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Bakgrund Revision har varit lagstadgat i Sverige sedan 1895 fram tills 2010. I 

november 2010 avskaffades revisionsplikten för små företag vilka max uppfyllde ett av 

tre gränsvärden. Nybildade bolag väljer i större utsträckning att inte ha revisor samtidigt 

som allt fler befintliga bolag väljer att också stå över revision. Kostnaden är det som 

sägs vara den största orsaken att småföretagen väljer bort revision. Att inte ha revision 

kan få effekter på dels företagen, men dels också deras intressenter som kan ha intresse 

utav att en revision genomförs. 

Problemformulering Varför efterfrågar småföretag revision och finns det skillnader 

beroende på storlek? 

Syfte Syftet med denna studie är att förklara varför småföretag efterfrågar revision och 

om det finns skillnader beroende på storlek.                                                             

Metod Studien utgår från en deduktiv ansats och ska genomföras med en kvantitativ 

undersökningsmetod. Därmed utformas hypoteser som ska testas statistiskt för att 

studera samband och detta görs med hjälp av numerisk data som samlas in genom 

företags årsredovisningar. Populationen består av de svenska aktiebolagen som ligger 

under gränsvärdena för revisionsplikt och ifrån dessa har ett stratifierat slumpmässigt 

urval gjorts för att bestämma vilka företag som ska studeras.                               

Resultat Studien visar att faktorerna prestation, kreditskuld, leverantörsskuld och 

branschtillhörighet inte var faktorer som påverkade efterfrågan på revision. Däremot 

påverkar faktorerna antal ägare och koncerntillhörighet revisionens efterfråga. Dessa 

faktorer gör att agentteori och legitimitetsteori kan bekräftas som teorier som förklarar 

revisionens efterfråga. Storleken på företagen är inte en faktor som är avgörande för 

vilka faktorer det är som ligger bakom revisionens efterfråga.  
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ABSTRACT 
Title Auditing – Who cares? 

Date 2016-05-18 

Authors Andreas Mathisson & Robin Henriksen 

Advisor  

Education Graduate Business Administration Programme 

Course 4FE11E Thesis in Business Administration – Accounting 

Introduction Auditing has been statutory in Sweden since 1895 until 2010. In 

November 2010 the legalization of auditing changed when the smaller companies which 

fulfilled a maximum of one of three limits are not required to have an auditor. Newly 

formed companies choose in a greater extent not to have auditing. The cost of auditing 

is what is said to be the reason why the smaller companies choose to not have it. To not 

have auditing can have effects in the companies, as well as their stakeholders who might 

have an interest that auditing is being performed.   

Problem Why do the smaller companies demand auditing and are there differences 

depending on size? 

Purpose The purpose of this study is to explain why small companies demand auditing 

and if there is any difference depending on size of the company. 

Method The study is based on a deductive approach and is being performed with a 

quantitative researchmethod. Hypotheses is being formed which are being statistically 

tested to show if there are any connections and this is tested with help of numeric data 

that are gathered from the company’s annual reports. The population is the swedish 

companies that are under the limits of the auditing demand and a stratified random 

sample have been done to decide which companies that are going to be tested in this 

study.  

Result The study shows that the factors performance, credit debt, accounts payable and 

industry affiliation are not factors that affect the demand of auditing. Contrary the 

factors number of owners and if the company belongs to a concern do explain the 

demand of auditing. These factors make agency theory and legitimacy theory explain 

the demand of auditing. The size of the company is not a factor which is decisive of 

what factors it is that are behind the demand of auditing. 
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1 KAPITEL – INLEDNING 
Detta inledande kapitel börjar med att beskriva lagen om den avskaffade 

revisionsplikten för små företag och vad detta innebär för dem. Vidare förs en 

diskussion om problemet som ligger i att förstå varför många företag väljer bort 

revision. Sist i kapitlet beskrivs syftet och frågeställningen. 

1.1 BAKGRUND 
Revisionsplikten infördes i Sverige år 1895 då alla bolag var tvungna att utse en person 

som granskade företaget. Sedan sänktes gränsen för krav på företag att anställa revisor 

år 1975 på grund av att det medförde stora kostnader för de mindre bolagen. Detta 

följdes av att år 2006 utförde regeringen en undersökning för att se över regleringen 

gällande revision för de små bolagen. Denna undersökning gav vägen för den nya 

lagstiftningen om revisionsplikt som trädde i kraft den 1 november 2010 (Frivision, 

u.d.) och som innebär att små aktiebolag har möjligheten att välja bort revision. För att 

få denna möjlighet av val måste företagen underskrida två av de tre följande 

gränsvärdena:  

 tre anställda 

 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

I Sverige innebär dessa gränsvärden att ungefär 250 000 aktiebolag, ca 70 % av 

aktiebolagen, har chans att välja mellan att bli reviderade eller inte och det är inte bara 

aktiebolagen denna lag gäller utan det är även handelsbolag med flera 

(Justitiedepartementet, Näringsdepartementet, 2010). 

Avskaffandet av revisionsplikten har förändrat bilden som revisorn tidigare har haft. 

Idag arbetar revisionsbyråerna även med rådgivning, redovisning och deklaration för att 

kunna erbjuda företagen det som passar dem (Broberg et al., 2013). Avskaffandet av 

revisionsplikten för små aktiebolag innebär också att 8 av 10 nystartade har valt att inte 

bli reviderade och totalt är det ungefär 60 % av bolagen som valt att inte ha revisor (UC, 

2014). Att det är en stor andel företag som väljer bort revision sänder en signal för vad 

företaget prioriterar, och i detta fall är det sparande av kapital. Sedan visar statistik från 

Bolagsverket att det har kommit in fler årsredovisningar med sämre kvalitet efter den 



6 
 

nya regleringen och antalet förseningsavgifter har ökat med ca 10 % (Bolagsverket, 

2012). Företagen sparar alltså pengar på att inte bli reviderade, men som statistiken 

visar så blir kvaliteten av finansiella rapporter lidande. Det diskuteras även om nivån på 

gränsvärdena är på en bra nivå eftersom Sverige har väldigt låga gränsvärden om man 

jämför med flertalet länder i Europa och även att en höjning av gränsvärdena i framtiden 

är möjlig (Frivision, u.d.).  

Många av företagen väljer att inte ha revisor för att spara på den kostnaden, som ligger i 

genomsnitt på 15000 kr per år (Frivision, 2014), för att de anser att de klarar sig lika bra 

utan revisionen. Detta är en faktor till varför vissa företag väljer bort revision, men fler 

faktorer som påverkar valet finns. Tidigare studier av Albinsson och Bankelius (2012) 

samt Arvidsson och Olander (2011) har gjorts efter den avskaffande revisionsplikten 

som försöker finna faktorer som förklarar varför företag väljer som de gör. I dessa 

tidigare studier saknas det stöd till teorier som förklarar revisionens efterfrågan och fler 

faktorer som påverkar valet av revision finns. 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
När Sverige avskaffade revisionsplikten för små företag valde man att lägga sig på låga 

gränsvärden gentemot många andra länder inom Europa, dock ryms cirka 70 % av 

Sveriges aktiebolag inom dessa gränsvärden (Justitiedepartementet, 

Näringsdepartementet, 2010) och med hänseende till det är gränsvärdena inte så låga. 

Det har kommit att debatteras varför valet blev så pass låga värden, där länder som 

England har maximala värden (Collis, 2010; Collis et al., 2004) sett mot vad EU har 

rekommenderat. Det finns utrymme att lagstifta gränsvärdena upp till 80 miljoner i 

omsättning, 40 miljoner i balansomslutning samt upp till 50 anställda (Frivision, u.d.).  

Innan revisionsplikten avskaffades i Sverige för de små företagen var det svårt att 

studera varför företag faktiskt efterfrågade revision och vad som gjorde att företagen 

behövde det eftersom det gav upphov till en viss kostnad. En anledning till varför 

revision behövs hävdas vara att intressenter såsom leverantörer och kreditgivare vill att 

företagets finansiella information ska vara granskad för att den ska bli mer tillförlitlig 

(Berry & Robertson, 2006; Dedman & Kausar, 2012; Donaldson & Preston, 1995; 

Gomez-Guillamón, 2003; Lennox & Pittman, 2011). Är företagets information 

tillförlitlig och granskad blir det enklare för intressenterna att bidra med sina kritiska 

resurser som kan vara av stor vikt för företaget (Tabone & Baldacchino, 2003).  
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En annan aspekt på varför revision kan efterfrågas är att det ska bidra med att minska 

den informationsasymmetri som kan finnas i ett företag (Carey et al., 2013; Ng & 

Stoeckenius, 1979; Watts & Zimmerman, 1983). Främst fokuserar det på de olika 

incitament som kan finnas hos företagsledning kontra ägarna (Hill & Jones, 1992; 

Lambert, 2001). Likaså att revision ger legitimitet och trygghet argumenteras att vara en 

anledning till att revision efterfrågas, dels för att få bekräftelse på sina interna kontroller 

(Cassel, 1996), men dels också för att verka förtroendegivande mot sin omgivning 

(Deegan & Unerman, 2011). Att granskas av en extern part gör att företaget utåt sett blir 

mer trovärdigt och kan också underlätta relationerna med omgivning (Thorell & 

Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983).  

Eftersom Sverige är ett av de sista länderna inom EU att avskaffa revisionsplikten finns 

det många andra länder som redan gjort detta (Frivision, u.d.), däremot skiljer sig 

redovisningspraxis och legala system länderna emellan och därav är det svårare att dra 

slutsatser utifrån hur utfallet har blivit i andra länder (EU Upplysningen, 2006). Något 

som också är tillämpbart för vad som påverkar företags efterfrågan på revision är att 

företag är isomorfistiska vilket betyder att de försöker eftersträva varandra för att uppnå 

bästa möjliga resultat och därmed också försöker att likna varandra (DiMaggio & 

Powell, 1983). Att driva företag handlar i stora drag om rationalisering och 

vinstmaximering och att hitta best-practice. Detta kan inte ske i varje företag som verkar 

inom samma bransch då resurser helt enkelt inte finns för att uppnå detta och därav blir 

isomorfism och efterliknande ett naturligt led i vissa företags process för att kunna 

fortsätta bedriva sin verksamhet med ett skapligt resultat då kostnaderna annars rusar 

iväg. 

Tidigare studier som har berört detta ämne i Sverige har gjorts av Albinsson och 

Bankelius (2012) samt Arvidsson och Olander (2011) och dessa har gjorts strax efter 

avskaffandet av revisionsplikten och resultaten har varit blandade. Varken agentteorins 

anledningar till efterfrågad revision eller intressent- och resursberoendeteorins 

anledningar har kunnat styrkas utan det är snarare att själva anledningen till att 

småföretag köpt revision beror på att man alltid gjort så tidigare och ser därför 

revisionen som en institution. Att varken informatonsasymmetriproblem eller 

tillhandahållandet av kritiska resurser kunnat påvisas vid val av revision ger upphov till 

frågor om varför revisionen behövs för små företag, men även större företag då detta är 

viktiga aspekter för att revision ska utföras.  
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En av anledningarna som dessa tidigare studier av Albinsson och Bankelius (2012) samt 

Arvidsson och Olander (2011) har kommit fram till är att på grund av att småföretagen 

inte är tillräckligt komplexa eller stora behöver de inte heller ha revision för att 

tillfredsställa intressenter eller minska agentproblem eftersom det kan de lösa ändå. 

Dessa studier har gjort undersökningar på slumpvis valda företag som ligger under 

gränsvärdena och därför finns det chans att många av företagen är så pass små att de 

inte tillför något till just undersökningen av ovannämnda faktorer. Problemet i den 

tidigare litteraturen i Sverige ligger i att de inte finner något stöd för 

agentteoretiskaproblem, intressentteori eller resursberoendeteori som sägs ska kunna 

förklara efterfrågan på revision. Det finns liknande studier som är gjorda på andra 

europeiska länder av Carey et al. (2000), Collis (2010) samt Collis et al. (2004) och 

dessa har funnit stöd för agentteori, legitimitetsteori, intressentteori, resursberoendeteori 

och institutionell teori, men skillnaden har varit att företagen som är med i urvalet 

befinner sig inom högre gränsvärden vilket kan vara en trolig förklaring till att de 

kunnat stödja teorierna. Därför bör revision efterfrågas i takt med att företaget blir större 

och genom att undersöka företag som ligger precis under de svenska gränsvärdena samt 

göra ett par urvalsgrupper till under gränsvärdena kan man jämföra om det finns 

skillnader beroende på storlek.  

Eftersom studierna av Carey et al. (2000), Collis (2010) samt Collis et al. (2004) funnit 

stöd för ovannämnda teorier kan frågan ställas varför det inte har blivit så i studierna av 

de svenska företagen. Detta kan bero på att gränsvärdena ligger på olika nivåer och att 

storleken alltså spelar roll för när de olika teorierna blir aktuella. Här skiljer sig denna 

studie åt jämfört med de andra då storleksskillnaderna inom företagen under 

gränsvärdena kommer att studeras för att se hur teorierna fungerar beroende på storlek.  

Agentproblematiken kan skilja sig mellan mindre och större företag. Mindre företag har 

färre ägare och anställda och har därför ofta ingen separation mellan ägande och 

kontroll och ingen övervakning behövs. Större företag har däremot fler ägare och 

anställda och därför uppstår separation mellan ägande och kontroll och övervakning 

behövs för att minska denna informationsasymmetri (Collis et al., 2004; Seow, 2001; 

Tabone & Baldacchino, 2003; Vander Bauwhede & Willekens, 2004). Det kan däremot 

finnas agentproblem i mindre företag också och att sätta gränsen för ett mindre företag 

blir svårt. Det går dock att urskilja olika storlekar på företagen under gränsvärdena 

eftersom intervallet är spritt och detta gör att storlekens påverkan på efterfrågan av 
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revision kan undersökas i och med att valet är fritt för alla dessa företag. Större företag 

har även fler transaktioner och därmed kan fler fel uppstå och på så vis behövs en 

person som övervakar detta (Tauringana & Clarke, 2000). Ett företag som omsätter 3 

miljoner har exempelvis större risk för felrapportering med hänseende till transaktioner 

som görs än vad ett företag som omsätter 100 000 har. I och med att risken ökar med 

storleken på företaget, ökar också behovet av att ha en revisor för säkerhetsställning.  

Resursberoendeteori och intressentteori påverkas av storleken eftersom större företag är 

i större behov av resurser från sina intressenter och desto större resurser som ska ges 

desto större krav har intressenterna och efterfrågar revision i större utsträckning (Hill & 

Jones, 1992). Legitimitetsteori kan också förklaras på olika sätt beroende på hur 

storleken på företaget ser ut. Större företag har ofta fler intressenter och kraven på de 

större företagen är som sagt högre och att den finansiella informationen ska vara 

tillförlitlig är ett vanligare krav bland de större företagen och på så vis har revisionen 

blivit mer av en institution bland de större företagen (Pfeffer & Salancik, 2003). 

Genom att göra undersökningen på olika urvalsgrupper inom olika storleksintervall kan 

vi studera om revision inom småföretag spelar någon roll och om någon bryr sig om 

revision. Företagets storlek är en faktor som förklarar valet av revision (Arvidsson & 

Olander, 2011), men finns inget stöd för någon av urvalsgrupperna så kan revision i 

småföretagen ses som onödig eftersom oberoende av storlek under gränsvärdena i 

Sverige så har inte revision någon nytta att tillföra. Detta blir ett stöd för småföretagen 

och intressenterna oavsett resultat, finns signifikans så påvisas inom vilken storlek 

revision blir relevant medan om signifikans inte uppnås kan revision ses som en onödig 

kostnad för företagen under gränsvärdena.  

 

Problemet som grundar denna studie är att småföretagen som är under gränsvärdena 

måste göra ett val om de ska ha revision eller inte. Detta är ett val som de kan sakna 

kunskap eller erfarenhet om för att kunna ta beslut och på grund av detta kan en stor 

påverkan till deras beslut vara hur revisionsföretagen säljer in sig hos företagen. Har då 

inte revisionsbyråerna den kunskapen om varför dessa småföretag bör välja revision kan 

företagens val av revision bli felaktiga och bli kostsamma för företaget. Det blir 

kostsamt för företagen eftersom revision kostar en del och för de mindre företagen kan 

det vara en oerhört viktig kostnad att spara på, om inte följderna av revision leder till 

något bättre. Detta leder till att revisionsföretagen kan använda denna studies resultat 
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för att få stöd för vilka faktorer som påverkar efterfrågan på revision för de svenska 

småföretagen. Revisionsföretagen kan med denna studies resultat sälja in sig bättre till 

småföretagen då de har stöd för vad som är viktigt för just dessa företag och vad som är 

anledningen till att dessa företag väljer eller inte väljer revision. Samtidigt får de också 

möjligheten att avgränsa sig från företag som faktiskt inte behöver revision utifrån 

resultaten och därmed kan spara tid och pengar på att inte bearbeta dessa. 

 

Det finns även ett förväntningsgap mellan företag och dess intressenter och revisorer 

som gör att det kan vara oklart vad revision ger och vad det är som är viktigt när det 

gäller revision. Det finns ett förväntningsgap mellan företag och dess intressenter 

(Johansson, 2005; Zang, 2007; Öhman, 2004). Detta förväntningsgap som finns mellan 

företag och dess intressenter består i att intressenterna tror och förväntar sig att revisorn 

gör mer saker än vad de egentligen gör (Lee et al., 2009; Salehi & Rostami, 2009) och 

därav har en positiv inställning till de företag som har revision gentemot de som inte har 

eftersom förväntan på vad som tillförs är större än vad som egentligen tillförs. Det 

existerar också ett gap mellan företaget och revisorn som kan ha en inverkan i valet av 

revision i och med att företaget tror att revision är mer nödvändigt och viktigt än vad det 

kanske är (Arvidsson & Olander, 2011). Detta förväntningsgap är en anledning till att 

problemet om varför företag ska ha revision finns och genom att studera olika faktorer 

och på så vis få stöd för vad som påverkar revisionens efterfråga kan detta 

förväntningsgap minska och på så vis kan revisionsföretagen och småföretagen få 

förståelse för vad som ligger till grund för småföretagens efterfrågan på revision.  

 

Denna studie bidrar även med något nytt jämfört med liknande studier av Albinsson och 

Bankelius (2012) samt Arvidsson och Olander (2011) då denna studie ser till 

storleksskillnaderna på företagen under gränsvärdena för att se om storleken är 

avgörande för vad som påverkar efterfrågan på revision. Detta gör att revisionsbyråerna 

kan sälja in sig ännu bättre hos de olika företagen då de vet hur det ser ut beroende på 

företagens storlek. Studien bör alltså vara intressant för revisionsbyråerna för att de ska 

kunna göra företagens val av revision enklare vilket kan minska företagens osäkerhet 

angående valet om revision och på så vis göra valet enklare.  

 

Valet angående revision kan alltså bli enklare för småföretagen genom denna studie. 

Resultatet ska dock i första hand ses vara till revisionsföretagen som sedan får föra det 
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vidare till småföretagen. Detta för att det blir mer trovärdigt om informationen kommer 

från revisionsföretagen och på så vis tar antagligen småföretagen till sig det bättre. 

Resultatet kan alltså minska småföretagens osäkerhet angående valet om revision och 

vetskapen om varför revision är nödvändigt eller inte för dessa småföretag. 

1.3 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet med denna studie är att förklara varför småföretag efterfrågar revision och om det 

finns skillnader beroende på storlek. 

Ovanstående syfte och problem leder oss till problemformuleringen: 

Varför efterfrågar småföretag revision och finns det skillnader beroende på storlek?  

1.4 DISPOSITION 

1.4.1 Kapitel 2 - Uppsatsens metod 

Metodkapitlet börjar med att förklara vad vi använder våra teorier för och hur vi 

använder dem, för att sedan förklara varför vi valt den deduktiva ansats som vi gjort. En 

kort beskrivning om de tidigare studierna som ligger till grund för vår studie görs och en 

förklaring av vilka begränsningar som finns för vår studie. 

1.4.2 Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs teorierna som används i studien. Dessa teorier är revisionens roll 

och betydelse, legitimitetsteori, intressentteori, institutionell teori och agentteori. Dessa 

teorier kommer sedan att leda vidare till en motivering och beskrivning av hypoteserna 

som kommer att användas för att hjälpa oss uppnå vårt syfte. 

1.4.3 Kapitel 4 - Empirisk metod 

I detta fjärde kapitel kommer den empiriska metoden att beskrivas. Vår kvantitativa 

metod kommer att förklaras och hur undersökningen kommer att se ut. Datainsamlingen 

i form av årsredovisningar kommer att beskrivas och varför vi valde denna 

insamlingsmetod. Senare i kapitlet kommer urvalet av de svenska småföretagen att 

motiveras och metodkritik genom begreppen reliabilitet och validitet genomförs. Till 

sist kommer delen om operationalisering där vi beskriver våra variabler. 

1.4.4 Kapitel 5 - Empiriskt resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av den kvantitativa studien att förklaras. Resultatet 

visade att faktorerna prestation, kreditskuld, leverantörsskuld och branschtillhörighet 

inte gav ett tydligt samband med revision och visade sig inte vara en faktor som 
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påverkar efterfrågan på revision. Att det ska finnas skillnad beroende på företagets 

storlek är något som denna studie inte kan bekräfta. Faktorerna antal ägare och koncern 

visade sig däremot vara faktorer som påverkar företagens efterfråga på revision och på 

så vis kan en del av teorierna bekräftas som förklarande teorier för revisionens 

efterfråga. I kapitlet kommer alla variablerna att analyseras och förklaring till resultatet 

kommer ges. 

