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Sammanfattning 
Revisionsplikten i Sverige avskaffades för några år sedan för de minsta aktiebolagen och idag är 

det ett omdiskuterat ämne. Det är dock först nu som effekterna börjar visa sig. Idag är det cirka 

80 procent av de minsta bolagen som inte anlitar en revisor. Studien har utförts ur företagens 

perspektiv och syftet med vår studie har varit att undersöka om bolag som inte anlitar en revisor 

har fattat ett ekonomiskt rationellt beslut. För att genomföra studien har vi använt oss av 

kvantitativ metod med deduktiv ansats som utgått från positivistisk kunskapssyn. 
 

Vi har bland annat undersökt om ett antal nyckeltal skiljer sig mellan reviderade och oreviderade 

bolag. Nyckeltalen som vi har undersökt är “avkastning på eget kapital”, skuldsättningsgrad samt 

två olika nyckeltal för räntenivåer. Det kan finnas många skäl till varför nyckeltalen skiljer sig åt 

mellan grupperna därför har vi även tagit ett antal förklaringsvariabler i beaktande. Exempel på 

sådana förklaringsvariabler är omsättning och bransch. Till vår hjälp har vi laddat ner data från 

företagens årsredovisningar från cirka 70 000 bolag genom en databas.  
 

Vi har även undersökt om företagsägarna anser att nyttan med revision överväger kostnaderna 

samt om utbildningsnivån inom redovisning skiljer sig mellan bolag som anlitar och inte anlitar 

revisor. Vi undersökte också hur rationellt företagsägarna agerar samt ett av studiens delsyften 

var att undersöka om oreviderade bolag köper mer hjälp med bokföringen än reviderade bolag. 

Urvalsramen bestod av företag som inte omfattas av revisionsplikt. För att genomföra studien har 

vi skickat ut en enkät via sms till 2 000 små onoterade aktiebolag. 
 

Totalt formades sju nollhypoteser varav fyra fick förkastas. Slutsatserna av studien visade att 

bolag inte fattar ett ekonomiskt rationellt beslut med att inte anlita en revisor om de är i stort 

behov av extern finansiering. Anledningen är att dessa bolag betalar högre räntor som vid en hög 

belåning kan skillnaden i ränta mellan reviderade o oreviderade företag vara högre än 

revisionsarvodet. För övriga bolag som inte har stora skulder finner studien bevis för att 

företagsägarna fattar ett ekonomiskt rationellt beslut med att inte anlita en revisor eftersom de 

inte påverkas av räntenivåerna. Studien visade också att bolag utan revisor har lägre omsättning 

och lönsamhet samt har en lägre skuldsättningsgrad. Från enkäten kom vi fram till att 

företagsägare som inte anlitar en revisor har en högre utbildningsnivå inom 

redovisning/bokföring. Vi fann däremot inga bevis för att oreviderade företag köper mer 

konsultation inom redovisning än reviderade bolag. 
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Kapitelöversikt 
 

 

Det inledande kapitlet börjar med en bakgrund till varför revisionsplikten avskaffades. 

Vidare kommer vi ge läsaren en introduktion till vårt valda ämnesområde med hjälp av 

tidigare forskning och teorier. Utifrån problembakgrunden kommer vi definiera en 

problemformulering och därefter förklara syftet med studien. Avslutningsvis kommer vi 

ange studiens avgränsningar. 
 

1.1 Problembakgrund 

Revision är en systematisk process som har till uppgift att på ett objektivt sätt granska och 

utvärdera företagets räkenskaper för att se till att bolaget följer de lagar och regler som 

finns uppställda i samhället (Eilifsen et al., 2013, s. 12). Revisorn ska sedan kommunicera 

resultaten till berörda parter som till exempel ägare och borgenärer. Enligt svensk 

författningssamling (SFS) måste ett företag som omfattas av revisionsplikt anlita en revisor 

för att granska räkenskaperna (SFS 2005:551).  
 

Från 1980-talet till år 2010 omfattades samtliga svenska aktiebolag av revisionsplikt 

(Justitiedepartementet 2010, s. 1), men reglerna om revision sträcker sig ännu längre bak i 

tiden och har sin grund i 1895 års aktiebolagslag (Thorell & Norberg, 2005, s. 15). Kravet 

på att företag måste anlita en auktoriserad revisor dröjde dock fram till 1940-talet enligt 

FAR (Branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare) (FAR, 2007, 

s. 6). Under slutet av 1970-talet var det stora diskussioner hur den alltmer utbredda 

ekonomiska brottsligheten i Sverige skulle stävjas vilket resulterade i att revisionsplikt för 

alla aktiebolag infördes år 1983 (FAR, 2007, s. 6). Det främsta motivet till revisionsplikten 

har varit att motverka ekonomisk brottslighet men även att öka nyttan av företagets 

finansiella information främst för ägare men även för andra parter som har ett intresse i 

företaget (Thorell & Norberg, 2005, s. 17-18). År 2010 avskaffades revisionsplikten för 

små onoterade aktiebolag i Sverige vilket har gjort att en stor andel av företagen har valt 
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bort revisorn (Brännström, 2013). Två år efter revisionspliktens avskaffande var det cirka 

tre av fyra nystartade bolag som valde att inte anlita en revisor (Brännström, 2013). 

1.2 Problemdiskussion 

Revisionsplikten för små företag har varit ett omdiskuterat ämne i Sverige där åsikterna går 

isär gällande vilka för- och nackdelar som finns (FAR, 2007, s. 5). År 2006 beslutade 

regeringen att tillsätta en utredning med hjälp av statens offentliga utredningar (SOU) för 

att se över reglerna om revision och främst revisionsplikten (Justitiedepartementet, 2008 s. 

13). Utredningen kom fram till att den främsta fördelen med att avskaffa revisionsplikten 

var att små aktiebolag skulle få möjlighet till kostnadsbesparingar och därmed bli mer 

konkurrenskraftiga (Justitiedepartementet 2008, s. 13-14). De främsta nackdelarna med 

förslaget om avskaffandet av revisionsplikten var en större oro från revisionsbyråerna att 

deras marknadsställning skulle försvagas och myndigheter uttryckte oro att skattefel samt 

ekonomisk brottslighet skulle öka (Justitiedepartementet, 2008, s. 14).  
 

En annan utredning av Thorell & Norberg (2005, s. 46) konkluderade att det fanns få 

anledningar för Sverige att behålla revisionsplikten får små onoterade aktiebolag eftersom 

de ansåg att kostnaden var större än nyttan. Utredarna menade att de största negativa 

konsekvenserna vid avskaffandet av revisionsplikten kommer att falla på samhället 

exempelvis i form av undanhållna skatter och att intressenter till företaget måste ta reda på 

information om företaget själva (Thorell & Norberg, 2005, s. 6). Detta eftersom företagens 

finansiella information kommer bli mindre tillförlitlig och svårare att kontrollera (Thorell & 

Norberg, 2005, s. 5). Utredarna fann däremot inga bevis på att skattefel och ekonomisk 

brottslighet skulle öka (Thorell & Norberg, 2005, s. 6). Den samhällsekonomiska kostnaden 

för att avskaffa revisionsplikten kommer inte skapa några betydande effekter på välfärden 

menade FAR i en rapport från 2007 (FAR, 2007, s. 37). FAR ansåg att avskaffandet av 

revisionsplikten snarare handlade om en omfördelning av resurser där kostnaden överförs 

från aktiebolagen till skattebetalarna genom att kontrollåtgärderna som en revision innebär 

hamnar på aktieägare, banker och andra kreditgivare (FAR, 2007, s. 37). Dessa aktörer kan 

kräva kompensation för sina ökade kostnader i form av högre skatter, avgifter eller högre 

räntor (FAR, 2007, s. 37). FAR hävdar i sin rapport att en annan effekt som kan uppstå vid 

avskaffandet av revisionsplikten är ett ökat behov av rådgivning och konsultation för 

oreviderade företag (FAR, 2007, s. 37-38). Propositionen inför lagändringen tar även upp 

att många av bolagen som väljer bort revision kommer lägga delar av den sparade 

kostnaden på att anlita en redovisningskonsult som hjälper till med bokföringen eller någon 

annan typ av redovisnings- eller granskningstjänst (Justitiedepartementet, 2010, s. 99). 
 

Utredningar och rapporter har inte bara grundat sig i svenska förhållanden utan har även 

påverkats av att många andra länder inom EU har avskaffat revisionsplikt för små 

onoterade aktiebolag enligt EG:s redovisningsdirektiv. Enligt Europaparlamentet bör inte 

små bolag omfattas av revisionskrav eftersom de anser att den utgöra en stor ekonomisk 

börda för företagen (2013/34/EU). En annan anledning till varför Europaparlamentet anser 

att små bolag ska undantas från revisionsplikt är att bolagsledning och ägare ofta är samma 

personer i små företag, vilket minskar behovet av kontroll av en tredje part (2013/34/EU).  
 

Grundat på utredningar och EG direktiv avskaffades revisionsplikten år 2010 för små 

onoterade aktiebolag i Sverige (Justitiedepartementet, 2010, s. 1). Sverige var ett av de sista 
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EU-länderna att avskaffa revisionsplikten för små onoterade företag (FAR, 2007, s. 8). Det 

finns stora skillnader gällande revisionsplikten i Europa där vissa länder utnyttjar de 

maximala gränsvärdena enligt EG-direktiven men det finns även historiska skillnader 

(Thorell & Norberg, 2005, s. 12). Tyskland och Frankrike har aldrig haft revisionsplikt 

medan England avskaffade revisionsplikten för små bolag för flera år sedan och de har höjt 

beloppsgränserna för revisionsfrihet ett antal gånger sedan dess (Thorell & Norberg, 2005, 

s. 12). Idag har England nått EU:s högsta tillåtna gränsnivåer och kan inte undanta fler 

bolag från revisionsplikt (Collis, 2010, s. 212). Även i Sverige finns det önskemål om att 

höja beloppsgränsen för revisionsfrihet. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en 

utredning som startar år 2015 för att undersöka om fler bolag kan undantas från 

revisionsplikten samt ge en utvärdering om den avskaffade revisionsplikten i Sverige 

(Regeringen, 2013). 
 

Utan revisionsplikt är det efterfrågan och nyttan av revisionen som styr om företaget anlitar 

en revisor eller ej. Enligt Collis et al. (2004, s. 89) styrs efterfrågan på revision till stor del 

på grund av informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter som exempelvis 

kan vara långivare. Informationsasymmetri uppstår när två parter inte har samma 

förhandsinformation (Eisenhardt, 1989, s. 58). Ofta har ägaren av företaget mer information 

om sin verksamhet än motparten som kan vara en investerare, bank eller ledningen och 

därför kan informationsasymmetri uppstå när ett företag ansöker om krediter hos en bank 

(Collis et al., 2004, s. 89). Revisorn får därför agera som en tredje part som försäkrar att 

räkenskaperna inte innehåller felaktigheter (Collis et al., 2004, s. 89). Att redovisningen är 

tillförlitlig kan ses som en grundförutsättning för att långivare ska vilja låna ut pengar till 

företaget (Langli & Svanström, 2013, s. 2). Om årsredovisningen anses vara undermålig tar 

långivaren en högre risk genom sin utlåning vilket kan påverka lånevillkoren (Blackwell, 

1998 s. 68). Små företag är ofta familjeägda med närhet mellan ägare och 

företagsledningen och studier har visat att behovet av revision kan minska om båda 

parterna står nära varandra (Carey et al., 2000, s. 49). 
 

Vid beslut om kreditgivning lägger bankerna stor vikt vid bolagens finansiella ställning och 

vilka säkerheter som företagen förfogar över. Anledningen är att banken vill flytta över 

risken från långivaren till låntagaren (Bruns & Fletcher, 2008, s. 25). Det är därför rimligt 

att anta att banken vill erhålla kompensation för att ge kredit till bolag som saknar extern 

granskning av räkenskaperna och detta kan vara i form av högre ränta och försämrade 

lånevillkor för de oreviderade bolagen. Thorell & Norberg (2005, s. 38) menar att 

kreditgivare ser tre fördelar med revision och dessa är: ordning i den löpande bokföringen, 

tillförlitligheten i årsredovisning samt att revisorn finns tillgänglig vid behov. En av 

anledningarna till varför företagen efterfrågar revision bygger på att kostnaden, i det här 

fallet lånevillkoren, inte får vara högre än nyttan av revisionen (Blackwell, 1998, s. 58; 

Seow, 2001, s. 63). Andra anledningar till varför revision efterfrågas är att den anses öka 

chansen att få banklån, minskar felaktigheterna i redovisningen och att den ökar 

legitimiteten mot kunder och leverantörer (FAR, 2010). 
 

För att ta reda på om ett företag anses vara kreditvärdigt tar bankerna hänsyn till en rad 

olika faktorer. Bankerna kontrollerar bland annat ett antal av företagens nyckeltal för att 

räkna ut om företaget kan återbetala sina skulder (Bruns & Fletcher, 2008, s. 13). Bankerna 

tar också hänsyn till ett antal kvalitativa egenskaper som företagsledningens kvalitet och 
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företagets marknadsläge (Europeiska kommissionen, 2007, s. 12). En brittisk studie visade 

att bankerna anser att företag som anlitar en revisor anses vara betydligt mer kreditvärdiga 

än företag som väljer att inte anlita en revisor (Dedman & Kausar, 2012, s. 416). 
 

När företagsägare ska fatta ett beslut om denne ska använda sig av revision i företaget är 

det viktigt att företagaren maximerar nyttan med beslutet genom att agera ekonomiskt 

rationellt. Ett ekonomiskt rationellt beslut innebär att företaget eller den enskilde personen 

måste överväga olika alternativ och värdera vinsterna mot kostnaderna för att kunna ta det 

mest ekonomiskt fördelaktiga beslutet (McFadden, 1999, s. 2). Beslutsprocessen består av 

uppfattningar och övertygelser baserad på all tillgänglig information och dessa influeras av 

attityd, motiv och preferenser (McFadden, 1999, s. 2). Vid beslut mellan olika alternativ 

som omfattar osäkerhet och risk måste individen rangordna alternativen för att sedan välja 

det som ger den högst förväntade nyttan för att beslutet ska vara helt rationellt (Samuelson 

& Zeckhauser, 1988, s. 8). Det krävs alltså att företagsägaren agerar ekonomiskt rationellt 

vid valet av att använda sig av revision eller inte för att ett korrekt beslut ska tas. Det kan 

dock vara svårt för företagsägaren att vara helt ekonomiskt rationell då kostnaden och 

tidsåtgången med att utvärdera alla alternativ kan vara hög (McFadden, 1999, s. 2). 

Företagsägaren måste utvärdera vilka för- och nackdelar respektive alternativ har och hur 

det påverkar organisationen i framtiden. Ett beslut kan också påverkas av “status quo bias”, 

vilket innebär att individen inte gör någonting och behåller den nuvarande situationen 

(Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 8). Detta innebär att etablerade företag som bildades 

innan revisionsplikten avskaffades har valt att ha kvar revisorn för att de är motvilliga till 

förändring och är ett tecken på ett icke rationellt beteende.  
 

