare är det för ägaren att utföra övervakning (Alchian & 

Demsetz, 1972). Det skulle således gå att anta att revisorn inte är lika efterfrågad i företag 

med mindre antal ägare.  

Genom att ställa fråga 5 ”Hur många ägare har ert företag?” så får vi reda på företagets 

ägarkoncentration. Denna fråga ställs som en öppen fråga för att sedan kodas om till en 

kvotvariabel. Denna variabel antas vara en kvotvariabel eftersom den har fler än två alternativ 

och svarsalternativen har samma storlek på intervallet mellan varandra (Bryman & Bell, 

2005). Valt kodningsintervall kom vi fram till genom att återigen ta hänsyn till företagets 

storlek. Eftersom företagen i vår studie är så pass små är det ganska osannolikt att företaget 

har ett stort antal ägare. Därav såg vi det rimligast att använda oss av kodningen i tabell 4:4 

nedan.  
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Vi valde även att ställa fråga 6 ”Hur stor andel äger företagets största ägare?”. Genom att 

göra detta kan vi få svar om det spelar någon roll om ägandet i företaget är av majoritet eller 

inte. Denna fråga valdes att utformas med fyra lika stora alternativ mellan 0 och 100 procent, 

men eftersom vi i vår studie enbart är intresserade av om ägaren var majoritetsägare eller inte 

kodades denna variabel om till en dummyvariabel med alternativen ”0 – 50 %” och ”Mer än 

50 %”.  

Variabel; Fråga Svarsalternativ Kodning 

5. Antal ägare; Hur många ägare 

har ert företag? 

Öppen fråga - kodas enligt 

följande: 

0 = 1 ägare                                

1 = 2 ägare                                  

2 = 3 ägare                           

3 = > 3 ägare 

6. Majoritetsägande; Hur stor andel 

äger företagets största ägare? 

0 – 50 %                                                              

Mer än 50 %                                                   

0                                                   

1                                                                                                                                 

Tabell 4:4 – Operationalisering ägarkoncentration 

4.6.2.4 Bolagets ålder 

Även bolagets ålder ser vi som en intressant oberoende variabel som förklarar varför företag 

väljer att behålla revisorn och den härleds ur institutionell teori. Argumentet för denna 

variabels påverkan handlar om att tidigare än 2010 har samtliga bolag varit i behov av att ha 

revisor och på så sätt anses det legitimt. När nu samtliga bolag inte har det kravet finns risken 

att efterfrågan hos nystartade företag minskar, medan det hos äldre företag fortfarande anses 

legitimt (Lynall et al. 2003). 

För att skapa material för att undersöka detta ställde vi fråga 9 ”När grundades ert företag?”. 

Frågan ställdes som en öppen fråga då företaget kan ha grundats över ett relativt stort 

tidsspann. Då vi enbart är intresserade av att se hur bolagets ålder påverkar valet av att behålla 

revisorn i förhållande till om det grundades innan eller efter lagändringen. Således valde vi att 

koda denna variabel till en dummyvariabel med alternativen ”Före år 2010” och ”Efter år 

2010”. Se kodning i tabell 4:5 nedan.  

Variabel; Fråga Svarsalternativ Kodning 

9. Bolagets ålder;  När grundades ert 

företag? 

Öppen fråga - kodas enligt 

följande: 

0 = Före år 2010                        

1 = Efter år 2010                           

Tabell 4:5 – Operationalisering bolagets ålder 



 

 

 
 

 

- 44 - 

 

4.6.2.5 Utbildningsnivå och ekonomisk utbildning 

Även utbildningsnivån inom företaget är en oberoende variabel som vi anser kan förklara små 

aktiebolags val av revisor. Detta argument grundar sig i Lee et al. (2009) teori om att det finns 

ett förväntansgap mellan vad revisorn gör och förväntas göra av allmänheten. Högre 

utbildning bland allmänheten, framförallt ekonomisk sådan, talar därför att gapet minskar och 

det hör ihop med att efterfrågan på revisorer ökar (Collis et al., 2004).  

För att undersöka hur utbildning spelar in i valet att behålla revisorn väljer vi att undersöka 

utbildningsnivån på företagets VD och någon av företagets styrelsemedlemmar, då dessa är de 

personer som har de högsta positionerna och ansvaret inom företaget. Till en början ställer vi 

därför fråga 10 och 11: ”Vilken utbildningsnivå har VD:n som högst i ert företag?” och 

”Vilken utbildningsnivå har någon av styrelsemedlemmarna i ert företag?”. Med tanke på 

företagens ringa storlek ser vi det inte relevant än att gradera utbildningsnivån till mer än 

”Grundskola”, ”Gymnasium” och ”Universitet/Högskola”. Dessa variabler är ordinalvariabler 

eftersom de är fler än två och har en inbördes ordning men avståndet mellan alternativen är 

inte detsamma (Bryman & Bell, 2005).  

Vi ansåg det även viktigt att ta reda på om VD:n eller någon av styrelseledamöterna hade 

ekonomisk utbildning eftersom det är just denna typ av utbildning som det argumenteras för 

ska vara relaterat till valet av att behålla revisorn. Frågorna 12 och 15 ställdes för att få svar 

på detta på följande sätt ”Har VD:n i ert företag ekonomisk utbildning?” och ”Har någon 

styrelseledamot i ert företag ekonomiskutbildning?”. Svarsalternativen som fanns var 

dikotoma variabler där det endast gick att svara ”Ja” eller ”Nej”.  

Vi hade även två följdfrågor på dessa för att undersöka om vilken typ av utbildning deras 

ekonomiska utbildning låg på och om den handlade om redovisning och revision. Vi ansåg det 

av stor vikt att säkerställa vilken typ av ekonomisk utbildning av annat slag än redovisning 

och revision ger dig kunskaper om revision. Fråga 13 och 16 löd enligt följande ”Om ja, 

vilken utbildningsnivå ligger denna på?” med en liknande kvotvariabel och svarsalternativ 

som beskrevs ovan gällande fråga 10 och 11. Fråga 14 och 17 ställdes på följande vis för att 

”Om ja på fråga 12/15, har denna utbildning handlat om redovisning och/eller revision?”. 

Svarsalternativen var även här av modellen ”Ja” och ”Nej” och kodas även denna som en 

dikotom variabel. Nedanstående tabell 4:6 visar de frågor som ska vara till grund för att 

analysera denna oberoende variabelns samband med beroende variabeln.  
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Variabel; Fråga Svarsalternativ Kodning 

10. Utbildningsnivå VD; Vilken 

utbildningsnivå har VD:n som högst 

i ert företag? 

Grundskola                                                              

Gymnasium                                                              

Eftergymnasial                                            

0                                                   

1                                                                           

2                                                    

11. Utbildningsnivå styrelse; Vilken 

utbildningsnivå har någon av 

styrelsemedlemmarna som högst i 

ert företag? 

Grundskola                                                              

Gymnasium                                                              

Eftergymnasial 

0                                                   

1                                                                           

2                                                    

12.Ekonomisk utbildning VD;  Har 

VD:n i ert företag ekonomisk 

utbildning? 

JA                                                                            

NEJ 

0                                            

1  

13. Utbildningsnivå Ek. utb. VD; 

Om ja, vilken utbildningsnivå ligger 

denna på? 

Grundskola                                                              

Gymnasium                                                              

Eftergymnasial 

0                                                   

1                                                                           

2                                                    

14. Redovisning/Revision VD; Om 

ja, har denna utbildning handlat om 

redovisning och/eller revision? 

JA                                                                            

NEJ 

0                                            

1  

15. Ekonomisk utbildning styrelse; 

Har någon av styrelsemedlemmarna 

i ert företag ekonomisk utbildning? 

JA                                                                            

NEJ 

0                                            

1  

16. Utbildningsnivå Ek. utb. styrelse; 

Om ja, vilken utbildningsnivå ligger 

denna på? 

Grundskola                                                              

Gymnasium                                                              

Eftergymnasial 

0                                                   

1                                                                           

2                                                    

17. Redovisning/ Revision styrelse; 

Om ja, har denna utbildning handlat 

om redovisning och/eller revision? 

JA                                                                            

NEJ 

0                                            

1  

Tabell 4:6 – Operationalisering utbildning 

4.6.3 Kontrollvariabel 

En kontrollvariabel definieras som en variabel som har ett samband, som inte har ett samband 

eller som kan misstänkas ha ett samband med den beroende variabeln. Genom att inkludera 

denna variabel i analysen fastställer vi dess verkliga påverkan (Körner & Wahlgren, 2006).  

Vår kontrollvariabel är geografiskt säte och denna variabel samlades in i enkäten genom fråga 

8 ”Var skulle ni kategorisera att ert företag har sitt säte?”.  Svarsalternativen på denna fråga 

var ”Landsbygd”, ”Stad” och ”Storstad”. Då det kan vara svårt att definiera vad som 
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kategoriserar landsbygd respektive stad valde vi att låta respondenten göra detta val. Storstad 

valde vi däremot att kategorisera till Stockholm, Göteborg och Malmö. Vid kodningen valde 

vi däremot att endast skapa en dikotom variabel för om företaget har sitt säte i Storstad eller 

inte.  

Variabel; Fråga Svarsalternativ Kodning 

8. Geografiskt säte; Var skulle ni 

kategorisera att ert företag har sitt 

säte? 

Landsbygd                                  

Stad                                      

Storstad 

0 = Storstad                        

1 = Ej storstad                     

Tabell 4:7 – Operationalisering geografiskt säte 

4.6.3 Argumentsvariabler 

I vår enkät valde vi att skapa ett antal intervallvariabler för att undersöka i vilken grad våra 

påståenden spelade in i valet av att behålla revisorn för de företagen som behöll revisorn. 

Innan vi behandlade detta i enkäten valde vi att ställa en öppen fråga ”22. Vilken är den 

huvudsakliga orsaken till att ert företag har eller inte har kvar revisorn?”. Genom denna 

fråga gav vi respondenten möjlighet till att lyfta fram deras huvudargument innan vi 

påverkade dem med våra påståenden. Detta genomfördes för att få ytterligare en indikation på 

vilka argumenten är för att företaget behåller revisorn. Nedan beskrivs en operationalisering 

över våra argumentsvariabler som ska ligga till grund för att testa våra argumentshypoteser. 