1.4.5 Kapitel 6 - Slutsats 

I slutsatsen kommer en slutsats av vårt resultat att ges. Det kommer att förklaras vad 

resultatet som analyserats i det tidigare kapitlet betyder för problemet om företagens val 

av revision. De teoretiska och praktiska bidragen förtydligas samt att rekommendationer 

för framtida studier inom liknande ämne kommer att ges i slutet av kapitlet. 
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2 KAPITEL – UPPSATSENS METOD 
Metodkapitlet börjar med att förklara vad vi använder våra teorier för och hur vi 

använder dem, för att sedan förklara varför vi valt den deduktiva ansats som vi gjort. 

En kort beskrivning om de tidigare studierna som ligger till grund för vår studie görs 

och en förklaring av vilka begränsningar som finns för vår studie. 

2.1 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
För att uppnå vårt syfte studerar vi småföretag och i vilken utsträckning de använder sig 

av revision och varför de har valt att inte ha revision eller varför de har valt att bli 

reviderade. Med detta som grund vill vi bidra till forskningen inom revisionens 

betydelse avseende svenska småföretag. I undersökningen används teorier om 

legitimitet, agentproblem och intressenter. Legitimitet berör det förtroende revision sägs 

skänka, agentproblemet existerar både internt och externt vilket gör att både företaget 

och dess intressenter måste hantera det. Utifrån dessa teorier utformas hypoteser som 

ska testas empiriskt för att sedan förkastas eller accepteras och slutligen diskuteras om 

det kan vara ett generaliserbart resultat. Tidigare studier som grundar denna 

undersökning har haft med ovannämnda teorier, utan att uppnå signifikanta resultat 

(Albinsson & Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011). Denna studie ämnar 

undersöka dessa teorier återigen, fast genom ett annat tillvägagångssätt för att se om 

stöd för de ovan nämnda teorierna kan finnas.  

2.2 FORSKNINGSANSATS 
Studien görs genom en kvantitativ forskningsmetod eftersom numerisk datainsamling 

ligger i fokus. Att använda en kvantitativ metod har gjort att vi har kunnat undersöka 

fler företag än vad vi hade kunnat göra ifall vi utgått från en kvalitativ metod. Detta är 

viktigt för vår studie eftersom vi ska förklara vad som påverkar valet hos de svenska 

småföretagen, och för att få ett så representativt urval som möjligt är det bra att kunna 

undersöka fler företag. Undersökningen är en så kallad arkivundersökning och baseras 

på arkivdata och eftersom arkivdata samlats in från företagens årsredovisningar är det 

sekundärdata vilket innebär att syftet med dessa data inte är för forskning (Saunders et 

al., 2012). Att använda en kvantitativ metod gör att vi kan göra generaliseringar utifrån 

våra statistiska tester som gör att vi har möjlighet att uttala oss om populationen istället 

för urvalet (Bryman & Bell, 2003; Saunders et al., 2012) och om urvalet är 

representativt för populationen. För att vi ska kunna göra statistiska tester har vi 
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utformat hypoteser som kommer att testas och analyseras genom att arkivdata har 

kodats till numerisk data. Genom en kvantitativ metod kan vi undersöka våra hypoteser 

eftersom variablerna som ingår i hypoteserna går att finna i företagens årsredovisningar, 

vilket gör en kvantitativ metod optimal för denna studie. Med denna kvantitativa metod 

kan vi även på ett tydligare sätt testa hypoteserna och få fram ett tydligt resultat för 

varje hypotes. Studien utgår från arkivdata vilket gör att en stor mängd data bearbetas 

vilket också gör att en kvantitativ metod är att föredra, detta eftersom arkivdata ger 

upphov till en bred undersökning istället för en djup eftersom data endast samlas in från 

läsning av dokument. Genom den kvantitativa metoden uppstår inte heller feltolkningar 

av svaren eftersom subjektiviteten uteblir. 

Denna kvantitativa metod är sedan utformad efter en deduktiv ansats eftersom den 

grundas i de teorier och litteratur som finns på området och utifrån det formuleras 

hypoteser för att få resultat och underlag till att försöka förklara problemet (Bryman & 

Bell, 2003; Saunders et al., 2012). Saunders et al. (2012) beskriver den deduktiva 

processen i ett flertal steg: först utformas en tanke eller hypotes om ett förhållande, 

därefter utgår man från befintlig teori eller litteratur för att underbygga resonemanget 

och under vilka villkor det ska gälla. Efter dessa två steg görs en jämförelse med 

tidigare studier för att se ifall det finns någon liknande och kan vår studie bidra med 

något extra fortsätter processen (Saunders et al., 2012). Avslutningsvis skriver Saunders 

et al. (2012) att hypoteserna ska testas genom att samla in data och kan hypoteserna inte 

falsifieras kan ett försök till att tolka resultatet göras. Faktorer som kommer att testas 

med hjälp av hypoteserna kommer bland annat att beröra beviljad kredit, ägarstruktur 

och om företagen har revision. Detta stöds av tidigare forskning (Albinsson & 

Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011; Collis, 2010; Collis et al., 2004) som har 

studerat liknande faktorer fast i andra områden där signifikans har erhållits och därför 

har hypoteser med dessa faktorer valts ut.  

Istället för att använda ett deduktivt angreppssätt till uppsatsen kan ett induktivt 

användas. Detta innebär att verkligheten observeras och med hjälp av den informationen 

skapa en teori för att förklara vad revisionen gör för nytta och varför företag väljer som 

de gör. Den byggda teorin används sedan för att forma hypoteser för att kunna testa sina 

antaganden empiriskt och därefter försöka dra generaliserbara slutsatser (Bryman & 

Bell, 2003). Vi avgränsar oss från den induktiva ansatsen eftersom teori som berör 

ämnet redan finns och vi ämnar testa ifall den teori som finns är förenad med 
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verkligheten eller står i motsats till verkligheten. Ett induktivt tillvägagångssätt skulle 

vara att observera dels småföretagen och dels de olika intressenterna för att se hur de 

uppfattar revisionen och dess betydelse. 

2.3 INFORMATIONSINSAMLING OCH TEORIVAL 
Litteratur som förklarar vilka faktorer som påverkar ett företag att välja revision var 

innan revisionspliktens avskaffande bristfällig. Sedan efter att lagen trädde i kraft har 

det tillkommit studier (Albinsson & Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011) inom 

detta ämne som försöker finna dessa faktorer. Dessa tidigare studier har gett stöd till en 

del av faktorerna, medan visst stöd till några av teorierna är bristfälligt. Studierna har 

gjorts på svenska småföretag som får göra detta val av revision och dessa är gjorda av 

Albinsson och Bankelius (2012) samt Arvidsson och Olander (2011). Dessa 

undersökningar visar på faktorer som påverkar detta val och dess kopplingar till de olika 

teorierna och det är på grund av detta som vi valt denna deduktiva ansats till vår studie 

eftersom vi använder redan befintlig teori.   

I studien av Albinsson och Bankelius (2012) studerades enkätundersökningar på 

svenska småföretag som får göra valet att välja bort revision. Resultatet visade att 

ungefär hälften av faktorerna som studerades påverkade valet av revision och dessa var 

regional placering, banklån, anställda, ägarstruktur, omsättning och företagets ålder och 

dessa kunde förklaras av kontroll och verifierbarhet och även gamla vanor och 

förväntningar (Albinsson & Bankelius, 2012). Arvidsson och Olander (2011) skickade 

även de ut enkäter till de svenska småföretagen för att finna varför företagen efterfrågar 

revision. De fann att faktorer som berör teorierna agentteori och resursberoendeteori 

inte kunde förklara varför företag efterfrågar revision eftersom de inte är tillämpbara på 

småföretag (Arvidsson & Olander, 2011). Dessa två studier och resultat ligger till grund 

för vår undersökning då vi använder samma teorier för att se om stöd finns genom en 

annan sorts undersökning. En del av faktorerna som har använts kommer även att testas 

i vår studie, men andra faktorer kommer också att belysas. Det vår studie tillför 

ytterligare till detta ämne är att studera faktorerna utifrån storleksskillnader bland 

småföretagen samtidigt som undersökningsmetoden är en annan på grund av att tidigare 

studier har funnit svagt stöd för sina hypoteser. Utöver detta kopplas också efterfrågan 

på revision till det rådande förväntningsgap och hur det kan bidra till att minska detta.  

För att kunna lösa vårt problem används teorier som agentteori, legitimitetsteori, 

intressentteori och teori om revisionens betydelse. Agentproblematik har visat sig vara 
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en anledning till beslutet om revision då det uppstår informationsasymmetri runtom 

företaget och detta är något som en revisor kan minska (Fant, 1994; Jansson et al., 

2013). Legitimitetsteori används eftersom den beskriver vad företaget får när man till 

exempel blir granskad och lämnar ut information som är tillförlitlig. De olika 

intressenterna påverkas av valet av revisor eller kan påverka företagets val och därför 

kommer dessa att förklaras och vad de innebär för företagen. Revisorns roll och 

betydelse kommer således också att beskrivas för att koppla samman de olika teorierna 

med revisorns roll och vad revision kan ge företagen. 
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3 KAPITEL – TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel beskrivs teorierna som används i studien. Dessa teorier är revisionens 

roll och betydelse, legitimitetsteori, intressentteori, institutionell teori och agentteori. 

Dessa teorier kommer sedan att leda vidare till en motivering och beskrivning av 

hypoteserna som kommer att användas för att hjälpa oss uppnå vårt syfte. 

3.1 REVISIONENS ROLL OCH BETYDELSE 
För att få en tydlig inblick i vad revisionens roll är och vad det har för betydelse för 

företagen kommer i denna del en kort beskrivning. Detta för att lättare kunna få en 

helhetsbild mellan revisionens roll och de olika teoriernas koppling. En revisor är en 

person som granskar och ger rådgivning till ett företag, och detta avslutas med att 

revisorn skriver en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen kan vara ett bra 

beslutsunderlag i form av en bekräftelse på att informationen i årsredovisningen är 

korrekt (Cassel, 1996). Revisionen ses som en kvalitetsstämpel och intygar att 

information från företaget är korrekt, vilket ger tillit till företaget, något som är viktigt 

för intressenter (Fant, 1994; Pentland, 1993). En årsredovisning som inte blir reviderad 

är mindre trovärdig än en som blir reviderad (Carey et al., 2013) och revision sägs ge 

högre kreditbetyg och lägre ränta (Dedman & Kausar, 2012; Kim et al., 2011). Utan 

revision försvinner information som intressenter har intresse av vilket gör att 

informationsasymmetrin kring företaget ökar (Carey et al., 2013; Jansson et al., 2013). 

En ökande informationsasymmetri har också en inverkan på ägarna vilket gör att desto 

mer kontroll och översikt en ägare önskar, desto viktigare är revisionen i den 

bemärkelsen då den ger ett visst skydd mot eventuella oegentligheter. Detta kan också 

skilja sig mellan branscher eftersom risken och möjligheten för oegentligheter varierar 

utifrån verksamheten som bedrivs vilket också kan göra att revisionen blir allt viktigare.  

En revisor erbjuder andra tjänster än revision och agerar även som konsult till företag. 

En revisor har också andra uppdrag som att ge rekommendationer inför stämmans 

beslut angående ansvarsfrihet. Revisorn ska även följa god revisorssed, vilket innebär 

att revisorn ska agera så att denne visar sig vara värd det förtroende som yrket kräver 

(Cassel, 1996).  

Vidare i teoriavsnittet presenteras olika teorier som förklarar vilka variabler som kan 

kopplas samman till problemet och ska ge en bättre förståelse. Genom att förklara 

teorierna enskilt och tillsammans i olika kontexter kan variabler utläsas som sedan kan 
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användas och diskuteras vidare för att ge svar på frågeställningen. Med en god teoretisk 

förankring framkommer både problemet och dess potentiella lösning tydligare genom 

hela uppsatsen och de gjorda valen förstås enklare i och med att det enkelt går att spåra 

till teorin.  

3.2 LEGITIMITETSTEORI 
Enligt legitimitetsteorin strävar företag efter att uppfattas som att de driver 

verksamheten inom de normer och gränser som samhället har. Företagen strävar efter att 

externa parter ska uppfatta deras verksamhet som legitim. Normerna ändras över tiden, 

vilket innebär att företagen måste anpassa sig till samhället för att uppfattas som 

legitima. Institutionell teori ses ofta som ett komplement till legitimitetsteori och 

förklarar företagens anpassning för att deras företag ska matcha samhällets värderingar. 

Detta för att få eller behålla legitimitet och bli institutionell (Deegan & Unerman, 2011). 

Revision kan ses som en institution då revision har varit lagstadgad sedan 1895 och 

spelat en stor roll för företagssamhället (Thorell & Norberg, 2005). Småföretag som 

söker efter legitimitet kan därför se det som viktigt att efterfråga revision eftersom det 

har blivit en institution och detta kan då leda till acceptans av samhället. Detta eftersom 

det som ses som legitimitetsgivande och är det som har blivit institutionaliserat och att 

aktörer anpassar sig till omgivningens normer. Företag kan ses som isomorfistiska och 

försöka likna varandra för att uppnå bästa resultat för sig. Genom att se hur andra 

företag uppträder kan företag anpassa sig hur de arbetar och på så vis minska sin 

osäkerhet, vilket kan anses som vanligare inom de olika branscherna (DiMaggio & 

Powell, 1983). Andra skillnader mellan branscher kan vara de olika verksamheterna i 

sig vilket kan anses som mer eller mindre önskvärt vilket också gör att exempelvis 

revision kan ge trygghet till ett företag som verkar i en mer suspekt bransch. Detta kan 

sedan i sin tur också kopplas till intresset från intressenter vilket legitimitet hjälper med 

(Deegan & Unerman, 2011).  

Legitimitetsteori kan anpassas beroende på hur storleken på företagen är och deras 

omfattning. Större företag har ofta fler intressenter och kraven från intressenterna på 

företagen ställs på en högre nivå (Hill & Jones, 1992). Ett vanligt krav på de större 

företagen är att den finansiella informationen ska vara korrekt och tillförlitlig. Detta 

eftersom intressenterna vill vara säkra på att företaget är stabilt och att det inte kommer 

ske något drastiskt inom verksamheten och att de på så vis fortfarande tjänar på att vara 

intressenter till företaget. På grund av att ett vanligt krav på de större företagen är att de 
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ska ha korrekt finansiell information och på så vis uppfattas som legitimt, leder det till 

att revision används i en annan utsträckning bland de större företagen och har blivit en 

institution (Pfeffer & Salancik, 2003).  

Förväntningsgapet innebär att intressenter har en annan syn på vad revisorn och revision 

egentligen tillför vilket gör att legitimitet kan erhållas i större utsträckning än vad det 

borde göras och därmed kan företaget få tillgång till de kritiska resurserna utan att 

egentligen uppfylla de krav som ställs på dem. Eftersom revision är institutionaliserat så 

kan det ge legitimitet åt företaget gentemot exempelvis leverantörer då ett 

förväntningsgap finns mellan parterna och vad som faktiskt erhålls av revisionen kan 

ses som olika från de olika parterna (Johansson, 2005; Pfeffer & Salancik, 2003). Den 

starka institutionaliseringen gällande revision gör också att förväntningsgapet faktiskt 

existerar eftersom det är en anledning till efterfrågan av revision då revisionen 

efterfrågas just på grund av dess ställning snarare än dess användning.  

Företag är ryktessökande och söker efter ett gott rykte och utför aktiviteter och betalar 

för tjänster som ger detta. Revision är en tjänst som ger legitimitet och detta är en viktig 

anledning till varför företag betalar för att bli reviderade (Thorell & Norberg, 2005; 

Watts & Zimmerman, 1983). Företag vill göra det extra som uppfattas som legitimt av 

samhället. Att använda sig av frivillig redovisning är något som visar samhället att 

företaget arbetar för att allt ska stämma men detta ger också upphov till en extra kostnad 

samtidigt som det tillför ytterligare i legitimitetsaspekten (Deegan & Unerman, 2011). 

Att sälja denna ovanför nämnda legitimitet är huvudverksamheten för revisionsbyråer 

vilket gör att försäljning av revision kan kopplas till efterfrågan på revision och 

legitimitet eftersom syftet med revisionen är att underlätta för företagen med 

exempelvis legitimitet gentemot intressenter. Legitimitet kan i sin tur också hjälpa med 

att fånga intresse hos nya ägare eller öppna upp dörrar till att bli uppköpt. Därav är 

företags ryktessökande och dess efterfrågan på revision viktig utifrån en sådan kontext 

då det är av högsta vikt för att kunna växa som företag. Legitimitetsteorin är en del av 

vår teori eftersom den kan påverka företags val av revision av ovan nämnda förklaringar 

och kommer med hjälp av koppling till faktorer som förklaras senare att empiriskt 

testas. 

3.3 INTRESSENTTEORI 
Idén att företag har intressenter har blivit vanligt i litteraturen (Donaldson & Preston, 

1995). Freemans (1984) definition på intressenter lyder: “En intressent är en grupp eller 
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individ som kan påverka eller är påverkad av resultatet av ett företags mål”. Dessa 

grupper eller individer har alltså ett intresse i företagen och vid övervägning av 

samarbete med företaget tänker intressenten på deras eget värde som de kan få ut av 

samarbetet. Intressenterna vill ha säkerhet på att de får det resultat som passar dem och 

övervakar därför företaget (Donaldson & Preston, 1995).  

Det finns olika intressenter till företagen såsom ägare, kunder, konkurrenter, anställda, 

leverantörer, långivare och stat och kommun. Vissa intressenter försöker påverka 

företagens beslutstagande och i slutändan även företagets uppträdande och en 

intressents andel av resultatet spelar inte lika stor roll som en intressents förmåga att 

påverka riktningen som företaget ska gå. Intressentteorin har ett tydligt samband med 

resursberoendeteorin och det är på grund av företagens behov av resurser som detta 

samband finns. Företagens behov av resurser ger intressenterna övertag över företagen 

eftersom det är de som har resurserna och levererar dessa. Detta är en makt som 

intressenterna använder sig av och vad som är centralt i resursberoendeteorin är just att 

ett företags behov av resurser ger andra en möjlighet att ta kontroll över det (Frooman, 

1999).  

De större företagen är i större behov av resurser från sina intressenter och vid 

tillhandahållande av en större kapacitet resurser ställer intressenterna i sin tur större krav 

på företagen (Hill & Jones, 1992). Eftersom intressenterna vill ha säkerhet på att de får 

något tillbaka för att de tillgodoser företag med resurser efterfrågar de att företagen blir 

reviderade i större utsträckning för de större företagen (Donaldson & Preston, 1995; Hill 

& Jones, 1992). I och med att intressenters bidrag i regel är en bidragande orsak till 

framgång för andra företag så får det också en inverkan på resultatet i företag. Utan 

tillgång till resurser är det svårt att prestera som företag, men med hjälp av bra resurser 

från exempelvis leverantörer har man möjlighet till en bättre vinstmarginal genom bättre 

avtal. Resultatet kommer därmed också skilja, men är väldigt beroende av storlek vilket 

gör det svårare att bedöma. De mindre företagen har en bättre och närmre relation till 

sina intressenter vilket gör att de redan har tilltro till varandra och därför kräver 

intressenterna till de mindre företagen inte revision i samma utsträckning (Johansson, 

2002). 

Eftersom det finns ett förväntningsgap gällande revision mellan företagen och 

intressenterna om vad som faktiskt erhålls så kan företagen utnyttja detta till sin fördel 

(Johansson, 2005; Pfeffer & Salancik, 2003; Öhman, 2004). Detta gör företagen genom 
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att köpa revision för att få tillgång till de resurser som behövs utan att ta hänsyn till vad 

revisionen faktiskt tillför och därmed kan intressenterna förvänta sig att revisionen 

tillför mer än vad den faktiskt gör. Dessa incitament gällande revision kan göra att 

intressenterna bidrar med mer resurser än vad de borde med hänsyn till det företag som 

de gör affärer med, men eftersom förväntningsgapet finns mellan parterna är det svårt 

att skilja på när revisionen har en egentlig tillförsel eller inte gällande småföretag. Dock 

när det gäller småföretag har ibland revisionen en mindre betydelse då personliga 

relationer med intressenterna är vanligt förekommande (Johansson, 2005; Öhman, 

2004). Studien använder intressentteori och resursberoendeteori eftersom det har en 

tydlig koppling till företagen och kan möjligtvis ha en påverkan på företagets val av 

revision. Senare i detta  kapitel kommer faktorer att förklaras som är kopplade till dessa 

teorier och kommer sedan att testas empiriskt för att se om dessa teorier har en påverkan 

på företagets val av revision.  

Några av de olika intressenterna kommer nu att beskrivas och dessa har olika intressen 

av den externa redovisningen som ges ut för att se till att deras intressen uppfylls 

(Smith, 2006).  

3.3.1 Ägare 

Ägare har intressen av företagets externa redovisning med anledning av att de vill 

bedöma ledningens skötsel av företaget och om de ska köpa, behålla eller sälja sina 

aktier. Dessa syften berör dock inte i vanliga fall de små företagen med få ägare 

eftersom företagsledningen ofta är identisk med ägarna. I de mindre företagen använder 

ägarna den externa redovisningen mer för att se att företaget har ett rimligt resultat och 

att detta kan fortsätta framöver (Smith, 2006). Det är ägarna som själva tar beslutet om 

företaget ska bli reviderade. Det är de som gör valet om de ska uppfattas som mer 

legitima, om de vill få ett bättre rykte och framföra en mer positiv bild till sina 

intressenter (Thorell & Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983). Ägarna kan känna 

att det finns en informationsasymmetri inom företaget som de vill minska genom att 

anställa en revisor (Ng & Stoeckenius, 1979; Watts & Zimmerman, 1983). Tillväxt kan 

även vara en faktor till beslutet av revision, att ägarna ser revision som en chans att bli 

mer legitima och ett bättre samarbete med sina intressenter och på så vis växa och 

utvecklas (Thorell & Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983). Det är alltså ägarna 

som ser till hur företagets efterfrågan av revision är och sedan är det de som tar beslutet. 
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3.3.2 Långivare 

Långivare är banker och kreditinstitut där deras utbyte med företaget består av 

återbetalning och ränta på lånet. Deras intresse i den externa redovisningen berör 

kreditrisken, på grund av att långivarna vill se att företaget kan betala tillbaka lånet 

(Smith, 2006). Långivare kan påverka efterfrågan som företagen har på revision då 

deras krav på företagets finansiella information kan skilja sig åt. Långivare vill ha 

korrekt och tillförlitlig information så de kan fatta det bästa beslutet när det gäller lån. 