Nyttan av revision upplevs på olika sätt i olika företag men i en globaliserad värld påverkas 

alla företag av omvärlden. Enligt Pfeffer & Salancik (2003, s. 2) är alla företag beroende av 

resurser från andra organisationer för att överleva. Nyckeln till överlevnad är att lyckas 

skaffa och behålla resurser från andra organisationer för inget företag är självförsörjande 

(Pfeffer & Salancik, 2003, s. 2). Det är även viktigt för företagen att nå lönsamhet samt öka 

intäkterna och genom att utnyttja revisorns strategiska kompetens inom olika branscher kan 

den interna kontrollen och därmed också lönsamheten öka (Bennett & Robson, 2003, s. 

797). I vårt fall kan revisorn ses som en resurs i företaget beroende på vilken nytta denne 

har. Många små företag saknar ofta kompetensen att sköta den löpande redovisningen och 

att upprätta en korrekt årsredovisning vilket gör att de efterfrågar en revisor eller 

redovisningskonsult (Svanström, 2013, s. 5). 
 

Företag kan kvalitetssäkra sin redovisning på två sätt antingen genom att anlita en revisor 

eller genom en auktoriserad redovisningskonsult. Revisorn upprättar en revisionsberättelse 

som är ett bevis på att företaget följer gällande lagar och hur en revisionsberättelse ska 

utformas finns reglerat i aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Företag som inte väljer att 

kvalitetssäkra sin redovisning med hjälp av en revisor kan anlita en redovisningskonsult 

som upprättar en bokslutsrapport. Enligt Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) 

innehåller bokslutsrapporten en sammanställning av företagets tillgångar och skulder och 

en försäkran att bolaget följer gällande lagar och regler (SRF, 2013B). Skillnaden mellan en 

revisor och en redovisningskonsult är att konsulten används främst när ett företag behöver 

hjälp med den löpande bokföring, löneutbetalning, upprättandet av företagets 

årsredovisning. Revisorn används främst till att granska redovisningen men kan även utföra 
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konsultens arbetsuppgifter (SRF, 2013A). Detta innebär att revisorns och 

redovisningskonsultens arbetsuppgifter kan konkurrera med varandra. 
 

Eftersom många företag har valt att slopa revisorn är det rimligt att anta att fler företag 

istället har börjat använda sig av redovisningstjänster från konsultbyråer eller 

revisionsbyråer. Oreviderade företag sparar in revisionsarvodet men det finns en risk att de 

istället får högre kostnader för externa redovisningstjänster eftersom kostnaden för att 

upprätta redovisningen ökar utan revision (Collis, 2010, s. 218). En undersökning i 

Danmark visade att ungefär 40 procent av de bolag som valt bort revision valde att anlita en 

konsult för redovisnings- eller granskningstjänster (Justitiedepartementet, 2010, s. 99). 

FAR förutspådde i sin rapport från 2007 att oreviderade företag kommer efterfråga mer 

konsultation än reviderade bolag (FAR, 2007, s. 37-38). En av anledningarna är att det är 

viktigt att företagen har ordning i sin bokföring och att den upprättas på ett korrekt sätt och 

små företag saknar ofta denna kompetens (Svanström, 2013, s. 5). Enligt Collis (2003, s. 

41) är efterfrågan stor på externa redovisningstjänster oavsett om företaget har någon 

anställd som sköter den löpande bokföringen eller om företaget är reviderat eller inte.  
 

Tidigare forskning har visat att reviderade företag får lägre räntor än oreviderade företag. 

Blackwell et al (1998) genomförde en studie i USA som visar att ett bolag som väljer att 

anlita en revisor får i genomsnitt 0,25 procent lägre ränta än bolag som saknar en revisor. 

Blackwells forskning bygger på data från 1988 och är genomförd inom ett begränsat 

område i en delstat i USA (Blackwell et al., 1998, s. 61). Blackwells forskning bygger på 

data som idag anses vara inaktuell och därför har det genomförts fler studier på samma 

tema bland annat genomförde Kim et al (2011) en liknande studie i Korea. Resultatet av 

den studien visade att bolag som väljer bort revision får mellan 0,56 till 1,24 procent högre 

ränta (Kim et al., 2011, s. 612). Bankerna tar också hänsyn till en rad andra faktorer vid 

kreditgivning som till exempel olika finansiella mått. Bankerna anser att de viktigaste 

måtten är lönsamhet, skuldsättningsgrad och existerande säkerheter medan likviditeten 

spelar en mindre roll (Berry et al., 1993, s. 146). Syftet med revisionspliktens avskaffande 

var att företag som väljer att avstå revision ska få lägre kostnader och bli mer 

konkurrenskraftiga (Justitiedepartementet, 2008, s. 13-14, FAR, 2009, s. 37). Många små 

aktiebolag är dock fortfarande i behov av extern finansiering och kompetensen som 

revisorn eller redovisningskonsulten kan bidra med (Bruns & Fletcher, 2008, s. 171).  
 

Vi kan utifrån denna problembakgrund konstatera att bolag som anlitar en revisor kommer 

med stor sannolikhet få lägre kreditkostnader än bolag som väljer att avstå revision vilket 

beror på att bankerna ger lägre räntor till reviderade bolag (Blackwell et al., 1998, s. 61; 

Kim et al., 2011, s. 612). Vidare har vi också visat att bolag som väljer att avstå från 

revision kommer att efterfråga fler konsulttjänster och riskerar därför att få högre kostnader 

för redovisningstjänster än reviderade bolag (FAR, 2007, s. 37; Collis 2010, s. 218). 

Företag som väljer bort revision kommer spara pengar genom att de inte betalar något 

revisionsarvode. Samtidigt är det möjligt att de kommer att få högre kostnader i form av 

högre räntor och tvingas köpa fler konsulttjänster. Många svenska företag har valt att inte 

anlita en revisor för att få lägre kostnader men i dagsläget är det oklart om de verkligen fått 

lägre kostnader och om företagsägaren har tagit ett korrekt beslut angående revision.  
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1.3 Problemformulering 

Från vår tidigare nämnda problembakgrund har vi kommit fram till följande 

problemformulering:  
 

Har företagsägare som inte väljer revision tagit ett ekonomiskt rationellt beslut? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om företagsägare i små onoterade aktiebolag har tagit 

ett ekonomiskt rationellt beslut när de beslutat att inte anlita en revisor. Detta ska bedömas 

genom att undersöka företagsägarens syn på revision och revisorns roll i företaget samt 

mäta skillnader mellan reviderade och oreviderade företags kostnader och lönsamhet för att 

se om valet att välja bort revisorn är ekonomiskt fördelaktigt. Ett delsyfte med studien är att 

undersöka om oreviderade bolag efterfrågar mer rådgivning och hjälp med bokföringen än 

reviderade bolag. 

1.5 Avgränsning 

Vi kommer avgränsa oss till små onoterade svenska aktiebolag som uppfyller kraven på 

revisionsfrihet. Studien kommer inte beröra inaktiva bolag och de allra minsta bolagen som 

har en omsättning under 500 000 kr. Studien avgränsar sig även till företag som har max 4 

stycken anställda.  
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Kapitelöversikt 
 

 

I detta kapitel beskriver vi studiens vetenskapliga utgångspunkter. Inledningsvis kommer vi 

beskriva varför vi valde vårt problemområde. Vi kommer också förklara vilken 

förförståelse vi besitter och varför vi valde en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. 

Kapitlet beskriver även hur insamlingen av källor genomfördes och källkritik. 
 

2.1 Ämnesval 

Revisionsplikten avskaffades för ett par år sedan och det är nu effekterna börjar visa sig och 

därför anser vi att det är ett aktuellt ämnesområde. Revisionspliktens för- och nackdelar har 

varit ett hett diskussionsämne i Sverige de senaste åren dels för att många andra länder har 

avskaffat revisionsplikten för små företag. Innan revisionsplikten avskaffades gjordes det 

flera utredningar för att undersöka vilka konsekvenser det skulle kunna få för samhället 

gällande skattefel och ekonomisk brottslighet men även hur andra intressenter skulle 

påverkas. De flesta utredningar kom fram till att det huvudsakliga syftet med att avskaffa 

revisionsplikten var att små aktiebolag skulle få lägre kostnader och bli mer 

konkurrenskraftiga. Dock har det inte gjorts några utvärderingar efter att revisionsplikten 

avskaffades i Sverige som visar att företagen verkligen har fått lägre kostnader. Därför har 

vi valt att studera revisionsplikten ur ett företagsperspektiv för att undersöka om 

avskaffandet av revisionsplikten påverkat företagens kostnader och lönsamhet. Utifrån detta 

undersöker vi om företagsägare har tagit ett ekonomiskt rationellt beslut angående revision. 

Efter avskaffandet av revisionsplikten valde många företag att inte anlita en revisor vilket 

gör att det blir intressant att studera om företagsägarnas beslut är rationella eftersom det 

påverkar så många svenska företag. Vid en litteraturgenomgång noterade vi att det inte 

finns någon kvantitativ forskning mot vårt valda problemområde.  

2.2 Förförståelse 

Eftersom vi vill vara så objektiva som möjligt vid genomförandet av studien är det viktigt 

att redogöra för våra praktiska och teoretiska kunskaper som kan påverka studiens 
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objektivitet. En förförståelse består av två delar. Den första delen kallas för 

förstahandsförståelse och innefattar den praktiska erfarenhet som författaren besitter 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). De praktiska erfarenheterna har vi fått genom att vi både 

i vardagen och inom vår utbildning har studerat årsredovisningar och räknat på nyckeltal. 

Erfarenheter från revisionsbranschen har vi fått genom casearbeten, informationsträffar och 

arbetsmarknadsdagar. Ingen av författarna har yrkeserfarenhet av att jobba med redovisning 

eller revision vilket gör att vi inte är insatta i hur det dagliga arbetet inom området ser ut 

och den erfarenhet som det innebär. Vi har heller ingen erfarenhet från små onoterade 

aktiebolag och därför har vi aldrig försökt fatta ett ekonomiskt rationellt beslut om vi ska 

eller inte ska anlita en revisor. Vi har heller ingen arbetslivserfarenhet om vilken nytta en 

revisor kan ha i ett litet företag i den dagliga verksamheten som kan påverka företagsägares 

beslut angående revision.  
 

Den andra delen av förförståelsen kallas för andrahandsförståelse och består av författarens 

teoretiska kunskaper (Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Båda författarna studerar just nu 

sista terminen på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan i Umeå med inriktning 

mot redovisning/revision. Där har vi fått de teoretiska kunskaperna som krävs för att 

genomföra studien. Kurserna som vi anser har varit mest relevanta för vår studie är 

”Advanced auditning” där vi fått djupgående kunskap inom ämnet revision. I kursen fick vi 

bland annat lära oss hur forskning inom revision genomförs och lära oss om revisorns 

oberoende och funktion i företaget. Vår undersökning kommer att infatta insamling av data 

från databaser och därför anser vi att vi kommer ha stor nytta av kursen “Advanced 

financial statement analysis and valuation”. Där fick vi samla in data från databaser och 

analysera den. Vi fick också lära oss att tolka årsredovisningar, räkna på olika nyckeltal och 

värdera företag. Båda författarna har även läst kurser inom nationalekonomi och dessa 

teorier bygger på att individen och företag alltid maximerar sin nytta och agerar rationellt. 

Företagsägare måste agera rationellt för att överleva i längden och klara av konkurrensen. 

Vår ståndpunkt är dock att alla individer inte agerar rationellt och därför kommer vi att 

undersöka det i denna studie. Vi anser att det finns olika faktorer som kan påverka det 

rationella beteendet. Vår studie utgår från vår förförståelse men denna har utökats med 

relevanta teorier angående rationalitet och revision för att undersöka om företagsägare 

agerar ekonomiskt rationellt. Det bör även påpekas att vår förförståelse och erfarenhet av 

revision kan påverka vår syn på ämnet och det är möjligt att vi ser revision som mer 

positivt än andra på grund av detta. Genom att grunda alla beslut på relevanta teorier och 

tidigare forskning försöker vi väga upp för detta. 

2.3 Kunskapssyn och verklighetssyn 

Den hermeneutiska kunskapssyn kan definieras som ”tolkningslära”. Det innebär att 

forskaren tolkar verkligheten subjektivt genom sin egen förförståelse. Forskaren vill alltså 

förstå en företeelse (Patel & Davidson, 2011, s. 29). Den positivistiska kunskapssynen 

används främst vid kvantitativa och statistiska undersökningar eftersom kunskap definieras 

som fakta som går att mäta (Patel & Davidson, 2011, s. 29). Studiens syfte visar att vi har 

en positivistisk kunskapssyn då vi avser att undersöka om företagetsägare agerar 

ekonomiskt rationellt vid valet av revision genom att undersöka om oreviderade och 

reviderade företags kostnader och lönsamhet varierar. Genom att utgå från företagsägare 

och deras del i beslutsprocessen samt mäta skillnader mellan reviderade och oreviderade 

företag avser vi att undersöka om företagsägarens val angående revision är ekonomiskt 
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fördelaktigt för företaget. För att kunna besvara vår problemformulering har vi utifrån våra 

teorier format hypoteser. Hypoteserna har sedan testats med hjälp av statistiska metoder där 

vi kontrollerat om hypotesen kan bekräftas eller förkastas.  
  
När forskaren har en positivistisk kunskapssyn är det viktigt att studien genomförs på ett 

objektivt sätt. Det vill säga att forskaren ska genomföra studien på ett sådant sätt att 

resultatet av forskningen och forskningsobjektet påverkas i så liten omfattning som möjligt 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 45; Patel & Davidson, 2011, s. 27). Det finns forskare som 

säger att det är omöjligt att vara helt objektiv vid genomförandet av en studie (Arbnor & 

Bjerke, 1994, s. 268; Bryman, 2011, s. 43). Vi har försökt att genomföra studien på ett så 

objektivt sätt som möjligt genom att exempelvis mäta skillnader mellan reviderade och 

oreviderade företag och inte försökt tolka de underliggande faktorerna som utgör 

skillnaderna mellan grupperna. Genom att grunda studien i tidigare teorier och 

undersökningar och inte bara våra egna kunskaper och åsikter ökar objektiviteten 

ytterligare. 

2.4 Angreppsätt 

Studien utgår från en positivistisk kunskapssyn och en objektiv verklighetssyn och därför 

blir vår forskningsansats deduktiv. Eftersom den deduktiva ansatsen ofta förknippas med en 

positivistisk kunskapssyn (Bryman, 2011, s. 30). Den teoretiska referensramen har byggts 

upp genom att grundligt studera våra utvalda källor för att sedan utifrån detta samla in 

empiri. Genom att utgå från teori till empiri är det lämpligt med ett deduktivt angreppssätt 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 55-56). Utifrån teorier har vi även formulerat hypoteser som 

har testats via vår empiriska granskning. Hypotesprovning innebär att ett antagande 

undersöks om det stämmer eller ej (Körner & Wahlgren, 2005, s. 122). När vi har testat 

hypoteserna har vi utgått ifrån ett slumpmässigt urval i populationen som har bestått av 

företag som omfattas av revisionsfrihet i Sverige. Till varje teoriavsnitt har vi kopplat en 

hypotes som vi ämnar undersöka. Alla hypoteser är en del av bedömningen om 

företagsägare tar ett ekonomiskt rationellt beslut med att inte anlita en revisor och kommer 

att sammanfattas i slutsatsen. I studien ingår även en generell hypotes angående rationalitet 

som kommer att analyseras både enskilt och sedan slutgiltigt tillsammans med de andra 

hypoteserna. 
 