4.6.3.1 Företagets räkenskaper 

En av de argumentsvariabler som förklarar varför företagen väljer att behålla revisorn är att 

det minskar risken för att felaktigheter uppstår i räkenskaperna då det i samband med 

revisionen skapas en högre kvalité i de finansiella rapporterna. Denna variabel kommer att 

operationaliseras genom fråga 23 "I vilken grad anser ni nedanstående påstående spelar in i 

valet att behålla revisorn?". I denna fråga får företagen själva fylla i vilken utsträckning dem 

anser att revisorn minskar risken för felaktigheter i räkenskaperna där ett betyder inget 

samband och fem betyder väldigt starkt samband. Precis som nämnts tidigare så kommer 

denna typ av intervallhypotes användas på samtliga argumentshypoteser. Dessa antas vara 

intervallhypoteser med anledning av att svarsalternativen är fler än två och att avståndet 

mellan dessa antas vara lika stort (Bryman & Bell, 2005). Genom denna kategorisering av 

argumentsvariablerna ligger dessa till bra grund för den kommande analysen.  
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Vårt påstående Svarsalternativ Kodning 

23a. Revisorn minskar risken för 

felaktigheter i företagets 

räkenskaper. 

1. Inte alls                                                                 

2. Lite                                          

3. Delvis                                                              

4. Mycket                                                   

5. Väldigt mycket                                                    

5                                                   

4                                                                           

3                                          

2                                           

1                                        

Tabell 4:8 – Operationalisering företagets räkenskaper 

4.6.3.2 Intern kontroll 

Andra argument som styrker att företagen får incitament att behålla revisorn är dels att den 

interna kontrollen ökar. Power (2007) som tidigare nämnts argumenterar för att företagen i 

dagens samhälle blivit allt mer komplexa och att en bättre intern kontroll är nödvändig för att 

dem ska överleva på marknaden. Dessa argumentsvariabler operationaliseras genom att ställa 

påstående 23b ”Revisorn ökar den interna kontrollen”. Se operationalisering i tabell 4:9 

nedan.   

Vårt påstående Svarsalternativ Kodning 

23b. Revisorn ökar den interna 

kontrollen. 

1. Inte alls                                                                 

2. Lite                                          

3. Delvis                                                              

4. Mycket                                                   

5. Väldigt mycket                                                    

5                                                   

4                                                                           

3                                          

2                                           

1                                                                               

Tabell 4:9 - Operationalisering intern kontroll 

4.6.3.3 Ökade utvecklingsmöjligheter 

Nästa argumentsvariabel beskriver Collis et al. (2004) att sett ur ett agentteoretiskt perspektiv 

leder en ökad intern kontroll till goda möjligheter för företaget att utvecklas. Denna 

argumentsvariabel testas genom att lämna följande påstående i fråga 23c ”Revisorn ökar 

företagets utvecklingsmöjligheter”. Se operationalisering i tabell 4:10 nedan.  
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Vårt påstående Svarsalternativ Kodning 

23c. Revisorn ökar företagets 

utvecklingsmöjligheter. 

1. Inte alls                                                                 

2. Lite                                          

3. Delvis                                                              

4. Mycket                                                   

5. Väldigt mycket                                                    

5                                                   

4                                                                           

3                                          

2                                           

1                                        

Tabell 4:10 - Operationalisering ökade utvecklingsmöjligheter 

4.6.3.4 Banklån 

För att skapa en jämn balans och trygghet i företaget spelar revisorn en central roll då den 

säkerställer kvalitén i de finansiella rapporterna Lennox & Pittman (2011). Korrekta 

finansiella rapporter leder till att banker och kreditgivare får tillförlitlig information vilket är 

en förutsättning för att de ska kunna låna ut pengar. En argumentsvariabel som formas utav 

denna argumentation är att företag som väljer att behålla revisorn ökar chansen till att få 

banklån. Genom att ha en revisor i företaget ger detta incitament till bankerna att företaget 

drivs på ett seriöst sätt vilket i sin tur höjer bankens kreditbetyg. Denna argumentsvariabel 

som förklarar varför företagen väljer att behålla revisorn kommer att operationaliseras genom 

påståendet i fråga 23d i enkäten "Revisorn ökar möjligheterna att få banklån". Se 

operationalisering nedan i tabell 4:11.  

Vårt påstående Svarsalternativ Kodning 

23d. Revisorn ökar möjligheten att 

få banklån. 

1. Inte alls                                                                 

2. Lite                                          

3. Delvis                                                              

4. Mycket                                                   

5. Väldigt mycket                                                    

5                                                   

4                                                                           

3                                          

2                                           

1                                                                               

Tabell 4:11 – Operationalisering banklån 

4.6.3.5 Intressenternas krav 

Enligt Watts & Zimmerman (1983) är den oberoende revisionen en övervakningsaktivitet som 

ökar företagsvärde vilket i sin tur ökar förtroendet och intresset hos företagets intressenter. 

Collis et al. (2004) visar i sin studie att olika intressenter har olika påverkan på företagens val 

att behålla revisorn. En argumentsvariabel som formats utifrån dessa påståenden är att 

företagen väljer att behålla revisorn eftersom starka intressenter kräver det. Denna variabel 

kommer att operationaliseras likt tidigare argumentsvariabler genom två frågor i enkäten. Det 
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första påståendet som berör starka intressenter operationaliseras i fråga 23e "Starka 

intressenter kräver det." varpå respondenten får gradera på en skala 1-5 i vilken utsträckning 

starka intressenter påverkar valet av att behålla revisor.  

Vidare ser vi av stor vikt att i linje med Collis et al., (2004) och Collis, (2010) även undersöka 

vilka intressenter som har störst påverkan på företaget. Denna argumentsvariabler 

operationaliseras i fråga 24 "Om intressenterna spelar in i valet att behålla revisorn, vilken 

intressent anser ni ha den starkaste påverkan på företaget?". Respondenten får sedan 

rangordna tre intressenter i ett urval av ”anställda”, ”banker och kreditgivare”, 

”företagsledningen”, ”kunder”, ”leverantörer”, ”stat och kommun” samt ”ägare”. Vi valde 

dessa intressenter i enkäten eftersom dem används i intressentmodellen enligt Ax et al., 

(2009) vilken beskriver de viktigaste intressenterna. Således är detta ett trovärdigt urval på de 

intressenter som finns i företaget. Eftersom svarsalternativen är fler än två och inte går att 

rangordna blir denna variabel en nominalvariabel. För att kunna använda denna i vår 

statistiska analys kodas varje svarsalternativ om till en kvotvariabel. Se operationalisering 

nedan i tabell 4:12.  
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Vårt påstående Svarsalternativ Kodning 

23e. Starka intressenter kräver det. 1. Inte alls                                                                 

2. Lite                                          

3. Delvis                                                              

4. Mycket                                                   

5. Väldigt mycket                                                    

5                                                   

4                                                                           

3                                          

2                                           

1                                        

24. Om intressenterna spelar in i 

valet att behålla revisorn, vilken 

intressent anser ni ha den starkaste 

påverkan på företaget?  

Anställda 0 = Starkast                                               

1 = Andra starkast                                                                           

2 = Tredje starkast                                                    

  Bank och Kreditgivare 0 = Starkast                                               

1 = Andra starkast                                                                           

2 = Tredje starkast                                                    

  Företagsledningen 0 = Starkast                                               

1 = Andra starkast                                                                          

2 = Tredje starkast                                                    

  Kunder 0 = Starkast                                               

1 = Andra starkast                                                                           

2 = Tredje starkast                                                    

  Leverantörer 0 = Starkast                                               

1 = Andra starkast                                                                           

2 = Tredje starkast                                                    

  Stat och Kommun 0 = Starkast                                               

1 = Andra starkast                                                                           

2 = Tredje starkast                                                    

  Ägarna 0 = Starkast                                               

1 = Andra starkast                                                                           

2 = Tredje starkast                                                    

Tabell 4:12 – Operationalisering intressenternas krav 

4.6.3.6 Resurs i företaget 

En annan argumentsvariabel som förklarar varför företagen väljer att behålla revisorn är att 

den kan ses som en resurs i företaget. Vikten av att bibehålla starka relationer med sina 

intressenter och kompensera för styrelsens bristande styrelsekapital i små aktiebolag antas 

revisorn vara en viktig resurs i företaget (Jansson et al., 2010; Neville, 2011). Dessa 

argumentsvariabler kommer att operationaliseras genom påståendet i fråga 23f i enkäten 
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"Revisorn är en resurs för företaget.". Även här får respondenten gradera på en skala 1-5 i 

vilken utsträckning revisorn kan ses som en resurs i företaget. Se operationalisering nedan i 

tabell 4:13.  

Vårt påstående Svarsalternativ Kodning 

23f. Revisorn är en resurs för 

företaget. 

1. Inte alls                                                                 

2. Lite                                          

3. Delvis                                                              

4. Mycket                                                   

5. Väldigt mycket                                                    

5                                                   

4                                                                           

3                                          

2                                           

1                                        

Tabell 4:13 – Operationalisering revisorn som resurs i företaget 

4.6.3.7 Andra företag har revisor 

En argumentsvariabel som förklarar varför företag väljer att behålla revisorn är att andra 

företag har kvar revisorn i företaget. Detta åtagande härstammar från teorin om isomorfism, 

vilket innebär att företag tenderar att härma andra företag (DiMaggio & Powell, 1983). Denna 

variabel kommer att operationaliseras genom påståendet i fråga 23g "Andra företag har 

revisor" där respondenten får gradera på en skala 1-5 i vilken utsträckning valet av att behålla 

revisorn beror på att andra företag har en.  

Vårt påstående Svarsalternativ Kodning 

23g. Andra företag har revisor. 1. Inte alls                                                                 

2. Lite                                          

3. Delvis                                                              

4. Mycket                                                   

5. Väldigt mycket                                                    

5                                                   

4                                                                           

3                                          

2                                           

1                                                                               

Tabell 4:14 – Operationalisering andra företag har revisor 

4.6.3.8 Kunskap 

Det argumenteras att redovisningsstudenter och övriga med betydande ekonomisk utbildning 

har bättre förståelse för revisorns funktion än de som saknar detta (Collis et al. 2004). Företag 

med en avsaknad av denna utbildning kan se revisorn som en hjälpande hand i företaget som 

tryggar tillförlitligheten i räkenskaperna utan att själva behöva lägga större vikt vid detta.  