Relationen mellan företaget och dess intressenter och storleken på företaget kan påverka 

kraven från långivaren och på så vis företagets efterfrågan på revision (Hill & Jones, 

1992). Har långivaren en bra relation till företaget kan kraven på revision minska och på 

så vis även företagets efterfrågan (Johansson, 2002). I de större företagen finns det en 

större risk att något blir fel då de har fler transaktioner och en intressent som långivare 

kan då vilja ha en säkerhet från en revisor och på så vis efterfråga revision (Tauringana 

& Clarke, 2000). 

3.3.3 Leverantörer 

Leverantörer kan ge krediter och gör de detta har de samma intresse av den finansiella 

informationen som bankerna, att se så företaget kan betala tillbaka. Leverantörer har 

intresse av redovisningen för att kunna se om företaget kan infria sina förpliktelser och 

betala varan eller fortsätta samarbeten. Företagen kan därför ha skäl att efterfråga 

revision för att deras leverantörer ska få förtroende för deras redovisning och på det 

sättet också företagets kapacitet att betala för resurser i tid (Smith, 2006).   

3.4 AGENTTEORI 
Agentteorin har blivit och är fortfarande en vanlig del inom den ekonomiska 

forskningen och detta är på grund av att den belyser de konflikter som kan finnas mellan 

agent och principal när det gäller intresse och incitament (Lambert, 2001). 

Agentproblemet har också kommit att kopplas till revision eftersom det sägs minska den 

informationsasymmetri som finns mellan agent och principal samtidigt som det ger 

trovärdighet till de finansiella utsagorna (Carey et al., 2013). Detta ger trygghet till 

ägarna till företaget samtidigt som det underlättar relationer med intressenter såsom 

långivare.  

Agentproblemet har sin grund i den informationsasymmetri som uppstår i samband med 

att ägandet och kontrollen delas upp (Ross, 1973). Eftersom företagsledningen ofta har 

ett informationsövertag gentemot ägarna uppstår en intressekonflikt på grund av att 
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varje part vill maximera sin egen nytta (DeFond, 1992; Fama, 1980; Jensen & 

Meckling, 1976; Ng & Stoeckenius, 1979; Shankman, 1999) och de olika parternas 

nytta kan skilja sig åt vilket gör att informationsasymmetrin måste minska via 

övervakning. Övervakningen kan till exempel ske genom revision som anses minska 

den informationsasymmetri som finns mellan ägare och ledning (Ng & Stoeckenius, 

1979; Watts & Zimmerman, 1983).  

Storleken på företaget har betydelse vid studier om agentproblematik, i små företag är 

det vanligen samma person som äger som sitter vid rodret och därav blir det ingen 

intressekonflikt (Seow, 2001; Vander Bauwhede & Willekens, 2004). Däremot i större 

företag finns det ofta flera ägare och därav också en separation mellan vem som äger 

och vem som kontrollerar. Det är i dessa situationer en övervakare anses nödvändig och 

i detta fall är det en revisor som ska täcka upp den informationsasymmetrin som råder 

mellan parterna (Collis et al., 2004; Tabone & Baldacchino, 2003). 

Revision har också en kostnad i ett mindre företag där informationsasymmetrin inte 

längre finns då det ses som en onödig kostnad att ha revisor med tanke på det gapet det 

ska fylla inte ens existerar och därav överstiger kostnaden för revision nyttan det ger i 

ett litet företag (Collis, 2010). Dock kan det finnas informationsasymmetri även i små 

företag och då kan revisionens nytta också överstiga kostnaden trots att företaget inte är 

särskilt stort (Carey et al., 2013; Collis et al., 2004). Det är också detta som 

revisionsbyråer har möjlighet att spela på för att få in nya kunder då de erbjuder en 

lösning på problemet. En anledning till införandet av gränsvärdena i Sverige är på grund 

av att kostnaden för revision i småföretag ses som omotiverad eftersom den inte ger 

någon nytta (Frivision, 2014), däremot är det svårt att dra gränsen var nyttan väl börjar. 

Inom agentteorin sägs nyttan av revision öka i samband med att företaget blir större 

(Tabone & Baldacchino, 2003) på grund av att behovet från intressenter blir större 

(Fellingham & Newman, 1979) samtidigt som komplexiteten ofta ökar. De svenska 

gränsvärdena täcker väldigt många företag och det finns tydliga storleksskillnader dem 

emellan. Det är fortfarande många företag som inte är revisionspliktiga som efterfrågar 

revision och detta har motiverats med att det ses som en institution (Albinsson & 

Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011). Storleken på företaget är en aspekt som 

gör att revision kan efterfrågas enligt agentteorin (Albinsson & Bankelius, 2012; 

Arvidsson & Olander, 2011; Tabone & Baldacchino, 2003) vilket gör att 
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storleksskillnaden bland de små företagen kan visa på skillnader i val av revision i 

enlighet med agentteorin. 

Bara för att företaget är litet och de interna intressekonflikterna inte finns betyder det 

inte att revisionen behöver vara en onödig kostnad. Enligt Fellingham och Newman 

(1979) finns också externa parter där intressekonflikter kan uppstå och detta syftar då på 

intressenterna till företaget. Informationsasymmetri kan föreligga mellan intressenterna 

och ledningen och därav kan behovet av revision fortfarande kvarstå trots att det inte 

finns några interna intressekonflikter (Knechel et al., 2008). För att bibehålla goda 

relationer med intressenter till företaget kan revision komma att ha större nytta än 

kostnad därför att intressenterna kan kräva detta för ett fortsatt arbete tillsammans och 

intressenterna behöver detta för att kunna övervaka företaget (Carey et al., 2013).  

Revisorn har en viktig roll inom agentteori och det är att fungera som övervakare och ge 

trygghet till företagets alla intressenter.  Detta ska leda till att den 

informationsasymmetri som finns ska minskas i största möjliga mån. Värdet av en 

revisor kan ses som större i ett stort företag av de skälen att informationsasymmetri 

föreligger. Likaså i små företag blir revisorns roll av värde då det inte endast handlar om 

övervakning från ägarnas håll utan också från övriga intressenter. Att storleken på 

företaget har en betydelse i valet av revision blir också tydligt eftersom gränsvärdena 

som gäller för revisionsplikt (Justitiedepartementet, Näringsdepartementet, 2010) är 

satta utefter storlek. Storlek kan mätas genom omsättning, antal anställda och totala 

tillgångar (Carey et al., 2000; Collis, 2010; Collis et al., 2004) vilket är det som grundar 

gränsvärdena i Sverige (Justitiedepartementet, Näringsdepartementet, 2010) vilket 

också indikerar att storleken är av relevans vid val av revision. Vid större företag ges 

inte ens möjligheten av att välja revision eftersom det ställs som krav att företag som är 

större än de bestämda gränsvärdena måste revideras vilket blir ett skydd gentemot 

företagets intressenter (Fellingham & Newman, 1979). Revisorn kan också ge företaget 

en indikation om att man befinner sig på rätt väg och att allting står rätt till (Knechel et 

al., 2008) vilket kan ge en trygghet inom företaget trots att intressenterna inte kräver 

det. Revisorns roll varierar enligt agentteorin och beror på hur företaget är strukturerat 

och vilka ägarförhållanden som finns. Detta gör att ägarstrukturen är en faktor som kan 

påverka valet av revision.  
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3.5 TEORETISK SAMMANFATTNING 
Studiens problem: Problemet är att företagen som ligger under gränsvärdena måste 

göra ett val om de ska bli reviderade eller inte. Detta är något som de kan känna sig 

osäkra inför och vet inte vad det bästa vore för just dem. Därför kan företagens val 

baseras mycket på vad revisionsföretagen säger till dem och eftersom revisionsplikten 

endast avskaffades för några år sedan kan det vara svårt för revisionsföretagen och då 

även företagen att veta varför de ska välja på ett visst sätt. Olika teorier finns som säger 

sig förklara revisionens efterfråga och de sammanfattas nedan. 

Legitimitetsteori: Revision sägs minska osäkerheten gällande företagets räkenskaper 

och är ett sätt för företag att bli legitima (Thorell & Norberg, 2005; Watts & 

Zimmerman, 1983). Detta ger upphov till ett förväntningsgap då företag kan utföra 

revision endast för att bli legitima, eller att de ses som mindre bra, alltså inte legitima 

ifall de inte har revision. Detta gör att exempelvis intressenter förkastar företaget direkt 

på grund av att de saknar revision i företaget trots att det är en vag faktor att grunda 

beslutet på ifall de inte har bättre kännedom än så om företaget. Intressenterna kan 

också räkna med att revision innebär mer än vad den faktiskt är och måste vara, vilket 

gör att förväntningarna som intressenterna har är helt skilda från företagets faktiska 

användande av revisionen. Detta gör att legitimitetsteorin kommer undersökas för att ge 

ett tydligare svar och bidra med viktig information inför beslut genom hypoteserna två, 

tre, fyra och sex. 

Institutionell teori: Denna teori är med i studien för att kunna förklara tre av 

hypoteserna. Teorin förklarar att revision har blivit en institution eftersom företag söker 

efter legitimitet och på så vis väljer många att ha revision (Thorell & Norberg, 2005). 

En annan anledning till att revision har blivit en institution sägs vara för att företag är 

isomorfistiska och vill likna varandra och har då flera företag revision, följer fler företag 

efter (DiMaggio & Powell, 1983). Revision sägs ha blivit en institution främst bland de 

större företagen, då de har revision eftersom de är medvetna om att det kan ge 

legitimitet (Pfeffer & Salancik, 2003). Denna teori kan med detta hjälpa till att förklara 

varför företag efterfrågar revision och på så vis lösa problemet. Teorin undersöks 

genom hypotes två, tre och fyra.   

Intressentteori: Intressentteorin är en teori som är delaktig i studien eftersom två av 

hypoteserna berör intressenter. Teorin hjälper oss att förklara att intressenter ställer 

olika krav på företagen eftersom de bidrar med resurser. Ett vanligt krav är att företagen 
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ska ha revision eftersom det ger legitimitet till företaget och på så vis får intressenterna 

detta och revision ger dem även bekräftelse på att räkenskaperna stämmer (Frooman, 

1999). Teorin förklarar även att det finns skillnader beroende på företagets storlek då 

mängden resurser ökar för de större företagen och på så vis även kraven som ställs. 

Relationen till sina intressenter kan även skilja sig åt beroende på företagets storlek, 

vilket kan leda till olika krav (Hill & Jones, 1992). Intressentteori är en teori som kan 

hjälpa oss att uppnå syftet och minska osäkerheten och förväntningsgapet genom att 

undersöka hypotes två och tre. 

Resursberoendeteori: Denna teori hänger ihop med intressentteori i den mån att 

intressenterna bidrar till företagen med resurser och genom detta ställer de krav på 

företagen beroende på den mängd resurser som de bidrar med. Eftersom det är 

intressenterna som bidrar med resurser har de ett övertag över företaget och det är detta 

övertag som leder till att de kan ställa krav på företagen (Frooman, 1999). Denna teori 

hjälper oss att förklara revisionens efterfråga och hjälper oss att undersöka hypotes ett, 

två och tre.  

Agentteori: Revision är en övervakningsfunktion som ses som ett viktigt verktyg inom 

agentteori (Ng & Stoeckenius, 1979; Watts & Zimmerman, 1983). Här verkar 

revisionen för att informationen ska vara korrekt och relationerna ska vara bra och 

samma viktiga information ska finnas att tillgå för alla parter (Carey, et al., 2013). Detta 

gör att osäkerhet och vad revision kan tillföra eller inte tillföra ett företag blir tydligare. 

Likaså här råder ett förväntningsgap dels inom företaget, men även ut mot intressenter 

vilket gör att det kan vara olika mycket information som når olika parter vilket skapar 

agentproblem (Fellingham & Newman, 1979; Knechel et al., 2008). Genom revision ska 

detta lösas, men förväntningarna på vad revisionen gör i detta fall kan också skilja sig 

då de endast kontrollerar så att vissa saker stämmer med vad som står och annan viktig 

information kan fortfarande endast finnas hos vissa väsentliga parter i sammanhanget 

vilket gör att revision kan ge mer förtroende än vad som nödvändigtvis bör ges. 

Agentteorin undersöks för att ge tydligare indikationer på hur och om ägarstrukturen 

och efterfrågan på revision hänger ihop och för att förtydliga vilken information som 

kan vara relevant istället för att utgå från att revision betyder att allt stämmer. 

Agentteorin undersöks genom hypoteserna två, tre, fem och sex. 

3.6 HYPOTESER 
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Nedan följer en förklaring av de olika variablerna och hur de olika teorierna kan 

förklara variablernas olika synsätt och hur de kan påverka revisionens efterfråga på 

olika vis. Genom detta bildas hypoteser som sedan kommer att testas för att se 

variablernas påverkan på revisionens efterfråga och vilka teorier som kan hjälpa till att 

förklara denna efterfråga. 

3.6.1 Vinstmarginal 

Ett företags resultat är en siffra som säger hur företaget har presterat senaste året. Att 

uppvisa positivt resultat är viktigt för ett företag för fortlevnadens skull eftersom annars 

förbrukas till sist det egna kapitalet. Ett sätt för att få positivt resultat handlar om att få 

tillgång till de resurser man behöver för att driva sin verksamhet på bästa sätt (Frooman, 

1999) och för att få tillgång till dessa resurser kan det behövas revision som styrker att 

företaget är granskat med hänseende till den finansiella informationen (Fant, 1994; 

Pentland, 1993).  

Revision används också för att se till att företaget drivs på ett bra sätt och det kan ge en 

bekräftelse på att verksamheten går i rätt riktning (Cassel, 1996). Om företaget går i rätt 

riktning och drivs på ett bra sätt så ökar också resultatet i takt med att företaget går bra. 

Eftersom revision kan ha den påverkan på företaget är det intressant att se dess koppling 

till resultatet som tidigare inte heller har studerats. Genom revidering får också företaget 

legitimitet vilket stärker ryktet och gör företaget mer attraktivt (Thorell & Norberg, 

2005; Watts & Zimmerman, 1983). När ryktet blir bättre kan det attrahera fler 

intressenter såsom kunder vilket leder till ökad försäljning som i sin tur leder till ett ökat 

resultat.  

I samband med att ett företag blir större blir också behovet av samarbete med olika 

intressenter, såsom leverantörer och banker viktigt för att kunna driva företaget med 

fortsatt tillväxt. Likaså resultatet kan öka när företaget expanderar eftersom volymen på 

affärerna blir större och därmed ökar också prestationen från företaget. Det är här 

resursberoendeteorin kommer in eftersom för att kunna fortsätta öka resultatet är som 

sagt intressenterna en viktig del för företagen och intressenterna har ett behov av att se 

att allt står rätt till i företaget genom exempelvis revision (Hill & Jones, 1992). Företag 

som strävar efter högre resultat bör därmed också efterfråga revision eftersom det är en 

viktig del för att få tillgång till resurser som driver verksamheten vidare (Donaldson & 

Preston, 1995). Desto större ett företag är och blir, desto större är förväntningarna på ett 
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högre resultat och därav torde revision vara mer vanligt förekommande i större företag 

än i mindre trots att de understiger gränsvärdena. 

I samband med att resultatet ökar eller blir positivt leder det också till att skatter måste 

beaktas likaså som att utdelning kan bli aktuellt. Detta är områden som inte är helt enkla 

och där en revisor kan behövas för att få det rätt. Med detta i beaktning kan resultatet 

ses som en faktor som har en påverkan på valet av att ha revision. Med härledning till 

ovanstående resonemang utformar vi en hypotes enligt följande: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ett företags resultat och att ha revision. 

3.6.2 Intressenters påverkan 

En faktor som kan påverka företagets val av revision är deras relation till kreditgivare. 

Kreditgivare är en intressent till företag och ger lån till företag i behov av detta. 

Kreditgivare förser företag med nödvändiga resurser och får på detta vis ett övertag över 

företaget. På grund av detta måste företaget uppfylla kreditgivares krav för att få 

tillgång till lån (Frooman, 1999). Att företag måste uppfylla kreditgivarens krav kan ses 

utifrån resursberoendeteori, intressentteori och agentteori (Frooman, 1999; Hill & 

Jones, 1992). Ett annat agentproblem kan uppstå vid denna relation och det är 

informationsasymmetri där företag som vill ha krediter från denna intressent kan 

undanhålla väsentlig information för att försöka få övertaget i förhandlingen (Jensen & 

Meckling, 1976). Som sagt vill en intressent att vissa krav ska uppfyllas och ett sådant 

krav kan vara att företaget ska anses vara legitimt. Revision är en faktor som sägs ge 

legitimitet och på så vis kan kreditgivare uppmuntra företag till att ha revision (Thorell 

& Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983). Olika teorier kan användas för att 

koppla ihop kreditgivare med efterfrågan på revision och genom att det kan ses från 

flertalet kontexter blir det också en relevant variabel att undersöka eftersom det kan ha 

en påverkan på olika sätt enligt teorierna ovan. 

De större företagen är i större behov av resurser och kraven från intressenterna ställs på 

en högre nivå på grund av att de tillhandahåller en större mängd resurser (Hill & Jones, 

1992). Ett vanligt krav från intressenterna är att företagens finansiella information ska 

vara korrekt vilket leder till att revision efterfrågas av intressenterna och är vanligare 

bland de större företagen (Pfeffer & Salancik, 2003). Det finns alltså en skillnad i 

intressenternas efterfrågan på revision beroende på företagets storlek och en faktor till 

varför de mindre företagen inte använder revision i samma utsträckning är för att de har 
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en bättre och närmre relation till sina intressenter, vilket innebär att de har tilltro till 

varandra och revision efterfrågas inte av intressenterna i den utsträckning som hos de 

större (Johansson, 2002).  

Arvidsson och Olander (2011) studerade denna faktor men fann då inget samband 

mellan kreditgivares relation till företaget och efterfrågan på revision. Eftersom det 

finns många teorier som stödjer argumentet att denna relation har ett samband till 

revision och sedan att tidigare studier inte fann stöd för detta är en stor anledning till att 

även vår studie undersöker detta samband. Kan en skillnad uppstå med relationen till 

kreditgivare och storleken på företaget kan detta vara en faktor som ger stöd till 

teorierna och bevisar att stödet till teorierna beror på företagets storlek. Med härledning 

till ovanstående resonemang utformar vi en hypotes enligt följande: 

H2: Det finns ett positivt samband mellan ett företags krediter till kreditgivare och att 

ha revision. 

 

En annan faktor som även den ligger till grund för en intressents påverkan är 

leverantörer. Leverantörer är likt kreditgivare en intressent som förser företag med 

resurser och kan därför ses utifrån resursberoeneteorin. För att företag ska få tillgång till 

dessa resurser måste de uppfylla intressentens krav, som kan vara att ha revision och på 

så vis även ger legitimitet (Frooman, 1999; Thorell & Norberg, 2005; Watts & 

Zimmerman, 1983). Revision kan sägas ha blivit en institution och ger företag 

legitimitet och kan därför även ses utifrån legitimitets- och institutionell teori (Thorell 

& Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983). Relationen mellan leverantör och val av 

revision kan även ses ur ett agentteoretiskt perspektiv med grund av att leverantörer 

ställer krav på företag att använda revision för att minska informationsasymmetrin i 

företaget. Ett annat agentproblem är att företag undanhåller information från sin 

intressent för att på så vis få ett övertag över intressenten och lättare få tillgång till dess 

resurser (Jensen & Meckling, 1976). Genom att se faktorn leverantörer genom olika 

kontexter förankras dess koppling till efterfrågan på revision då det kan förklaras genom 

de olika teorierna som behandlas i denna studie. Ju tydligare variabeln kan förklaras och 

desto fler teorier som kan kopplas samman, desto mer relevant blir också variabeln att 

studera vidare.  
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Leverantörers påverkan är likt motiveringen till kreditgivares påverkan på beslutet av 

revision och det är på grund av att de båda är intressenter och intressenternas krav ställs 

på en högre nivå för de större företagen eftersom intressenterna generellt tillgodoser 

företaget med mer resurser (Hill & Jones, 1992). Ett vanligt krav är att den finansiella 

informationen ska vara korrekt och på så vis efterfrågas en revisor (Pfeffer & Salancik, 

2003). De mindre företagen har en närmre och bättre relation till sina intressenter och 

tillit finns till varandra vilket gör att intressenterna inte kräver att företagen ska ha 

revision i samma utsträckning (Johansson, 2002). Det kan med detta finnas grund för att 

intressenters påverkan är en faktor som skiljer sig åt beroende på företagets storlek.  