Vid hypotesprövning formuleras vanligen en nollhypotes och en alternativhypotes som är 

motsatsen till nollhypotesen (Körner & Wahlgren, 2005, s. 122). I denna studie har 

nollhypotesen formats som att det inte råder någon skillnad mellan reviderade och 

oreviderade företag. Det är nollhypotesen som vi undersöker om vi kan förkasta eller inte. 

Om vi finner tillräckliga bevis för att det råder skillnad mellan reviderade och oreviderade 

företag kommer nollhypotesen att förkastas och istället antas alternativhypotesen. Det finns 

vissa risker med hypotesprövning och det är risken att förkasta nollhypotesen när den är 

sann och det beror på testets signifikansnivå men det finns även en risk att acceptera 

nollhypotesen när den är falsk (Körner & Wahlgren, 2005, s. 122). Den första situationen 

benämns som alfa och den andra som beta och genom att fastställa en lämplig 

signifikansnivå för varje hypotes ska vi försöka minimera dessa risker.  

2.5 Perspektiv 

Det är viktigt att ange studiens perspektiv (Johansson-Lindfors, 1993, s. 53). Genom att 
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ange perspektivet förhindrar vi att läsaren bildar sig en egen uppfattning om vilket 

perspektiv studien utgår från och därmed undviker missförstånd. Vårt syfte med studien är 

att undersöka om företagsägare som valt bort revision har tagit ett ekonomiskt rationellt 

beslut. I större företag är aktieägare normalt sett inte delaktiga i dagliga beslut i någon 

större omfattning utan detta sköter ledningen eller respektive avdelning i företaget. I små 

företag är det däremot ofta en eller ett fåtal ägare och dessa är delaktiga verksamheten och 

fattar många dagliga och andra viktiga beslut. I många små företag är ägare och vd samma 

person och även en del av styrelsen därför vi valt att utgå från företagsägare och deras del i 

beslutsprocessen i denna studie. Eftersom vi har undersökt ett antal variabler om företagen 

med hjälp av en enkät och laddat ner data från en databas har vi valt att genomföra studien 

utifrån ett företagsperspektiv. Ett alternativ hade varit att utföra studien ur revisorernas, 

bankernas eller revisionsbyråernas perspektiv men eftersom vi ville undersöka företagen är 

det deras perspektiv som studien har utgått från. 

2.6 Metodval 

Valet av undersökningsmetod beror till stor del på hur problemformuleringen och syftet är 

utformat (Patel & Davidson, 2011, s. 13-14). I denna studie är det huvudsakliga syftet att 

undersöka om företagsägare som valt bort revision har tagit ett ekonomiskt rationellt beslut 

genom att bland annat undersöka hur företagets kostnader och lönsamhet har förändrats 

snarare än att få en ökad förståelse om varför företagen fått högre eller lägre kostnader och 

lönsamhet. Detta anser vi leder till en kvantitativ forskning. Vid kvalitativ forskning är det 

fokus på att försöka beskriva och förstå de underliggande faktorerna (Patel & Davidson, 

2011, s. 14). Detta lämpade sig inte i vår studie eftersom vi inte sökte en djupare förståelse 

till varför företag fått högre eller lägre kostnader och lönsamhet. Utan vi ville mäta 

skillnader mellan reviderade och oreviderade företag och därmed kunna dra slutsatser om 

deras rationella beteende skiljer sig åt. Studien ämnar också generalisera resultatet till hela 

populationen och därmed är en kvantitativ metod lämplig. För att kunna göra en 

generalisering till alla svenska onoterade aktiebolag är det viktigt att studera många företag 

för att få ett stort empiriskt material. Genom att använda en kvantitativ metod blir urvalet 

större. En fördel med en kvantitativ forskning är att den är lättare att replikera än en 

kvalitativ (Bryman, 2011, s. 169). Det vill säga att det är lättare att göra om studien vid ett 

senare tillfälle eller göra om studien i andra länder. 
 

För att testa våra hypoteser har vi valt att använda oss av primärdata i form av en enkät 

samt utav sekundärdata som vi samlar in från företagens senaste årsredovisningar genom 

databasen Business Retriever. Studien har grundat sig i årsredovisningar från 2012 och 

2013. Att komplettera primärdata med sekundärdata från befintliga databaser är en viktig 

kombination som kan öka trovärdigheten av studien men även minska 

uppgiftslämnarbördan från respondenterna vilket kan minska bortfallet (Dahmström, 2005, 

s. 76, 117). Data från enkäten och databasen har sedan bearbetats och analyserats genom en 

statistisk analys.  
 

Enkäten har distribuerats via sms till slumpmässigt utvalda företag som omfattas av 

revisionsfriheten där respondenten fick kort information om undersökning och en länk till 

enkäten. Vi har valt denna metod eftersom små företag ofta inte har någon hemsida och det 

blir därför svårt att få tag på deras mailadresser. Vi har fått tillgång till företagens 

telefonnummer genom databasen Business Retriever. Det finns både för- och nackdelar 
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med att basera en studie på enkäter istället för intervjuer. De främsta fördelarna är att det 

blir ett större urval samt att undersökningen når ett större geografiskt område vilket ökar 

reliabiliteten av studien (Ejlertsson, 1996, s. 10-11). Vi har valt att basera 

enkätundersökningen på ett standardiserat formulär. Det minskar risken att respondenten 

tolkar frågorna fel och det underlättar även processarbetet och analysen (Ejlertsson, 1996, s. 

11). En av nackdelarna är att vi inte kan gå in på djupet med våra frågor och det blir svårt 

för respondenterna att ställa frågor till oss. En annan nackdel är att bortfallet vid en 

enkätundersökning ofta blir större än vid en intervjuundersökning. Denna risk är extra stor 

vid webbaserade enkäter när respondenten måste använda sig av en länk för att komma till 

enkäten (Saunders et al., 2009, s. 398). Det är svårt att finna orsaken till varför vissa 

individer inte svarar och därmed finns det en risk för ett systematiskt bortfall (Djurfeldt, 

2010, s. 108). Med systematiskt bortfall menas att en viss grupp inte väljer att svara på 

enkäten och att det blir svårt att dra några generella slutsatser (Ejlertsson, 1996, s. 11). I 

vårt fall skulle det innebära att någon av grupperna reviderade eller oreviderade bolag 

svarade i en större utsträckning än den andra gruppen eller att en viss typ av företag inte 

svarade på enkäten till exempel inom en viss bransch eller omsättning. Om det skulle vara 

så att vissa branscher använder sig av revision i större utsträckning än andra och att dessa är 

mer benägna att svara på enkäten skulle resultatet egentligen visa att skillnaden mellan 

reviderade och oreviderade företag beror på bransch. Genom att använda kontrollvariabler 

har vi undersökt om det finns något sådant samband. Genom att strukturera klara och 

tydliga frågor och förklara syftet med studien kan bortfallet minskas ytterligare (Saunders 

et al, 2009, s. 398). 
 

En annan möjlig förklaring att en viss typ av företag svarar kan vara eftersom vår enkät 

kräver att respondenten har en smarttelefon. Detta innebär att äldre företag som angett ett 

vanligt fast telefonnummer i företagsregistret blivit uteslutna från vår enkätundersökning. 

En annan nackdel är att vi inte med säkerhet vet vem det är som svarar på enkäten eftersom 

vi inte är med när respondenten fyller i den. Det kan även vara en fördel eftersom 

respondenterna är helt anonyma vilket kan göra att fler vill delta i studien (Ejlertsson, 1996, 

s. 12). Det finns även en risk att telefonnumren inte är uppdaterade i databasen och därmed 

inte tillhör någon som är insatt i företagets verksamhet. Eftersom studien baseras på enkäter 

via sms som är en relativt obeprövad och ny metod var det osäkert på förhand vilken 

svarsfrekvens vi skulle få. Det finns dock några studier i ämnet. En studie från 2013 visade 

att svarsfrekvensen är lägre vid sms utskick än om enkäten skickas ut via mail (Bruijne & 

Wijnant, 2013, s.494). Studien är dock ett år gammal och antalet smarttelefoner ökar. 

Därför bör svarsfrekvensen med att skicka enkäten via sms öka med tiden. En studie från 

2013 som är gjord av företaget Accentures visade att 78 procent av svenskarna har en 

smarttelefon vilken är en av de högsta siffrorna i världen (Accentures, 2013). En stor 

nackdel med en enkät som distribueras via sms är att vi har ett begränsat antal tecken vilket 

i sin tur kan skapa ett stort bortfall. Det blir därför svårt att utförligt förklara för 

respondenterna vilka vi är och vad syftet med studien är. För att få all information tvingas 

respondenten trycka på länken i sms:et.  
 

Vi har försökt att genomföra studien utan att påverka respondenterna av våra egna 

värderingar eller tidigare kunskaper genom att på ett noggrant sätt utforma enkäten. Innan 

vi skickade ut enkäten till våra respondenter beslutade vi oss för att genomföra en 

pilotstudie för att ytterligare stärka enkäten och studiens objektivitet. Pilotstudien skickades 
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bland annat till andra studenter som studerar redovisning/revision. Den skickades även till 

en journaliststudent som genom sin utbildning fått lära sig att konstruera enkäter och 

genomföra intervjuer. För att ytterligare höja kvaliteten på enkäten lämnades den också till 

en student som läst statistik på C-nivå.  
 

För att komplettera enkäten har vi också samlat in data från både reviderade och 

oreviderade företags årsredovisningar för att sedan jämföra dem och dra slutsatser utifrån 

våra hypoteser. Årsredovisningarna är hämtade från databasen Business Retriever. 

Datamaterialet anser vi är säkrare och mer lättillgänglig än om vi hade frågat företagen 

direkt om den informationen som behövs. Genom att använda en databas blir datamaterialet 

betydligt större och därmed blir även resultatet mer tillförlitligt (Dahmström, 2005, s. 116). 

Om vi istället hade frågat respondenterna om alla uppgifter hade de tvingats bläddra i 

pärmar eller leta information i sin dator vilket hade kunnat göra deras siffror mer osäkra 

men även ökat bortfallet eftersom det krävs ett större arbete för att svara på enkäten. Det 

finns dock nackdelar med att använda sekundärdata från en databas och det är att 

informationen kan vara inaktuell eller felaktig. Dels på grund av att det inte har uppdateras 

kontinuerligt eller är uppdaterad med felaktiga uppgifter. Det kan också vara så att 

definitionen av viss informationen i databasen är något annat än vad undersökningen kräver 

(Dahmström, 2005, s. 118). Genom en kontroll från några slumpmässigt utvalda företag har 

vi kontrollerat så att informationen från årsredovisningarna stämmer överens med 

informationen i databasen och att nyckeltal har använts på ett enhetligt sätt. 

2.7 Litteraturval och källkritik 

I vår studie har vi bland annat utgått från teorier och modeller om berör revision, 

kreditgivning, resursberoende, informationsasymmetri och ekonomiskt rationellt beteende 

genom att studera tidigare forskning och litteratur inom dessa områden. Vår teoretiska 

ambition är att med hjälp av dessa teorier och tidigare forskning kunna ta reda på om 

oreviderade företag tar ett rationellt beslut med att inte anlita en revisor. Vi vill bidra med 

ny information inom detta område genom att mäta skillnader mellan reviderade och 

oreviderade företag. För att hitta vetenskaplig artiklar som används i uppsatsen har vi i 

huvudsak använt oss av följande databaser ”EBSCO Business Source Premier”, ”Google 

Scholar” samt Umeå universitetsbiblioteks sökmotor som är en sammanslagning av flertalet 

databaser. Vi kommer att fokusera på att använda oss av artiklar som är ”peer reviewed” 

och publicerade i välkända tidskrifter. En artikel som är ”peer reviewed” är faktagranskad 

av en oberoende forskare vilket gör att artikelns trovärdighet och äkthet blir hög. Vid 

litteratursökningen har vi bland annat beaktat artikelns ålder och hur många citeringar den 

har fått. Fördelen med äldre vetenskapliga artiklar är att de oftast fått fler citeringar och 

därmed blivit granskad av fler personer. Fördelen med nyskrivna artiklar är att de oftast är 

byggda på äldre forskning och har kommit fram till nya teorier och slutsatser. Vid sökning 

på svenska artiklar är det svårt att hitta artiklar som både är relevanta, välciterade och 

nyskrivna. Eftersom revisionspliktens avskaffande i Sverige är relativt nytt och den 

tillgängliga litteraturen ännu inte hunnit bli citerade av andra författare i en speciellt stor 

omfattning. Vid sökningar av utländska artiklar har vi lagt mindre vikt vid artikelns årtal då 

revisionsplikten har varit avskaffad i flera år i många andra länder. Många av våra använda 

artiklar är skrivna på engelska vilket kan innebära att vi feltolkar texten eller gör felaktiga 

översättningar. För att undvika den problematiken har båda författarna läst samma artiklar 

för att sedan se om vi tolkar den på samma sätt.  
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Vid genomförandet av studien har vi även använt oss av böcker. Böckerna har vi hittat på 

Umeå Universitetsbibliotek genom sökningar på nyckelord i universitets databas. Vi har 

även använt oss av böcker som vi har använt på tidigare kurser eftersom vi är väl insatta i 

dessa. Vid skrivandet av metodavsnittet har mer generella böcker används. Många av dessa 

böcker är äldre men vi har ändå bedömt att de är trovärdiga eftersom de är skrivna av 

välkända författare. Vid genomförandet av den kvantitativa undersökningen har vi använt 

oss av specifika böcker som beskriver just kvantitativ metod. I den statistiska analysen har 

kurslitteratur och forskning använts för att komma fram till relevanta statistiska verktyg 

som lämpar sig för vårt datamaterial.  
 

Nedan finns några exempel på sökord vi har använt oss av vid sökning av litteratur och 

teorier. Orden har kombinerats för att få relevant litteratur och teorier. Vi har även använt 

oss av synonymer och översättningar till nedanstående ord för att hitta fler studier. 
 