Med utgångspunkt för detta vill vi förklara vår beroende variabel det vill säga om företagen 

väljer att behålla revisorn eller inte. Genom att ha genomgått en ekonomisk utbildning skapas 
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det incitament för företagsledaren att behålla revisorn trots att revisionsplikten är avskaffad då 

dem ser värdet med revisionen. Kunskap som en argumentsvariabel kommer att 

operationaliseras genom påståendet i fråga 23h "Företaget saknar kunskap om ekonomi och 

redovisning." där respondenten får gradera på en skala 1-5 i vilken utsträckning kunskap 

spelar in i valet för företagen att behålla revisorn eller inte. 

Vårt påstående Svarsalternativ Kodning 

23h. Företaget saknar kunskap om 

ekonomi och redovisning 

1. Inte alls                                                                 

2. Lite                                          

3. Delvis                                                              

4. Mycket                                                   

5. Väldigt mycket                                                    

5                                                   

4                                                                           

3                                          

2                                           

1                                                                               

Tabell 4:15 – Operationalisering kunskap 

4.6.3.9 Nyttan överstiger kostnaden 

Det är tveklöst konstaterat att revisorn tillför en stor nytta till företaget och dess tillhörande 

intressenter. Med trovärdig information från företagen kan intressenterna fatta bättre och mer 

välgrundade beslut. Företaget gynnas som tidigare nämnt av att ha en revisor då det bland 

annat ökar möjligheten at få banklån Collis et al (2004). Vi förväntar oss det logiska i vår 

studie att om nyttan överstiger kostnaden så väljer företagen att behålla revisorn. 

Denna argumentsvariabel kommer att operationaliseras genom påståendet i fråga 23i "Nyttan 

med revision överstiger kostnaden" där respondenten får svara i vilken grad de anser att 

nyttan överstiger kostanden med revision. 

Vårt påstående Svarsalternativ Kodning 

23i. Nyttan med revision överstiger 

kostnaden 

1. Inte alls                                                                 

2. Lite                                          

3. Delvis                                                              

4. Mycket                                                   

5. Väldigt mycket                                                    

5                                                   

4                                                                           

3                                          

2                                           

1                                        

Tabell 4:16 – Operationalisering nyttan överstiger kostnaden 
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4.7 Sammanställning av data 

För att analysera den data vi samlat in har vi valt att använda oss av statistikprogrammet 

SPSS. Först valde vi att genomföra ett antal univariata analyser för att på ett överskådligt och 

enkelt sätt presentera och beskriva den data som vi samlat in. Vi har använt oss av 

frekvenstabeller, cirkeldiagram och stapeldiagram till detta ändamål.   

4.7.1 Logistisk regression 

Vi valde att genomföra en logistisk regression för att på ett enkelt sätt få möjligheten att 

identifiera sambanden mellan den beroende och de oberoende variablerna. Denna analys 

använder vi för att analysera våra företagshypoteser. Anledningen till att vi valde att göra en 

logistisk regression framför en linjär regression är för att den enligt Körner & Wahlgren 

(2006) lämpar sig bäst på beroende variabler som är kvantitativa. Dahmström (2011) 

argumenterar att en logistisk regression kan hjälpa att identifiera de faktorer som ligger till 

grund till att förklara att något ska inträffa och även hur stor sannolikheten för detta är. I vårt 

fall är den aktuella händelsen att små aktiebolag väljer att behålla revisorn eller inte. Målet 

med vår logistiska regression är att se vilka oberoende variabler som har ett samband med vår 

beroende variabel. Då vår beroende variabel är av sådan karaktär att respondenten endast kan 

svara ja eller nej är det en dikotom variabel. Enligt Edling & Hedström (2003) är en logistisk 

regression att föredra då den beroende variabeln är dikotom.  

4.7.2 Linjär regressionsanalys 

Vi använder oss även av en logistisk regressionsanalys för att analysera om det finns några 

multivariata samband mellan de argumenthypoteser som vi accepterar och de oberoende 

variablerna i studien. Genom att göra denna analys får vi ett statistiskt test som används för att 

analysera om någon av de oberoende variablerna har ett signifikant samband med 

argumentsvariabeln (Dahmström, 2011).   

4.7.3 Korrelationsanalys 

Jämte den logistiska regressionsanalysen väljer vi att genomföra en korrelationsanalys. Även 

korrelationsanalysen används för att analysera företagshypoteserna. Anledningen till att vi gör 

en korrelationsanalys är att se om variablerna i vår studie har något bivariat samband och om 

sambandet skiljer sig från det multivariata som vi får fram genom vår logistiska 

regressionsmodell. Exakt samma variabler som används i den logistiska regressionen 
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använder vi i vår korrelationsanalys. Korrelationsanalysen används även för att identifiera om 

multikollinearietet kan uppstå mellan de oberoende variablerna (Hair et al, 1998).  

Vi genomför även en andra korrelationsanalys i linje med den linjära regressionsanalysen för 

att se om det finns något bivariat samband som kan förklara de accepterade 

argumentshypoteserna bland de oberoende variablerna. Exakt samma variabler som används i 

den linjära regressionsmodellen används i korrelationsanalysen.  

För båda dessa korrelationsanalyser väljer vi att använda oss av Spearmans rho, framför 

Pearsons r. Anledningen till detta beskriver Bryman & Bell (2005) är för att Spearman rho 

lämpar sig bättre för ordinalvariabler, men kan även användas på dikotoma variabler, 

intervall- och kvotvariabler. Pearson r däremot används endast vid dikotoma variabler, 

intervall- och kvotvariabler. Då vi har ett antal ordinalvariabler med i denna studie väljer vi 

därför Spearman rho.  

4.7.4 Paired sample T-Test 

För att analysera våra argumentshypoteser måste vi jämföra dess medelvärde. För att 

statistiskt jämföra medelvärden används ett T-test (Bryman & Bell, 2005). Vi har valt att 

använda oss av ett Paired sample T-test eftersom detta underlättar när flera medelvärden ska 

testas mot varandra. Genom att först rangordna medelvärdena av argumentshypoteserna kan 

vi sedan använda signifikansen vi får fram genom att t-testa våra medelvärden mot varandra. 

När vi testar den variabel med lägst medelvärde mot den som har näst lägst medelvärde kan vi 

således genom signifikansnivån fastslå om dessa är signifikant skiljda från varandra (Hair et 

al, 1998).  
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Diagram 5:1 – Behållande av 

revisorn 

Kapitel 5. Empirisk Analys 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer studiens empiriska data av undersökningen att presenteras. 

Inledningsvis kommer vi att beskriva den data vi fått fram från vår enkätstudie på ett 

överskådligt sätt. Vidare kommer både en bivariat och en multivariat analys av 

företagshypoteserna och argumentshypoteserna att göras. Slutligen förs en diskussion kring 

om hypoteserna accepteras eller förkastas.  

___________________________________________________________________________ 

5.1 Genomgång av empirisk data 

Den empiriska data kommer i detta stycke att presenteras för att ge läsaren en klar bild över 

det material vi samlat in från enkätundersökningen. Till en början kan det vara värt att 

återigen poängtera att det är små aktiebolag som svarat på enkäten vilket vi får en bra 

indikation på genom fråga 18 ”Vilken eller vilka positioner har ni som svarar på enkäten?”. 

Det framgår av svaren på frågan att 115 respondenter i undersökningen var ägare, 64 var 

styrelseledamöter, 91 var VD och 29 var ekonomichefer. I flera fall var detta samma person 

och det går således att konstatera att det är personer med bra insikt i företaget som svarat på 

vår enkät.  

Av nyfikenhet ställde vi även fråga 20 ”Kände ni på företaget till lagändringen om 

revisionspliktens avskaffande?”. Då vi antar att företagen måste känna till lagändringen för att 

kunna ta ställning till ett beslut om att behålla revisorn eller inte måste de känna till att lagen 

finns.  Hela 97 % av dem som svarade på vår enkät kände till detta och således var nästan 

samtliga införstådda med lagändringen från år 2010.  

5.1.1 Behållande av revisorn 

Den beroende variabeln i vår studie är om företagen 

väljer att behålla revisorn eller inte trots att 

revisionsplikten avskaffats för mindre aktiebolag är vår 

beroende variabel. Diagram 5:1 visar hur de tillfrågade 

företagen svarat på frågan om de har kvar revisorn 

efter lagändringen. Av de 131 respondenterna i urvalet 
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svarade 60,9% av de tillfrågade företagen att de behållit sin revisor och 39,1% svarade att 

dem inte har kvar revisorn.   

5.1.2 Företagets storlek 

Den första oberoende variabeln vi valt att studera är företagets storlek. Vi har som nämnts 

tidigare valt att mäta företagets storlek i tre mått. Dessa är antal anställda, företagets 

omsättning och aktiekapital. Nedan görs en genomgång av dessa.  

För att bygga vidare på företagets storlek valde vi att fråga företagen hur många anställda de 

hade. Av tabell 5:1 framgår det att de flesta företagen 49,2 % har som högst en anställd. Den 

näst största gruppen av företag 31,1 % har som maximalt 2 anställda.  

Antal anställda Antal Procent 

0 14 10,6 

1 65 49,2 

2 41 31,1 

3 11 8,3 

4 eller flera 1 0,8 

Totalt 132 100 

Tabell 5:1 – Antal anställda 

 

Vi samlade även in information hos företagen hur stor deras omsättning var och av tabell 5:2  

framgår det att den största gruppen av företag 44,2 % har en omsättning på 500 001 – 1 

500 000 kr. Tätt därefter har 31,8 % av företagen en omsättning på 1 500 001 - 3 000 000 kr. 

Omsättning Antal Procent 

0 - 500 000 kr 28 21,7 

500 001 - 1 500 000 kr 57 44,2 

1 500 001 - 3 000 000 kr 41 31,8 

Mer än 3 000 000 kr 3 2,3 

Totalt 129 100 

Tabell 5:2 – Företagets omsättning 

 

I vår enkätstudie ville vi även ta reda på hur stort aktiekapital företagen har för att kunna 

definiera dess storlek. Av tabell 5:3 framgår att majoriteten av mindre aktiebolag 69,5 % har 
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Diagram 5:2 & 5:3 – Antal ägare och ägarandel största ägaren  

ett aktiekapital på 50 001 kr-100 001 kr. I den näst största gruppen 17,6 % är de företag som 

har ett aktiekapital på 0 kr - 50 000 kr. 