Tidigare studie av Arvidsson och Olander (2011) visade inget samband mellan 

leverantörer och valet av revision. Arvidsson och Olander (2011) menar att tidigare 

studier gjorda innan revisionspliktens avskaffande stödjer att samband finns men att de i 

sin undersökning inte kunde finna detta. Detta gap mellan studier och att teorin säger att 

leverantörer har en påverkan är det som lägger grunden för att denna faktor även 

kommer att undersökas i vår studie, för att se om denna relation kan bekräftas av teorin 

eller om stöd för de svenska småföretagens samband saknas. Nedan beskriven hypotes 

kan hjälpa denna studie att lösa problemet genom att förklara om stöd till teorierna 

existerar och om det är storleken på företaget som är en faktor till skillnaden i 

bekräftelse. Med härledning till ovanstående resonemang utformar vi en hypotes enligt 

följande: 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ett företags skulder till leverantörer och att ha 

revision. 

3.6.3 Branschtillhörighet 

Företag i olika branscher ser olika ut och fungerar olika. Detta innebär att hur företag 

arbetar och vad de använder för tjänster skiljer sig åt mellan de olika branscherna. 

Isomorfism är ett begrepp som kan förklara hur företag beter sig, isomorfism betyder att 

företag ser till hur andra och liknande företag beter sig och försöker likna dessa för att 

anpassa sig till konkurrenter och branschen företaget tillhör. Hur mycket företag 

anpassar sig till liknande företag skiljer sig åt beroende på hur osäkra företagen känner 

sig med sin egen verksamhet (DiMaggio & Powell, 1983).  

Företag eftersträvar att anpassa sig till andra företag och matcha samhällets värderingar 

för att få legitimitet och bli institutionella (Deegan & Unerman, 2011). Till denna 
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hypotes är institutionell teori en viktig del och synsätt för branscher eftersom revision 

kan ses som en institution vilket innebär att många företag väljer att bli reviderade för 

att många andra företag blir det och att det har varit så under en längre tid (Thorell & 

Norberg, 2005). Väljer då olika företag från olika branscher att välja revision i olika 

utsträckning och beror detta på att de eftersträvar att likna varandra och företagen 

påverkas av hur de andra liknande företagen väljer om revision. Tidigare studie av 

Albinsson och Bankelius (2012) kunde inte finna något samband mellan bransch och 

valet av revision. Det vi vill tillföra med att testa denna faktor även i vår studie är att se 

om skillnader finns med hänseende till företagens storlek. Kan samband finnas genom 

att anpassa sig till företagens storlek kan denna studie bidra med att visa om de olika 

branscherna ser olika på revisionens betydelse. Med härledning till ovanstående 

resonemang utformar vi en hypotes enligt följande: 

H4: Det finns ett samband mellan ett företags branschtillhörighet och att ha revision. 

3.6.4 Ägandestruktur 

I agentteorin framgår det som ovan att revision efterfrågas av företagen när 

informationsasymmetri finns vid separation mellan ägande och kontroll (Jensen & 

Meckling, 1976). När informationsasymmetri föreligger mellan principal och agent 

uppstår ett behov av övervakning som revisorn kan fylla (Ng & Stoeckenius, 1979). 

Revisorn ska säkerställa den finansiella information som ledningen tar fram för att se att 

de inte agerar efter eget intresse istället för företagets bästa (Ng & Stoeckenius, 1979). I 

och med detta uppstår en agentkostnad eftersom övervakning behövs, men nyttan av 

detta ska överstiga kostnaden för att det ska vara lönt (Ng & Stoeckenius, 1979; Seow, 

2001). 

I småföretag är oftast inte ägandet och kontrollen separerad utan den utgår från samma 

person och därmed är inte heller informationsasymmetrin mellan principal och agent 

påtaglig (Knechel et al., 2008; Seow, 2001; Vander Bauwhede & Willekens, 2004). 

Detsamma gäller relationen mellan principal och principal. I fall företaget endast har en 

ägare existerar ingen informationsasymmetri på det planet och i ett litet företag bör 

därmed inte revision efterfrågas (Carey et al., 2000; Seow, 2001). Med stöd i detta 

kommer revision endast användas av företag där informationsasymmetri föreligger. 

Detta följer av att i större företag överstiger därmed nyttan av revision kostnaden och 

blir mer motiverat (Carey et al., 2000). Däremot kan även småföretag ha flera ägare 
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vilket gör att revision kan behövas och revision kan därmed ha ett möjligt samband med 

antalet ägare till ett företag. 

Tidigare studier har gjort empiriska tester på små och medelstora företag och funnit stöd 

för att dessa använder revision när agentproblematiken föreligger (Carey et al., 2000; 

Collis, 2010; Collis et al., 2004; Seow, 2001). Medan andra liknande studier inte kunnat 

påvisa att användandet av revision varken ökar eller minskar oberoende av antalet ägare 

i företagen (Chow, 1982). I företag med endast en ägare bör därmed inte revision 

användas utifrån det agentteoretiska perspektivet medan i företag med flera ägare bör 

användandet av revision vara mer frekvent eftersom det kan bidra till att minska 

informationsasymmetri (Knechel et al., 2008; Lennox, 2005; Seow, 2001; Tabone & 

Baldacchino, 2003; Vander Bauwhede & Willekens, 2004). Då ett större antal ägare gör 

att insynen och informationsflödet inte är exakt detsamma till varje ägare bör också 

företag som har mer än en ägare använda revision mer frekvent. I takt med att företaget 

blir större finns det också större chans att fler ägare finns och därför studeras även 

förhållandet om det skiljer sig mellan olika stora företag. Med härledning till 

ovanstående resonemang utformar vi en hypotes enligt följande: 

H5: Det finns ett positivt samband mellan ett företags antal ägare och att ha revision. 

 

Eftersom antalet ägare ses som en faktor som kan påverka valet av revision är också 

koncernförhållande av intresse. Ett företag kan nämligen också ägas av en juridisk 

person vilket skapar ett koncernförhållande mellan två eller fler företag. Moderbolaget i 

en koncern måste ha revision om koncernens värden överstiger de befintliga 

gränsvärden som gäller för revisionsplikt i Sverige (Bolagsverket, 2014), vilket gör att 

det också kan användas i dotterbolagen för att se att informationen även där är korrekt i 

och med att ägaren använder sig av revision. Moderbolaget i en koncern måste alltså 

enligt lag ha revision ifall koncernens totala räkenskaper överstiger gränsvärdena. 

Däremot behöver inte dotterbolagen ha revision ifall de understiger gränsvärdena trots 

att koncernens räkenskaper överstiger gränsvärdena (Bolagsverket, 2014). I samband 

med att en koncern bildas ökar också komplexiteten eftersom en koncernårsredovisning 

måste upprättas, såvida inte särskilda skäl föreligger (Bolagsverket, 2014). Denna 

årsredovisning utformas inte riktigt på samma sätt som en vanlig årsredovisning vilket 

gör att behovet av granskning också kan öka eftersom svårigheten att göra rätt ökar.  
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Trots att företaget i sig också kan vara litet, kan koncernen i sig vara stor vilket gör att 

strävan efter legitimitet genom revision kan öka och krävas från de större bolagen i 

koncernen (Thorell & Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983). En stor koncern vill 

troligtvis inte riskera dåligt rykte på grund av att ett litet företag inom deras koncern 

lämnar felaktig information och gör sig osams med intressenter. Detta leder till att 

koncernens påverkan på revisionens efterfråga inte enbart kan ses utifrån agentteori utan 

även ur legitimitetsteorins synsätt.  

Detta förhållande mellan revision och koncernförhållande har vad vi kunnat finna, inte 

studerats tidigare, men ses ändå som en rimlig faktor som kan påverka valet av revision 

i och med att det dels krävs av moderbolaget att ha revision, i de flesta fall, vilket ökar 

sannolikheten för att även dotterbolagen har det, dels också för att koncerner ofta består 

av en del större bolag som delvis försöker öka sitt rykte genom revision (Thorell & 

Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983) vilka utför påtryckning och ställer krav på 

det mindre företaget. Genom att bli en del av en koncern torde det också vara så att de 

övriga företagen har revision och ser det som en självklarhet eftersom det alltid varit så 

och användandet har blivit en institution (Deegan & Unerman, 2011) vilket gör att 

användning av revision också ska vara en självklarhet för det mindre företaget. Med 

härledning till ovanstående resonemang utformar vi en hypotes enligt följande: 

H6: Det finns ett positivt samband mellan att ett företag ingår i en koncern och att ha 

revision. 
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3.7 SAMMANSTÄLLNING AV HYPOTESER  
 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ett företags resultat och att ha revision.  

H2: Det finns ett positivt samband mellan ett företags krediter till kreditgivare och att 

ha revision. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan ett företags skulder till leverantörer och att ha 

revision. 

H4: Det finns ett samband mellan ett företags branschtillhörighet och att ha revision. 

H5: Det finns ett positivt samband mellan ett företags antal ägare och att ha revision. 

H6: Det finns ett positivt samband mellan att ett företag ingår i en koncern och att ha 

revision. 

Tabell 3.1. 

 

 

 

Faktor Legitimitetsteori Institutionell 

teori 

Intressentteori Resursberoendeteori Agentteori 

Vinstmarginal    H1  

Kreditgivares 

påverkan 

H2 H2 H2 H2 H2 

Leverantörers 

påverkan 

H3 H3 H3 H3 H3 

Branschtillhörighet H4 H4    

Antal ägare     H5 

Koncerntillhörighet H6    H6 

Tabell 3.2. 

 

I tabell 3.2 ser vi vad teorin och de olika faktorerna i kapitlet leder fram till. Tabellen är 

ett förtydligande av hur hypoteserna är kopplade mellan faktorer och teorier för att 

lättare kunna förstå dess innebörd.  
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4 KAPITEL – EMPIRISK METOD 
I detta fjärde kapitel kommer den empiriska metoden att beskrivas. Vår kvantitativa 

metod kommer att förklaras och hur undersökningen kommer att se ut. Datainsamlingen 

i form av årsredovisningar kommer att beskrivas och varför vi valde denna 

insamlingsmetod. Senare i kapitlet kommer urvalet av de svenska småföretagen att 

motiveras och metodkritik genom begreppen reliabilitet och validitet genomförs. Till 

sist kommer delen om operationalisering där vi beskriver våra variabler. 

4.1 UNDERSÖKNINGSDESIGN 
Syftet med vår studie är att förklara vad som påverkar småföretagens beslut i valet om 

revision och om storleken på företaget har någon betydelse. Eftersom grunden i studien 

ligger i att hantera numerisk data genom en deduktiv ansats är användning av en 

kvantitativ metod självklar (Bryman & Bell, 2003; Saunders et al., 2012). Detta gör att 

informationen som behövs finns hos småföretagen. Studiens undersökningsdesign 

består av att samla in en stor mängd data som ska representera småföretagen och ligga 

till grund för analysen. Denna analys kommer att bygga på hur de olika variablernas 

samband med revision ser ut i våra statistiska tester. Vare sig variablerna har ett 

samband med revision eller inte kommer sedan vi att med hjälp av teorin att förklara 

varför de olika variablerna har ett samband med revision eller inte och om detta kan 

bero på storleken. För att snabbt och effektivt samla in denna stora mängd data har vi 

utgått från arkivdata (Saunders et al., 2012), alltså småföretagens årsredovisningar. 

Denna design är vald för att hypoteserna ska kunna testas på bästa möjliga sätt. Genom 

att samla in data från företagens årsredovisningar får vi tillförlitlig information och data 

som gör att våra hypoteser kan testas och på så vis får studien ett tydligt resultat. Vi vill 

med vår undersökning försöka generalisera resultaten för Sveriges småföretag och för 

att kunna göra detta behövde vi som tidigare nämnt en stor mängd data (Bryman & Bell, 

2003), vilket gör att experimentell design inte tillför något till vår studie eftersom det 

endast fokuserar på att utveckla teorier eller generalisera teorier snarare än populationen 

(Yin, 2007). Fallstudier riktar sig mot en eller ett fåtal enheter som undersöks och går 

snarare på djupet än på bredden samt att generaliseringar inte går att göra för 

populationen utifrån den designen (Bryman & Bell, 2003).  

Studien riktar sig till att undersöka efterfrågan på revision och se om skillnader finns 

mellan de små företagen med hänseende till dess storlek. Utifrån detta kommer data från 
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en bestämd tidpunkt att användas istället för en tidsserie som fokuserar på att se 

förändringar genom tid. Att använda sig av arkivdata, årsredovisningar, ger möjlighet 

till att dels studera information vid en given tidpunkt eller dels under en tidsserie 

(Saunders et al., 2012), men syftet är att studera utifrån faktorer och storlek och inte 

förändring genom tid vilket gör att studien utgår från en given tidpunkt. 

4.2 METOD FÖR DATAINSAMLING 
Till denna studie valde vi att samla in data genom att kolla på företags årsredovisningar. 

Detta innebär att det är sekundärdata vi samlar in eftersom den redan finns tillgänglig 

(Saunders et al., 2012). Liknande studier har samlat in data genom enkäter men vi 

grundade vår datainsamling på offentliga handlingar och årsredovisningar eftersom 

dessa inte är lika beroende av svarsfrekvensen vi får av företagen och tiden det tar för 

företagen att svara på enkäten och skicka tillbaka. Eftersom studien är grundad på 

offentlig data och faktorer som ska finnas i företagens årsredovisningar kommer 

svarsfrekvensen att vara tillfredsställande eftersom bortfallet kommer vara minimalt. 

Vår datainsamling kan ses vara av god kvalité eftersom detta är offentlig data som 

ligger i företagens intresse att den stämmer och på så vis kan vi få ett rättvist resultat 

(Bryman & Bell, 2003). Datainsamlingen sker på detta sätt för att få data som kan 

hjälpa oss att undersöka våra hypoteser och för att sedan leda till att testerna visar ett 

resultat som verkligen ger svar på våra hypoteser och på så vis även uppnå studiens 

syfte. Denna metod för datainsamling är alltså tänkt att hjälpa oss att förklara hur alla 

svenska småföretag ser på efterfrågan av revision och på så vis uppnå vårt syfte. 

4.3 METODKRITIK 
Eftersom studien genomfördes med en kvantitativ undersökningsmetod kan begreppen 

reliabilitet och validitet användas för att mäta om vår undersökning genomförts på ett 

korrekt tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2003). 

4.3.1 Reliabilitet 

När en studie genomförs är det viktigt att resultatet är tillförlitligt och här kommer 

begreppet reliabilitet in. För att försöka få en hög tillförlitlighet till vår undersökning 

samlas data in från årsredovisningar vilket innebär att insamlad data är stabil och inte 

kommer fluktuera över tid då den är beständig, alltså kan undersökningen upprepas igen 

och insamlad data skulle då bli densamma (Bryman & Bell, 2003). Detta beror på att 

data i denna studie är sådan information som återfinns i företags årsredovisningar och 

kommer finnas tillgänglig framöver. Data är även sådan information som ingen enskild 
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person kan påverka utan det är resultatet av företagets verksamhet och eftersom urvalet 

sker från företag med små intervall kommer de företags värden som ligger inom dessa 

intervall inte att fluktuera.  

Studiens resultat kommer vara tillförlitligt eftersom om insamling av data skulle skett 

med en grupp företag vid en tidpunkt och sedan samma grupp skulle få sin data 

insamlad vid en senare tidpunkt, skulle inte resultatet skilja sig åt avsevärt (Bryman & 

Bell, 2003). Anledningen till detta är att den data som samlas in vid den senare 

tidpunkten inte kommer att påverkas av de svar som samlades in vid första tidpunkten 

eftersom detta är exakta data som gäller företaget och inget de kan påverka. Det är 

heller inga data som påverkas av hur det sett ut de tidigare åren utan det beror på hur 

verksamheten sett ut under det gångna året. Med detta som grund anser vi att vi bidrar 

med tillförlitlighet till denna studies resultat. 

4.3.2 Validitet 

En god validitet är viktig för en studie då det visar hur pass väl det som undersöks 

verkligen undersöks (Hair Jr et al., 2014). Validitet i sin tur kan delas in i två olika 

kategorier, intern validitet och extern validitet (Saunders et al., 2012) vilket båda är av 

stor vikt för en god studie. Den interna validiteten handlar om vår undersökning mäter 

det vi vill uppnå, alltså om våra faktorer är bra för att mäta efterfrågan på revision 

(Bryman & Bell, 2003). Eftersom en hög validitet är viktigt för studien har vi beskrivit 

hur vi genomfört varje steg samt motiverat de val som präglat studien för att ge en 

bättre förståelse för hur undersökningen görs och varför det görs på detta sätt. 

Faktorerna har även operationaliserats för att bli ännu tydligare och förstärka att de 

mäter det som efterfrågas i hypoteserna (Djurfeldt et al., 2010; Saunders et al., 2012). 

Den externa validiteten i vår studie berör istället hur pass generaliserbart vårt resultat 

kan bli (Saunders et al., 2012) och detta uppnår vi genom att göra ett representativt 

urval för populationen så att slutsatser kan dras utifrån våra tester. 

4.4 OPERATIONALISERING 
För att uppnå vårt syfte måste vi testa våra hypoteser och för att kunna göra detta måste 

vi göra våra faktorer mätbara. Anledningen till att hypoteser ska formuleras och sedan 

testas är för att vi vill uppnå ett resultat som är statistiskt påvisbart samtidigt som 

möjlighet finns till att generalisera för en population istället för att dra egna slutsatser 

utan något statistiskt stöd. För att kunna göra statistiska tester och få svar på våra 

hypoteser krävs det att vi har faktorer som kan mätas och därmed måste de vara 
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mätbara. Genom att göra data numerisk blir den också mätbar vilket gör att vi kan testa 

den statistiskt. När data är numerisk är den alltså mätbar vilket gör att statistiska tester 

kan genomföras vilket gör att samband kan utläsas och kan på så vis förklara ifall de 

olika variablerna har ett samband med efterfrågan på revision och vi kan på så vis 

besvara vår frågeställning. Denna del kommer att beröra just detta och vår beroende 

variabel, om företagen har revision kommer att förklaras och en presentation kommer 

även att ges av våra oberoende variabler som ska testas för att se om de påverkar 

efterfrågan på revision. 

4.4.1 Beroende variabel 

Våra hypoteser ställs i relation till att använda revision för att se om någon av de 

oberoende variablerna har ett positivt samband med efterfrågan på revision. Att använda 

sig av revision och att efterfråga revision räknar vi till samma sak, alltså om ett företag 

använder sig av revision så efterfrågar de därmed också revision. Den beroende 

variabeln kommer att mätas genom att se i företagens årsredovisningar och se om de har 

revision eller inte. Vi kommer inte ta i beaktning om företaget har en faktisk kostnad för 

revision utan kommer se till om det finns en revisionsberättelse som är underskriven av 

en revisor. Eftersom variabeln endast har två alternativ, JA eller NEJ, är detta en 

dikotom variabel (Dahmström, 2011).  

Validiteten och reliabiliteten vid mätning av den beroende variabeln är hög eftersom 

den grundar sig på ren fakta och varierar inte beroende på varken svar från en 

respondent eller på vem som gör undersökningen. Variabeln ska mäta ifall revision 

efterfrågas och eftersom den grundar sig i att revision används eller inte blir validiteten 

hög eftersom det mäter vad som faktiskt ska mätas vilket är efterfrågan på revision 

(Hair Jr et al., 2014). Reliabiliteten blir också hög eftersom om årsredovisningen 

innehar en revisionsberättelse samt är undertecknad av en revisor kan vi förlita oss på 

att revision faktiskt används (Bryman & Bell, 2003). 

4.4.2 Oberoende variabler 
 

4.4.2.1 Vinstmarginal 

Eftersom företag som är större och företag som växer sägs använda revision i större 

utsträckning eftersom de är i behov av större resurser och får då högre krav på sig (Hill 

& Jones, 1992) har vi valt att använda företagets vinstmarginal som en variabel och ser 

då till årets resultat som företaget har. Årets resultat kommer sedan att divideras med 
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företagets omsättning för att få fram företagets vinstmarginal. Anledningen till att detta 

görs är för att det får en större trovärdighet eftersom måttet då är oberoende av 

företagets storlek, vilket är bra eftersom i regel har större företag också större 

engagemang. Variabeln kommer sedan att ställas mot om företaget har revision för att 

kunna se om det finns något samband och om företagets prestation är något som 

påverkar valet av revision. Denna variabel är en kvotvariabel då den visar företagets 

mått på vinstmarginal, som är ett prestationsmått (Dahmström, 2011). Variabeln för 

prestation där vi mäter vinstmarginal kan ses ha hög validitet och reliabilitet eftersom vi 

mäter företagets prestation och vinstmarginal är ett mått som verkligen visar hur 

företaget har presterat och det mäter det vi vill uppnå. Variabeln vinstmarginal kommer 

även att hämtas på liknande sätt framöver eftersom genom att hämta det från företagets 

årsredovisning får man det exakta belopp som företaget får fram. Tillförlitligheten kan 

stärkas ytterligare ifall företaget har blivit reviderat då detta styrker att beloppet 

stämmer (Bryman & Bell, 2003; Hair Jr et al., 2014). Denna oberoende variabel 

undersöks alltså för att se om företagets prestation är något som påverkar efterfrågan på 

revision och kan visa om det är så att de större företagen eller de som växer använder 

revision i större utsträckning. Eftersom tanken med variabeln är att besvara hypotesen 

gällande företagets prestation och dess koppling till revision samt om storleksskillnader 

kan ha någon effekt, så mäts variabeln på ett bra sätt eftersom att årets resultat divideras 

med omsättningen vilket är ett mått på storlek som gör att tester kan göras utan att 

storleken i sig får någon effekt. Därav blir det tydligare vid jämförelse mellan företag av 

olika storlekar och resultaten blir mer tillförlitliga.  