Economic rationality, Voluntary audit, Loan decision, Audit demand, Small and medium 

enterprises (SMEs), Audit independence, Non-audit services, Resource dependence, Agency 

theory  

2.8 Kritik mot sekundärkällor 

Vi har beslutat oss att vara väldigt restriktiva med användandet av sekundärkällor. I 

sekundärkällor kan det finnas tolkningsfel exempelvis kan författaren tolkat den refererade 

artikeln på fel sätt eller så har författaren medvetet tolkat referensen på ett felaktigt sätt för 

att den ska passa författares syfte (Johansson-Lindfors, 1993. s. 89). Vi har därför inte 

förlitat oss på andrahandslitteratur vid genomförandet av denna studie. Det kan dock finnas 

anledningar när vi tvingats använda oss av sekundärkällor. En anledning att använda sig av 

sekundärkällor är när primärkällan inte finns tillgänglig. 
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Kapitelöversikt 
 

 

Det här kapitlet inleds med att vi redogör för Sveriges och EU:s krav på små onoterade 

aktiebolag som saknar kravet på revisionsplikt. I nästa del ämnar vi att skriva om revision 

och redovisningstjänster. Där kommer vi bland annat ta upp vad en genomsnittlig revision 

kostar för ett litet onoterat aktiebolag och vad redovisningskonsulter kostar. Avslutningsvis 

kommer vi beröra revisorns oberoende och redovisningstjänster som tillhandahålls av 

revisionsbyråerna.  
 

3.1 Kriterier för revisionsfrihet i Sverige och EU 

Eftersom vår studie innehåller många artiklar och studier om revisionsplikt är det viktigt att 

definiera vilka bolag som slipper kravet på revision. Det är stora skillnader hur små 

aktiebolag som slipper kravet på revision definieras i Sverige och hur de kan definieras i 

andra länder inom EU eftersom det är olika krav. Notera att när vi nämner anställda menar 

vi heltidsanställda. Om ett företag som inte har en revisor max kan anställa 3 personer kan 

exempelvis företaget anställa 6 personer på halvtid och ändå klara sig undan kravet på 

revisionsplikt. 

3.1.1 Maxnivåer för ett EU-land 

Enligt Europaparlamentet får bolag undantas från revisionsplikt om minst två av 

nedanstående villkor är uppfyllda. Ett EU-land får således inte sätta gränsvärden som är 

högre än vad Europaparlamentet föreskriver. 
  

● Nettoomsättning högst 8 miljoner € (72 000 000 SEK)* 

● Balansomslutning högst: 4 miljoner € (36 000 000 SEK)* 

● Antal anställda: max 50 personer 

(2013/34/EU) 

*vid omräkningen har vi använt en valutakurs på 9 SEK/EUR 
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3.1.2 Sverige 

I Sverige har regeringen valt betydligt lägre gränsvärden än vad EU föreskriver och 

definierar små aktiebolag som slipper kravet på revision på följande sätt: 
  
Minst två av dessa villkor ska vara uppfyllda för att ett svenskt bolag ska slippa kravet på 

revision. 

● Nettoomsättning högst 3 miljoner SEK 

● Balansomslutning högst: 1,5 miljoner SEK 

● Antal anställda: max tre personer 

(9 Kap 1 § Aktiebolagslagen, 2005:551) 
 

Sverige kommer starta en utredning år 2015 för att undersöka om beloppsgränserna för 

revisionsfrihet kan höjas ännu mer. Då ska samtidigt den nuvarande revisionsplikten 

utredas (Regeringen, 2013). 
 

Små aktiebolag i Sverige 

Företagandet i Sverige består till största del av små- och medelstora företag. Cirka 55 

procent av alla svenska bolag är enskilda firmor och cirka 31 procent av alla bolag är 

aktiebolag. Enligt statistiska centralbyrån (SCB) finns det cirka 356 000 aktiebolag i 

Sverige (SCB, 2012A). Vid avskaffandet av revisionsplikten omfattades ungefär 250 000 

aktiebolag av förändringen vilket motsvarade 72 procent av alla aktiebolag och av dessa var 

det 73 000 som inte bedrev någon verksamhet (Justitiedepartementet, 2010, s. 98). I 

dagsläget är det cirka 177 000 aktiva bolag som inte omfattas av revisionsfriheten och av 

dessa är det cirka 140 000 bolag, vilket motsvarar 80 procent, som valt bort revision av 

företaget (Brännström, 2013).  
  

3.2 Revision, redovisningstjänster och priser 

3.2.1 Revisionens syfte 

Revisorns uppgift är att utföra en granskning av företagets årsredovisning, bokföring och 

ledningens förvaltning vilket sedan utmynnar i en revisionsberättelse 

(Justitiedepartementet, 2010, s. 49). Det är omöjligt för revisorn att granska alla 

transaktioner och händelser under året utan granskningen ska vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver (Justitiedepartementet, 1010 s. 49). Bestämmelser 

om revision finns reglerat både i svensk och utländsk lagstiftning och i olika standarder. 

Syftet med revisionen är att tillgodose alla tänkbara intressenter i företaget med en 

försäkran om att företagets affärer sköts på ett lagenligt sätt men även att företagets 

transaktioner och resultat redovisas korrekt (Justitiedepartementet, 2010 s. 56). Förutom 

detta har revisorn skyldighet att anmäla misstanke om ekonomisk brottslighet från styrelsen 

eller den verkställande direktören (Justitiedepartementet, 2010, s. 60). Huvudregeln är att 

alla aktiebolag ska anlita en auktoriserad revisor men vissa bolag som uppfyller tidigare 

nämnda kriterier har möjlighet att aktivt välja bort revision av företaget. Enligt FAR (2010, 

s. 1) är de största anledningarna till varför bolag utan krav på revision anlitar en revisor att 

revisorn kan se till att räkenskaperna är korrekta, att skatteverket får rätt uppgifter, ökad 

trovärdighet till kunder och leverantörer samt att det blir lättare att få tillgång till kapital. I 
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en undersökning i Storbritannien bland små företag och deras uppfattning om revisionens 

främsta syfte ansåg 65 procent att revisionen gav en förbättrad kontroll av bokföringen, 61 

procent att revisionen ökade trovärdigheten av den finansiella informationen och 58 procent 

att revisionen gav en försäkran till banken (Collis, 2003, s. 7) 

3.2.2 Revisionsberättelse 

Företag som anlitar en revisor får en så kallad revisionsberättelse som revisorn upprättar 

(Eilifsen et al., 2013, s. 20). Den ska innehålla uppgifter som aktieägarna bör ha kännedom 

om bland annat uppgifter som säger att styrelsen och den verkställande direktören ska 

beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska också innehålla uppgifter som säger att 

redovisningen är upprättat enligt gällande lagar och regler (SFS 2005:551). 

Revisionsberättelsen är slutprodukten av revisionen där revisorn kommunicerar resultatet 

av revisionen till de som har intresse i den finansiella informationen (Eilifsen et al., 2013, s. 

20). 
  
En revisionsberättelse kan antingen vara ren eller oren. Om revisorn utfärdar en oren 

berättelse är det ett tecken på att redovisningen innehåller väsentliga felaktigheter. Det 

betyder att redovisningen innehåller så stora felaktigheter att de kan påverka beslutsfattare 

både internt och externt. Innan revisorn utfärdar en oren berättelse får företaget chansen att 

korrigera felaktigheterna. Om revisorn utfärdar en ren revisionsberättelse betyder det att 

redovisningen med stor säkerhet är korrekt upprättad och inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter. (Eilifsen et al., 2013, s. 20-22) 

3.2.3 Bokslutsrapport 

Som ett alternativ till revisionsberättelse kan företag som väljer att avstå revision ändå 

kvalitetssäkra sin redovisning. Det görs med hjälp av en bokslutsrapport som upprättas av 

en auktoriserad redovisningskonsult. Bokslutsrapporten innehåller en sammanställning av 

företagets tillgångar och skulder och visar att årsredovisningen är upprättad enligt gällande 

lagar och regler. (SRF, 2013B) 

3.2.4 Priset på revision 

Då vi ämnar undersöka om företagen fattat ett rationellt beslut med att inte anlita en revisor 

är det viktigt att undersöka hur mycket revision kostar för att sedan jämföra med 

alternativen. Eftersom revisorer och redovisningskonsulter inte har en skyddad yrkestitel 

kommer vi jämföra priser mellan auktoriserade redovisningskonsulter och 

godkända/auktoriserade revisorer. Detta för att få en mer rättvis prisjämförelse. Det är svårt 

att jämföra priset på revision eftersom i revisionskostnaden ingår det ofta konsulttjänster 

och rådgivning också. Hur mycket extratjänster ett bolag behöver skiljer sig kraftigt mellan 

olika företag. Tidningen Driva eget genomförde år 2009 en prisjämförelse mellan sju 

revisionsbyråer och resultatet av studien visade att ett litet aktiebolag skulle få betala 

mellan 8 000 – 20 000 kr för revision (Driva eget, 2009). Byråer inom “big 4” d.v.s. de fyra 

största revisionsbyråerna tar generellt ut högre avgifter än mindre revisionsbyråer (Lennox 

& Pittman, 2011, s. 1675). Innan revisionsplikten avskaffades lät regeringen genomföra en 

utredning som resulterade i en proposition. Utredarna kom fram till att det genomsnittliga 

arvodet för revision i ett litet aktiebolag var 15 000 kr och kostnaden att biträda revisorn var 

1 814 kr per bolag (Justitiedepartementet, 2010 s. 98). Vilket motsvarar totala kostnader på 

ungefär 2,5 miljarder kronor för svenska bolag (Justitiedepartementet, 2010, s. 98). 
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3.2.5 Redovisningskonsulter och priser 

Ett företag kan anlita en redovisningskonsult när de behöver hjälp med den löpande 

bokföringen, momsredovisningar eller rådgivning rörande redovisningen (SRF, 2013A). Ett 

företag kan också anlita en revisor när de behöver rådgivning därför kan det skapas 

konkurrens mellan redovisningskonsulter och revisorer. Det finns inget enhetligt pris på 

redovisningskonsulter då varje konsult får bestämma sina egna priser. Priset kan sättas per 

verifikat som exempelvis är en faktura eller ett kvitto eller så sätts priset genom ett timpris. 
 

År 2006 genomförde Redovisningskonsulters Förbund (SRF) en auktorisering av 

redovisningskonsulterna (SRF, 2013A). Den främsta anledningen var att innan 

auktoriseringen kunde vem som helst kalla sig för redovisningskonsult. Det skapade 

problem eftersom flera redovisningskonsulter saknade relevant utbildning och det var också 

svårt för kunderna att ta reda på vilka redovisningskonsulter som var bra och vilka som var 

mindre bra. För att få kalla sig auktoriserad redovisningskonsult krävs att personen 

uppfyller ett antal krav som SRF ställt upp. Bland annat krävs det att personen genomgår 

kontinuerliga utbildningar, innehar en ansvarsförsäkring samt följer etiska regler. 

Konsulterna genomgår också kvalitetskontroller med jämna mellanrum (SRF, 2013A).  
  
För att ytterligare höja statusen på yrket har FAR också gjort det möjligt att auktorisera 

redovisningskonsulter (FAR, 2014). Den främsta fördelen med att anlita en 

redovisningskonsult jämfört med en revisor är att konsulten håller en lägre prisnivå vilket 

främst beror på att revisorn generellt sett har en längre utbildning. Den främsta fördelen 

med en revisor är att på grund av sin långa utbildning anses de besitta en högre kompetens. 

En revisor kan också bevilja företagsledningen ansvarsfrihet vilket inte en 

redovisningskonsult kan göra (SFS 2005:551). 

3.2.6 Non-audit services (NAS) 

Revisionsbyråerna erbjuder fler tjänster än bara revision. Företagen kan ha stor nytta av 

tjänsterna som bland annat består av hjälp med bokföringen, upprätta årsredovisningar och 

skatterådgivning. Eftersom många revisionsbyråer erbjuder liknande tjänster som 

redovisningskonsulterna skapas en konkurrenssituation. Det kan dock finnas fördelar med 

att köpa fler tjänster utöver revision från en revisionsbyrå. Svanström (2013) genomförde 

en studie bland svenska företag som valt att köpa redovisningstjänster kombinerat med 

revision från samma byrå. Resultatet av studien visade att företagen får högre kvalitet på 

revisionen om de samtidigt köpte andra tjänster av revisionsbyrån. Det beror främst på att 

revisorn får en högre kunskap om sin klient. Svanströms studie visade också att det blir 

lättare att hitta väsentliga felaktigheter i redovisningen om företaget köper mer än bara 

revision. (Svanström, 2013, s. 360-361). Enligt svensk lag finns det dock vissa tjänster som 

revisorn inte får utföra i det reviderade bolaget. Revisorn får till exempel inte vara delaktig 

i bokföringen i samma bolag som revisionen äger rum (SFS 2005:551). Anledningen till 

detta är för att revisionen ska vara så tillförlitlig och oberoende som möjligt (SFS 

2005:551). 

3.2.7 Revisorns oberoende 

I många företag är det ägaren (principalen) som utser ledningen (agent) som ansvarar för 

driften av företaget (Eilifsen et al., 2013, s. 5). Då kan det uppstå en intressekonflikt mellan 

ägare och de som sköter driften av företaget eftersom dessa personer kan ha olika 
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målsättningar med verksamheten (Eilifsen et al., 2013, s. 6). Ledningens eller VD:ns  

målsättning kan vara att tjäna så mycket pengar som möjligt åt sig själva samtidigt som 

ägaren vill att företaget ska fortsätta växa. Intressekonflikten som uppstår gör att det kan 

finnas incitament för ledning eller VD att manipulera företagets finansiella information för 

att exempelvis kunna plocka ut en större bonus. För att upptäcka och undvika 

intressekonflikter kan en revisor anlitas (Eilifsen et al., 2013, s. 47). Revisorn ska på ett 

opartisk och självständigt sätt utföra sitt uppdrag och om revisorn inte gör detta kommer 

revisionen ha ett lågt värde för utomstående parter (Eilifsen et al., 2013, s. 47). Genom sin 

granskning kan revisorn upptäcka eventuella intressekonflikter och låta parterna ta del av 

informationen så att de kan lösa konflikterna. För att revisorns oberoende ska upprätthållas 

är det viktigt att denne inte har eget intresse eller någon annan typ av relation till företaget 

som kan påverka revisionen (Eilifsen et al., 2013, s. 48). I Sverige regleras revisorns 

förhållande till det reviderade företaget i revisionslag (1999:1079). Den säger bland annat 

att revisorn inte får vara ägare, ingå i företagsledningen, vara anställd eller stå i låneskuld 

till det reviderade företaget (SFS 1999:1079). För att upprätthålla oberoendet har revisorn 

även tystnadsplikt och får inte delge upplysningar om företagets verksamhet som denne fått 

genom sitt uppdrag (SFS 1999:1079). Enligt § 36 har revisorn dock en upplysningsplikt 

som innebär att revisorn ska lämna ut information om det finns risk för att brott är begånget 

(SFS 1999:1079).  

3.2.8 Är revisorn oberoende? 

Det finns många forskare som har undersökt om revisorn verkligen är oberoende. En 

sökning på artikelns titel med sökordet “audit independence” ger 227 ”peer reviewed” 

träffar i EBSCOs databas. Åsikterna bland forskarna går isär vissa hävdar att revisorn är 

oberoende och andra hävdar motsatsen. Hope & Langli (2010) genomförde en studie i 

Norge där de undersökte hur revisorns oberoende påverkats av revisionsarvodets storlek. 