Aktiekapital Antal Procent 

0 - 50 000 kr 23 17,6% 

50 001 - 100 000 kr 91 69,5% 

Mer än 100 000 kr 17 13,0% 

Totalt 131 100 

Tabell 5:3 – Aktiekapital 

 

5.1.3 Ägarkoncentration 

I enkäten hade vi en fråga rörande hur många ägare företaget har. I vår studie varierar antalet 

ägare från 0 till ”4 eller fler”.  I diagram 5:2 ser vi hur företagen svarat på denna fråga. Det 

framgår att majoriteten 62,4% svarade att dem enbart har 1 ägare. Den näst största gruppen 

27,8 % har 2 ägare och den resterande delen på enbart 9,8 % har fler än 2 ägare.  

I diagram 5:3 går det att urskilja hur stor andel av aktierna den största ägaren i företaget 

innehar. Det går tveklöst att konstatera att majoriteten 66,9 % utgörs av de ägare som äger 76 

- 100 % av aktierna.  
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Diagram 5:5 – Företagets säte 

5.1.4 Bransch 

I vår studie rörande varför företag väljer att behålla 

revisorn eller inte hade vi som hypotes att branschen 

tjänsteföretag tenderar att vara negativt relaterat till att 

behålla revisorn. I diagram 5:4 framgår det att 82.3 % av 

de tillfrågade företagen är tjänsteföretag. Resterande 

17.7 % är allt annat än tjänsteföretag.  

 

5.1.5 Företagets säte 

I vår studie valde vi att titta närmare på var de tillfrågade företagen hade sitt säte. Företagen 

fick själva kategorisera i vilket område de tillhörde. Diagram 5:5 presenterar vad vi fått för 

resultat rörande denna fråga. Det framgår att sätet hos företagen främst finns i en stad 46,2 % 

medan den minst representativa gruppen 14,4 % är de företag som har sitt säte på 

landsbygden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Diagram 5:4 – Bransch  
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Diagram 5:6 – Bolagets ålder 

Diagram 5:7 – Utbildningsnivå 

5.1.6 Bolagets ålder 

En av hypoteserna som vi hade i vår studie var att bolagets ålder tenderar att vara positivt 

relaterat till att behålla revisorn. För att kunna testa detta frågade vi företagen vilket år deras 

företag grundades. Av diagram 5:6 framgår det att den största andelen företag 43,5 % 

grundades mellan 2001-2010. Endast 9,2 % av de tillfrågade företagen grundade sitt företag 

efter 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7 Utbildningsnivå 

Vi hade som hypotes att utbildning är positivt relaterat till att behålla revisorn. För att få svar 

på detta ställde vi frågan vilken utbildning företagets VD respektive styrelseledamot innehar. I 

diagram 5:7 har vi slagit samman dessa. Det framgår av diagrammet att majoriteten av de 

tillfrågade företagen 71,3 % för VD och 72,5 % för styrelseledamot har en eftergymnasial 

utbildning. Vi kan tydligt se att i endast ett fåtal fall 3,1 % för VD och 2,3 % för 

styrelseledamot endast har en grundskoleutbildning.  
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Diagram 5:8 och 5:9 – Ekonomisk utbildning och om den handlat om redovisning och/eller revision. 

En följdfråga till vilken utbildningsnivå företagets vd och styrelseledamot har är om denna är 

av ekonomisk karaktär. Resultatet av denna följdfråga framställs i diagram 5:8. Det framgår 

att styrelseledamöterna i de tillfrågade företagen har fler ekonomiska utbildningar än vad vd 

har. Av de ekonomiska utbildningarna har dessa för styrelsen 72,2 % legat på en 

eftergymnasial nivå medan det för vd har den ekonomiska utbildningen 62,5 % legat på en 

eftergymnasial nivå.  

För att skapa en detaljerad bild av denna ekonomiska utbildning frågade vi företagen om 

denna handlat om redovisning och eller revision. Resultatet på denna fråga framställs i 

diagram 5:9. Det framgår av diagrammet att styrelsen i 61,3 % av fallen inriktat sig mot 

redovisning och eller revision medan VD:n i företaget haft en sådan inriktning i 51,6 % av 

fallen.  

 

5.2 Analys av företagshypoteser 

Precis som nämnts tidigare har vi använt oss av en logistisk regressionsanalys för att testa 

våra företagshypoteser. Denna metod är mer fördelaktig framför en vanlig regressionsanalys 

eftersom beroende variabeln är en dikotom variabel som består av endast två värden. De 

oberoende variablerna kan däremot även vara intervall eller kvotvariabler i den Logistiska 

regressionen (Körner & Wahlgren, 2006).  

För att välja ut vilka variabler som kunde vara med i den logistiska regressionsanalysen var vi 

tvungna att ta hänsyn till risken för att multikollinaritet kan uppstå. Detta kan kontrolleras 

genom att göra en korrelationsanalys (Körner & Wahlgren, 2006). Vi insåg snabbt att det 

skulle finnas risk för multikollinearitet mellan våra oberoende variabler kring utbildning. 
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Genom korrelationsanalysen kunde vi se att det fanns ett starkt samband mellan variablerna 

ekonomisk utbildning och redovisning och eller revision som utbildning för både styrelsen 

och VD:n. Genom att testa dessa variabler i vår logistiska regression kom vi fram till att 

ekonomisk utbildning passade bättre in i modellen och således valde vi att använda denna. Då 

hypotesen lyder enligt följande ”Ekonomiskutbildning tenderar att vara positivt relaterat till 

att behålla revisorn” passar VD:n och styrelsens utbildningsnivå och ekonomisk utbildning 

bra som variabler för att testa vår hypotes.  

Som tidigare beskrivits har vi även valt att samla information kring tre mått på företagets 

storlek. Efter att kodningen av enkätsvaren genomförts kunde vi konstatera att aktiekapitalet 

var ett dåligt mått på företagets storlek då största delen av företagen hade ett aktiekapital på 

50 000 kr eller 100 000 kr. Detta ledde till att vi valde att utesluta detta mått på företagets 

storlek i vår logistiska regressionsmodell. Genom att jämföra vilken storleksvariabel som 

hade starkast påverkan jämförde vi dess B-koefficienter och fann att omsättningen var det 

största negativa talet (-0,565) och således väljer vi att ha med detta mått i vår logistiska 

regressionsmodell.  

Efter att avgränsningarna ovan genomförts gjorde vi en slutlig korrelationsanalys för att 

kontrollera så ingen multikollinearitet uppstår. Den högsta korrelationskoefficient som 

uppmättes var 0,648 och enligt Hair et al. (1998) behöver vi endast ta hänsyn till risk för 

mulikollinearitet om korrelationskoefficienten är större än 0,9 eller mindre än -0,9. Vi kan 

således anta att risken för att multikollinearitet ska uppstå i vår modell är väldigt liten.  

Efter att ha uteslutit risken för multikollinearitet genomförde vi vår logistiska 

regressionsmodell. Modellen är signifikant på 0,012 vilket innebär att vi kan använda vår 

modell för att analysera våra hypoteser. Vi kan också utläsa att modellen har ett Nagelkerke R 

Square på 0,152 och ett Cox & Snell R Square på 0,112 och dessa är två olika mått på hur väl 

de oberoende variablerna i modellen förklarar den beroende variabeln. Detta värde är 

förhållandevis litet vilket i sin tur kan påverka tabellens användbarhet.  
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Logistisk regression-modell     

Modellens signifikans 0,012 **   

Negelkere R Square 0,152   

Cox & Snell R Square 0,112   

  B. Sign. 

Företagets storlek     

Omsättning -0,565 0,053 

Bransch     

Tjänsteföretag 0,191 0,748 

Ägarkoncentration     
Antal ägare -0,308 0,421 

Majoritetsägande -0,724 0,292 

Företagets ålder     

Grundades 1,377 0,123 

Utb.nivå och Ekonomisk utb.     

Utdildningsnivå VD 0,823 0,179 

Utbildningsnivå Styrelse -0,587 0,31 

Ekonomisk Utbildning VD -0,5 0,281 

Ekonomisk Utbildning Styrelse 0,144 0,762 

Geografiskt säte     

Storstad 0,073 0,869 

**. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån. 

Tabell 5:4 – Sammanställning logistisk regression 

I resultatet av den logistiska regressionen kan vi identifiera ett negativt samband av B-

koefficienten (-0,565) när vi tittar på den oberoende variabeln omsättning. Detta innebär att 

sambandet överensstämmer med vår hypotes, det vill säga att desto större omsättning 

företaget har desto mer tenderar företaget att behålla revisorn. Signifikansen för denna 

variabel är 0,053 vilket inte är under 0,05, men ändå väldigt nära. Vi kan således inte med 

statistisk säkerhet påstå att sambandet är signifikant men det finns ändå starka indikationer på 

att sambandet överrensstämmer med vår hypotes. Utifrån de övriga resultaten av den 

logistiska regressionsmodellen kan vi inte fastställa något statistiskt signifikant samband 

mellan den beroendevariabeln och de oberoende.  

Utöver den logistiska regressionen väljer vi att testa om det finns några bivariata samband 

mellan beroende och de oberoende variablerna. Detta genomförs genom att göra en 

korrelationsanalys. Utifrån resultatet av korrelationsanalysen kan vi utläsa två signifikanta 

samband. Det första signifikanta bivariata sambandet är med variabeln omsättning. Det är 
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precis som i den logistiska regressionen negativt men här även statistiskt signifikant. Den 

andra variabeln som är signifikant i korrelationsanalysen är företagets ålder. Där är 

korrelationskoefficienten positiv vilket innebär att om företaget är registrerat efter 

lagändringen 2010 tenderar de att i mindre utsträckning vilja behålla revisorn. Således 

stämmer detta samband överrens med vår hypotes.   

Korrelationsanalys Behållande av revisorn 

  Spearman Corr. Sign. 

Företagets storlek     

Omsättning -0,211 0,025 ** 

Bransch     

Tjänsteföretag 0,029 0,761 

Ägarkoncentration     

Antal ägare 0,027 0,78 

Majoritetsägande 0,001 0,988 

Företagets ålder     

Grundades 0,241 0,01 ** 

Utb.nivå och Ekonomisk utb.     
Utdildningsnivå VD 0,131 0,166 

Utbildningsnivå Styrelse 0,009 0,928 
Ekonomisk Utbildning VD -0,107 0,26 

Ekonomisk Utbildning Styrelse -0,024 0,803 

Geografiskt säte     

Storstad -0,014 0,886 

**. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån. 

 Tabell 5:5 – Sammanställning korrelationsanalys 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi utifrån den logistiska regressionsanalysen kan 

identifiera ett samband mellan företagets storlek mätt i omsättning och behållandet av 

revisorn. Detta samband är dock inte helt signifikant, men styrks genom ett bivariat 

signifikant samband som framgår av korrelationsanalysen. Således kan hypotes F1 accepteras. 