4.4.2.2 Intressenters påverkan 

När det kommer till variablerna för intressenters påverkan har vi två variabler. En för 

kreditgivares påverkan (hypotes 2) där vi kommer att se på företagens lån och 

checkkredit för att se om företaget har någon form av lån från en kreditgivare. Den 

andra variabeln ser till leverantörers påverkan (hypotes 3) och mäter företagens 

leverantörsskuld. Dessa två variabler kommer att användas för att se om samband finns 

mellan dessa två olika intressenters påverkan på valet till revision och om det ser olika 

ut beroende på företagets storlek. Grunden som lade dessa två variabler är att större 

företag sägs vara i behov av större resurser från sina intressenter och att intressenterna 

genom att tillhandahålla en större mängd resurser också ställer högre krav på företaget 

och att revision är ett vanligt krav (Hill & Jones, 1992; Pfeffer & Salancik, 2003). Dessa 

variabler kommer också att divideras med företagets omsättning för att få fram ett mer 
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trovärdigt mått som är oberoende av företagets storlek vilket ökar trovärdigheten då det 

sägs vara skillnad beroende på storlek. Även dessa variabler är kvotvariabler eftersom 

de visar den exakta siffran som variablerna har (Dahmström, 2011). Validiteten och 

reliabiliteten kan ses som hög även för dessa två variabler eftersom de mäter det vi vill 

att de ska mäta nämligen kreditgivares och leverantörers resursgivande och därmed 

undersöker det som är tänkt. Variablerna kommer att mätas på liknande sätt framöver 

eftersom data hämtas från företagets årsredovisningar och ger på så vis en tillförlitlighet 

(Bryman & Bell, 2003; Hair Jr et al., 2014). Dessa två variabler undersöks i denna 

studie för att se om kreditgivare och leverantörer påverkar företagens efterfrågan på 

revision och om det ser olika ut beroende på storlek. Dessa två variabler mäts på detta 

sätt för att vi ska kunna se skillnader på storlek mellan de olika stratumen och på så vis 

kunna se om skillnader finns beroende på storlek. Att mäta det på detta sätt gör även att 

vi tillförlitligt kan se hur relationen mellan företag och dess intressenter påverkar 

företagens efterfråga på revision.  

4.4.2.3 Branschtillhörighet 

Branschtillhörighet är en annan variabel som kommer att mätas i denna studie. Detta för 

att företag sägs vara isomorfistiska och anpassar sig och vill likna företag som de 

konkurrerar med och är i samma bransch som (DiMaggio & Powell, 1983). Variabeln 

testas därför för att se om olika branscher har olika efterfrågan på revision och om det 

kan finnas samband gällande att företag anpassar sig till företag inom sin bransch. De 

branscher vi kommer att dela upp företagen i är tillverkningsföretag, tjänsteföretag, 

handelsföretag och övriga företag. Detta för att vi anser att med dessa fyra olika 

branscher får vi med branscher som representerar de stora branscherna i Sverige. Detta 

är en dummyvariabel eftersom vi kategoriserar olika företag till olika branscher 

(Dahmström, 2011). Alltså var och en av branscherna delas in som dummyvariabel och 

testas enskilt.  

Validiteten kan ses som hög även för denna variabel eftersom det är branscherna som 

ska undersökas och det gör de även genom den hypotesutformning denna variabel ingår 

i. Det mäter även det vi vill uppnå då vi vill se om det finns skillnad i de olika 

branscherna. Reliabiliteten kan däremot ses som lite lägre eftersom det kommer vara vi 

som delar upp företagen i de olika branscherna även om det står beskrivet vilken 

bransch de tillhör (Bryman & Bell, 2003; Hair Jr et al., 2014). Branschtillhörigheten 

undersöks för att visa om olika branscher har olika efterfrågan på revision och om 

företag är isomorfistiska och anpassar sig till varandra. Genom att undersöka detta kan 
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vi testa hypotesen om branschtillhörighet på ett bra sätt och få reda på det som nämnts 

ovan. Vid en bra mätning kan vi testa hypoteserna på ett tillförlitligt sätt och på så vis 

lösa studiens problem.  

4.4.2.4 Ägarstruktur 

De två sista variablerna i denna studie ingår i kategorin ägarstruktur. Den första av dem 

är antalet ägare företaget har och kommer att testas genom hypotes 5 och den andra är 

om företaget ingår i en koncern och testas i hypotes 6. Dessa variabler undersöks för att 

se om antalet ägare företaget har och om företaget ingår i en koncern påverkar 

företagets val av revision. Grunden för att dessa två variabler är med i studien är på 

grund av att om företaget har fler ägare uppstår det lättare informationsasymmetri inom 

företaget och en revisor behövs i större utsträckning för att minska denna (Jensen & 

Meckling, 1976). När det gäller koncerntillhörighet så ingår det i studien för vi vill 

undersöka ifall det uppstår ett tryck från moderbolaget att även dotterbolagen ska ha 

revisor ifall de har det för att få legitimitet och för att bli institutionell (Thorell & 

Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983). Variabeln med antal ägare är en 

kvotvariabel eftersom det kan vara siffror från ett och uppåt samtidigt som variabeln 

koncern är en dikotom variabel då denna har två svarsalternativ med antingen JA eller 

NEJ (Dahmström, 2011). Validiteten och reliabiliteten till dessa variabler kan uppfattas 

som hög eftersom det står tydligt i företagens årsredovisningar hur många ägare de har 

och om de ingår i en koncern vilket gör att det mäter det vi vill och kan ses som 

tillförlitligt (Bryman & Bell, 2003; Hair Jr et al., 2014). Variablerna antal ägare och om 

de ingår i en koncern är med i studien för att se om de påverkar efterfrågan på revision 

och om det finns skillnad beroende på företagets storlek. Antal ägare testas till det 

faktiska antalet ägare som finns, medan koncern testas genom ja eller nej. Att testa på 

något annat vis vore orimligt och att testa dessa två till de sanna värdena är det som 

passar undersökningen bäst och därmed svarar bäst till att försöka lösa problemet som 

undersöks i denna studie. 

4.5 VAL AV URVAL 
Populationen för denna undersökning är alla företag som underskrider de tre 

gränsvärdena i Sverige, där avgränsningar även gjorts mot endast aktiebolag samt aktiva 

sådana. Detta är populationen eftersom det är den sökning vi kan göra genom databasen 

Infotorg utan att behöva gå igenom alla svenska företags årsredovisningar. Detta gav 

oss populationen 107 165 företag som får göra valet att välja bort revision. Eftersom 
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begränsningar finns gällande tidsramen för undersökningen finns ingen möjlighet till att 

göra en totalundersökning utan istället måste populationen brytas ner till ett mindre 

urval. Ur populationen görs ett stratifierat slumpmässigt urval eftersom vi kan 

kategorisera in populationen i flera stratum. Tidigare studier menar på att företagets 

storlek spelar roll gällande val av revision (Albinsson & Bankelius, 2012; Arvidsson & 

Olander, 2011) och där företagets storlek utgår från vilken omsättning företaget har 

samt att omsättning är den variabel som bäst förklarar ett företags storlek (Carey et al., 

2000; Collis et al., 2004; Collis, 2010). Med ett stratifierat slumpmässigt urval får 

studien med de egenskaper som vi vill ska känneteckna vår studie och kan på så vis 

uppnå vårt syfte. Ett obundet slumpmässigt urval kan göra att vi inte får någon större 

skillnad på företagen då risken är att det blir en större del med företag med samma 

omsättning. Därför utgår vi från ett stratifierat urval och delar in företagen i olika 

stratum, därefter gör vi ett slumpmässigt urval på de företagen som ska ingå i varje 

stratum för att vi inte ska ha någon påverkan på vilka företag som är delaktiga i studien. 

Med det stratifierade slumpmässiga urvalet säkerställer vi att urvalet är fördelat vilket 

också tillför till vårt syfte att undersöka om storleksvariabeln har någon påverkan på 

valet av revision. Anledningen till att vi delar upp urvalet i olika stratum baserat på 

storlek är för att hjälpa oss att uppnå vårt syfte och kunna se ifall efterfrågan på revision 

skiljer sig mellan företagets storlek. Genom att ha olika stratum kan de statistiska 

testerna visa om de olika variablerna skiljer sig åt mellan stratumen och visar då att 

storleken har betydelse för efterfrågan på revision. Slumpningen av vilka företag som 

väljs ut i varje stratum görs via Excels slumpgeneratorfunktion vilket gör att företagen 

rangordnas utan hänsyn till några faktorer alls, alltså helt slumpmässigt. Vid insamling 

av data var nämligen företagen rangordnade efter företagsnamn vilket inte är 

representativt för ett stratifierat slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2003).  

Ur populationen beräknas sedan urvalets storlek fram för att få en lämplig storlek på 

urvalet och att det därmed har relevans för undersökningen samtidigt för att begränsa 

åtgången av tid och pengar. För att beräkna urvalet krävs dels ett antagande om 

felmarginalen då den är okänd och dels ett val av konfidensgrad där man vill att 

resultatet ska vara sant inom konfidensintervallet. Även standardavvikelsen är okänd då 

den fås efter insamlad data och inte kan visas innan data samlats in. Standardavvikelsen 

ska bestämmas i proportion, alltså vilken fördelning mellan värdet 0 och 1 som finns. Vi 

bestämmer en standardavvikelse i proportion på 0,5 vilket gör att vi garderar oss mot 

stora spridningar tillskillnad från om standardavvikelsen vore annorlunda då 
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spridningen hade blivit mindre, exempelvis p=0,7 vilket hade gett ett värde på 0,21 

istället för 0,25. Att använda en standardavvikelse där p inte är lika med 0,5 gör att 

urvalsstorleken blir mindre och därmed också spridningen vilket gör att ett mindre urval 

inte tar höjd för eventuella fel. Det som p-värde visar är om en koefficient är skild från 

noll. Desto större urvalet är, desto större är sannolikheten att resultaten är överförbara 

på hela populationen och vid en totalundersökning är inte resultaten troliga för 

populationen utan de är sanna eftersom alla undersökts. Detta passar vår studie bra för 

att vi vill ha en bra spridning i urvalet och få så sanningsenliga resultat som möjligt, 

detta ger en konsekvens av att urvalet blir något större än om vi hade valt en 

standardavvikelse i proportion där p inte är 0,5. 

Felmarginalen har vi satt på 10 % eftersom vi vill undersöka ett övergripande problem 

snarare än ett på detaljnivå vilket gör att vi kan acceptera en viss felmarginal gentemot 

om undersökningen exempelvis gällde medicin. Att ha en så låg felmarginal som 

möjligt är självfallet optimalt, men vid stora populationer ger detta upphov till väldigt 

stora urval vilket dessvärre inte är möjligt på grund av begränsade resurser. Att ha en 

felmarginal på 10 % innebär att urvalet inte blir så stort gentemot om man hade haft en 

lägre felmarginal. Konsekvensen i vår undersökning av den valda felmarginalen är att 

våra svar kan vara felaktiga i 10 % av fallen, eftersom endast 9 av 10 undersökningar 

kommer att ge samma svar. Trots en hög felmarginal kan våra resultat ge indikationer 

på hur det faktiskt ser ut och därmed ändå tillföra viktig information till undersökningen 

som kan användas vidare. Att urvalet blir något mindre är också bra utifrån ett 

resursperspektiv då vi istället har möjlighet att undersöka flera stratum och göra 

jämförelser snarare än att endast utgå från ett urval. 

Konfidensgraden är vald till 95 % vilket gör att i 95 % av fallen som denna 

undersökning upprepas så kommer svaret att bli detsamma i genomsnitt som vi får och 

intervallet ska därmed täcka det sanna värdet i 19 fall utav 20. Detta innebär att med 10 

% varians runt det skattade värdet kan resultatet svänga i och med vald felmarginal 

vilket vi finner rimligt för denna studie. Konfidensintervall visar alltså inom vilket 

intervall en viss populations sannolikhet ligger. 95 % konfidensgrad är också det som 

använts i tidigare studier av liknande karaktär för att försöka styrka ett samband inom 

efterfrågan på revision (Albinsson & Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011). För 

att tydliggöra uträkningarna samt antagandena presenteras även modellen för hur 

urvalsstorleken har konstaterats vilket också bidrar till en ökad reliabilitet.  
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n  

n = Urvalsstorlek 

N = Population 

p = Standardavvikelse i proportion                         → 0,5 

B = Felmarginal                         → 0,1 

Z = Konfidensgrad omvandlat till 2-sidig intervall vid normalfördelning              → 1,96 

 (Dahmström, 2011; Körner, 2000; Körner & Wahlgren, 2006). 

 

Vi har delat upp populationen i tre stratum där varje stratum representerar en lika stor 

fördelning på företagets omsättning där vi får med omsättningskravet för alla företag 

som underskrider gränsvärdena. Sedan har vi utifrån populationen i varje stratum 

beräknat urvalets storlek med ovan beskrivna mått för att konstatera minsta antalet 

företag som ska undersökas i varje stratum för att med största sannolikhet ha det sanna 

värdet inom vårt intervall. Vårt urval gällande varje stratum blir större än om det 

slumpmässiga urvalet gjorts på hela populationen och därefter fördelat ut det på varje 

stratum. Eftersom urvalet blir större än vad det i vanliga fall blir kan det hjälpa oss att få 

ett bättre och trovärdigare resultat då fler företag är med i undersökningen och kan på 

ett bättre sätt representera populationen.  

  Stratum 1 Stratum 2 Stratum 3 Totalt 

Omsättning 0 – 999 999 1 – 1 999 999 2 – 2 999 999 - 

Population 52 475 39 508 15 182 107 165 

Urval 96 96 95 287 

Tabell 4.1. 

 

4.6 BORTFALLSANALYS 
Bortfall är något som kan komma att påverka mängden insamlad data och det är något 

som vi var tvungna att beakta när vi valde vår urvalsstorlek (Bryman & Bell, 2003). 

Eftersom vi kommer samla in data själva genom att kolla på företagets årsredovisningar 
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som är en offentlig handling kommer inte något bortfall uppstå under insamlingsfasen. 

Årsredovisningarna måste också innehålla de delarna som vi kommer söka efter vilket 

gör att vi kommer finna den data vi behöver. Bortfall kan dock uppstå när vi genom 

Infotorg tar ut de företag som ingår i vår population. Det kan vara så att Infotorg inte får 

med alla företag genom vår avgränsning till gränsvärdena eller att databasen inte har 

alla svenska företag. Genom Infotorg kan vi alltså komma att missa några företag, men 

urvalets storlek kommer bli densamma och inte påverka undersökningen på det sättet. 

Ett bortfall sker även genom det slumpmässiga urvalet då vi endast tar med 287 företag 

i undersökningen men populationen består av 107 165 företag, vilket gör att det blir ett 

bortfall på 106 878 företag. Inget bortfall uppstår vid insamling av data när företagen är 

valda vilket innebär att vårt tänkta urval på 287 företag inte kommer att minska. 

4.7 DATASAMMANSTÄLLNING 
När datainsamlingen från företagens årsredovisningar var gjort hade vi fått fram data 

från 287 företag där detta var jämnt fördelat mellan våra tre stratum, 96 st i de två första 

och 95 st i det sista. Detta material förde vi sedan in i dataprogrammet SPSS för att 

utföra våra tester. I detta program måste vissa av variablerna kodas för att kunna testas 

och den första variabeln som mäter vinstmarginalen hos företagen är en kvotvariabel, 

men den behöver inte kodas eftersom beloppet framgår i företagets årsredovisning. De 

två nästkommande variablerna kreditgivare och leverantörers påverkan kodades inte 

heller och är även de kvotvariabler och den summa som står i årsredovisningarna är den 

som används och som sedan divideras med omsättningen hos företaget. Den fjärde 

hypotesen som innehåller variabeln branschtillhörighet är en dummyvariabel och har 

kategoriserats i fyra olika branscher.  

Hur många ägare företagen har är den femte hypotesen och är en kvotvariabel vilket 

innebär att den är kodad med det antalet ägare företaget har, exempelvis 2. Den sista 

hypotesen berör om koncerntillhörigheten har någon påverkan på revisionsvalet och 

detta är en dikotom variabel eftersom det endast finns två alternativ till den och det är 

antingen JA eller NEJ, där JA=1 och NEJ=0. Dessa variabler kommer alla ställas mot 

den beroende variabeln som är om företaget har revision eller inte för att kunna se om 

dessa oberoende variabler har någon påverkan på den beroende. Den beroende variabeln 

är även den en dikotom variabel eftersom det endast finns två möjliga svar, JA=1 och 

NEJ=0. Våra variabler är kodade på ovan beskrivet sätt för att kunna testas och på så vis 
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uppnå vårt syfte och förklara vilka faktorer som påverkar valet om revision och om 

storleken på företagen har någon inverkan på detta. 
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5 KAPITEL – EMPIRISKT RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel kommer resultatet av den kvantitativa studien att förklaras. Resultatet 

visade att faktorerna vinstmarginal, kreditskuld, leverantörsskuld och 

branschtillhörighet inte gav ett tydligt samband med revision och visade sig inte vara en 

faktor som påverkar efterfrågan på revision. Att det ska finnas skillnad beroende på 

företagets storlek är något som denna studie inte kan bekräfta. Faktorerna antal ägare 

och koncern visade sig däremot vara faktorer som påverkar företagens efterfråga på 

revision och på så vis kan en del av teorierna bekräftas som förklarande teorier för 

revisionens efterfråga. I kapitlet kommer alla variablerna att analyseras och förklaring 

till resultatet kommer ges. 

5.1 EMPIRISKT RESULTAT 
Urvalet i studien består av företag som underskrider gränsvärdena för revisionsplikt och 

antalet företag i urvalet är 287 stycken vilka är uppdelade i tre stratum; 1, 2 och 3. 

Bland dessa tre stratum har jämförelse gjorts om det finns skillnader i valet av revision 

beroende på företagets storlek samtidigt som det undersökts ifall urvalet i sig behöver 

revision.  

5.1.1 Urvalet 

Det första testet som gjordes var ett så kallat ”Deskriptiv statistiktest” som visar statistik 

på våra variabler. Testet visar att vi har 287 företag som undersöks i urvalet under 

gränsvärdena, varav endast 257 stycken på vinstmarginal, kreditskuld samt 

leverantörsskuld eftersom dessa räknas som faktiskt belopp dividerat med omsättning 

och 30 av företagen hade omsättning 0 vilket gör att värdet för dessa saknas. Detta test 

visar inte om faktorerna har något samband med efterfrågan på revision utan visar 

statistik på de olika faktorerna som kan hjälpa till att ge en förståelse för hur de olika 

faktorerna ser ut hos de svenska småföretagen. Med detta test kan vi då se minimum 

och maximum för varje variabel och vi kan utläsa från testet att medelvärdet på 

vinstmarginal på företagen under gränsvärdena är 10,33, vilket är vinstmarginalen i snitt 

för hela urvalet. Kollar vi sedan på intressenternas del i testet så visar det att 

medelvärdet på företagens kreditskuld är 2,22 vilket innebär att företagens kreditskulder 

i urvalet är i snitt 2,22 gånger större än företagets omsättning, samtidigt ligger 

leverantörsskulden i snitt på 0,08 vilket betyder att i jämförelse med omsättningen så 

har leverantörsskulderna endast ett värde på 8 % av årets omsättning. Av de fyra olika 

branschindelningarna framgår att tjänsteföretag är den mest frekventa branschen i 
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urvalet och uppgår till 62 %. Från testet kan även utläsas att de flesta företag endast har 

en ägare då medelvärdet ligger på 1,25 och 18 % av urvalet är koncernföretag. Tidigare 

i studien förklarades det att ca 60 % av de företag som får välja bort revision gör detta 

(UC, 2014), vilket vår studie inte kan bekräfta då vi från detta test ser att 63 % av 

företagen har revision.  

Variabel Urval Minimum Maximum Medelvärde 

Vinstmarginal 257 -13,53 2 485,14 10,33 

Kreditskuld 257 -0,13 457,83 2,22 

Leverantörsskuld 257 0 2,13 0,08 

Tillverkning 287 0 1 0,06 

Tjänste 287 0 1 0,62 

Handel 287 0 1 0,12 

Övrigt 287 0 1 0,20 

Antal ägare 287 1 9 1,25 

Koncern 287 0 1 0,18 

Revision 287 0 1 0,63 

Tabell 5.1. 

För att studera urvalet närmare har korrelationstest utförts för att se om möjliga 

samband kan föreligga samt vilken signifikansnivå det är gällande för. Som nämnt 

tidigare i vår studie utgår vi från ett konfidensintervall på 95 % vilket visar inom vilket 

intervall en populations sannolikhet ligger. Detta test ska alltså visa om de olika 

faktorerna har något samband med efterfrågan på revision och på så vis hjälpa oss att 

uppnå studiens syfte. Korrelationen har testats genom Spearman’s rho. 

Leverantörsskuld samt kreditskuld är signifikanta i urvalet enligt Spearman’s rho och 

båda har ett positivt samband med revision om 14-15 %. I övrigt finns signifikans 

gällande antal ägare samt koncerntillhörighet som enligt korrelationstestet är 
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signifikanta och har positiva korrelationer mellan 12-13 %. Variablerna gällande de 

olika branscherna visar inte någon signifikans oberoende av bransch och har därmed 

inget påvisbart samband med revision i urvalet. 

Spearman’s Rho  Revision 

Vinstmarginal Korrelation 

Signifikans 

-,096 

,123 

Kreditskuld Korrelation 

Signifikans 

,135* 

,030 

Leverantörsskuld Korrelation 

Signifikans 

,149* 

,017 

Tillverkning Korrelation 

Signifikans 

-,068 

,251 

Tjänste Korrelation 

Signifikans 

,005 

,928 

Handel Korrelation 

Signifikans 

-,087 

,141 

Övrigt Korrelation 

Signifikans 

,107 

,071 

Antal ägare Korrelation 

Signifikans 

,120* 

,042 

Koncern Korrelation ,232* 
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Signifikans ,000 

Tabell 5.2. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. 