Resultatet av studien visade att det inte finns något samband mellan arvodets storlek och 

revisorns oberoende (Hope & Langli, 2010, s. 598). Det finns också studier som säger att 

revisorn inte är oberoende. Oladipupo & Izedonmi (2013, s. 42) genomförde en studie i 

Nigeria och de hittade ett svagt samband mellan revisionsarvodets storlek och utfärdandet 

av en oren revisionsberättelse. De kom alltså fram till att desto högre arvoden företagen 

betalade för revision desto större var sannolikheten att företaget fick en ren 

revisionsberättelse. För att företaget och dess intressenter ska ha någon nytta av revisionen 

är det en grundförutsättning att revisorn är oberoende.  
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Kapitelöversikt 
 

 

 

I följande kapitel kommer vi göra en grundlig genomgång av våra använda teorier och 

modeller. Vi kommer att beskriva teorier, modeller och tidigare forskning som förklarar 

hur en individ ska agera för att ta ett rationellt beslut. Samt att det finns ett antal faktorer 

som påverkar valet av revision som företagsägare måste ta i beaktande. Vi kommer även 

diskutera hur revisionen påverkar företagens lånevillkor samt varför små onoterade 

aktiebolag väljer att få sina räkenskaper granskade av en extern part. Efter varje delkapitel 

kommer vi presentera en hypotes som kommer testas i en senare del av studien. 

Avslutningsvis kommer vi att sammanfatta kapitlet med att kortfattat beskriva vilka teorier 

vi har valt och hur de kan kopplas till vår studie och våra hypoteser.  
 

4.1 Beslutsteori och rationalitet 

4.1.1 Beslutsteori 

Beslutsteorin kan delas in i både normativa och deskriptiva teorier (Slovic et al., 1977, s. 1). 

De normativa teorierna beskriver hur en organisation eller individ bör agera vid ett beslut 

medan de deskriptiva teorierna beskriver hur en organisation eller individ faktiskt agerar 

(Slovic et al., 1977, s. 1). Denna studie kommer att utgå från hur ägare i företaget bör agera 

för att fatta ekonomiskt rationella beslut och därmed kommer vi fokusera på det 

individuella beslutsfattandet i organisationen. Företagsledningen kan också vara delaktig i 

beslutet men eftersom studien fokuserar på små företag där ledning och ägare ofta är 

samma personer är dessa relaterade till varandra i undersökningen (Carey et al., 2000, s. 

49). Små företag består ofta av ett fåtal ägare som även har ledande positioner med 

beslutsmakt vilket betyder att företagsägaren ofta fattar viktiga beslut i företaget. När 

rationalitet undersöks gäller det att särskilja mellan beslut med risk och osäkerhet. Risk 

innebär att organisationen kan bedöma sannolikheterna för olika konsekvenser medan 

osäkerhet innebär att sannolikheterna för konsekvenserna inte är kända (Samuelson & 
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Zeckhauser, 1988, s. 8). 

4.1.2 Rationalitet  

De normativa teorierna utgår från att beslutsfattaren, i vårt fall ägare till företaget, agerar 

rationellt och väljer det alternativet som ger den största förväntade nyttan (Simon, 1959, s. 

254). Rationalitet innebär att det mest logiska beslutet tas som leder till det optimala 

resultatet givet beslutsfattarens egna värderingar och risk preferenser (Bazerman & Moore, 

2009, s. 4). Om det är ett beslut där olika alternativ och dess utfall kan förutsägas med 

säkerhet kommer beslutsfattaren att värdera alternativen och välja det högst värderade av 

dem (Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 7). I denna studie ämnar vi att undersöka om 

företag tar ett ekonomisk rationellt beslut med att slopa revisorn. Vi kommer att undersöka 

om företaget väljer det mest optimala och högst värderade alternativet utifrån den nytta och 

kostnad som revision innebär för det enskilda företaget.  

 

Vid beslut med osäkerheter måste beslutsfattaren värdera sannolikheterna av olika utfall 

(Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 8). Utifrån sannolikheterna kommer beslutsfattaren 

beräkna nyttan av de olika utfallen och välja det högst värderade av dem (Samuelson & 

Zeckhauser, 1988, s. 8). Det som med säkerhet kan förutsägas om revisionen väljs bort är 

att företaget inte behöver betala revisionsarvodet men det är högst osäkert vilka andra 

kostnader som påverkas i längden. Detta kan variera mellan olika företag och varje enskild 

företagsägare måste värdera detta. Hur företaget ser på nyttan av revision varierar också 

mellan företag och kan bland annat bero på företagsstrukturen, kompetensen inom företaget 

och vad intressenterna kräver. Enligt FAR (2010, s. 1) är den främsta nyttan med revision 

tryggheten att räkenskaperna är korrekta, att skatteverket får rätt uppgifter, ökad 

trovärdighet till kunder och leverantörer samt att det blir lättare att få tillgång till kapital. 
 

Människor tenderar dock att inte alltid agera rationellt vid beslutsfattande (Bazerman & 

Moore, 2009, s. 3). Collis (2010, s. 218) undersökte varför vissa företag väljer bort revision 

och kom fram till att kostnaden hade störst påverkan, men bara fem procent av företagen 

kunde visa siffror på att kostnaderna faktiskt blivit lägre. Enligt Stanovich & West (2000, s. 

658) finns det två olika och förfaranden vid en beslutssituation. Det första är beslut som 

baseras på intuitivt agerande och kännetecknas av snabba, automatiska, känslomässiga 

tankar medan det andra förfarandet kännetecknas av långsamma, eftertänksamma och 

logiska tankar vid beslut (Stanovich & West, 2000, s. 658-659). Viktiga beslut tenderar att 

påverkas av det andra förfarandet och detta krävs för att det ska vara rationellt (Bazerman 

& Moore, 2009, s. 3). Hur företagets ägare agerar vid valet av revision beror på hur stor 

vikt de lägger vid beslutet och hur det påverkar företaget.  Hur ett företag uppfattar nyttan 

av revision beror också delvis på hur verkligheten och omgivningen uppfattas (Pfeffer & 

Salancik, 2003, s. 13). Hur omgivningen tolkas av olika företag och individer beror mycket 

på deras tidigare uppfattningar och erfarenheter och därmed kan besluten gällande revision 

variera mellan företag (Pfeffer & Salancik, 2003, s. 13). Företag som har en god relation 

med sin revisor sedan tidigare kan bli bekväm med situationen och inte vilja förändra den 

för att behålla tryggheten (Davis & Meunier, 2011, 632). Förutom detta påverkas det 

rationella beslutsfattandet även av en persons utbildningsnivå. Det menade Moshman 

(1990, s. 359) i sin studie som visade att personer med långa utbildningar tenderar att fatta 

mer rationella beslut än personer som genomgått en kort utbildning.  
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4.1.2 Beslutsprocessen 

Bazerman & Moore (2009, s. 2-3) har utarbetat en modell som innehåller 6 steg som 

beslutsfattaren bör följa för att fatta ett rationellt beslut och dessa nämns i figur 1 nedan. 

Modellen kan exempelvis användas när en företagare fattar beslut om denne ska anlita en 

revisor eller en redovisningskonsult.  
 

 
Figur 1 Rationell beslutsprocess 

Egen modell efter (Bazerman & Moore (2009, s. 2-3) 

 

1. Beslutsprocessen initieras med att förtagaren upptäcker ett problem. Ett exempel på ett 

problem kan vara att redovisningen innehåller eller riskerar att innehålla felaktigheter. 

Problemet kan också vara att företagaren behöver hjälp med den löpande redovisningen 

eller med upprättandet av en årsredovisning. Målet är att hitta problemet och inte bara 

minska temporära symptom.  
 

2. Steg två innebär att företagaren kommer identifiera vilka kriterier som behövs för att lösa 

problemen. Kriterierna som företagaren sätter upp kan exempelvis vara att revisorn eller 

konsulten ska vara kunnig inom sitt område. Vilket kan kopplas till att konsulten eller 

revisorn ska vara auktoriserad eller godkänd. Kriterierna kan identifieras med hjälp av en 

informationssökning där företagaren försöker identifiera vilka kriterier som kan lösa 

problemet. En informationssökning kan delas in i två faser (Kotler & Keller 2009, s. 208). 

Den första fasen är en intern sökning där företagarens egna erfarenheter gås igenom för att 

lösa problemet. I den andra fasen som är en extern sökning kommer företagaren genomföra 

informationssökningar på internet eller fråga andra företagare eller bekanta om deras 

erfarenheter av hur problemet ska lösas. 
 

3. När företagaren fått all nödvändig information om kriterierna är det dags att utvärdera 

vilka kriterier som är viktigast. Företagaren kommer då att försöka utvärdera för- och 

nackdelarna med de olika kriterierna för att sedan fatta ett beslut om vilka som är viktigast. 

Det kan vara att granskningen av redovisningen som är viktigast eller för ett annat företag 

kan det vara upprättning av redovisning som är viktigast. Kriterierna kan värderas på olika 
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sätt bland annat utifrån kostnad. 
 

4. I det fjärde steget kommer företagaren identifiera tänkbara lösningar på problemet. 

Exempelvis kan företagaren komma fram till att problemet kan lösas genom att anlita en 

revisor eller en redovisningskonsult.  
 

5. I det femte steget kommer företagaren värdera de tänkbara alternativen mot kriterierna 

för att ta reda på vilket alternativ som löser kriterierna på bästa sätt. Detta är ett av de 

svåraste stegen eftersom beslutsfattaren måste kunna förutse vilket alternativ som är bäst 

för framtiden. Beslutsfattaren måste tänka på alla möjliga konsekvenser som beslutet har 

och vilka behov som företaget har i framtiden. Om företaget till exempel är i behov av 

externt kapital måste detta tas med i beräkningen och hur de olika alternativen påverkar 

detta. Det kan även vara hur andra intressenter till företaget påverkas av beslutet.  
 

6. I det sista steget kommer företagaren fatta det slutgiltiga beslutet på ett så rationellt sätt 

som möjligt. Beslutsfattaren måste väga nyttan mot kostnaden för alternativen för att sedan 

kunna ta ett rationellt beslut. I det här fallet kan beslutet vara att anlita en revisor eller en 

redovisningskonsult. Om företagaren anser att kostnaden för de olika alternativen inte 

överväger nyttan kan ett alternativ vara att behålla sin nuvarande situation och inte göra 

någonting.  

4.1.3 Ekonomisk rationalitet  

Ekonomisk rationalitet innebär att företagsägare enbart kommer ta ekonomiska beslut eller 

göra investeringar som gagnar företaget. För att ett ekonomiskt beslut eller en investering 

ska gagna företaget bör kostnaderna vara mindre än intäkterna på exempelvis årsbasis. Ett 

ekonomiskt rationellt beslut som ett företag gör kan exempelvis vara att efterfråga 

produkten eller tjänsten som löser det uppkomna problemet för den lägsta kostnaden. För 

en säljare är däremot ett rationellt beslut att sälja produkten eller tjänsten så dyrt som 

möjligt (Bäckström, 2009, s. 6). I företaget är det ledningens ansvar att undersöka nyttan 

jämfört med kostnaden av olika alternativ gällande den finansiella rapporteringen och ett 

logiskt antagande är att ledningen baserar sitt beslut på ekonomisk rationalitet (Collis, 

2010, s. 218). Oavsett vem i företaget som tar beslutet kommer den förväntade nyttan av 

revisionen att utvärderas och analysen påverkas av företagets specifika behov (Chow, 1982, 

s. 273). Företagsägare måste värdera nyttan av revision i deras företag och sedan jämföra 

med kostnaden för att ta ett ekonomiskt rationellt beslut (McFadden, 1999, s. 2). Det kan 

dock vara svårt för ett företag att vara helt rationella i sitt beslutsfattande då kostnaderna 

och tidsåtgången med att jämföra och utvärdera olika alternativ kan vara höga (McFadden, 

1999, s. 2). Tid är ofta något en småföretagare inte har därför kan det vara svårt för 

företagaren att vara fullständigt rationell i sitt beslutsfattande. Företagaren kan exempelvis 

anse att det är viktigare att lägga tid på sin huvudverksamhet och kunder istället för att bara 

helt rationell vid beslutet av revision. En viktig anledning till varför företagaren kommer 

använda en revisor är om denne gör bedömningen att nyttan och förväntningarna är större 

än kostnaderna för företaget. Nyttan med revision varierar beroende på företagets karaktär 

och behov. Om företaget gör bedömningen att de får större nytta av att anlita en 

redovisningskonsult istället för en revisor kommer konsulten anlitas. Det är svårt för 

företagsägare att förutse vilka ekonomiska konsekvenser beslutet kommer att få långt in i 

framtiden. Därför utgår vi ifrån nyttan och kostnaden det närmsta året eftersom revisionen 
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äger rum vid årsbokslutet varje år och därefter kan företagsägare värdera situationen igen 

för det efterföljande året. Det kan även vara svårt för företagsägare att sätta ett pris på 

nyttan av revision eftersom detta inte alltid är ekonomiskt kvantifierbart. 

4.1.4 Förväntningsgap 

Hur företaget värderar nyttan av revision påverkas av vilka förväntningar som företaget har 

på revisorn och dennes arbetsuppgifter. Enligt Gómez-Guillamón (2003, s. 549) finns det 

ett förväntningsgap mellan vad kunden förväntar sig av revisionsrapporten och vad den 

egentligen innehåller. Förväntningsgapet kan uppstå genom att företagaren förväntar sig att 

revisorn ska göra mer än vad denne faktiskt gör (Gómez-Guillamón 2003, s. 549). Studien 

har visat att förväntningsgapet ökar med tiden och med det menas att desto längre tid det tar 

för revisorn att utföra sitt uppdrag desto mer kommer företagaren förvänta sig att revisorn 

ska uträtta (se figur 2). Även fast företaget är reviderat innebär det inte att företagets 

ledning är fri från ansvar utan det är fortfarande de som ska se till att företaget sköts på ett 

lagenligt sätt och inte revisorn (FAR, 2009, s. 38). Revisorn kan inte kontrollera alla 

transaktioner i företaget utan kan bara försäkra styrelse och utomstående parter att 

årsredovisningen är fri från väsentliga felaktigheter (FAR, 2009, s. 38). Således kan 

revisorn inte ge en fullständig garanti att bolaget sköts på ett tillfredsställande sätt (FAR, 

2009, s. 38). Det kan också finnas andra orsaker till varför förväntningsgapet uppstår. 

Enligt Salehi (2011, s. 8383) kan det upp uppstå på grund av dålig kommunikation från 

revisorn, att revisorn är okvalificerad eller inte är oberoende. 
 

 
Figur 2 – Förväntningsgap 

Egen tolkning efter (Wiegers, 1989, s.2) 

4.1.5 Status quo bias 

Ett beslut kan betyda ett val mellan olika alternativ som förändrar situationen men ofta har 

beslutsfattaren även möjlighet att behålla den nuvarande situationen och inte agera alls 

(Samuelson & Zeckhauser, 1988, s. 8). Detta kallas för “status quo bias” och ofta tenderar 

beslutsfattaren att välja status quo situationen när nya alternativ uppkommer (Samuelson & 

Zeckhauser, 1988, s. 8). Individer föredrar att ha saker och ting som det alltid har varit och 

är i grunden motvilliga till förändring (Davis & Meunier, 2011, s. 632). För vår studie bör 

detta innebära att etablerade företag som hade en revisor innan revisionsplikten avskaffades 

borde i högre utsträckning än nya företag välja att få sitt företag reviderat. Oavsett vad som 

händer i omgivningen vill etablerade företag och konsumenter gärna behålla sin nuvarande 

situation och därmed kanske inte agerar rationellt vid en beslutssituation (Davis & Meunier, 

2011, s. 632). Ett nyetablerat företag däremot har inga tidigare preferenser gällande 
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revision och därmed påverkas de inte av ”status quo bias”. 
 