Vidare hittar vi ett bivariat signifikant samband mellan företagets ålder och behållandet av 

revisorn. Även detta samband är i linje med hypotes F5 och således kan även denna hypotes 

accepteras. För övriga företagshypoteser i vår studie kan vi inte finna något signifikant 

samband och dessa kommer därför förkastas. Se sammanställning i tabell 5:6 nedan.  
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Företagshypoteser 

Accepteras eller 

förkastas 

F1 Företagets storlek tenderar att vara positivt relaterat till 

att behålla revisorn.  
Accepteras 

F2 Ägarkoncentration tenderar att vara negativt relaterat till 

att behålla revisorn. 
Förkastas 

F3 Branschen tjänsteföretag tenderar att vara negativt 

relaterat till att behålla revisorn. 
Förkastas 

F4 Ekonomiskutbildning tenderar att vara positivt relaterat 

till att behålla revisorn. 
Förkastas 

F5 Bolagets ålder tenderar att vara positivt relaterat till att 

behålla revisorn.  
Accepteras 

Tabell 5:6 – Sammanställning företagshypoteser 

 

5.3 Analys av argumentshypoteser  

På samtliga av våra argumentshypoteser har vi låtit företagen själva att rangordna (1-5) 

huruvida dem anser att vårt påstående stämmer eller inte. Alternativen för respondenten var 

”Väldigt mycket”, ”Mycket”, ”Delvis”, ”Lite” och ”Inte alls” där 1 = ”Väldigt mycket” och 5 

= ”Inte alls”. Det innebär att desto lägre medelvärde desto mer bekräftar det vårt påstående. I 

tabell 5:8 presenteras resultatet för dessa hypoteser och dessa har därefter rangordnats utifrån 

medelvärdet. Tabellen presenterar även resultaten från vårt paired sample t-test där vi valt att 

jämföra hur variablernas medelvärde samvarierar. Genom att köra variablerna mot varandra i 

T-testet kan vi fastställa den statistiska skillnaden mellan dessa. Vårt paired sample T-test går 

även att urskiljas i Appendix 6.  

Utöver analysen som beskrivs ovan kommer vi här att föra en diskussion kring hur företagens 

huvudargument för att behålla revisorn ser ut. Dessa svar har samlats in genom fråga 22 där 

företagen själva får lyfta fram det huvudargument de anser påverkar deras val att behålla 

revisorn. Genom att tematisera dessa svar har vi skapat en tabell där vi rangordnat argumenten 

som uppkom efter antalet svar de fick. Endast de huvudargument som fick fler 5 svar eller fler 

har tagits med i tabell 5:7.  
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Rangordning av tematiserade huvudargument Antal svar 

1. Trygghet 16 

2. Seriösitet 15 

3. Korrekta finansiella rapporter 14 

4. Revisorn tillför kunskap / Kunskapsbrist i företaget 11 

5. Skatteverket 10 

6. Kontrollfunktion 7 

7. Förtroende långivare och kreditgivare 5 

Tabell 5:7 – Rangordning av tematiserade huvudargument 

 

Påstående Antal Medelvärde Std. Av. 

T-test 

sign. Rang. 

23a. Revisorn minskar risken för 

felaktigheter i företagets räkenskaper 
80 1,863 1,028 0,000 1 

23i. Nyttan med revision överstiger 

kostnaden 76 2,487 1,137 0,398 2 

23b. Revisorn ökar den interna 

kontrollen 80 2,625 1,216 0,032 2 

23f. Revisorn är en resurs för företaget 80 2,963 1,073 0,058 4 

23d. Revisorn ökar möjligheten till att få 

banklån 59 3,305 1,368 0,419 4 

23c. Revisorn ökar företagets 

utvecklingsmöjligheter 
77 3,558 1,141 0,783 4 

23h. Vi inom företaget saknar kunskap 

om ekonomi och redovisning 
79 3,595 1,286 0,082 4 

23e. Starka intressenter kräver det 75 4,013 1,351 0,030 5 

23g. Andra företag har revisor 69 4,261 1,133 - 6 

Tabell 5:8 – Rangordning av argumentshypoteser och dess samvariation 

A1: Företag tenderar att behålla revisorn för att det minskar risken för felaktigheter i 

räkenskaperna. 

Denna hypotes är förknippad med fråga 23a där företagen får rangordna hur dem anser att 

hypotesen stämmer överens med att företagen väljer att behålla revisorn. Efter att ha kört 

svaren genom vårt statistiska program fick vi fram ett medelvärde på 1,863 och en median på 

2 vilket innebär att de responderande företagen anser att denna oberoende variabel har en stor 

inverkan på om företagen väljer att behålla revisorn. På denna variabel fick vi även fram en 

standardavvikelse på 1,028, det vill säga en relativt låg spridning. Detta innebär som regel att 

en slumpvald respondent i 95 % av fallen kommer svara 1,863 +/- 1,028 på frågan om de 
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anser att företag tenderar att behålla revisorn för att det minskar risken för felaktigheter i 

räkenskaperna (Bryman & Bell 2005).  

Utifrån resultaten och den rangordning som gjorts i vårt paired sample t-test kan vi se en 

signifikant skillnad mellan denna variabels medelvärde och medelvärdet för 23i då vi får fram 

en signifikans på 0,000. Detta värde innebär att vi med 95 % statistisk säkerhet kan fastslå att 

medelvärdet för påstående 23a är lägre än medelvärdet för 23i. Detta resultat i kombination 

med att medelvärdet är 1,863 och medianen 2 indikerar således på att hypotesen A1 

accepteras och att denna argumentshypotes är den som starkast förklarar varför företagen 

väljer att behålla revisorn trots att revisionsplikten är avskaffad.  

I Tabell 5:7 kan vi även se en sammanställning över de huvudargument för att behålla 

revisorn som lämnades av de respondenter som hade kvar revisorn. Hela 14 stycken av dessa 

nämnde att de behåller revisorn eftersom denna minskar risken för felaktigheter i 

räkenskaperna. Denna var den tredje vanligaste huvudorsaken som togs upp vilket ytterligare 

indikerar på att hypotes A1 accepteras.  

A9: Företag tenderar att behålla revisorn om de anser att nyttan är större än kostnaden. 

Denna argumentshypotes är hämtad från fråga 23i i vår enkät. Resultatet visar ett medelvärde 

på 2,487 och en standardavvikelse på 1,1372. Detta tyder på att det finns ett samband mellan 

denna variabel och att företagen väljer att behålla revisorn. Med andra ord innebär detta att 

respondenterna i 95 % av fallen kommer att svara 2,487 +/- 1,1372 på frågan om de anser att 

revisorn behålls för att de själva inte har kunskapen att utföra redovisning. Denna variabel är i 

vår undersökning den näst bästa som förklarar varför företag väljer att behålla revisorn trots 

att revisionsplikten är avskaffad. I Tabell 5:7 får vi även stöd för denna argumentshypotes då 

11 respondenter i den öppna frågeställningen svarat att dem har revisor för det finns en 

kunskapsbrist i företaget. Denna argumentshypotes kommer därför att accepteras. 

Utifrån vårt paired sample T-test ser vi att denna variabel inte är signifikant skiljd från 23b 

eftersom dessa har en signifikans på 0,398.  Detta betyder att medelvärdet för dessa är 

snarlika varandra och det blir därför svårt att rangordna variablerna sinsemellan.  

A2: Företag tenderar att behålla revisorn för att det ökar den interna kontrollen. 

Denna hypotes är förknippad med fråga 23b i enkäten där företagen återigen fick rangordna 

hur väl vårt påstående stämmer överens med att behålla revisorn. När materialet körts i vårt 
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statistiska program får vi fram ett medelvärde på 2,625 och en median på 2. Även om detta 

påstående inte är har lika stor påverkan som det föregående får vi ett medelvärde mellan 

svaren ”Mycket” och ”Delvis”. Detta i kombination med att medianvärdet är 2 ges det en 

indikation på att det finns en viss sanning i att revisorn ökar den interna kontrollen och det 

påverkar företagens val att behålla revisorn. Standardavvikelsen är däremot 1,2157 vilket är 

en relativt stor spridning vilket i sin tur innebär att en stor del av svaren hamnar under 

”delvis”. Däremot anser vi att svarsalternativet ”delvis” är en tillräckligt hög grad för att detta 

argument ska spela in i valet av att behålla revisorn. Däremot anser vi inte att svarsalternativet 

”Lite” är ett alternativ som kan bekräfta vårt påstående och för att göra en gränsdragning för 

om hypotesen ska accepteras eller förkastas gör vi en gränsdragning med hjälp av 

standardavvikelsen. Om medelvärdet inklusive standardavvikelsen hamnar på ett värde över 4 

väljer vi att förkasta hypotesen. Om medelvärdet inklusive standardavvikelsen hamnar på ett 

värde mindre än 4 väljer vi att acceptera hypotesen. Utifrån vår gränsdragning kan denna 

hypotes accepteras.  

Av tabell 5:7 kan vi även se att det är sju respondenter som svarat att revisorn är en 

kontrollfunktion i företaget, vilket vi anser kan likställas med att denna ökar den interna 

kontrollen. Detta bidrar även till att vår hypotes kan accepteras.  

Vi kan även se i vårt paired sample T-test att utifrån den rangordning som gjorts av 

medelvärdet att denna variabel är signifikant skiljd från 23f då signifikansen på 0,032 styrker 

detta.  Således kan vi här göra en gränsdragning där vi ser att medelvärdet på hypotes A9 och 

A2 är signifikant skiljt från A6.  

A6: Företag tenderar att behålla revisorn då denna ses som en resurs i företaget.  

Denna hypotes är förknippad med fråga 23f i enkäten. Genom att ta medelvärdet inklusive 

standardavvikelsen av resultatet i påstående 23f kan vi se att detta tal hamnar på 4,036. För att 

acceptera en argumentshypotes var ett tal mindre än fyra enligt vår gränsdragning nödvändig 

och således kommer hypotes A6 att förkastas.  

A4: Företag tenderar att behålla revisorn för att öka möjligheten till banklån.  

Denna hypotes är förknippad med fråga 23d i enkäten. Genom att ta medelvärdet inklusive 

standardavvikelsen av resultatet i påstående 23d kan vi se att detta tal hamnar på 4,673. För 
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att acceptera en argumentshypotes var ett tal mindre än fyra enligt vår gränsdragning 

nödvändig och således kommer även hypotes A4 att förkastas.  