Nästa test vi utfört på hela urvalet under gränsvärdena är ett t-test som visar statistik för 

urvalet som den deskriptiva statistiktabellen men denna visar skillnaden på varje 

variabel beroende om företagen har revision eller inte. Ett t-test innebär att man 

undersöker ifall det finns en skillnad mellan medelvärdena i olika grupper och om detta 

är signifikant. Visar det sig vara signifikant kan man också till 95 % säkerhet säga att 

det ser likadant ut i hela populationen. För dummyvariablerna funkar inte ett t-test utan 

dessa har istället testats genom chi-två-test som istället visar signifikans mellan den 

beroende faktorn och en dummyvariabel. Antalet Ja respektive Nej skiljer sig åt mellan 

de flesta av faktorerna och detta beror på att dels saknar 30 företag värden på tre av 

faktorerna samtidigt som några av faktorerna är uppdelade inom urvalet, exempelvis 

branscher. Företag som har revision visar sig ha högre vinstmarginal, kreditskuld samt 

leverantörsskuld i relation till omsättning gentemot de företag som inte har revision. 

Trots att skillnader kan utläsas från statistiken så är det inte tillräckligt för att påvisa ett 

samband mellan dessa och de enda faktorerna som är signifikanta är antal ägare samt 

koncerntillhörigheten och dessa faktorer är signifikanta på ett 95 % konfidensintervall. 

De övriga faktorerna kan inte påvisas ha något samband med revision, åtminstone inte i 

vårt urval och inom ett 95 % konfidensintervall. 

 

Oberoende faktor Beroende 

faktor 

N Medelvärde Standarda

vvikelse 

Signifikans

nivå 

Vinstmarginal Ja 162 16,41 195,43 0,413 

Nej 95 -,04 1,70 0,413 

Kreditskuld Ja 162 3,36 36,00 0,403 

Nej 95 ,27 1,09 0,403 
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Leverantörsskuld Ja 162 ,09 ,21 0,599 

Nej 95 ,07 ,18 0,599 

Tillverkning Ja 9   0,315 

Nej 9   0,315 

Tjänste 

 

Ja 112   1 

Nej 66   1 

Handel 

 

Ja 18   0,191 

Nej 17   0,191 

Övrigt 

 

Ja 41   0,090 

Nej 15   0,090 

Antal ägare Ja 180 1,32 0,83 0,028* 

Nej 107 1,13 0,34 0,028* 

Koncern Ja 45   0,000* 

Nej 7   0,000* 

Tabell 5.3. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. 

Sista testet som utförts på urvalet är en logistisk regressionsanalys för att studera om 

några eventuella samband kan styrkas utifrån våra hypoteser. Den logistiska 

regressionen används för att studera om eventuella samband kan tänkas föreligga mellan 

de två variablerna som testas. Detta test används då den beroende variabeln endast kan 

anta två olika värden medan den oberoende variabeln kan anta flertalet olika värden 

vilket passar vår studie bra då användning av revision endast kan besvaras med ja eller 

nej vilket är två olika värden. Koncerntillhörigheten visar sig tydligt signifikant 

samtidigt som en av branscherna, handel, visar sig signifikant gentemot revision.  Även 

antal ägare visar på signifikans. Övriga faktorer är inte signifikanta och därav är det 

främst agentproblemet som kan anses visa på signifikans. Både antal ägare samt 
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koncerntillhörighet visar på positiva samband vilket indikerar att användandet av 

revision tenderar att öka om företaget tillhör en koncern eller har mer än en ägare. 

 

Variabel Signifikans B 

Vinstmarginal ,501 0,027 

Kreditskuld ,432 0,101 

Leverantörsskuld ,508 -0,636 

Antal ägare ,016* 0,796 

Tillverkning ,135 -0,962 

Tjänste ,324 -0,410 

Handel ,042* -1,088 

Övrigt - - 

Koncern ,003* 1,358 

Constant ,766 -0,168 

Tabell 5.4. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. Nagelkerke R2: 0,152. Log 

likelihood: 308,294. 

Sammanfattnings i urvalet visar sig antal ägare (H5) samt koncerntillhörighet (H6) vara 

signifikanta och ha ett samband med efterfrågan på revision. Sambandet som påvisas är 

positivt och menar att ju fler ägare bolaget har eller om man ingår i en koncern som 

tenderar man att köpa revision oftare än företag som har få ägare eller ej ingår i en 

koncern. Kreditskuld (H2) och leverantörsskuld (H3) visar ett svagt stöd, men inte 

tillräckligt för att acceptera hypoteserna medan vinstmarginal (H1) och 

branschtillhörighet (H4) inte visar på något samband alls och därmed förkastas dessa 

hypoteser i urvalet. 

För att också få mer trovärdiga resultat och bättre kunna lita på dem har ett 

multikollinaritetstest utförts, alltså ett test som undersöker risken för att två eller fler än 

två av de oberoende variablerna som används är korrelerade med varandra i betydande 

omfattning. Om två eller fler av de oberoende variablerna är starkt korrelerade med 

varandra så finns också risken att detta påverkar analysen då det ej går att utläsa vilken 

av variablerna som har vilken effekt på den beroende variabeln. Testet som utfördes 

gjordes via en korrelationsmatris mellan samtliga oberoende variabler vilken indikerar 

att någon multikollinaritet ej föreligger. Vårt valda gränsvärde är 0,8 och enligt matrisen 

(Tabell 5.5) ligger samtliga variabler under detta värde. 
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 Tillverk Tjänste Handel Övrigt Antalägare Vinstmarg Kred Lev Koncern 

Tillverk 

Pearson 

Correlation 

1 -,331** -,096 -,127* -,072 -,017 -

,019 

-,004 -,084 

Sig. (2-

tailed) 

 ,000 ,103 ,031 ,226 ,785 ,763 ,951 ,154 

Tjänste 

Pearson 

Correlation 

-,331** 1 -,476** -

,629** 

-,094 ,047 -

,092 

-,092 -,005 

Sig. (2-

tailed) 

,000  ,000 ,000 ,113 ,456 ,140 ,143 ,937 

 

Handel 

Pearson 

Correlation 

-,096 -,476** 1 -

,183** 

,128* -,026 -

,026 

-,017 -,009 

Sig. (2-

tailed) 

,103 ,000  ,002 ,030 ,680 ,681 ,789 ,873 

Övrigt 

Pearson 

Correlation 

-,127* -,629** -,183** 1 ,053 -,026 ,150* ,132* ,065 

Sig. (2-

tailed) 

,031 ,000 ,002  ,374 ,682 ,016 ,034 ,271 

Antalägare 

Pearson 

Correlation 

-,072 -,094 ,128* ,053 1 -,025 -

,025 

-,036 -,037 

Sig. (2-

tailed) 

,226 ,113 ,030 ,374  ,695 ,695 ,568 ,528 

Vinstmarg 

Pearson 

Correlation 

-,017 ,047 -,026 -,026 -,025 1 -

,005 

-,001 -,019 

Sig. (2-

tailed) 

,785 ,456 ,680 ,682 ,695  ,943 ,985 ,756 

Kred 

Pearson 

Correlation 

-,019 -,092 -,026 ,150* -,025 -,005 1 ,096 ,141* 

Sig. (2-

tailed) 

,763 ,140 ,681 ,016 ,695 ,943  ,125 ,024 

Lev 

Pearson 

Correlation 

-,004 -,092 -,017 ,132* -,036 -,001 ,096 1 ,207** 

Sig. (2-

tailed) 

,951 ,143 ,789 ,034 ,568 ,985 ,125  ,001 

Koncern 

Pearson 

Correlation 

-,084 -,005 -,009 ,065 -,037 -,019 ,141* ,207** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,154 ,937 ,873 ,271 ,528 ,756 ,024 ,001  

Tabell 5.5. 
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5.1.2 Stratum 1 

I stratum ett ingår företag som är under gränsvärdena och har en omsättning på 0 kr till 

999 999 kr och således är de minsta företagen som får välja bort revision. Det första 

testet som är gjort för detta stratum är det deskriptiva statistiktestet som finns som 

bilaga i Appendix 1 (App 1.1), och här ser vi att 96 företag ingår i detta stratum. För 

vinstmarginal, kreditskuld och leverantörsskuld ser vi att urvalet är 66 företag, och detta 

beror på att dessa variabler ska divideras med omsättning och 30 av företagen i detta 

stratum hade en omsättning på 0 kr. Dessa 30 företagen försvinner alltså från dessa tre 

variablerna på grund av deras omsättning. Från detta test kan vi även utläsa vad det 

minsta och högsta värdet är för varje variabel som till exempel måttet på 

leverantörsskuld har ett lägsta värde på 0 och ett högsta värde på 2,13. Medelvärdet på 

varje variabel ser vi även och till exempel kan vi se att de flesta företagen har en ägare. 

Vi kan även utläsa att 18 % av företagen är koncernföretag och att 48 % av företagen 

har revision.   

Testet som visar variablernas korrelation och signifikans är gjort och det är ett 

Spearman’s rho test. Detta test visar om de oberoende variablerna har ett samband med 

revision och på så vis påverkar efterfrågan på revision. Den första variabeln 

vinstmarginal har inget samband med revision. Detta resultat ser vi även på variablerna 

kreditskuld, leverantörsskuld, branschtillhörighet och antal ägare där dessa faktorer inte 

har någon påverkan på företagens efterfrågan på revision. Däremot finns samband för 

variabeln koncern som har en signifikansnivå på 0,04 och en positiv korrelation på 

0,211. Detta innebär att koncern är en faktor som påverkar företagens efterfråga av 

revision. (Se testerna i Appendix 1, App 1.2). 

Nästa prov vi utfört på detta stratum är så kallade t-test och chi-två-test där ni ser 

resultatet i Appendix 1 (App 1.3). Detta test visar statistik för de olika variablerna men i 

skillnad från den deskriptiva statistiken ser vi skillnad på variablerna beroende på om 

företagen har revision eller inte. Vi kan utläsa i tabellen hur många företag som har 

revision eller inte för varje variabel. Vi ser en stor skillnad i medelvärdet på måttet för 

vinstmarginal beroende på om företaget har revision eller inte. De företag som har 

revision har ett medelvärde på vinstmarginal på 94,62 och de som inte har revision har 

ett medelvärde på -0,26. Stor skillnad föreligger även i kreditskulden då företagen som 

har revision har betydligt högre kreditskuld. Vi ser även att antal ägare inte skiljer sig 

mycket åt beroende om företaget har revision eller inte. Från dessa kan även 
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signifikansnivån utläsas och här ser vi att ingen av variablerna visar på samband till 

efterfrågan på revision.  

Logistisk regressionsanalys är ett annat test som är utfört och visar signifikansnivån. För 

detta stratum har inte testerna visat på signifikans mellan våra oberoende variabler och 

den beroende variabeln revision. Detta visar inte detta test på heller vilket visar på att de 

oberoende variablerna inte har någon påverkan på efterfrågan av revision för detta 

stratum. Resultatet för detta test återfinns i Appendix 1 (App 1.4).  

I stratum ett studeras samma hypoteser på nytt där koncerntillhörighet (H6) visar på ett 

svagt stöd, men inte tillräckligt för att accepteras. De övriga hypoteserna, alltså 

vinstmarginal (H1), kreditskuld (H2), leverantörsskuld (H3), branschtillhörighet (H4) 

samt antal ägare (H5) visar inte någon signifikans alls och därmed förkastas alla dessa 

fem i stratum ett. 

5.1.3 Stratum 2 

I det andra stratumet ingår företag som underskrider gränsvärdena och har en 

omsättning mellan 1 000 000 kr och 1 999 999 kr. Vi kan direkt i det första testet se den 

deskriptiva statistiken och att detta stratum består av 96 företag. Som tidigare stratum 

visar detta test minimum och maximum värdet för varje variabel där till exempel det 

högsta antalet ägare här uppgår till 5 stycken. Testet visar också medelvärdet där 

medelvärdet för måttet på kreditskuld är 13,7. Vanligaste antalet ägare är fortfarande en 

och antalet som ingår i en koncern av dessa 96 företag är 22 % och 58 % har revision. 

Detta test och alla test för detta stratum ser ni i Appendix 2 (App 2.1).  

Som vanligt är nästa test signifikans- och korrelationstest genom Spearman’s rho. Detta 

test visar att variabeln koncern är signifikant och har en positiv korrelation. Detta 

innebär att för företag inom detta stratum har koncern en påverkan på efterfrågan av 

revision. Ingen utav variablerna vinstmarginal, kreditskuld, leverantörsskuld, bransch 

och antal ägare visar någon signifikans eller påvisbart samband. Detta innebär att dessa 

variabler inte har något samband med revision och på så vis har inte dessa faktorer 

någon påverkan på revision för företag under detta stratum (App 2.2).  

Ett t-test och ett chi-två-test har även gjorts för detta stratum där vi kan se skillnader 

beroende på om företagen har revision eller inte. Testen visar hur många företag som 

har revision och hur många som inte har det. Som vid stratum 1 finns en stor skillnad i 

medelvärdet på kreditskuld där medelvärdet för de som har revision är 0,77 och för de 
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som inte har revision 0,08. Det är däremot samma medelvärde för variabeln 

leverantörsskuld. Samband mellan revision och variablerna vinstmarginal, kreditskuld, 

leverantörsskuld och branschtillhörighet kan inte påvisas, vilket innebär att för detta 

stratum har dessa variabler ingen påverkan på efterfrågan av revision. Däremot kan 

signifikans påvisas på variablerna antal ägare och koncern. Dessa variabler påverkar 

alltså företagens efterfråga på revision (App 2.3).  

Avslutningsvis för detta stratum görs testet logistisk regressionsanalys. I detta test visas 

ett samband mellan koncern och revision och som tidigare tester har då koncern en 

påverkan på efterfrågan av revision. Testet skiljer sig däremot när det gäller variablerna 

kreditskuld och antal ägare där den logistiska regressionsanalysen finner ett samband 

med revision. Antal ägare hade också ett samband med revision i urvalet i sig men ej i 

stratum ett. För stratum två visas dock ett positivt samband med kreditskuld vilket tyder 

på att i stratum två så väljer bolagen att ha revision om det har lån eller mer troligt och 

enligt teorigenomgången, bolaget behöver ha revision för att kunna få lån. 

Koncerntillhörighet och antal ägare har även i detta stratum positiva samband med att 

ha revision, det är logiskt och stämmer överens med de antaganden som gjorts utifrån 

teorigenomgången. Variablerna vinstmarginal, leverantörsskuld och branschtillhörighet 

ger även de samma resultat då signifikans inte kan påvisas (App 2.4).  

Koncerntillhörighet (H6) visar på signifikans även inom stratum två och likaså antal 

ägare (H5). Också kreditskuld (H2) visar ett positivt samband med revision vilket vi ej 

kunnat se i tidigare tester. Vinstmarginal (H1), leverantörsskuld (H3) samt 

branschtillhörighet (H4) visar inget samband alls till efterfrågan på revision inom 

stratum två och kan därmed inte sägas vara signifikanta eller ge stöd till att acceptera 

dessa hypoteser. 

5.1.4 Stratum 3 

Detta stratum består av företag som har en omsättning mellan 2 000 000 kr och 

2 999 999 kr och är således de företagen som ligger precis under gränsen för 

revisionsplikt. Urvalet inom stratum tre består utav 95 företag som inte behöver ha 

revision, men 82 % utav företagen i stratumet har revision idag. Majoriteten utav 

företagen verkar inom tjänstebranschen och har oftast endast en ägare vilket framgår av 

Appendix 3 (App 3.1). Det framgår alltså att desto större omsättning företaget har desto 

fler efterfrågar revision genom att endast studera den deskriptiva statistiken.  
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Precis som tidigare stratum utförs ett test för att studera korrelationen mellan efterfrågan 

på revision och de oberoende faktorerna. Spearman’s korrelationstest visar inte på 

många signifikanta samband mellan revision och studiens variabler. Dock visar 

branscherna tillverkning och handel på signifikans och har en påverkan på efterfrågan 

på revision, vilket Appendix 3 visar (App 3.2). 

Likaså t-testet och chi-två-testet utförs på stratum tre och där saknas signifikans för 

något utav variablerna vinstmarginal, kreditskuld, leverantörsskuld, antal ägare samt 

koncern vilket är de oberoende faktorerna som studeras. Däremot visar en av 

branscherna signifikans och det är handelsföretagen. I Appendix 3 visas tabellen över t-

testet och chi-två-testet där det framgår att nästan inga utav hypoteserna finner stöd med 

hjälp av testerna och vidare tester måste göras för att studera om det finns något 

eventuellt samband (App 3.3). 

I Appendix 3 visas den logistiska regressionen vilken förkastar alla hypoteser eftersom 

signifikansen inom 95 % konfidensintervall lyser med sin frånvaro (App 3.4). I stratum 

tre förkastas alltså alla hypoteser i alla tester. I detta stratum visar ingen variabel på en 

tydlig signifikans i enskilda fall och därmed så förklaras inte efterfrågan på revision i 

stratum tre utav dessa variabler i enlighet med utförda tester (App 3.1-4). 

Stratum tre skiljer sig lite från övriga stratum då varken antal ägare (H5) eller 

koncerntillhörighet (H6) får något stöd gällande samband med efterfrågan på revision. 

Vinstmarginal (H1), kreditskuld (H2), leverantörsskuld (H3) samt branschtillhörighet 

(H4) är i enlighet med resultatet från stratum två där ingen utav dessa fann något stöd 

och därmed förkastas. 
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5.2 ANALYS AV EMPIRISKT RESULTAT 
 

5.2.1 Vinstmarginal 
Hypotes Faktor Spearman’s 

Rho 

T-

test / 

Chi2-

test 

Logistisk 

regression 

H1 Vinstmarginal 

 

Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

Stratum 1 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

Stratum 2 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

Stratum 3 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

Tabell 5.6. 

 

Årets resultat har studerats i relation till omsättning vilket innebär att vinstmarginal har 

varit måttet som testats gentemot revision som beroende variabel. I urvalet kunde vi inte 

påvisa något samband mellan företagets prestation och användning av revision trots att 

företag med olika storlekar är inkluderade i urvalet. Likaså när varje stratum bröts ut för 

sig från urvalet kunde inte något samband mellan företagets prestation och efterfrågan 

på revision påvisas vilket indikerar att även om företagen sorteras efter storlek med 

hänseende till omsättning så blir inte resultatet signifikant.  

Ett argument till att revision skulle öka företagets prestation är att revision kan behövas 

för att få tillgång till kritiska resurser (Frooman, 1999; Hill & Jones, 1992) som sedan 

företaget använder för att öka sitt resultat och därmed öka sin tillväxt. Eftersom 

företaget kan tänkas behöva revision för att få tillgång till kritiska resurser vill 

intressenterna se att den finansiella informationen är granskad och korrekt (Donaldson 

& Preston, 1995; Fant, 1994; Pentland, 1993). Eftersom företagets prestation inte visade 

sig vara signifikant torde inte revision vara viktigt för att få tillgång till kritiska resurser, 

vilket också kan bero på att företagen inte lyckas använda de resurser de får tag i med 

hjälp av revisionen till att öka sitt resultat. Sedan kan också tilläggas att företagen är 

indelade i olika grupper utefter storlek, men samtidigt är alla företagen små vilket gör 

att relationer med intressenter kan vara bra och tydliga trots att revision inte efterfrågas 

då de kan känna varandra på grund av lokal kännedom eller liknande faktorer vilket gör 

att intressenterna har full koll utan revision och därmed kan bidra med sina resurser. 
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En annan aspekt på efterfrågan av revision och dess koppling till företagets prestation 

berör om företaget drivs på ett bra sätt. Att använda revision kan ge en indikator på att 

företaget drivs på ett bra sätt (Cassel, 1996) och revisionen stärker också legitimiteten 

(Thorell & Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983) vilket kan ge ett ökat inflöde av 

kunder som bidrar till ett ökat resultat. Precis som tidigare nämnt kan faktorn att alla 

företag som testats är små ha en inverkan då kännedomen om företaget är god trots att 

revision inte utförs hos dem. Det finns också stöd för att oavsett storlek bland de 

företagen som undersökts så går det inte att påvisa något samband mellan resultat och 

revision och därför spelar inte storleken någon roll i detta fall, men samtidigt utesluter 

det inte att storleken är oviktig utan snarare att storleksskillnaderna mellan företagen är 

för små för att se en skillnad och att möjliga skillnader fortfarande finns bara att 

skillnaderna i storlek måste vara större.  

Med tanke på att företagen är relativt små eftersom de understiger gränsvärdena blir inte 

heller skatter och utdelningar till några större summor och komplexiteten gällande dessa 

områden är begränsad vilket gör att trots att resultatet ökar och dessa poster ökar så blir 

komplexiteten inte allt för stor då företagen ändå understiger gränsvärdena. I stora 

företag kan både skatt och utdelningar vara komplicerade områden (Arvidsson & 

Olander, 2011) som kräver revision för att se att allt är rätt och därmed också driva 

efterfrågan på revision. På grund av att vinstmarginal inte funnit något stöd gällande 

samband till revision är bristen på komplexitet i företagen också en tänkbar anledning 

till varför sambandet lyser med sin frånvaro. 