Hypotesförklaring 

Följande hypotes behandlar rationella beslut och vi avser att undersöka om det existerar 

någon skillnad mellan reviderade och oreviderade företags rationella agerande. Genom 

denna hypotes vill vi undersöka om våra respondenter kan fatta ett rationellt beslut. 

Hypotesen mäts med hjälp två frågor i enkäten som berör rationellt agerande. Den första 

frågan berör hur respondenten ser på nyttan med revision och den andra är en 

kunskapsfråga för att mäta hur rationella respondenterna är.  Vi har också använt oss av 

”status quo bias” som är applicerbart på hypotesen. Eftersom vi vill ta reda på om företag 

som existerade innan revisionspliktens avskaffades har kvar revisorn i större utsträckning 

än nybildade aktiebolag vilket kan kopplas mot en rationell beslutsprocess inför valet. 

Denna hypotes bedömer rationalitet på ett generellt plan medan resterande hypoteser avser 

att bedöma ekonomisk rationalitet. 
 

H1:0 Det finns inget samband mellan hur rationellt företagsägaren agerar och om de anlitar 

en revisor.  

 

H1:A Företagsägare som inte anlitar en revisor agerar mindre rationellt än företagsägare 

som anlitar en revisor. 

 

4.2 Kreditvärdighet och kreditgivning 

Lån från banker är den vanligaste externa finansieringskällan för svenska småbolag (Bruns 

& Fletcher, 2008, s. 171). Ungefär hälften av alla nyetablerade företag är beroende av lån 

från banker för att bedriva sin verksamhet (Bruns & Fletcher, 2008, s. 171). När 

företagsägare till små företag ska ansöka om lån är det viktigt att de förstår vad som 

påverkar deras lånevillkor för att öka chansen att få låna pengar och minska 

lånekostnaderna (Bruns & Fletcher, 2008, s. 171). I denna del tar vi upp några av viktigaste 

faktorerna som påverkar företags chans att låna pengar för att undersöka om företagsägare 

kan värdera vad som påverkar lånevillkoren och därmed kunna agera rationellt.  

4.2.1 Kreditrating 

Innan en bank beviljar kredit till ett företag kommer de genomföra en kreditutvärdering 

med syfte att utvärdera bolagets finansiella ställning och ta reda på om företaget kan 

återbetala sina skulder. Kreditbetyget är också ett mått på hur mycket banken är villig att 

låna ut till kunden. I figur 3 nedan beskrivs hur en kreditutvärdering går till. Den börjar 

med att kunden går till banken och begär att få ett lån. Banken börjar kreditutvärderingen 

med att undersöka olika nyckeltal som skuldsättning, likviditet och hur lönsamt bolaget är. 

Banken tar också hänsyn till ett antal kvalitativa egenskaper som hur ledningen sköter sig, 

företagets konkurrenskraft och marknadsläget. Med hjälp av olika statistiska modeller 

räknar sedan banken ut bolagets kreditbetyg eller kreditrating. (Europeiska kommissionen, 

2007, p. 12) Kreditinstitut och banker regleras av ett antal lagar. Enligt lagen bank och 

finansieringsrörelser (SFS 2004:297) måste banken genomföra en kreditprövning innan 

lånet beviljas.  
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Figur 3 - Hur låntagare kreditvärderas 

(Europeiska kommissionen, 2007, p. 12) 

 

Det finns olika sätt att benämna ett företags kreditrating. De flesta banker eller kreditinstitut 

brukar ge ett bolag som de anser utgör en låg risk med en rating på AAA eller 1. Bolag med 

en rating på 5 eller C anses av banken eller kreditinstitutet utgöra en mycket hög risk och 

ses som konkursmässiga. 
  
Lennox och Pittman (2011, s. 1675) genomförde en studie i Storbritannien där de 

undersökte om det förekommer skillnader mellan reviderade och icke reviderade företags 

kreditbetyg. Syftet med studien var att undersöka om det finns en skillnad i kreditbetyg 

mellan bolag som valt bort revisor och bolag som valt att behålla revisorn efter en 

lagändring som innebar en stor andel av onoterade aktiebolag kunde välja bort revision. 

Resultatet av studien visade att bolag som haft kvar sin revisor efter lagändringen fick en 

signifikant högre kreditrating än bolag som valt bort revision. 

4.2.2 Företagens risknivå och säkerheter 

Företagens risknivå och säkerheter har också en stor betydelse för om banken kommer 

bevilja ett lån eller ej. En säkerhet som företaget lämnar kan exempelvis vara en fastighet 

eller att någon person är beredd att ta över lånet om inte företaget kan betala skulderna. Om 

företaget har säkerheter som kan garantera lånet kommer bankerna inte att ta företagets risk 

i beaktande i lika stor utsträckning när de beviljar en kredit (se figur 4). Om företaget har få 

säkerheter som garanterar lånet kommer företagets risknivå bestämma bankens sannolikhet 

att bevilja ett lån. (Bruns, 2004, s. 70) Säkerheter är inte bara en försäkran för banken utan 

indikerar också ett stort engagemang hos företagsägaren att denna är villig att offra sina 

tillgångar för att få låna kapital (Berry et al., 1993, s. 144). Bankerna sätter räntenivåerna 

efter risknivå, ett företag med låg risk får låg ränta och företag med hög risk får en hög 

ränta. Företag som är beroende av extern finansiering men som kan säkra upp skulden med 

sina tillgångar använder revision i mindre utsträckning än företag som inte kan lämna 

säkerheter (Seow, 2001, s. 71) 
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Figur 4 - Företagets risknivå 

(Översatt modell efter, Bruns, 2004, s. 70) 

 

4.2.3 Långivare och reviderade årsredovisningar. 

Enligt Berry et al. (1993, s. 136) påverkas bankerna i stor utsträckning av en reviderad 

årsredovisning när de beslutar om de ska bevilja kredit. Författarna visade att banker 

föredrar reviderade årsredovisningar gentemot oreviderade och anser att reviderade 

årsredovisningar ökar företagets tillförlitlighet. I studien framkom det att kvalitén på små 

bolags finansiella information ofta är låg och att företag med en reviderad årsredovisning 

har lättare att få tag på krediter än bolag som saknar extern granskning av räkenskaperna. 

(Berry et al., 1993, s. 135). Gómez-Guillamón (2003, s. 556) kommer i sin undersökning 

fram till att en ren revisionsberättelse påverkar långivarens beslut om företaget får låna 

pengar. Företaget som lämnar en ren revisionsberättelse har större chans att få låna pengar 

(Gómez-Guillamón, 2003, s. 556). 
 

Hypotesförklaring 
Vi har kunnat visa att banken tar hänsyn till företagets kreditbetyg, lämnade säkerheter, 

samt om årsredovisningen är reviderad när ett företag ansöker om en kredit. Vi vill med 

denna hypotes undersöka vilken eller vilka av dessa faktorer som företagarna anser att 

bankerna tar störst eller lika stor hänsyn till när de lämnar en kredit. För att företagsägare 

ska kunna ta ett rationellt beslut är det viktigt att denne kan värdera olika faktorer vid en 

lånesituation och inse dess betydelse. Vi kommer låta respondenterna rangordna vilka 

faktorer som de anser påverkar bankerna mest vid kreditgivning.  
 

H2:0 Företagsägarna anser att det inte råder någon skillnad mellan kreditvärdighet, 

säkerheter och reviderad årsredovisning vid en kreditansökan. 

 

H2:A Företagsägarna anser att det råder skillnad mellan kreditvärdighet, säkerheter och 

reviderade årsredovisningar vid en kreditansökan. 
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4.3 Nyckeltal och lönsamhet 

4.3.1 Skuldsättning 

Företag med hög skuldsättningsgrad har incitament till revision om långivare baserar deras 

beslut och bedömning på finansiell information från företaget (Tauringana & Clarke, 2000, 

s. 162). Långivaren riskerar finansiella förluster om låntagaren inte kan betala tillbaka 

skulden och därför är det sannolikt att de begär revision av företaget för att kunna lita på 

dem (Tauringana & Clarke, 2000, s. 162). Även Berry et al. (1993, s. 146) visade i sin 

studie att företagens skuldsättningsgrad är ett finansiellt mått som påverkar bankerna i stor 

utsträckning vid kreditgivning. Långivaren har inte rätt att själva analysera företagets 

transaktioner och bokföring därför är revisionen den bästa försäkran som de kan få 

(Tauringana & Clarke, 2000, s. 162). Företag som är i behov av extern finansiering är 

beroende av att förnya sina lån och en revision underlättar detta även om företaget har 

finansiella problem. Revisionen försäkrar långivaren att företaget är solvent trots eventuella 

kassaflödesproblem (Tauringana & Clarke, 2000, s. 163). Det är främst ägarstruktur och 

skuldsättning som inverkar på efterfrågan på revision medan företagets storlek och 

likviditet har mindre betydelse (Tauringana & Clarke, 2000, s. 165-166). Enligt Carey et al. 

(2000, s. 49) finns det en positiv korrelation mellan efterfrågan på extern revision och 

skuldsättning i små familjeägda företag. Även Chow (1982, s. 287) menar att efterfrågan på 

revision ökar om företagets kapital till stora delar består av skulder. Det här betyder att om 

skuldsättningen är hög kommer företaget efterfråga revision i högre omfattning än om 

skuldsättningen varit låg. Tvärtemot detta menar Seow (2001, s. 74) att skuldsättningen i ett 

företag inte har något samband med efterfrågan på revision men att företag som vill låna 

pengar kan bli tvingade att lämna in reviderade årsredovisningar till långivaren.  
 

Hypotesförklaring 

Genom att undersöka och jämföra företagens skuldsättningsgrad kan vi se om reviderade 

företag lånar pengar mer än oreviderade. Eftersom en reviderad årsredovisning är mer 

tillförlitlig och ökar värdet på företagets finansiella information är det rimligt att företag 

som är i behov av extern finansiering också lämnar en reviderad årsredovisning till 

långivaren. Om det skulle visa sig att reviderade företag lånar mer pengar kan det vara en 

indikator på att oreviderade företag som är i behov av extern kapital inte alltid agerar 

rationellt när de beslutar om de ska använda en revisor eller inte. En annan möjlig 

förklaring kan vara att eftersom oreviderade företag bör få högre kostnader för externt 

kapital kan det betyda att de inte har råd att låna lika mycket som ett reviderat bolag.  
 

H3:0 Det råder ingen skillnad i skuldsättningsgrad mellan reviderade och oreviderade 

bolag. 
 

H3:A Oreviderade bolag är mindre skuldsatta än reviderade bolag. 

4.3.3 Lönsamhet 

Lönsamhet är ett av de viktigaste nyckeltalen som en långivare fokuserar på vid beslut om 

ett företag ska få låna pengar (Hansson et al., 2006, s. 14). Dels för att det visar om 

företaget kan betala tillbaka skulden men även för att många små företag ofta är 

underkapitaliserade. Ett lån sträcker sig ofta över lång tid vilket innebär att långivaren 

måste analysera mer än bara likviditeten som är den aktuella betalningsförmågan utan 
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måste även analysera lönsamheten som är en mer långsiktig bedömning (Hansson et al., 

2006, s. 14). Lönsamheten får extra stor betydelse om företaget har en hög 

skuldsättningsgrad eller om de inte kan lämna några säkerheter (Berry et al., 1993, s. 146). 

Ping et al. (2011, s. 137) undersökte bland annat om bolag som efterfrågar rådgivning från 

revisorn är lönsammare än bolag som inte efterfrågar någon rådgivning. Resultatet av 

studien visade att bolag som efterfrågar rådgivning har en något högre lönsamhet. Genom 

att anlita en revisor och använda sig utav dennes expertis kan företaget bli mer effektivt 

vilket ökar lönsamheten i längden (Chow, 1982, s. 277). Många revisionsbyråer påstår att 

bolag som anlitar en revisor kan få högre lönsamhet. Revisionsbyråerna säger också att 

företagen kan utvecklas vilket kan kopplas mot lönsamhet. Nedan finns citat från olika 

revisionsbyråer där de berättar vad en revision kan innebära för företaget. 
 

”Revisorn identifierar om det finns problem i verksamheten men ger också förslag till 

möjliga förbättringar. Därför blir också revisionen ett viktigt verktyg för att utveckla 

verksamheten – till exempel för att höja kvaliteten eller öka lönsamheten. (PWC, 2014)” 

 

”Vi är nöjda först när vår revision bidrar till att utveckla ditt företags affärer. (KPMG, 

2014)” 

 

”Genom kunskap om ditt företag och din bransch kan vi bidra till verksamhetens 

utveckling. (EY, 2014)” 
 

Hypotesförklaring 

Vi har visat att bankerna tar företagens lönsamhet i stor beaktning när de ansöker om kredit 

vilket i sin tur kan påverka bolagens lånevillkor och kostnader. Vi har också visat att 

revisionsbranschen själva påstår att reviderade företag kan få högre lönsamhet därför vill vi 

undersöka om påståendet stämmer. En företagsägare som beter sig rationellt kommer ta det 

mest ekonomiskt fördelaktiga beslutet vilket innebär att de borde ta lönsamhet i beaktande. 

Om det visar sig att oreviderade företag är mindre lönsamma kan det vara en indikator på 

att bolagen inte alltid beter sig rationellt vid valet om de ska anlita en revisor eller inte. Det 

kan även vara så att företagare som anlitar en revisor agerar mer rationellt och därmed tar 

de bättre beslut i andra frågor som gäller företagets verksamhet. Vilket gör att de har högre 

lönsamhet också. 
 

H4:0 Det råder ingen skillnad i lönsamhet mellan reviderade och oreviderade bolag 

 

H4:A Oreviderade bolag har sämre lönsamhet än reviderade bolag. 
 

4.4 Agentteori och informationsasymmetri 

4.4.1 Agentteori 

Grunden till agentteorin är ett kontraktsförhållande mellan en eller flera parter (principal) 

och en annan part (agent) som utför en tjänst åt dem som innehåller någon form av 

beslutsfattande (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Om båda parterna har olika mål och vill 

maximera sin nytta finns det en risk att agenten inte agerar enligt principalens önskemål 

(Eilifsen et al., 2013, s. 6). Om så är fallet måste agenten kompenseras för att agera på ett 
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visst sätt (Jensen & Meckling, 1976, s. 308). Enligt agentteorin är företagets styrelse 

ansvarig för att övervaka företagsledningen åt aktieägarna så att de agerar i deras intresse 

och minska agentkostnaderna (Hillman & Dalziel, 2003, s. 384). I små företag är ofta 

företagsledning och ägare samma personer vilket gör att agentproblemet är mindre än i 

större företag (Langli & Svanström, 2013, s. 5). Det kan dock uppstå agentproblem med 

andra organisationer som har intresse i företaget som kräver någon form av kontroll av 

verksamheten som till exempel en långivare (Langli & Svanström, 2013, s. 5). Revisorn 

kan fungera som en länk mellan principalen och agenten med huvudsyftet att granska 

företagens räkenskaper (Hope et al., 2012, s. 502). Genom att anlita någon som granskar 

räkenskaperna kan principalen kontrollera om agenten handlar i principalens intresse och 

att de följer lagar o regler (Hope et al., 2012, s. 502).  
 