A3: Företag tenderar att behålla revisorn för att revision ökar utvecklingsmöjligheterna.  

Denna hypotes är förknippad med fråga 23c i enkäten. Genom att ta medelvärdet inklusive 

standardavvikelsen av resultatet i påstående 23c kan vi se att detta tal hamnar på 4,699. För att 

acceptera en argumentshypotes var ett tal mindre än fyra enligt vår gränsdragning nödvändig 

och således kommer även hypotes A3 att förkastas.  

A8: Företag tenderar att behålla revisorn eftersom de inte själva har kunskapen att utföra 

redovisning.  

Denna hypotes är förknippad med fråga 23h i enkäten. Genom att ta medelvärdet inklusive 

standardavvikelsen av resultatet i påstående 23h kan vi se att detta tal hamnar på 4,881. För 

att acceptera en argumentshypotes var ett tal mindre än fyra enligt vår gränsdragning 

nödvändig och således kommer även hypotes A8 att förkastas.  

A5: Företag tenderar att behålla revisorn för att starka intressenter kräver det.  

Denna hypotes är förknippad med fråga 23e i enkäten. Genom att ta medelvärdet inklusive 

standardavvikelsen av resultatet i påstående 23e kan vi se att detta tal hamnar på 5,364. För att 

acceptera en argumentshypotes var ett tal mindre än fyra enligt vår gränsdragning nödvändig 

och således kommer även hypotes A5 att förkastas.  

A7: Företag tenderar att behålla revisorn för att andra företag har revisor.  

Denna hypotes är förknippad med fråga 23g i enkäten. Genom att ta medelvärdet inklusive 

standardavvikelsen av resultatet i påstående 23g kan vi se att detta tal hamnar på 5,394. För 

att acceptera en argumentshypotes var ett tal mindre än fyra enligt vår gränsdragning 

nödvändig och således kommer även hypotes A7 att förkastas.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att endast tre av de åtta argumentshypoteserna 

accepteras vilket innebär att endast dessa kan förklaras som faktorer som spelar in i små 

aktiebolags val att behålla revisorn. Utifrån tabell 5:7 kan vi däremot utläsa att fler faktorer än 

de vi valt att ta upp i denna studie framkommit och de två viktigaste var att revisorn tillför 

trygghet och seriösitet till företaget. Detta ger en indikation på att flera faktorer kan spela in i 
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valet att behålla revisorn än de tre faktorer vi funnit. En sammanfattning och rangordning av 

hypoteserna görs nedan i tabell 5:9.   

Argumentshypoteser 

Accepteras 

eller förkastas 

A1 Företag tenderar att behålla revisorn för att det minskar risken för 

felaktigheter i räkenskaperna.   
Accepteras 

A9 Företag tenderar att behålla revisorn om de anser att nyttan är större än 

kostnaden.  
Accepteras 

A2 Företag tenderar att behålla revisorn för att det ökar den interna 

kontrollen. 
Accepteras 

A6 Företag tenderar att behålla revisorn då denna ses som en resurs i 

företaget.  
Förkastas 

A4 Företag tenderar att behålla revisorn för att öka möjligheten till banklån.  

Förkastas 

A3 Företag tenderar att behålla revisorn för att revision ökar 

utvecklingsmöjligheterna.  
Förkastas 

A8 Företag tenderar att behålla revisorn eftersom de inte själva har 

kunskapen att utföra redovisning.  
Förkastas 

A5 Företag tenderar att behålla revisorn för att starka intressenter kräver 

det.  
Förkastas 

A7 Företag tenderar att behålla revisorn för att andra företag har revisor.  

Förkastas 

Tabell 5:9 – Sammanställning argumentshypoteser 
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5.4 Hur förklaras argumenten 

För att ytterligare fördjupa vår analys har vi valt att undersöka hur våra tre 

argumentshypoteser som accepteras kan förklaras av de oberoende variablerna i vår studie. 

Detta genomfördes genom en regressionsanalys och en korrelationsanalys, där beroende 

variabeln blir påståendet i vår argumentshypotes. På så sätt kan vi identifiera om dess resultat 

kan förklaras av våra oberoende variabler. En sammanställning av dessa modeller finns i 

Appendix 5.  

När vi först testar vår starkaste argumentshypotes kan vi varken i regressions- eller 

korrelationsanalysen finna något signifikant samband mellan argumentsvariabeln och de 

oberoende variablerna.  

Däremot kan vi i regressionsanalysen för variabel 23i identifiera ett signifikant samband 

mellan denna och variabeln ekonomisk utbildning i styrelsen. Ett liknande samband går även 

att identifiera i korrelationsmodellen men här hittar vi även ett signifikant samband mellan 

denna variabel och variabeln om ekonomisk utbildning hos styrelsen. Både B-koefficienten i 

regressionsanalysen och korrelationskoefficienterna i korrelationsanalysen för dessa 

signifikanta samband är positiv vilket innebär att om Styrelsen eller VD:n i företaget har 

ekonomisk utbildning så tenderar de att argumentera för att nyttan med revision överstiger 

kostnaden med att behålla revisorn.  

Även i korrelationsanalysen med variabel 23b finner vi ett positivt signifikant samband med 

ekonomisk utbildning hos styrelsen och VD:n i företaget. Detta innebär som ovan att om 

VD:n eller styrelsen i företaget har ekonomisk utbildning tenderar de att argumentera för att 

revisorn ökar den interna kontrollen. Detta samband kan anses gå i linje med både Lee et al. 

(2009) och Collis et al. (2004), där de menar att revisorns roll uppfattas bättre av samhället 

när de har ekonomisk utbildning. Således kan vi med dessa resultat argumentera för att 

ekonomisk utbildning har en påverkan på valet att behålla revisorn då dessa resultat visar på 

ett signifikant samband. Däremot är inte dessa resultat ställda i förhållande till den beroende 

variabeln i studien och således kan vi inte använda detta resultat för att acceptera hypotes F4.  

Ytterligare ett signifikant samband i korrelationsanalysen med variabel 23i går att identifiera 

och detta är ett negativt samband med den oberoende variabeln geografiskt säte. Detta resultat 

innebär att företag i storstäder tenderar att argumentera för att de behåller revisorn för att 

nyttan överstiger kostnaden. Detta resultat går i linje med Keeble (1998) som i sin studie 
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kommer menar att eftersom utbildningsnivån är större i storstäderna tenderar således att vara 

mer medvetna om nyttan med redovisningstjänster och revision. Vi ser dock i vår studie att 

det blir svårt att dra någon konkret slutsats av detta resultat.  

5.5 Diskussion teoretisk förankring 

Av de resultat som framkommit i studien ligger det i vårt intresse att diskutera faktorernas 

teoretiska förankring då ett av våra bidrag med studien är att undersöka fler teoretiska 

perspektiv än vad som tidigare gjorts och hur de hypoteser vi härlett från dessa påverkar små 

aktiebolags val att behålla revisorn. I denna diskussion ska vi därför analysera de faktorer våra 

resultat visar ha påverkan på om små aktiebolag väljer att behålla revisorn och om det finns 

något mönster var dessa faktorer har sin teoretiska förankring.  

Bland företagshypoteserna var det endast två av våra fem hypoteser där vi kom fram till ett 

signifikant samband och där vi således kunde acceptera hypoteserna. Den första var hypotes 

”F1: Företagets storlek tenderar att vara positivt relaterat till att behålla revisorn” vilken 

grundar sig i agentteorin. Desto större företaget är desto mer komplext är företaget och för att 

undvika agentkostnader som kan uppstå ökar efterfrågan på övervakning och 

kontrollfunktioner för företaget (Jensen & Meckling, 1976; Collis et al., 2004). Eftersom 

hypotes F1 accepteras visar det ett tecken på att den agentteoretiska problematiken som 

uppstår när företagen blir större påverkar företagets val att behålla revisorn.  

Även företagshypotes ”F5: Bolagets ålder tenderar att vara positivt relaterat till att behålla 

revisorn” vilken grundar sig i den institutionella teorin. Anledningen till att bolagets ålder 

tenderar att ha betydelse för små aktiebolags val att behålla revisorn är att det har uppfattats 

som legitimt och att det tar tid att rätta sig efter en lagändring (Lynall et al., 2003). Med detta 

kan vi således se att den institutionella teorin har en betydelse för små aktiebolags val att 

behålla revisorn.  

Om vi granskar de argument som företagen väljer att lyfta fram som viktigast för att behålla 

revisorn är två av de tre accepterade hypoteserna hämtade från agentteorin. Det viktigaste 

argumentet i vår studie för att behålla revisorn är att denna minskar risken för felaktigheter i 

räkenskaperna och eftersom revisorn i sin roll som oberoende granskare av företagens 

räkenskaper och övervakningsfunktion leder till minskad informationsassymmetri i företagen 

(Coffee, 2005). Den andra argumentshypotesen som accepteras är att revisorn ökar den 

interna kontrollen i företaget och även detta argument grundar sig i agentteorin. Detta beror på 
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att företagen är verksamma i en mer komplex värld och där övervakning och intern kontroll är 

av stor vikt för att minska eventuella agentkostnader (Power, 2007).  

Sammanfattningsvis kan vi således i denna studie identifiera att den vanligaste teoretiska 

förankringen bland våra accepterade hypoteser är från den vanligaste bolagsstyrningsteorin 

agentteorin. Agentteorin visar sig även vara den mest dominerande teorin när faktorer som 

påverkar små aktiebolags val av att behålla revisorn undersöks. Som vi nämnde härstammade 

en av de accepterade företagshypoteserna från den institutionella teorin och även denna visar 

sig ha ett inslag i vår studie. Däremot kunde vi inte acceptera någon av hypoteserna med en 

teoretisk förankring i resursberoendeteorin eller intressentteorin.  
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Kapitel 6. Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel återkopplar vi till studiens problemformulering och syfte för att besvara detta 

genom att presentera studiens resultat. Vi kommer först presentera vilka faktorer vi kommer 

fram till förklarar företagens val att behålla revisorn och sedan de argument som tenderar att 

styra detta val. Slutligen presenteras begränsningar med denna studie och varför dessa 

uppstått samt att vi lyfter fram några förslag till framtida forskning.  