Som tidigare nämnts så kan denna studie inte styrka något samband mellan företagets 

prestation och efterfrågan på revision och inte heller med hänseende till storlek. Både 

intressentteori och legitimitetsteori ger dock stöd till att resultatet hos ett företag kan 

vara av betydelse för efterfrågan på revision, men genom vår undersökning så kan det 

inte påvisas. Storleken har argumenterats för att ha en betydelse för att resultat och 

efterfrågan på revision ska ha ett samband, men i och med att storleksskillnaderna 

mellan företagen i vår undersökning är ganska små så ges inget samband gällande detta 

heller. Trots att vi inte kan påvisa ett samband mellan dessa med hänseende till storlek 

så utesluter vi inte att ett sådant samband kan föreligga om storleksskillnaderna mellan 

företagen skulle vara större. 
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5.2.2 Intressenters påverkan 

5.2.2.1 Kreditgivare 
Hypotes Faktor Spearman’s 

Rho 

T-

test / 

Chi2-

test 

Logistisk 

regression 

H2 Kreditskuld Stöds (+) Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 1 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 2 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds (+) 

 Stratum 3 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

Tabell 5.7. 

 

När det gäller kreditgivare som alltså ger företag resurser i form av lån (Frooman, 1999) 

visar resultatet från vår studie inget starkt stöd för att företagets relation till kreditgivare 

är något som påverkar företagets efterfråga av revision. Inget samband kunde påvisas på 

de tre stratum som befinner sig under gränsvärdena och får göra valet om revision. 

Däremot kunde ett svagt stöd finnas i testerna som berör hela urvalet och då stratum 1-

3. Tidigare studier av Arvidsson och Olander (2011) kunde inte finna något stöd för att 

kreditskuld skulle ha någon påverkan på efterfrågan på revision medan Albinsson och 

Bankelius (2012) fann ett svagt stöd för att det finns ett samband.  

Kreditgivare förser företag med resurser i form av lån och får genom detta ett övertag på 

företagen och kan ställa krav på dem (Frooman, 1999). Intressenter vill ha legitimitet 

från företagen och kan kräva revision för att få detta (Thorell & Norberg, 2005; Watts & 

Zimmerman, 1983). Det sägs att större företag är i större behov av en större mängd 

resurser och att sedan högre krav ställs på grund av detta, och att revision är ett vanligt 

krav (Hill & Jones, 1992). Ett vanligt krav från intressenter till de större företagen var 

att de skulle ha revision för att få legitimitet, och detta är något vår studie kan visa 

samband på eftersom antalet företag som har revision växer med varje stratum. Detta 

kan även kopplas till att de mindre företagen inte efterfrågar att ha revision i samma 

utsträckning som de större eftersom de mindre företagen har en bättre relation till sina 

intressenter och en tilltro finns mellan dem (Johansson, 2002). En orsak till att teorierna 

säger en sak och att vårt resultat inte kan styrka det kan bero på att skillnader ska finnas 

hos små och stora företag. Företagen som undersöks i vår studie är uppdelade i olika 

storleksintervall, men företagen är fortfarande små. Detta kan innebära att alla företag 

under gränsvärdena har en bra relation med sina intressenter och revision efterfrågas 

inte i samma utsträckning på grund av den nära relationen. Eftersom att företagen kan 
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ses som små i storlek kan det innebära att de inte får höga krav från sina kreditgivare att 

till exempel ha revision, vilket kan vara en annan anledning att inget samband påvisas. 

Fast det finns ett svagt stöd i teorierna och vårt resultat som indikerar att krediter är 

något som påverkar efterfrågan på revision är dessa stöd för svaga och de flesta tester 

visar att inget samband finns och hypotes två kan inte accepteras. Det finns ingen 

skillnad beroende på företagets storlek då större stöd saknas bland stratumen. Detta kan 

bero på att stratumen ligger för nära varandra och det skulle varit en större skillnad på 

dessa för att få en större variation i storlek. Kreditskuld har alltså ingen påverkan på 

revisionens efterfråga med grund från resultatet av denna studie. Detta kan även styrkas 

av att tidigare studier av Arvidsson och Olander (2011) samt Albinsson och Bankelius 

(2012) som inte heller fann något starkt stöd för denna faktor. Detta leder till att 

teorierna resursberoendeteori, intressentteori, agentteori och legitimitetsteori inte kan 

bekräftas som teorier som förklarar revisionens efterfråga genom denna variabel.   

5.2.2.2 Leverantörer 
Hypotes Faktor Spearman’s 

Rho 

T-

test / 

Chi2-

test 

Logistisk 

regression 

H3 Leverantörsskuld Stöds (+) Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 1 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 2 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 3 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

Tabell 5.8. 

 

Den andra intressenten som undersöks i denna studie undersöks för att se om 

leverantörsskuld är en faktor som påverkar företagens efterfråga på revision. Denna 

studies resultat när det gäller leverantörernas påverkan visade sig likt kreditgivarnas inte 

påvisa något samband. I de enskilda stratumen 1-3 och företagen som då är under 

gränsvärdena fanns ingen signifikans och leverantörsskuld kan därför inte förklaras som 

en faktor som påverkar revisionens efterfråga. Däremot visade resultatet ett svagt stöd 

för hypotesen när vi testade hela urvalet med företag under gränsvärdena. Detta var 

inget starkt stöd, men kan ändå visa att någon inverkan kan leverantörer ha på 

företagens efterfråga av revision. De tidigare studierna av Arvidsson och Olander 

(2011) samt Albinsson och Bankelius (2012) kunde heller inte finna något samband och 
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bevisa att företagens relation till leverantörer var något som påverkade deras efterfrågan 

på revision.  

Leverantörer bidrar likt kreditgivare med resurser till företagen och ställer vissa krav på 

företaget för att de gör detta (Frooman, 1999). Ett vanligt krav är just att de vill att 

företagen har revision för att det ger legitimitet och minskar företagens 

informationsasymmetri (Jensen & Meckling, 1976; Pfeffer & Salancik, 2003; Thorell & 

Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983). Det är dessutom vanligt att de större 

företagen ställs för högre krav eftersom de är i behov av en större mängd resurser (Hill 

& Jones, 1992). Denna studie kan påvisa att de större företagen kan ställas inför större 

krav att de ska ha revision eftersom studiens resultat visar att antal företag som har 

revision växer för varje stratum. Detta kan innebära att företag ställs inför krav att de 

ska ha revision i större utsträckning beroende på deras storlek, men ingen koppling till 

om leverantörer ställer detta krav beroende på företagens leverantörsskuld kan utges.  

De mindre företagen har beskrivits i teorin att de har en bättre relation till sina 

intressenter och att intressenterna inte kräver revision om de har en bra relation eftersom 

de litar på varandra (Johansson, 2002). Revision sägs även användas mer i de större 

företagen eftersom det har blivit en institution att ha revision och företagen vet vad de 

får ut av det (Watts & Zimmerman, 1983). I denna studie kan det vara så att alla 

företagen är så små att intressenterna inte ställer krav på dem att de ska ha revision och 

detta kan leda till att inget samband påvisas på någon av variablerna som berör 

intressenternas påverkan. 
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5.2.3 Branschtillhörighet 

Hypotes Faktor Spearman’s 

Rho 

T-

test / 

Chi2-

test 

Logistisk 

regression 

H4 Branschtillhörighet Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 1 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 2 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 3 Stöds (-) Stöds 

ej 

Stöds ej 

Tabell 5.9. 

 

Nästa hypotes som undersöks i studien och som ska hjälpa oss att uppnå vårt syfte är 

branschtillhörighet. Av de tidigare studierna testade Albinsson och Bankelius (2012) 

branschtillhörighet, men kunde inte finna något empiriskt bevis på att 

branschtillhörighet var något som påverkade företagens efterfråga av revision. Detta är 

något som även vår studie kan styrka, då vi inte fann tydliga samband mellan bransch 

och revision. I det tredje stratumet fann vi ett samband i branscherna handel och 

tillverkning vilket kan påvisa att det kan finnas ett samband. Detta samband var relativt 

svagt och beror antagligen på att det inte var många av företagen i urvalet som var i 

dessa två branscher och att företagen som kom med i urvalet inom dessa branscher just 

hade revision. Det kan vara så att dessa branscher har revision i större utsträckning än 

de andra, men det är ett antagande som vi inte kan bekräfta helt eftersom det var en 

relativt låg signifikans.  

Branscher skiljer sig åt och fungerar olika och vilka tjänster branscherna använder sig 

av skiljer sig även åt. Detta gör att företag ser till hur liknande företag inom sin bransch 

agerar ifall de är osäkra på hur de ska anpassa sin verksamhet. Här kommer begreppet 

isomorfism in vilket just innebär att företag ser till hur liknande företag agerar och 

anpassar sig till dem för att matcha samhällets värderingar och för att få legitimitet och 

bli institutionella. Hur mycket företagen anpassar sig till liknande företag beror på hur 

osäkra de är på sin egen verksamhet och vad som passar dem bäst (Deegan & Unerman, 

2011; DiMaggio & Powell, 1983).  

Denna studie testar branschfaktorn för att se om företag anpassar sig till varandra och 

ser till om liknande företag inom samma bransch har revision och om det kan påverka 

deras val. Finns det vissa branscher som utmärker sig mer när det gäller detta eller är 

storleken på företagen något som påverkar detta är också en anledning till att detta 
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undersöks. Denna studie fann i sitt resultat att bransch inte är något som påverkar 

efterfrågan på revision och att det inte finns något samband beroende på storlek. Detta 

kan bero på att det helt enkelt inte är så att företag försöker likna företag inom sin 

bransch för att minska sin osäkerhet och på så vis kan det skilja sig mycket åt inom 

branschen.  

5.2.4 Ägarstruktur 

5.2.4.1 Antal ägare 
Hypotes Faktor Spearman’s 

Rho 

T-

test / 

Chi2-

test 

Logistisk 

regression 

H5 Antal ägare Stöds (+) Stöds 

(+) 

Stöds (+) 

 Stratum 1 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 2 Stöds ej Stöds 

(+) 

Stöds (+) 

 Stratum 3 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

Tabell 5.10. 

 

Agentteori handlar om separationen mellan ägande och kontroll (Jensen & Meckling, 

1976) och på grund av denna separation uppstår informationsasymmetri som revision 

ska tänkas täcka (Ng & Stoeckenius, 1979). Däremot är informationsasymmetrin bland 

småföretag begränsad i och med att de oftast endast har en ägare (Knechel et al., 2008; 

Seow, 2001; Vander Bauwhede & Willekens, 2004), men trots detta har vi funnit stöd 

för hypotes 5 i vår undersökning. I vårt urval styrks ett positivt samband mellan antal 

ägare och att efterfråga revision vilket kan tyda på att informationsasymmetri ändå 

föreligger och att ägaren eller ägarna anser revision vara viktigt för att minska denna 

asymmetri. Eftersom medelvärdet i urvalet gällande antal ägare är strax över ett så har 

de flesta företag endast en ägare, men eftersom det visar sig signifikant kan det bero på 

att alla eller de flesta företag som har fler än en ägare använder revision och därav visar 

på samband. 

Detta resultat går hand i hand med en del tidigare undersökningar (Carey et al., 2000; 

Collis, 2010; Collis et al., 2004; Seow, 2001) där företag har visat sig använda revision 

då agentproblematik föreligger medan andra studier (Arvidsson & Olander, 2011; 

Chow, 1982) har visat att antalet ägare inte spelar någon roll för valet av revision 

gällande småföretag. Eftersom urvalet är signifikant styrker detta de agentteoretiska 

tankarna om att informationsasymmetri har en effekt vid efterfrågan av revision 
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(Knechel et al., 2008; Lennox, 2005; Seow, 2001; Tabone & Baldacchino, 2003; 

Vander Bauwhede & Willekens, 2004) och kan vara en viktig faktor i valet av revision. 

Därmed bekräftas agentteorins vikt vid val av revision samtidigt som det visar att 

agentproblem är en fråga av vikt även för småföretag trots att ägarantalet ofta är lågt 

(Carey et al., 2000; Collis et al., 2004; Seow, 2001).  

Signifikansen bland de olika stratumen för sig var blandad vilket gör att ett entydigt 

svar om att storleken på företaget har en avgörande roll för om agentproblem och 

revision har ett samband är svårt. I takt med att företag expanderar är det inte ovanligt 

med flera ägare och därav också en större agentproblematik (Knechel et al., 2008; 

Lennox, 2005; Seow, 2001; Tabone & Baldacchino, 2003; Vander Bauwhede & 

Willekens, 2004). Eftersom stratumen dock ger olika svar kan vi inte styrka att 

storleksskillnaden mellan företagen är avgörande för om agentproblematik och revision 

har ett samband, däremot kan vi inte utesluta att storleken skulle ha betydelse för frågan 

i sig. Eftersom storleksskillnaderna endast är begränsade mellan företagen kan dessa 

skillnader vara för små för att ett entydigt svar ska kunna ges på frågan och därav 

påvisas inte skillnaden i storlek i denna studie. Som tidigare nämnt utesluts det inte 

heller utan storleken kan fortfarande spela en roll bara att storleksskillnaderna behöver 

vara tydligare för att resultat ska ges. 

I stratum två visas signifikans mellan antalet ägare och revision och detta beror på att 

alla företag med mer än en ägare har revision och därmed ger ett tydligt stöd till 

hypotesen. Eftersom detta inte är likadant i stratum ett samt tre så ges inte tillräckligt 

med stöd för storleksskillnaderna. Genom att endast utgå från storlek vid granskning av 

urval ges inget stöd, men däremot när man samlar dem i ett större urval och bortser från 

storleksaspekten så påvisas ett samband och därmed ger stöd åt agentteorins utlåtande 

om att informationsasymmetri leder till efterfrågan på revision (Carey et al., 2000; 

Collis, 2010; Collis et al., 2004; Seow, 2001). När signifikans väl kan styrkas så visar 

sig sambanden vara positiva vilket indikerar att ju fler ägare företaget har, desto större 

chans att företaget har revision enligt befintlig agentteori. 

Bland svenska studier gjorda efter avskaffandet av revisionsplikten har inte 

agentproblematiken kunnat stödjas (Albinsson & Bankelius, 2012; Arvidsson & 

Olander, 2011) utan det är endast utanför Sverige där avskaffandet har gjorts tidigare 

som samband mellan antal ägare och efterfrågan på revision kunnat visas (Collis, 2010; 

Collis et al., 2004). Att tidigare studier inte kunnat styrka agentteorin kan dock bero på 
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att studierna gjorts för tätt in på reformen och därav har inte något tydligt bevis hunnit 

märkas eftersom att välja bort revisor kan ta ett tag. Nu när fyra år har passerat efter 

revisionsreformen så kan dock tydligare spår ses likt våra grannländer eftersom 

agentproblematiken bör vara lika betydande i Sverige som i något annat land i Europa. 

Osäkerhetsaspekten gällande antal ägare och användning av revision kan vara en 

mycket relevant fråga för företagen och särskilt vid fler än en ägare. Genom att se hur 

andra företag gör gällande detta kan företaget få förståelse för hur andra gör och som 

studien visar är antal ägare signifikant för efterfrågan på revision och därmed bör också 

revision användas då företaget har mer än en ägare. Undersökningen ger en trygghet till 

ägarna för hur de faktiskt ska göra i en situation som denna och eftersom det bekräftas 

bland liknande företag att detta är vägen att gå så slipper ägarna också trampa på 

varandras tår gällande frågan om revision eftersom det gynnar båda parter och oavsett 

företag så görs det bland de flesta med mer än en ägare. Skillnader i storlek har dock 

ingen betydelse gällande osäkerhetsaspekten utan det är snarare antalet ägare i företaget 

oberoende av storlek på företaget som gäller eftersom informationsasymmetrin mellan 

principal och principal verkar vara mest påtaglig. 

5.2.4.2 Koncerntillhörighet 

Hypotes Faktor Spearman’s 

Rho 

T-

test / 

Chi2-

test 

Logistisk 

regression 

H6 Koncern Stöds (+) Stöds 

(+) 

Stöds (+) 

 Stratum 1 Stöds (+) Stöds 

ej 

Stöds ej 

 Stratum 2 Stöds (+) Stöds 

(+) 

Stöds (+) 

 Stratum 3 Stöds ej Stöds 

ej 

Stöds ej 

Tabell 5.11. 

 

Koncerntillhörighetens samband med efterfrågan på revision är den hypotes som fått 

tydligast resultat i undersökningen och där stratum tre är det enda som inte visar på 

signifikans. Med dessa resultat styrks hypotesen och att ett samband dessa två faktorer 

emellan ska föreligga är väldigt troligt. De samband som kan påvisas med utförda tester 

visar på positiva samband vilket betyder att företag som ingår i koncernen i större 

utsträckning än andra företag väljer att ha köpa revision. Det kan finnas flera 

förklaringar till varför koncerntillhörigheten har ett signifikant positivt samband med 

efterfrågan på revision, ett utav dessa är företagens sökande efter legitimitet. Företag 
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strävar ständigt efter legitimitet (Thorell & Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983) 

från allmänheten vilket är positivt för företaget. Moderbolaget i en koncern är ofta ett 

större företag vilket gör att legitimitet kan vara en ännu viktigare aspekt samtidigt som 

det kan finnas krav på moderbolaget att revideras. Eftersom detta krav finns 

(Bolagsverket, 2014) och att koncernräkenskaper måste tas fram kan det också bero på 

att detta gör att även de små företagen i koncernen revideras eftersom det ändå behövs 

till koncernräkenskaperna och då kan man lika väl revidera hela företaget. Om 

moderbolaget revideras finns det också en redan befintlig kontakt samt en möjlig 

institutionalisering av revisionen (Deegan & Unerman, 2011) vilket gör att även det lilla 

företaget väljer att revideras för att uppfylla koncernens önskningar eftersom det är av 

”tradition” som revisionen utförs i koncernen. 

Det som också kan nämnas i likhet med hypotesen om antal ägare är att moderbolaget är 

en juridisk ägare av det mindre företaget samtidigt som det kan finnas flera delägare till 

dotterbolaget vilket gör att informationsasymmetri också kan vara en anledning till 

revision även i detta fall (Knechel et al., 2008; Lennox, 2005; Seow, 2001; Tabone & 

Baldacchino, 2003; Vander Bauwhede & Willekens, 2004). Vid flertalet ägare uppstår 

lätt så kallade agentproblem och revision kan behövas även inom ett koncernföretag 

eftersom moderbolaget nödvändigtvis inte behöver äga 100 % i dotterbolaget. 

Skillnader vad det gäller storlek mellan företagen och dess koppling till 

koncerntillhörighet och efterfrågan på revision är svag och storleksskillnader verkar inte 

spela någon roll för hur ett koncernföretag väljer att efterfråga revision. Det är snarare 

så att om man ingår i en koncern så använder man också revision som följd utav detta. 

Förklaringen till varför detta samband föreligger kan ligga i flera olika teorier och 

förklaras inte endast utav en aspekt. Att koncernen har ett legitimitetstänk som går i 

hand med legitimitetsteori (Thorell & Norberg, 2005; Watts & Zimmerman, 1983) gör 

delvis att koncernföretag använder revision samtidigt som institutionalisering av 

revision (Deegan & Unerman, 2011) inom koncernen också är en bidragande faktor till 

varför det ser ut som det gör bland företag som har koncerntillhörighet och deras 

efterfrågan på revision. Sedan går som sagt också koncerntillhörigheten lite hand i hand 

tillsammans med antal ägare eftersom det också ger upphov till olika ägarstrukturer som 

i sin tur kan göra att revision kan efterfrågas eller behövas (Ng & Stoeckenius, 1979) 

för att alla parter ska bli nöjda samtidigt som deras behov blir uppfyllda. 



68 
 

Utav de anledningar som räknas upp torde dock att koncernens moderbolag måste 

revideras och upprätta koncernräkenskaper vara den mest bidragande faktorn till att 

revision efterfrågas även i de små företagen som har koncerntillhörighet och de flesta av 

de små företagen som understiger gränsvärdena har revision när de ingår i en koncern. 

Denna anledning torde vara mest rimlig eftersom att koncernräkenskaperna måste 

revideras liksom att de små företagen ska ingå i koncernräkenskaperna och eftersom de 

ska stämma bör också revision utföras på de allra minsta företagen för att få rätt siffra 

på sista linjen. 

Att vara en del av en koncern kan ge en hel del trygghet och säkerhet till företaget i sig 

och osäkerheten för de företag som redan ingår i en koncern är knapp. Därav blir 

osäkerhetsaspekten med hänseende till koncerntillhörighet något irrelevant eftersom att 

bli del av en koncern inte är ett val man kan göra dagligen utan det fungerar på lite 

annorlunda sätt gentemot övriga variabler. Det ska dock sägas att osäkerheten bland de 

företag som ingår i koncerner verkar vara låg eftersom i princip alla företag oavsett 

storlek som ingår i koncerner väljer att ha revision och därmed verkar ingen osäkerhet 

att råda. Gällande företagen som inte ingår i koncerner blir snarare en analys av det 

irrelevant.  

5.3 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Undersökningen har utgått från sex faktorer som kan påverka efterfrågan på revision för 

att försöka visa på samband för att lättare förstå revisionens effekter och dess 

användning. De fyra inledande faktorerna vinstmarginal, kreditskuld, leverantörsskuld 

samt branschtillhörighet kunde inte stödjas i denna undersökning medan antal ägare 

samt koncerntillhörighet kunde påvisas ha ett samband med efterfrågan på revision. 

Dessa faktorer var i sin tur kopplade till olika teorier som försöker förklara sambandet 

med revision och de två teorier som fann stöd är agentteori samt legitimitetsteori till 

viss del. Tidigare studier (Albinsson & Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011) 

har inte kunnat påvisa att agentteori har någon koppling till revision i de svenska 

småföretagen medan legitimitetsteori tidigare också varit signifikant. Nedan är en kort 

sammanfattning av vad undersökningens tester har visat. 