Agentteorin kan användas för att förklara agentproblemet mellan företag och långivare 

samt varför långivare kan kräva kompensation från oreviderade företag för att minska 

risken vid en låneprocess (Healy & Palepu, 2001, s. 406). Vid en låneprocess kan 

”agentproblemet” uppstå på grund av att långivaren oftast inte planerar att ta en aktiv roll i 

företaget men de vill ändå veta att företaget sköts så att de kan få tillbaka lånet (Healy & 

Palepu, 2001, s. 409). Langli & Svanström (2013, s. 5) menar att stora finansiärer i 

företaget ofta har en bra insyn i små företags finansiella information även utan revision men 

det kan ändå uppstå agentproblem mellan ägare och långivare och skatteverket. Vid en 

vanlig marknadssituation där två parter ska ingå en affärsöverenskommelse och har 

fullständig information om varandra och strävar efter samma mål existerar inget 

agentproblem. Om långivaren inte bryr sig om vad företaget gör med pengarna de lånar ut 

finns det inget agentproblem men långivaren vill ofta veta vad de utlånade pengarna ska 

investeras i.  
 

Banker och andra liknande långivare lånar hellre ut pengar till företag med låg risk och som 

de är säkra på att de kan betala tillbaka lånet i framtiden. För att minska risken vill 

långivaren veta vad det utlånade kapitalet ska gå till så att de kan värdera risken av 

projektet och om företaget ska få låna pengar. När långivaren har lånat ut pengar är det upp 

till företaget att använda dem på ett sätt som är acceptabelt för långivaren. Om företaget 

inte gör det och agerar enligt egna självuppfyllande mål till exempel genom att investera i 

riskfyllda projekt så finns det en risk att de inte kan betala tillbaka pengarna i framtiden. 

Om långivaren anser att det är hög risk att låna ut pengar till företaget kan det innebära att 

de får sämre lånevillkor i form av hög ränta, inte få låna så mycket pengar de behöver eller 

i inte få låna några pengar alls. (Healy & Palepu, 2001, s. 409) 
  
Det finns även ett samband mellan ägarstruktur och agentkostnader. Om det finns en 

separation mellan företagsägare och kontrollen av företaget kommer det även att finnas 

agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976, s. 309). Om företaget ägs till 100 procent av en 

person kommer det inte att existera några agentkostnader men dessa ökar successivt desto 

mindre kontroll över bolaget den enskilde ägaren har och desto fler ägare som företaget har 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 312-313). Större företag tenderar att ha agentproblem i större 

utsträckning än små företag eftersom de flesta aktieägare i stora företag inte är en del av 

den dagliga verksamheten. Därför har de svårare att kontrollera om vd och ledning sköter 

sina arbetsuppgifter. Små företag är ofta familjeägda eller så har de få ägare vilket gör att 

behovet av revision är liten i dessa företag (Carey et al., 2000, s. 37). Agentproblemet kan 
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dock uppstå i små företag mellan majoritets- och minoritetsägare (Langli & Svanström, 

2013, s. 5). När ledning och ägare inte skiljer sig åt är ofta agentkostnaderna låga och 

risken för “moral hazard” eller moralisk risk liten (Seow, 2001, s. 62). 
  
Moralisk risk är risken att den ena parten bryter mot kontraktet för att själv kunna dra nytta 

av det (Bruns, 2004, s. 38). I en studie av Bruns (2004, s. 40) diskuteras moralisk risk 

mellan långivare och låntagare. Exempelvis kan låntagaren betala ut höga bonusar till sig 

själv eller ger sig själv andra förmåner. Kontraktet bryts oftast genom att låntagaren drar 

nytta av informationsasymmetrin då det kan vara svårt för långivaren att veta hur pengarna 

används i företaget. Om lånekostnaderna är höga ökar risken att moralisk risk uppstår och 

det beror på att låntagare tenderar att öka sin riskbenägenhet om priset på krediter är höga 

Bruns, 2004, s. 40). Ett sätt att undvika eller upptäcka moralisk risk och 

informationsasymmetri är att företag väljer att anlita en revisor eller någon annan som 

granskar räkenskaperna. Det är dock svårt att helt undvika moralisk risk och 

informationsasymmetri eftersom att revisorn bara granskar räkenskaperna en gång per år. 

Det finns dock ett annat sätt att undvika problematiken och det är att låta banken bli 

delägare i företaget för då får banken tillgång till fler verktyg för att kontrollera företagets 

räkenskaper men i Sverige får dock inte bankerna bli delägare i bolaget.  

4.4.2 Informationsasymmetri 

För att företagsägare ska kunna bedriva företagets verksamhet krävs ofta extern 

finansiering och studier har visat att dagens företag är i stort behov av extern finansiering 

(Bruns & Fletcher, 2008, s. 171). En grundförutsättning för att företaget ska få hjälp med 

den externa finansieringen är att långivaren känner sig trygg med att någon gång i 

framtiden få tillbaka pengarna. Hur långivaren bedömer detta beror på dels på vilken risk 

som finns i och med utlåningen men det beror också på informationsasymmetri. Den kan 

uppstå på grund av att en part har mer information än en annan part, exempelvis besitter 

ägare mer information om företaget än investeraren eller banken. (Healy & Palepu, 2001, s. 

407). I större publika företag med många aktieinnehavare har denna teori en stor betydelse 

och reglerar förhållandet mellan ägare (principalen) och företagsledning (agenten). Berry et 

al (1993, s. 351) menar att informationsasymmetriproblemet är av större betydelse för små 

företag än för stora publika företag eftersom små företag lånar pengar av banker medan 

större bolag använder sig av den publika lånemarknaden.  
  
Det finns flera olika lösningar på informationsasymmetriproblemet och ett alternativ för att 

lösa den kan vara ett avtal mellan parterna som innebär att företaget delar med sig av 

information till motparten (Healy & Palepu, 2004, s. 407-408). Även regelverk som tvingar 

företag att dela med sig av viss information kan motverka problemet (Healy & Palepu, 

2004, s. 407-408). Collis (2004, s. 89) menar att informationsasymmetri är en av 

grundstenarna till efterfrågan på revision. Healy & Palepu (2004, s. 408) har i sin forskning 

kommit fram till att informationsasymmetri är en av orsakerna till varför andra finansiella 

tjänster som analyser och kreditutvärdering efterfrågas. En av anledningarna till varför 

revision och andra tjänster efterfrågas är för att parterna vill försäkra sig om att de får 

korrekt information om företaget. Informationsasymmetri kan därmed ses som en indirekt 

förklaring till varför lånevillkoren kan vara olika för reviderade och oreviderade företag. 

Studier har visat att reviderade företag åtnjuter en lägre ränta än oreviderade företag. 

Blackwell et al (1998, s. 61) genomförde en studie som visade att reviderade företag får i 
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genomsnitt 0,25 procent lägre ränta än oreviderade företag. Räntebesparingen motsvarade 

enligt studien cirka 28 till 42 procent av revisionsavgiften för små aktiebolag (Blackwell et 

al., 1998, s. 68). Idag anses Blackwells studie inaktuell då den bygger på data från 1988 och 

Blackwell använde data från endast en delstat i (Blackwell et al., 1998, s. 61). Kim et al., 

(2011, s. 612) har gjort en liknande studie i Sydkorea och studien visade också att 

reviderade små företag får lägre räntor är icke reviderade bolag. Kim et al (2011) kom fram 

till att bolagen som valt att använda en revisor får mellan 0,56 – 1,24 procents lägre ränta 

(Kim et al., 2011, s. 612).  
  
I figur 5 nedan finns en modell som förklarar hur informationsasymmetri kan uppstå. Det 

beror kortfattat på att det oftast inte finns en direkt koppling mellan hushållen/banken och 

företaget. Informationen passerar genom olika mellanhänder innan den når 

hushållen/banken. Problemet kan lösas genom att anlita en revisor som har en direkt 

kontakt med företagen och kan granska räkenskaperna. 

 
Figur 5 - Informationsasymmetri 

(Egen tolkning efter, Healy & Palepu, 2004, s. 408) 

4.4.3 Snedvridet urval (Adverse selection) 

Om det råder asymmetrisk information mellan kreditgivaren och kredittagaren finns det en 

risk att kreditgivaren har gjort ett snedvridet urval vid skapandet av lånevillkoren. Rent 

praktisk kan ett snedvridet urval uppstå om företaget som vill låna pengar väljer att hålla 

inne med viktig information när de förhandlar med banken. Banken kan då få svårt att 

urskilja om det är en hög- eller lågrisk kund vilket kan innebära att banken väljer att bevilja 

lån till ett högriskprojekt i tron av att det är ett lågriskprojekt. (Bruns & Fletcher, 2008, s. 

6).  

 

Vidare visade Bruns & Fletcher (2008, s. 16) i sin forskning att banker föredrar kunder som 

de anser utgör en låg risk samtidigt som låntagare tenderar att ansöka om krediter i högre 
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omfattning vid högriskprojekt. Anledning är att företagen vill flytta över riskerna till en 

annan part. Om projektet misslyckas och företaget går i konkurs kommer kreditgivaren ta 

den största förlusten. Blir projektet lyckat är det banken och företaget som delar på vinsten 

där banken får ta del av vinsten i form av räntor. Bruns (2004, s. 38) visade att företag har 

en större benägenhet att finansiera lågriskprojekt med eget kapital. Det beror på att om 

projektet lyckas kommer företagen få behålla hela vinsten själva. 
 

Snedvridna urval kan också uppstå genom bankens räntesättning. En kund som har en hög 

riskbenägenhet tenderar att ansöka om krediter från långivare med högre priser och företag 

som vill finansiera ett lågriskprojekt tenderar att ansöka om krediter från banker med låga 

priser eller finansiera projektet med eget kapital. Det finns också risk för att kunder som 

betalar höga priser för krediter tenderar att öka sin riskbenägenhet. Anledningen är att de 

vill erhålla en avkastning som är högre än kostnaden för lånet. (Bruns, 2004, s. 39-40) 
 

Företag föredrar att finansiera sin verksamhet med internt kapital från aktieägare eller från 

familj, vänner eller samarbetspartners (Bruns & Fletcher, 2008, s. 172). Dels för att tillgång 

på kapital från dessa kommer till lägre informationskostnad än kapital från banker men det 

är även en mindre risk för ett snedvridet urval (Bruns & Fletcher, 2008, s. 172). Detta 

kapital är dock inte tillräckligt för att företaget ska investera och växa därför behöver de 

även kapital från andra långivare och informationskostnaden blir högre och risken för 

adverse selection ökar (Bruns & Fletcher, 2008, s. 172).  
 

Hypotesförklaring 

Agentteorin förklarar förhållandet mellan företag och långivare och 

informationsasymmetrin är en indirekt orsak till varför räntekostnader kan vara olika för 

reviderade och oreviderade företag. En annan anledning till varför vi vill undersöka 

räntekostnader är att det inte finns några svenska kvantitativa studier på området. En 

företagare som beter sig rationellt vill alltid ta det mest ekonomiskt fördelaktiga beslutet. 

Om det visar sig att oreviderade företag har högre lånekostnader kan det vara en indikator 

på att ägare i det oreviderade företaget inte alltid beter sig rationellt. Det här gäller särskilt 

om det oreviderade företaget har höga externa skulder till kreditinstitut.  
 

H5:0 Det råder ingen skillnad i genomsnittlig ränta mellan reviderade och oreviderade 

bolag. 

 

H5:A: Oreviderade bolag har högre genomsnittlig ränta på sina skulder till externa 

långivare än reviderade bolag. 
 

4.5 Företagets behov av resurser 

4.5.1 Resursberoendeteorin 

Pfeffer & Salancik lade grunden till resursberoendeteorin och interorganisatoriska 

beroendeförhållanden mellan organisationer. Resursberoendeteorin beskriver hur ett företag 

överlever genom att vara effektiv och deras förmåga att skaffa och behålla resurser (Pfeffer 

& Salancik, 2003, s. 2). För att företaget ska vara konkurrenskraftigt och skapa fördelar 

gentemot sina konkurrenter är det viktigt att de fattar strategiskt viktiga beslut samt har en 
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bra intern kontroll (Bennett & Robson, 2003, s. 797). Många små företag saknar ofta 

kompetens eller resurser för att fatta strategiskt viktiga beslut och därför kan de tvingas 

välja om de ska köpa kompetensen externt eller försöka fatta besluten själva. Genom extern 

rådgivning från exempelvis en revisor eller redovisningskonsult kan de få hjälp att fatta 

besluten vilket i sin tur kan skapa fördelar inom sin bransch och öka effektiviteten (Bennett 

& Robson, 2003, s. 797). Effektiviteten i ett företag beskrivs som förmågan att skapa 

positiva resultat och agera så att externa aktörer blir tillfredsställda (Pfeffer & Salancik, 

2003, s. 11).  
 

Företaget har flera externa aktörer men en utav de viktigaste är långivaren eftersom denne 

ser till så att företaget kan bedriva sin verksamhet. Långivaren kan ses som en strategisk 

intressent som kan påverka företaget att agera på ett visst sätt för att deras intresse ska 

tillfredsställas (Frooman, 1999, s. 102). Eftersom långivaren inte har direkt insyn i företaget 

kan det skapas agentproblem där det kan behövas en tredje part som ser till att företagets 

finansiella information stämmer (Healy & Palepu, 2001, s. 406). För att minska 

agentproblemet mellan företaget och långivaren är en av uppgifterna för styrelsen och 

företagsägare att förse företaget med resurser. Detta kan vara i form av humankapital eller 

genom samarbeten med andra organisationer som till exempel en revisionsbyrå (Hillman & 

Dalziel, 2003, s. 385). Även företagets leverantörer och kunder är intresserade av den 

ekonomiska informationen men om företaget använder sig av revision eller ej anses vara av 

mindre betydelse för dem (Justitiedepartementet, 2010, s. 102). Enligt Hillman et al (2009, 

s. 1404) karaktäriseras ett företag som en öppen organisation och påverkas av oförutsedda 

händelser i omgivningen. Omgivningen inkluderar alla externa faktorer som påverkar 

företagets agerande, men vissa faktorer och händelser är viktigare än andra (Pfeffer & 

Salancik, 2003, s. 12). Att revisionsplikten avskaffades år 2010 kan definieras som en 

händelse med stor påverkan på företag och dess omgivning men det skapade även nya 

möjligheter. 
 