___________________________________________________________________________ 

6.1 Studiens slutsats 

Lagändringen kring revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige är relativt ny och de studier 

som under denna tidsperiod har gjorts är av relativt begränsat slag. Vi har trots detta inspireras 

av två magisteruppsatser som behandlat ämnet fast i annorlunda utformning. Hygren & Mothi 

(2012) undersöker i sin studie varför små aktiebolag väljer bort revisorn och Carlsson & 

Pellqvist (2011) undersöker vilka faktorer som ligger till grund för nyregistrerade aktiebolags 

val att behålla revisorn. Då dessa studier är relativt avgränsade såg vi ett utrymme att utöka 

forskningen på området. Detta uppnås genom att fokusera på varför små aktiebolag väljer att 

behålla revisorn trots att revisionsplikten för dessa har avskaffats. Vi vill även undersöka 

faktorer som härstammat från olika bolagsstyrningsteorier än vad som tidigare undersökts och 

till skillnad från Carlsson och Pellqvists (2011) studie väljer vi att ta med alla bolag inom 

lagstiftningen för frivillig revision. Detta i kombination med att det tre år efter lagändringen 

ligger i tiden att undersöka vilka faktorer som påverkar företagets val att behålla revisorn.  

Problemformuleringen för denna studie löd ”Vilka faktorer spelar in i valet att behålla 

revisorn i små aktiebolag?” och syftet är vidare att förklara varför små aktiebolag behåller 

revisorn trots att revisionsplikten för dessa har avskaffats. För att undersöka detta har studien 

baserats på en teoretisk referensram som bestod av argument för att behålla revisorn hämtat 

från bolagsstyrningsteorier och tidigare forskning inom området. Denna tidigare forskning 

består framförallt av Collis et al. (2004) och Collis (2010) studier kring frivillig revision i 

Storbritannien och Danmark. Studien har genomförts genom att samla in kvantitativ data 

genom enkäter i syfte att uppnå ett generaliserbart resultat. Enkätsvaren har samlats in från 

företag som hamnar inom ramarna för möjlighet till att frånsäga sig revisorn.  
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Utifrån studiens empiriska analys kommer vi således fram till att företagets storlek mätt i 

omsättning tenderar att vara en påverkande faktor i små aktiebolags val att behålla revisorn. 

Detta resultat går i linje med de resultat Collis et al. (2004) och Collis (2010) finner i både 

Storbritannien och Danmark, vilket innebär att desto större företaget är mätt i omsättning 

desto mer tenderar de att behålla revisorn. Detta kan som argumenterats bero på att kostnaden 

för revision i förhållande till omsättningen är mindre i större företag. Det kan även bero på att 

desto större företaget är desto större blir agentproblematiken och extern övervakning är därför 

till nytta för företaget.  

Vi finner även utifrån studiens empiriska analys att det finns ett signifikant samband mellan 

bolagets ålder och dess benägenhet att behålla revisorn. Detta resultat innebär att om bolaget 

är grundat före lagändringen år 2010 tenderar de att behålla revisorn i större utsträckning än 

de bolag som är nyregistrerade. Detta kan som argumenterats för i teorin bero på att det tar tid 

för företag att rätta sig efter en förändring eftersom de anser det legitimt att ha kvar revisorn.  

Vidare kan vi dra slutsatsen att det finns tre huvudsakliga orsaker som påverkar företagens val 

att behålla revisorn. Den viktigaste orsaken vi kommer fram till är att revisorn minskar risken 

för felaktigheter i räkenskaperna och vilket indikerar på att revisorn gör minskar 

informationsassymetrin i företagets räkenskaper. Vi finner även två andra signifikanta orsaker 

till varför företagen väljer att behålla revisorn. Dessa är att nyttan med revisorn överstiger 

kostnaden och att revisorn ökar den interna kontrollen i företaget. Med dessa tre orsaker som 

påverkar små aktiebolags val att behålla revisorn ser vi en stark anknytning till den 

agentteoretiska problematiken inom bolagsstyrning. Både att revisorn minskar risken för 

felaktigheter i räkenskaperna och att den ökar den interna kontrollen i företaget styrker Jensen 

& Meckling (1976) som menar att agentrelationer har en stor påverkan på företagens agerande 

och således även deras val att behålla revisorn eller inte.  

De övriga oberoende variablerna och orsakssambanden som härletts från 

bolagsstyrningsteorier och tidigare forskning kan i vår studie inte påvisa ett signifikant 

samband. Däremot får vi en stark indikation på att även trygghet och seriositet är två 

huvudargument som lyfts fram av respondenterna i vår öppna frågeställning i enkäten. Dessa 

orsaker kan inte styrkas signifikant eftersom vi inte undersökt dessa faktorer uttryckt i 

hypoteser.  
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6.2 Studiens implikationer och begränsningar 

Syftet med vår studie var att förklara varför små aktiebolag väljer att behålla revisorn och 

utifrån detta skapa ett bidrag inom detta forskningsområde. Till skillnad från tidigare 

forskning har vi valt att fokusera på att undersöka orsaker härledda från ett bredare urval av 

teorier men även med ett större fokus på att undersöka orsaksargument för att behålla 

revisorn. Således var målet med denna studie både att styrka tidigare forskning men även att 

bidra med flera generaliserbara resultat.   

Utifrån resultaten vår studie inbringat kan vi bidra med ett antal implikationer. För det första 

ger studien en tydlig indikation på att det är orsaker härledda från agentteoretiska grunder som 

påverkar små aktiebolags val att behålla revisorn. Detta kan vi styrka då vi valt att härleda 

orsaker från fyra teoretiska perspektiv, vilket är fler än vad Hygren & Mothi (2012) och 

Carlsson & Pellqvist (2011) har gjort i sina studier. Även det faktum att vi skapat hypoteser 

med inspiration från internationell forskning på området (Collis et al., 2004; Collis, 2010) har 

vi skapat en trovärdig teoretisk grund för vår studie vilket gör att konsekvenserna av våra 

resultat kan anses applicerbara. För det andra låg det tre år efter lag ändringen i tiden att 

återigen undersöka om faktorer som spelar in i valet av att behålla revisorn har förändrats. Då 

endast två av våra oberoende variabler visade ett signifikant samband med att behålla revisorn 

kan det innebära en indikation på att faktorerna som förklarar varför små aktiebolag behåller 

revisorn har förändrats till skillnad från tidigare studier.  

Det ska även poängteras att vi utifrån denna studie måste ta hänsyn till ett antal begränsningar 

som kan ha påverkat applicerbarheten på studiens resultat. För det första hade vi svårigheter 

att samla in kontaktuppgifter till dessa små aktiebolag vilket påverkade urvalet. Detta i 

kombination med att bortfallet blev stort är det svårt att säga att vårt urval är representativt till 

populationen. Således är resultatet av vår studie delvis begränsat och vi måste därför med 

försiktighet generalisera dessa mot hela populationen.  

6.3 Förslag till framtida forskning 

I den öppna frågeställningen i vår enkät valde vi att ställa frågan om vilken huvudorsaken var 

att företagen väljer att behålla revisorn. Genom denna fråga framkommer ännu fler 

orsaksargument än vad som presenterats i denna studie. De två huvudorsakerna som nämndes 

flest gånger var att revisorn skapar en trygghet och ökar seriösiteten i företaget. Detta i 

kombination med att vi från respondenter bland annat fick förslag att vi kunnat undersöka 
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faktorer som de ansåg påverkade kan det vara av stor vikt att i framtida studier utöka antalet 

faktorer för att skapa en ännu djupare bild över vad som påverkar företagets val att behålla 

revisorn.  

Vi ser även att de faktorer som vi i vår studie kallar företagshypoteser är betydligt mer 

undersökta än de vi kallar för argumentshypoteser. Där ser vi ett utrymme att göra ytterligare 

kvantitativa studier för att skapa en mer detaljerad bild av detta. Ett förslag för att 

åstadkomma detta kan vara att göra en kvalitativ studie eftersom det i grund och botten är 

orsaker som företagen själva lyfter fram som ska analyseras. Genom att exempelvis 

genomföra intervjuer kan företagaren på ett mer detaljerat sätt utrycka sin syn på vad som 

påverkar små aktiebolags val att behålla revisorn. Detta har inte vi kunnat identifiera i den 

befintliga svenska forskningen på området och är således ytterligare ett förslag till framtida 

forskning.  
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Appendix 1 – Inbjudan till enkät 

Bästa företagare, 

 

Vi är två civilekonomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som skriver ett examensarbete 

som berör revisionspliktens avskaffande där den huvudsakliga frågeställningen är varför små 

aktiebolag väljer att behålla revisorn trots att revisionsplikten avskaffats. 

 

Vi inbjuder dig härmed att deltaga i vår korta enkätundersökning som består av 24 enkla 

frågor som tar cirka 5 minuter att besvara. Genom att svara på enkäten bidrar du med viktig 

information som kommer att ligga till grund för resultatet i vårt examensarbete.  Ditt svar är 

således av stor vikt för oss! 

 

Vi ser gärna att du som svarar har god insikt i företaget för att stärka tillförlitligheten i svaren. 

Ditt svar kommer att vara anonymt och inga individuella svar kan urskiljas. Vänligen fyll i 

enkäten senast 8 maj 2013. 

 

Länk till enkäten finns i slutet av detta mail. 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon.  

 

Emil Jönsson 073-680 64 42                               Viktor Mellvé 072-242 23 26 

emil.j90@hotmail.com                                        mellve90@hotmail.com 

 

Handledare för vår uppsats: 

Anna Stafsudd 0733- 00 47 94 

anna.stafsudd@lnu.se 

 

http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=tlg80x115257ded1287

42  

  

http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=tlg80x115257ded128742
http://kwiksurveys.com/app/rendersurvey.asp?sid=tlg80x115257ded128742
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Appendix 2 – Enkät 

Enkätundersökning - Revisionsplikt 

Tack för att du vill deltaga! 
 
OBS! Om du inte vill, kan eller ska svara på någon fråga lämna då svarsalternativen tomma. 

 

1) Uppfyller ert företag minst två av följande påståenden? 

- Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

- Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning (balansomsomslutning = summan av 

företagets totala tillgångar) 

- Högst 3 stycken anställda 

 

(OBS! Om ni svarar NEJ på denna fråga ingår du inte i vår urvalsgrupp och vi tackar därför 

för din medverkan) 

JA   

NEJ   

  

2) Hur många anställda har företaget? 

 

  

  

  

  

  

3) Hur stor var Er omsättning vid senaste avslutat räkenskapsår? 