 

Hypotes Resultat Teori 

Hypotes 1: Vinstmarginal Förkastas Resursberoendeteori. 
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Hypotes 2: Kreditskuld Förkastas Legitimitetsteori, institutionellteori, 

intressentteori, resursberoendeteori och 

agentteori. 

Hypotes 3: Leverantörsskuld Förkastas Legitimitetsteori, institutionellteori, 

intressentteori, resursberoendeteori och 

agentteori. 

Hypotes 4: 

Branschtillhörighet 

Förkastas Legitimitetsteori och institutionellteori. 

Hypotes 5: Antal ägare Accepteras Agentteori. 

Hypotes 6: Koncern Accepteras Legitimitetsteori och agentteori. 

Tabell 5.12. 

 

Signifikansen har i flera av testerna varit låg trots att teorierna som använts i studien har 

kunnat underbygga hypoteserna och visat på att möjliga samband borde finnas. 

Eftersom signifikansen har varit låg så kan detta bero på att möjliga samband faktiskt 

inte finns och att teorierna helt enkelt inte är tillämpbara för att förklara revisionens 

efterfråga. Det svaga stödet för hypoteserna kan också grunda sig i att urvalet är litet då 

tydliga samband kanske missas i och med att de undersökta företagen är för få för att 

kunna få signifikans. Detta kommer utav den valda felmarginalen på 10 % vilket vi var 

medvetna om vid valet av felmarginal då vi var beredda att acceptera en viss felprocent 

och därav kan endast två av hypoteserna styrkas.  

En ytterligare anledning till att hypoteserna har funnit så pass svagt stöd kan bero på 

storleksskillnaderna. Tidigare i denna studie resoneras det kring storlekens betydelse 

gällande företagens val av revision eller inte, där storlek utifrån tidigare studier 

(Albinsson & Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011) samt teorier hävdas ha en 

effekt på revisionens efterfråga. Trots att storleksskillnaderna inte kan styrkas i denna 

studie så kan vi inte heller helt förkasta dem utan det kan bero på att trots att 

storleksskillnader finns bland företagen är företagen fortfarande så pass små att tydliga 

skillnader inte kan utläsas och därmed inte styrkas. Det kan även bero på att avståndet 

företagen emellan är så pass litet att eventuella kopplingar till storlek försvinner då 

avståndet är så pass litet vilket gör att storleken nästan är densamma.  

Även om de flesta faktorerna inte visat på något samband med efterfrågan på revision 

kan de lösa studiens problem och uppnå vårt syfte. Vare sig varje faktor och hypotes har 
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en påverkan på småföretagens efterfråga av revision eller inte så kan informationen från 

denna studie minska småföretagens osäkerhet då de får empiriskt bevis på hur det i 

allmänhet ser ut bland liknande företag och vad som driver de att välja revision. Detta 

kan minska deras osäkerhet och göra deras val av revision lättare eftersom många 

företag kanske saknar kunskapen och erfarenheten för att göra valet om revision. 

Studien är dock främst riktad mot revisionsföretagen och ge dem information om vad 

som driver efterfrågan på revision hos företag som nu får välja bort revision. Genom att 

ta del av studiens resultat kan revisionsföretagen anpassa sin verksamhet och rikta in sig 

mer på de företag som behöver revision i större utsträckning, eftersom de ser vilka 

faktorer som påverkar revisionens efterfråga och kan då veta vilka företag som tar del 

av dessa faktorer. Revisionsföretagen kan sedan sälja sig in till dessa företag lättare 

genom att förklara att de borde ha revision eftersom att de till exempel ingår i en 

koncern eller att de har ett visst ägandeskap som skapar informationsasymmetri. Genom 

att revisionsföretagen förklarar för småföretagen varför de borde ha revision kan de 

lättare se om det matchar deras verksamhet och på så vis minska deras osäkerhet och 

hjälpa de att göra valet om revision. 
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6 KAPITEL – SLUTSATS 
I slutsatsen kommer en slutsats av vårt resultat att ges. Det kommer att förklaras vad 

resultatet som analyserats i det tidigare kapitlet betyder för problemet om företags 

osäkerhet och val av revision. De teoretiska och praktiska bidragen förtydligas samt att 

rekommendationer för framtida studier inom liknande ämne kommer att ges i slutet av 

kapitlet. 

6.1 SLUTSATS 
Studien har som syfte att förklara vilka faktorer som påverkar efterfrågan på revision 

och om storleken på företagen har någon betydelse. Resultatet har visat att faktorerna 

vinstmarginal, kreditskuld, leverantörsskuld och branschtillhörighet inte var faktorer 

som påverkar revisionens efterfråga. Däremot fann vi att antal ägare och 

koncerntillhörighet hade en påverkan. Detta innebär att hur många ägare företagen har 

och om företagen tillhör en koncern är faktorer som har en påverkan i de svenska 

småföretagens val av revision. När det gäller storleksaspekten i studien kan resultatet 

inte påvisa att storleken har någon betydelse för hur faktorerna påverkar företagens val.  

Det finns flera teorier som sägs förklara revisionens efterfråga, men det är inte förrän 

revisionspliktens borttagande för småföretagen som man kunnat studera om dessa är 

applicerbara på de svenska företagen. Genom vårt resultat kan vi visa att agentteori och 

legitimitetsteori är teorier som faktiskt kan förklara revisionens efterfråga. Utav dessa 

två är agentteori den som mest förklarar efterfrågan på revision enligt vår studie och det 

kan därför dras en slutsats om att kontrollaspekten från ägarna är stark vid val av 

revision.  

Problemet som studien har som syfte att lösa är att företagen måste göra ett val om de 

ska ha revision eller inte, vilket de kan sakna kunskapen eller erfarenheten för att ta. 

Genom att förklara vilka av dessa faktorer som påverkar efterfrågan på revision och 

vilka som inte gör det får företagen information om hur det faktiskt ser ut. Detta gör att 

de inte behöver basera sina beslut på vad de tror, utan kan faktiskt grunda det på hur det 

egentligen är. Resultatet från studien är av användning för revisionsföretagen som kan 

förstå vilka företag som har större användning av revision och kan på så vis anpassa sin 

verksamhet. Sedan kan småföretagen få en förståelse för vad som driver efterfrågan på 

revision och basera sitt val av revision genom att revisionsföretagen på något sätt ger de 
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denna information. Genom detta kan småföretagens osäkerhet minska och de kan göra 

ett bättre grundat beslut angående om de ska ha revision eller inte. 

6.2 TEORETISKA IMPLIKATIONER 
I vår studie har vi utgått från flertalet teorier för att dels motivera och underbygga våra 

hypoteser, men sedan även för att vidare försöka förklara efterfrågan på revision för små 

företag utan revisionsplikt. Agentteorin har i många tidigare studier (Albinsson & 

Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011; Carey et al., 2000; Chow, 1982; Collis, 

2010; Collis et al., 2004; DeFond, 1992; Fama, 1980; Knechel et al., 2008 med flera) 

använts för att försöka se hur små och mellanstora företag gör i valet av revision när 

kravet inte finns. Dessa studier har till stor del valt att motivera hypoteserna utifrån 

agentteori för att därefter i mindre utsträckning analysera resultaten utifrån teorin och 

försöka förklara det eventuella sambandet. Agentteorins koppling till efterfrågan på 

revision har bland annat studerats av Albinsson och Bankelius (2012) samt Arvidsson 

och Olander (2011) utan att kunna finna något stöd för agentteorins kopplingar till 

revision. I och med att vår undersökning görs på annorlunda vis samt annan användning 

av det teoretiska resonemanget har vi möjlighet att bidra ytterligare till agentteorins 

kopplingar till revision och därmed påvisa visst stöd för resonemanget. Att vi baserat 

vår undersökning på befintlig data från företagen och inte via enkät som de andra 

studierna kan vara en anledning till att resultatet skiljer sig åt. Genom en undersökning 

via enkät kan resultatet bli färgat av hur den som fyller i enkäten uppfattar företaget. 

Den personen kan ha ansett att det inte uppstår någon informationsasymmetri i företaget 

och på så vis har agentteorin inte varit en förklarande teori i tidigare studier. Eftersom 

vår studie använder befintlig data kan resultatet skilja sig åt och insamlad data kan visa 

på att informationsasymmetri uppstår inom småföretagen. En annan förklarande faktor 

kan även vara att vår studie har koncern med som en ny faktor som visat på starkt stöd 

vilket höjer agentteorin som en förklarande teori av revisionens efterfråga.  

Tidigare studier har även utifrån intressentteori samt resursberoendeteori (Albinsson & 

Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011; Donaldson & Preston, 1995; Frooman, 

1999; Hill & Jones, 1992 med flera) utformat hypoteser samt testat ifall dessa har något 

samband med revision hos företag som inte behöver ha lagstadgad revision. Endast ett 

fåtal undersökningar har gjorts i Sverige (Albinsson & Bankelius, 2012; Arvidsson & 

Olander, 2011) där stöd inte kunnat påvisas. Likt tidigare studier på detta område i 

Sverige så konstaterar även vi att intressentteori och resursberoendeteori har sina 



73 
 

begränsningar när det gäller svenska småföretag och dess efterfrågan på revision. Vår 

studies teoretiska bidrag gällande dessa två teorier blir alltså att de inte är tillämpbara på 

småföretag och därav inte kan beskriva företags efterfrågan på revision. Detta beror 

antagligen på att småföretagen som är under gränsvärdena är så pass små att de inte har 

så betydande relationer (sett ur intressentens perspektiv) med kreditgivare och 

leverantörer och inte är i behov av en större mängd resurser. 

Legitimitetsteori samt institutionell teori har även dessa applicerats på revisionens 

efterfråga (Albinsson & Bankelius, 2012; Arvidsson & Olander, 2011; Deegan & 

Unerman, 2011; DiMaggio & Powell, 1983;  Thorell & Norberg, 2005; Watts & 

Zimmerman, 1983) och försökt förklara eventuella samband. Dessa två teorier är de 

som fått starkast stöd inom tidigare svenska studier (Albinsson & Bankelius, 2012; 

Arvidsson & Olander, 2011) på området och kan därmed ses som tydligt förklarande. I 

vår studie har dock endast legitimitetsteorin av dessa två funnit stöd och är också den 

som mest beskrivits förklara sambandet med revision. Därmed kan vår studie ytterligare 

styrka legitimitetsteorins samband med revision och dess applicerbarhet när det gäller 

efterfrågan på revision bland svenska småföretag. Däremot den institutionella teorin 

som tidigare fått stöd av Arvidsson och Olander (2011) finner inget stöd i vår studie och 

det eventuella sambandet som tidigare funnits blir mer suspekt vilket gör att vårt 

teoretiska bidrag blir att den institutionella teorin har sina begränsningar när det gäller 

efterfrågan på revision hos svenska småföretag. 

6.3 PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
Genom vår studies resultat kan småföretagen använda informationen för att förstå 

revisionens efterfråga och lättare göra ett val om revision. Småföretagen kan med 

resultatet få empiriskt bevis på vilka faktorer som faktiskt påverkar revisionens 

efterfråga, vilket kan minska deras osäkerhet kring valet om de ska välja att ha revision 

eller inte. Eftersom att småföretagen inte har många ägare eller anställda kan en 

kunskap om vad revision egentligen ger saknas och att det sedan saknas empiriskt bevis 

på vad det är som påverkar efterfrågan gör att småföretagen kan känna sig osäkra inför 

sitt beslut. Denna osäkerhet kan som sagt nu minska när bevis på faktorers relation till 

revision finns, men denna information bör inte vara det som avgör beslutet utan bör vara 

mer av en grund för beslutet. Beslutet bör sedan avgöras beroende på hur företaget vill 

utvecklas och hur deras verksamhet ser ut. Den stora praktiska implikationen är alltså att 

studien kan underlätta småföretagens val av revision genom att förklara vad som 
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påverkar efterfrågan på revision. En del av detta är att revisionsföretagen har nytta av 

studiens resultat för att öka förståelsen om vad som driver småföretagens val av revision 

och på så vis förstå vilka företag som är i störst behov av revision. På så vis kan de 

anpassa sin verksamhet till att lättare nå ut till dessa företag. Småföretagen kan sedan få 

en förklaring av revisionsföretagen om vad som påverkar revisionens efterfråga för 

liknande företag, vilket kan underlätta deras val av revision. 

6.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
Vid framtida forskning inom detta ämne ger vi som förslag att ha ett större avstånd 

mellan storleksintervallen på företagen eftersom vår studie inte fann någon skillnad 

beroende på företagens storlek. Ett större avstånd mellan företagen kan göra att 

undersökningen finner att det finns skillnad beroende på storlek, vilket kan öka 

förståelsen för hur revisionens efterfråga ser ut. Eftersom det inte bara är aktiebolag som 

får välja bort revision kan även en studie på ekonomiska föreningar och handelsbolag 

göras för att se hur efterfrågan på revision ser ut där. En jämförelse kan även göras 

mellan de olika företagsformerna för att se om skillnader påvisas. Det kan även finnas 

fler faktorer och teorier som kan förklara efterfrågan på revision som kan undersökas 

för att utöka den forskning som finns inom detta ämne. Vi ger även som förslag att ha 

ett större urval för framtida forskning för att på så vis få ett ännu mer representativt 

resultat för hela populationen. Det kan även vara så att det fortfarande är för tidigt att se 

tydliga samband då lagen ändrades 2010. Därför kan man undersöka på nytt om några 

år för att företagen ska ha fått en klar bild på vad lagen innebär för dem och efterfrågan 

på revision. 
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APPENDIX 1 
 

Variabel Urval Minimum Maximum Medelvärde 

Vinstmarginal 66 -13,53 2 485,14 39,99 

Kreditskuld 66 -0,13 457,83 7,64 

Leverantörsskuld 66 0 2,13 0,16 

Tillverkning 96 0 1 0,05 

Tjänste 96 0 1 0,68 

Handel 96 0 1 0,07 

Övrigt 96 0 1 0,20 

Antal ägare 96 1 2 1,07 

Koncern 96 0 1 0,18 

Revision 96 0 1 0,48 

App 1.1. Deskriptiv statistik 

 

Spearman’s Rho  Revision 

Vinstmarginal Korrelation 

Signifikans 

-,010 

,939 

Kreditskuld Korrelation 

Signifikans 

,010 

,934 

Leverantörsskuld Korrelation ,193 
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Signifikans ,120 

Tillverkning Korrelation 

Signifikans 

,057 

,583 

Tjänste Korrelation 

Signifikans 

-,096 

,354 

Handel Korrelation 

Signifikans 

-,109 

,292 

Övrigt Korrelation 

Signifikans 

,152 

,140 

Antal ägare Korrelation 

Signifikans 

-,109 

,292 

Koncern Korrelation 

Signifikans 

,211* 

,040 

App 1.2. Korrelationstest. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. 

 

Oberoende faktor Beroende 

faktor 

N Medelvärde Standarda

vvikelse 

Signifikans

nivå 

Vinstmarginal Ja 28 94,62 469,12 0,216 

Nej 38 -,26 2,69 0,216 

Kreditskuld Ja 28 17,27 86,37 0,236 

Nej 38 ,55 1,69 0,236 
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Leverantörsskuld Ja 28 ,22 ,45 0,233 

Nej 38 ,11 ,26 0,233 

Tillverkning Ja 3   0,668 

Nej 2   0,668 

Tjänste 

 

Ja 29   0,388 

Nej 36   0,388 

Handel 

 

Ja 2   0,438 

Nej 5   0,438 

Övrigt 

 

Ja 12   0,200 

Nej 7   0,200 

Antal ägare Ja 46 1,04 ,21 0,292 

Nej 50 1,10 ,30 0,292 

Koncern Ja 12   0,060 

Nej 5   0,060 

App 1.3. T-test och Chi2-test. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. 

Variabel Signifikans B 

Vinstmarginal ,361 0,028 

Kreditskuld ,644 0,071 

Leverantörsskuld ,865 0,194 

Antal ägare ,441 -0,959 

Tillverkning ,584 -0,884 

Tjänste ,603 -0,552 

Handel ,999 -21,101 

Övrigt - - 

Koncern ,926 -0,085 

Constant ,549 1,119 
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App 1.4. Logistisk regression. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. Nagelkerke 

R2: 0,225. Log Likelihood: 77,867. 
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APPENDIX 2 
 

Variabel Urval Minimum Maximum Medelvärde 

Vinstmarginal 96 -1,00 1,18 0,26 

Kreditskuld 96 0 13,70 0,48 

Leverantörsskuld 96 0 0,48 0,04 

Tillverkning 96 0 1 0,07 

Tjänste 96 0 1 0,56 

Handel 96 0 1 0,13 

Övrigt 96 0 1 0,24 

Antal ägare 96 1 5 1,30 

Koncern 96 0 1 0,22 

Revision 96 0 1 0,58 

App 2.1. Deskriptiv statistik. 

 

Spearman’s Rho  Revision 

Vinstmarginal Korrelation 

Signifikans 

-,191 

,062 

Kreditskuld Korrelation 

Signifikans 

,188 

,066 

Leverantörsskuld Korrelation -,010 
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Signifikans ,926 

Tillverkning Korrelation 

Signifikans 

-,088 

,394 

Tjänste Korrelation 

Signifikans 

-,021 

,837 

Handel Korrelation 

Signifikans 

-,064 

,536 

Övrigt Korrelation 

Signifikans 

,128 

,214 

Antal ägare Korrelation 

Signifikans 

,189 

,066 

Koncern Korrelation 

Signifikans 

,345* 

,001 

App 2.2. Korrelationstest. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. 

 

Oberoende faktor Beroende 

faktor 

N Medelvärde Standarda

vvikelse 

Signifikans

nivå 

Vinstmarginal Ja 56 ,08 ,31 0,282 

Nej 40 ,14 ,17 0,282 

Kreditskuld Ja 56 ,77 2,25 0,059 

Nej 40 ,08 ,18 0,059 
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Leverantörsskuld Ja 56 ,04 ,07 0,926 

Nej 40 ,04 ,06 0,926 

Tillverkning Ja 3   0,446 

Nej 4   0,446 

Tjänste 

 

Ja 31   1 

Nej 23   1 

Handel 

 

Ja 6   0,548 

Nej 6   0,548 

Övrigt 

 

Ja 16   0,235 

Nej 7   0,235 

Antal ägare Ja 56 1,41 ,76 0,047* 

Nej 40 1,15 ,36 0,047* 

Koncern Ja 19   0,001* 

Nej 2   0,001* 

App 2.3. T-test och Chi2-test. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. 

Variabel Signifikans B 

Vinstmarginal ,172 -1,805 

Kreditskuld ,034* 2,515 

Leverantörsskuld ,151 -8,320 

Antal ägare ,042* 1,148 

Tillverkning ,402 -0,890 

Tjänste ,616 -0,312 

Handel ,471 -0,648 

Övrigt - - 

Koncern ,004* 2,628 

Constant ,290 -0,972 
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App 2.4. Logistisk regression. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. Nagelkerke 

R2: 0,344. Log likelihood: 102,051. 
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APPENDIX 3 
 

Variabel Urval Minimum Maximum Medelvärde 

Vinstmarginal 95 -0,39 0,54 0,05 

Kreditskuld 95 0 2,93 0,20 

Leverantörsskuld 95 0 0,47 0,07 

Tillverkning 95 0 1 0,06 

Tjänste 95 0 1 0,62 

Handel 95 0 1 0,17 

Övrigt 95 0 1 0,15 

Antal ägare 95 1 9 1,37 

Koncern 95 0 1 0,15 

Revision 95 0 1 0,82 

App 3.1. Deskriptiv statistik. 

 

Spearman’s Rho  Revision 

Vinstmarginal Korrelation 

Signifikans 

,075 

,469 

Kreditskuld Korrelation 

Signifikans 

,014 

,890 
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Leverantörsskuld Korrelation 

Signifikans 

,001 

,992 

Tillverkning Korrelation 

Signifikans 

-,217* 

,034 

Tjänste Korrelation 

Signifikans 

,201 

,050 

Handel Korrelation 

Signifikans 

-,230* 

,025 

Övrigt Korrelation 

Signifikans 

,117 

,260 

Antal ägare Korrelation 

Signifikans 

,089 

,390 

Koncern Korrelation 

Signifikans 

,194 

,059 

App 3.2. Korrelationstest. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. 

 

Oberoende faktor Beroende 

faktor 

N Medelvärde Standarda

vvikelse 

Signifikans

nivå 

Vinstmarginal Ja 78 ,06 ,13 0,318 

Nej 17 ,02 ,05 0,318 

Kreditskuld Ja 78 ,23 ,51 0,176 
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Nej 17 ,06 ,06 0,176 

Leverantörsskuld Ja 78 ,07 ,08 0,535 

Nej 17 ,06 ,04 0,535 

Tillverkning Ja 3   0,068 

Nej 3   0,068 

Tjänste 

 

Ja 52   0,059 

Nej 7   0,059 

Handel 

 

Ja 10   0,036* 

Nej 6   0,036* 

Övrigt 

 

Ja 13   0,452 

Nej 1   0,452 

Antal ägare Ja 78 1,41 1,05 0,370 

Nej 17 1,18 ,39 0,370 

Koncern Ja 14   0,067 

Nej 0   0,067 

App 3.3. T-test och Chi2-test. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. 

 

Variabel Signifikans B 

Vinstmarginal ,119 7,113 

Kreditskuld ,197 4,853 

Leverantörsskuld ,209 8,566 

Antal ägare ,567 0,379 

Tillverkning ,090 -2,350 

Tjänste ,447 -0,895 

Handel ,051 -2,471 
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Övrigt - - 

Koncern ,998 19,900 

Constant ,510 0,899 

App 3.4. Logistisk regression. *2-sidig signifikans på 95 % konfidensgrad. Nagelkerke 

R2: 0,361. Log likelihood: 65,695. 