 

(avrunda till närmaste 100 000-tal) 

 

  

  

  

  

  

4) Hur stort var Ert aktiekapital vid senaste avslutat räkenskapsår? 

 

(avrunda till närmaste 10 000-tal) 
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5) Hur många ägare har ert företag? 

 

  

  

  

  

  

6) Hur stor andel äger företagets största ägare? 

0 - 25 %   

26 - 50 %   

51 - 75 %   

76 - 100 %   

  

7) Är ni ett tjänsteföretag? 

JA   

NEJ   

  

8) Var skulle Ni kategorisera att ert företag har sitt säte? 

Landsbygd   

Stad   

Storstad (Stockholm, Göteborg eller Malmö)   

  

9) När grundades Ert företag? 

 

  

  

  

  

  

10) Vilken utbildningsnivå har VD:n som högst i Ert företag? 

Grundskola   

Gymnasium   

Eftergymnasial   

  

11) Vilken utbildningsnivå har någon av styrelseledamedlemmarna som högst i Ert 
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företag? 

Grundskola   

Gymnasium   

Eftergymnasial   

  

12) Har VD:n i Ert företag ekonomiskutbildning? 

JA   

NEJ   

  

13) Om ja på fråga 12, vilken utbildningsnivå ligger denna på? 

Grundskola   

Gymnasium   

Eftergymnasial   

  

14) Om ja på fråga 12, har denna utbildning handlat om redovisning och/eller 

revision? 

JA   

NEJ   

  

15) Har någon styrelseledamot i Ert företag ekonomiskutbildning? 

JA   

NEJ   

  

16) Om ja på fråga 15, vilken utbildningsnivå ligger denna på? 

Grundskola   

Gymnasium   

Eftergymnasial   

  

17) Om ja på fråga 15, har denna utbildning handlat om redovisning och/eller 

revision? 

JA   

NEJ   

  

18) Vilken eller vilka positioner i företaget har Ni som svarar på enkäten? 
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(Flera svarsalternativ tillåtna) 

Ägare   

Styrelseledamot   

VD   

Ekonomichef   

Annan   

  

19) Om Ni svarade Annan på fråga 18, Vilken är din position? 

 

  

  

  

  

  

20) År 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag, vilket innebar att företagen nu 

inte längre behöver ha en revisor. 

Kände Ni på företaget till detta? 

JA   

NEJ   

  

21) Har ert företag en revisor idag? 

JA   

NEJ   

  

22) Vilken är den huvudsakliga orsaken till att ert företag har eller inte har kvar 

revisorn? 
 

(Svara gärna kortfattat) 

 

  

  

  

  

  

23) (OBS! Besvara endast om ni har revisor i ert företag) 

I vilken grad anser ni nedanstående påstående spelar in i valet att behålla revisorn? 

  
5. Väldigt 
mycket 

4. Mycket 3. Delvis 2. Lite 1. Inte alls Vet ej 
Förstår inte 
påståendet 

a. Revisorn minskar risken               
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för felaktigheter i 
företagets räkenskaper 

b. Revisorn ökar den 
interna kontrollen 

              

c. Revisorn ökar företagets 
utvecklingsmöjligheter 

              

d. Revisorn ökar 
möjligheten till att få 
banklån 

              

e. Starka intressenter 
kräver det 

              

f. Revisorn är en resurs för 
företaget 

              

g. Andra företag har 
revisor 

              

h. Vi inom företaget saknar 
kunskap om ekonomi och 
redovisning 

              

i. Nyttan med revision 
överstiger kostnaden 

              
 

  

24) Om intressenterna spelar in i valet att behålla revisorn, vilken intressent anser ni 

ha den starkaste påverkan på företaget? 
 

(Rangordna de TRE viktigaste intressenterna för ert val att behålla revisorn) 

 

3 stjärnor = Viktigast 

2 stjärnor = Andra viktigast 

1 stjärna = Tredje viktigast 

  
     

Anställda           

Banker och Kreditgivare           

Företagsledningen           

Kunder           

Leverantörer           

Stat och Kommun           

Ägarna           
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Appendix 3 – Korrelationsmatris 
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Appendix 4 – Logistisk regression 

        
        Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -,487 ,194 6,325 1 ,012 ,614 
 

        
 
 
 

       

        Model Summary 

    

Step -2 Log likelihood 

Cox & 
Snell R 
Square 

Nagelkerke 
R Square 

    1 136,702
a
 ,112 ,152 

     

    

  

 
 
 

     
        

        Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 Q3Omsättning 

-,565 ,292 3,733 1 ,053 ,568 

Q5Ägare -,308 ,383 ,647 1 ,421 ,735 

Q6ägande 
-,724 ,687 1,113 1 ,292 ,485 

Q7Tjänstftg 
,191 ,596 ,103 1 ,748 1,211 

Q8Säte ,073 ,443 ,027 1 ,869 1,076 

Q9Grundades 
1,377 ,894 2,374 1 ,123 3,962 

Q10VDUTB 
,823 ,612 1,809 1 ,179 2,277 

Q11StyrelseUTB 
-,587 ,578 1,032 1 ,310 ,556 

Q12EkutbVD 
-,500 ,464 1,161 1 ,281 ,607 

Q15StyrelseEKUTB 
,144 ,477 ,091 1 ,762 1,155 

Constant ,441 1,150 ,147 1 ,701 1,554 

a. Variable(s) entered on step 1: Q3Omsättning, Q5Ägare, Q6ägande, Q7Tjänstftg, Q8Säte, 
Q9Grundades, Q10VDUTB, Q11StyrelseUTB, Q12EkutbVD, Q15StyrelseEKUTB. 

 

Tabell A:2 – Tabell från den logistiska regressionsmodellen där 

modellens signifikans kan utläsas under Sig. 

Tabell A:3 – Tabell från den logistiska regressionen där 

förklaringsgraden i form av Cox & Snell- och Nagelkerke R Square 

Tabell A:4 – Tabell från den logistiska regressionen där sambandet 

mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna kan utläsas 

av B. Dess signifikans kan utläsas av Sig. i modellen.  
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Appendix 5 – Sammanställning av regressionsanalys och 

korrelationsanalys 

 

 

 

 

 

  

Är modellen signifikant?

R Square

B. Sign. B. Sign. B. Sign.

Företagets storlek

Omsättning 0,009 0,965

Bransch

Tjänsteföretag -0,4 0,308

Ägarkoncentration

Antal ägare -0,314 0,193

Majoritetsägande -0,721 0,135

Företagets ålder

Grundades -0,185 0,818

Utb.nivå och Ekonomisk utb.

Utdildningsnivå VD -0,487 0,197

Utbildningsnivå Styrelse 0,515 0,182

Ekonomisk Utbildning VD 0,24 0,453

Ekonomisk Utbildning Styrelse 0,878 0,01 **

Geografiskt säte

Storstad 0,121 0,869

23i. Nyttan med 

revision överstiger 

kostnaden

23b. Revisorn ökar 

den interna 

kontrollen

Nej Ja (0,046) Nej

0,275

**. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån.

Regressionsmodeller för argumentshypoteser

23a. Revisorn 

minskar risken för 

felaktigheter i 

företagets 

räkenskaper

Tabell A:5 – Sammanställning av resultat från regressionsanalysen som genomfördes 

för att testa om de oberoende variablerna hade något samband med 

argumentsvariablerna som accepterades.  
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Korrelationsmodeller för argumentshypoteser
23a. Revisorn 

minskar risken 

för felaktigheter i 

företagets 

räkenskaper

23i. Nyttan med 

revision 

överstiger 

kostnaden

23b. Revisorn 

ökar den interna 

kontrollen

Företagets storlek Correlation Coefficient -,103 -,039 ,003

Omsättning Sig. (2-tailed) ,416 ,759 ,979

Ägarkoncentration Correlation Coefficient -,192 -,027 ,009

Antal ägare Sig. (2-tailed) ,125 ,831 ,945

Correlation Coefficient ,076 -,042 -,148

Sig. (2-tailed) ,548 ,741 ,241

Bransch Correlation Coefficient ,068 ,219 ,028

Tjänsteföretag Sig. (2-tailed) ,593 ,080 ,827

Geografiskt säte Correlation Coefficient -,160 -,347
** ,004

Storstad Sig. (2-tailed) ,202 ,005 ,978

Företagets ålder Correlation Coefficient -,068 0,246 ,062

Grundades Sig. (2-tailed) ,590 ,058 ,625

Utb.nivå och Ekonomisk utb. Correlation Coefficient -,015 -,153 -,073

Utdildningsnivå VD Sig. (2-tailed) ,908 ,224 ,561

Correlation Coefficient ,038 -,083 -,034

Sig. (2-tailed) ,762 ,511 ,787

Correlation Coefficient ,242 ,375
**

,345
**

Sig. (2-tailed) ,052 ,002 ,005

Correlation Coefficient ,217 ,347
**

,420
**

Sig. (2-tailed) ,083 ,005 ,000

c. Listwise N = 65

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Utbildningsnivå Styrelse

Ekonomisk Utbildning VD

Ekonomisk Utbildning Styrelse

Spearman's rho

Majoritetsägande

Tabell A:6 – Sammanställning av resultat från korrelationsanalysen som 

genomfördes för att även testa bivariata samband mellan de oberoende variablerna 

och argumentsvariablerna.  
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Appendix 6 – Paired Sample T-test 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Q23-1 - 
Q23-9 

-,658 1,114 ,128 -,912 -,403 -5,148 75 ,000 

Pair 2 Q23-9 - 
Q23-2 

-,132 1,350 ,155 -,440 ,177 -,850 75 ,398 

Pair 3 Q23-2 - 
Q23-6 

-,338 1,387 ,155 -,646 -,029 -2,177 79 ,032 

Pair 4 Q23-6 - 
Q23-4 

-,339 1,347 ,175 -,690 ,012 -1,933 58 ,058 

Pair 5 Q23-4 - 
Q23-3 

-,136 1,279 ,167 -,469 ,198 -,814 58 ,419 

Pair 6 Q23-3 - 
Q23-8 

-,053 1,656 ,190 -,431 ,326 -,277 75 ,783 

Pair 7 Q23-8 - 
Q23-5 

-,378 1,848 ,215 -,807 ,050 -1,761 73 ,082 

Pair 8 Q23-5 - 
Q23-7 

-,333 1,219 ,150 -,633 -,034 -2,221 65 ,030 

 
Tabell A:7 – Tabell från vårt paired sample T-test som användes för att analysera om 

medelvärdet mellan argumentshypoteserna var signifikant skilda.   