Alla företag är beroende av andra organisationer för att överleva och förhållandet till dessa 

påverkar hur företaget agerar (Hillman et al., 2009, s. 1404-1405). Resursberoendeteorin 

förklarar varför tidigare självständiga organisationer ingår i interorganisatoriska 

samarbeten. Ett interorganisatoriskt samarbete kan beskrivas som samarbeten mellan olika 

organisationer och används ofta som förklaring till varför exempelvis allianser, joint 

venture, sammanslagningar och förvärv uppstår vilket också kan öka företagens beroende 

till andra. Ett interorganisatoriskt samarbete kan också vara en förklaring till varför vissa 

företag väljer att använda en revisor som i det här fallet är en form av samarbete mellan 

företaget och revisionsbyrån (Drees & Heugens, 2013, s. 1667). Företaget kontaktar 

revisionsbyrån för att ingå ett samarbete där revisorn utför vissa tjänster åt företaget. 

Omgivningen ger företaget möjlighet att skaffa viktiga resurser som behövs i företaget och 

dessa definieras som något som företaget inte skulle klara sig utan för att fungera 

(Nienhüser, 2008, s. 12). En resurs kan anses viktig även fast den inte utgör en stor del av 

den totala kostnaden i företaget om den är vital för att företaget ska fungera (Nienhüser, 

2008, s. 12).  
 

En revisor och en redovisningskonsult kan ses som en extern resurs om företaget är 

beroende av deras tjänster och kompetenser. En anledning för ett företag att anlita externa 

resurser är det kan saknas humankapital i företaget eftersom ägare och personalen kan 
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sakna relevant utbildning (Svanström, 2013, s. 5). För att redovisningen ska bli korrekt 

krävs det att ägare i små företag har kunskap inom redovisning men det är högst osannolikt 

att ägare sitter inne med denna kunskap eller har motivation att lära sig (Allee & Yohn, 

2009, s. 4). Därför är det troligt att små företag som saknar relevant utbildning inom 

redovisning anställer en redovisningskonsult (Allee & Yohn, 2009, s. 4). Även Seow (2001, 

s. 71) kom fram till att företag som kan upprätta årsredovisningen internt inom företaget är 

mindre beroende av revisorn men att de flesta små företag inte anställer en person som är 

kvalificerad till detta på grund av begränsad verksamhet. Det här blir extra tydligt i små 

svenska företag eftersom ett litet företag som inte använder en revisor maximalt får anställa 

tre personer (SFS 2005:551). Det gör att det blir en hög sannolikhet att det saknas relevanta 

kunskaper i företaget beträffande redovisning och revision. Dels för att många små företag 

inte har råd att anställa personer som är specialiserade inom detta (Svanström, 2013, s. 5).  
 

Företagets beroende av de viktiga resurserna kommer påverka hur företaget agerar och kan 

variera beroende på situation (Nienhüser, 2008, s. 10-11). Agerandet påverkas av 

osäkerheter i omgivningen som till största del beror på hur beroende företaget är av externa 

resurser (Nienhüser, 2008, s. 12). Omgivningen och externa förhållanden är under ständig 

förändring vilket skapar osäkerheter (Pfeffer & Salancik, 2003, s. 3). Enligt Nienhüser 

(2008, s. 13) är det den som kontrollerar resursen som har makt över de aktörer som 

behöver resursen. När det existerar osäkerhet och företaget är beroende av resursen 

kommer företaget vara tvingade till att vidta åtgärder för att minska osäkerheten 

(Nienhüser, 2008, s. 12). En långivare kan ses som en resurs om de har makt över företaget 

och tillhandahåller pengar för att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet. Företaget 

tvingas därför till att vidta åtgärder för att få låna pengar och det kan vara i form av att 

anlita en revisor eller redovisningskonsult som ökar tillförlitligheten på den finansiella 

informationen. Företag som inte är beroende av extern finansiering kan ändå dra nytta av en 

revisor eller redovisningskonsult. Då denne kan höja kompetensen i företaget och utför 

tjänster som företaget inte klarar av själva.  

4.5.2 Köper oreviderade bolag fler konsulttimmar? 

Ett av studiens delsyften är att ta reda på om oreviderade företag köper mer rådgivning och 

hjälp med bokföringen än reviderade bolag. Detta är kopplat till vilka resurser företaget 

behöver för att kunna bedriva verksamheten. Enligt en rapport från FAR som publicerades 

2007 kommer bolag som väljer att avstå revision köpa fler konsulttimmar efter att 

revisionsplikten avskaffades (FAR, 2007, s. 37-38). Collis (2010, s. 218) visade i sin studie 

att företag som väljer att avstå revision fick höjda kostnader för bokföring och upprättandet 

av boksluten eftersom de blev tvungna att anlita professionell hjälp. I studien framkom det 

också att andra organisationer exempelvis banken kan kräva att den finansiella 

informationen i företaget kontrolleras eller upprättas av en tredje part vilket i sin tur kan 

öka företagens kostnader (Collis, 2010, s. 218). En stor del av de undersökta företagen som 

valt bort revision använder sig av en tredje part för att upprätta den finansiella 

informationen. I reviderade bolag visade studien att det inte är ovanligt att revisorn sköter 

denna del (Collis, 2010, s. 218). I Sverige får inte samma revisor upprätta redovisningen för 

att sedan granska den utan har en mer rådgivande roll i den löpande redovisningen (SFS 

2005:551). 
  
Att en specialist upprättar och kontrollerar den finansiella informationen anses allt viktigare 
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i dagens samhälle med komplexa affärshändelser och redovisningsstandarder (Tabone & 

Baldacchino, 2003, s. 392). Det är större chans för ett företag att få fördelaktiga lån om den 

finansiella informationen har upprättats av en revisor eller redovisningskonsult (Strawser, 

1994, s. 553). Om samma person även genomför en revision blir sannolikheten ännu högre 

till fördelaktiga lånevillkor (Strawser, 1994, s. 553). Många av bolagen som väljer bort 

revision kommer lägga delar av den sparade kostnaden på att anlita en redovisningskonsult 

som hjälper till med bokföringen eller någon annan typ av granskningstjänst eller 

rådgivning. Det kan vara i form av en auktoriserad redovisningskonsult eller en kvalificerad 

revisor (Justitiedepartementet, 2010, s. 99). En undersökning i Danmark visade att ungefär 

40 procent av de bolag som valt bort revision valde att anlita en konsult för redovisnings- 

eller granskningstjänster. Enligt propositionen inför lagändringen om revisionsplikt i 

Sverige skulle revisionspliktens avskaffande förändra marknaden för konsulttjänster med 

högre konkurrens och lägre priser (Justitiedepartementet, 2010, s. 99).  
 

Hypotesförklaring 

En redovisningskonsult kan ses som en extern resurs i företaget och som vi tidigare nämnt 

är företagen beroende av externa resurser. Externa resurser kostar företagen pengar och vi 

har visat att oreviderade företag med stor sannolikhet kommer köpa fler konsulttimmar än 

reviderade bolag. Genom att undersöka om oreviderade företag köper fler konsulttimmar än 

reviderade bolag kan det ge oss en del förklaring till om företagsägare tar ett rationellt 

beslut med att inte anlita en revisor. Ett delsyfte med denna hypotes är att ta reda på hur 

många fler eller färre konsulttimmar inom redovisning som oreviderade bolag köper samt 

om kostnaden för konsultationen skiljer sig mellan grupperna.  
 

H6:0 Genomsnittliga antalet köpta konsulttimmar är lika mellan oreviderade och 

reviderade bolag. 

  

H6:A Oreviderade bolag köper fler konsulttimmar än reviderade bolag. 
 

Hypotesförklaring 

Vi vill genom följande hypotes undersöka om den utbildningsnivån i redovisning inom 

företaget skiljer sig mellan företag som köper och företag som inte köper konsult- och 

granskningstjänster. En anledning till varför vi vill undersöka utbildningsnivå är att högt 

utbildade personer tendera att vara mer rationella än personer med en låg utbildning 

(Moshman 1990, s. 359). Det har i tidigare studier (Svanström, 2013, s. 5; Allee & Yohn, 

2009, s. 4; Seow, 2001, s. 71) visats att det finns ett samband mellan utbildning och 

relevant kompetens inom redovisning i företaget och efterfrågan på redovisningskonsulter 

och revision.  
 

H7:0 Det finns inget samband mellan kompetens inom redovisning och köp av konsult- 

eller granskningstjänster. 

 

H7:A Företag som inte köper konsult- eller granskningstjänster har högre kompetens inom 

redovisning i företaget. 
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4.6 Kontrollvariabler 

4.6.1 Bransch 

För att undersöka om företagsägare tar ett ekonomiskt rationellt beslut måste även 

branschen företaget är verksam i tas i beaktande. Enligt Chow (1982, s. 277) påverkas valet 

av revision av vilken bransch som företaget är verksam i samt dess specifika karaktär. Om 

företaget har komplexa transaktioner ökar kostnaderna för revision och efterfrågan kommer 

minska (Chow, 1982, s. 277). I branscher med hög konkurrens där företag inte vill delge 

sina konkurrenter med specifik företagsinformation kommer efterfrågan på revision vara 

låg (Chow, 1982, s. 277). Även Bennett & Robson (2003, s. 808) menar att behovet av 

extern rådgivning i företag varierar mellan olika branscher. För att kontrollera om revision 

används i högre utsträckning i någon bransch har vi valt att göra en branschanalys. Bransch 

används som kontrollvariabel för att få en överblick om skillnader mellan oreviderade och 

reviderade företag egentligen beror på vilken bransch som företaget är verksam i och dess 

specifika karaktär.  

4.6.2 Omsättning (företagets storlek) 

Enligt (Collis, 2003, s. 7) ökar behovet av extern finansiering med företagets omsättning. 

Nyttan av revision ökar också i förhållande till omsättningen i företaget dels för att större 

företag troligare har externa aktieägare eller aktieägare utanför familjen som inte har direkt 

insyn i företagets verksamhet (Collis, 2003, s. 8). Enligt Collis (2003, s. 13) finns det även 

en brytpunkt i företagets omsättning där nyttan är lika stor som kostnaden och när 

omsättningen överstiger brytpunkten kommer nyttan vara större än kostnaden. Dock så 

krävs det även andra kvalitativa faktorer förutom företagets storlek för att kunna mäta 

nyttan och kostnaden av revision (Collis, 2003, s. 9). Tidigare undersökningar har även 

visat att företagets storlek har en tydlig påverkan på hur stor omfattning som 

redovisningstjänster efterfrågas (Svanström, 2008, s. 56). 

 

4.7 Sammanfattning av teorikapitel 

Kapitlet inleds med hur företagsägare bör fatta beslut för att agera ekonomiskt rationellt. I 

företag som omfattas av revisionsfrihet kan ägare välja mellan att anlita revisor, 

redovisningskonsult eller inget av alternativen. För att ett ekonomiskt rationellt beslut ska 

tas måste företagsägare värdera nyttan mot kostnaden och alla möjliga alternativ måste 

utvärderas. I nästa del redogörs hur företags kreditvärdighet, säkerheter och revision 

indirekt påverkar lånevillkor och kapitalkostnader. Vi tar även upp vissa nyckeltal och 

företagskaraktär som påverkar företagets behov av revision. 
 

Vidare diskuteras om företagets karaktär och behov av resurser påverkar företagsägarens 

beslut angående valet av revision eller redovisningskonsult. Enligt agentteorin finns det en 

separation mellan företaget och långivaren eftersom långivaren inte har full insyn i den 

dagliga verksamheten. En revisor eller redovisningskonsult agerar som en tredje part vilket 

kan minska agentproblemet och risken för informationsasymmetri. Det kan i sin tur göra att 

företagens finansiella information blir mer tillförlitlig. Detta är en indirekt förklaring till 

varför företag utan revision bör få högre kapitalkostnader.  
 

Förutom extern finansiering är företaget även beroende av rätt kompetens för att kunna 
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bedriva verksamheten. Enligt svensk lag är aktiebolag skyldiga att föra löpande bokföring 

och upprätta årsredovisning. För att detta inte ska bli felaktigt krävs det vissa kunskaper 

inom redovisning och små företag saknar ofta denna kompetens. Enligt 

resursberoendeteorin är företag beroende av externa resurser vilket i det här fallet är en 

revisor som även kan ha en rådgivande roll eller en redovisningskonsult. Extern rådgivning 

kan också vara en viktig resurs för att företaget ska kunna skapa konkurrensfördelar inom 

sin bransch och öka effektiviteten. Beroende på företagets behov och karaktär kommer 

företaget att välja det alternativet som har störst nytta och därmed kommer kostnaderna att 

variera för olika företag. 
 

Utifrån företagets behov av resurser ska vi ta reda på om små svenska aktiebolag verkligen 

fått lägre kostnader och om företagsägares beslut angående revision är ekonomiskt 

rationellt. Med hjälp av teorier och tidigare forskning har vi i detta kapitel presentera ett 

antal faktorer som har inverkan på företagens kostnader och vilka faktorer som spelar in när 

ett företag beslutar om de ska välja en revisor. Vi har sedan format ett antal hypoteser som 

vi ämnar testa i en senare del av studien. Det kan finnas andra behov och kostnader som 

kan påverkas än de som tas upp i denna studie men vi har valt att fokusera på de faktorer 

som ansågs viktigast i och med avskaffandet av revisionsplikten i Sverige.  

4.8 Sammanfattning hypoteser 

 

Hypoteser som mäts genom enkät 

H1:0 Det finns inget samband mellan hur rationellt företagsägaren agerar och om de anlitar en 

revisor.  

H1:A Företagsägare som inte anlitar en revisor agerar mindre rationellt än företagsägare som anlitar 

en revisor. 

H2:0 Företagsägarna anser att det inte råder någon skillnad mellan kreditvärdighet, säkerheter och 

reviderad årsredovisning vid en kreditansökan. 

H2:A Företagsägarna anser att det råder skillnad mellan kreditvärdighet, säkerheter och reviderad 

årsredovisning vid en kreditansökan. 

H6:0 Genomsnittliga antalet köpta konsulttimmar är lika mellan oreviderade och reviderade bolag.  

H6:A Oreviderade bolag köper fler konsulttimmar än reviderade bolag. 

H7:0 Det finns inget samband mellan kompetens inom redovisning och köp av konsult- eller 

granskningstjänster. 

H7:A Företag som inte köper konsult- eller granskningstjänster har högre kompetens inom 

redovisning i företaget. 

 

Hypoteser som mäts med hjälp av databas 

H3:0 Det råder ingen skillnad i skuldsättningsgrad mellan reviderade och oreviderade bolag 

H3:A Oreviderade bolag är mindre skuldsatta än reviderade bolag. 

H4:0 Det råder ingen skillnad i lönsamhet mellan reviderade och oreviderade bolag 

H4:A Oreviderade bolag har sämre lönsamhet än reviderade bolag. 

H5:0 Det råder ingen skillnad i genomsnittlig ränta mellan reviderade och oreviderade bolag 

H5:A: Oreviderade bolag har högre genomsnittlig ränta på sina skulder till externa långivare än 

reviderade bolag. 
Tabell 1 - Sammanfattning hypoteser 
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Kapitelöversikt 
 

 

 

I det här kapitlet kommer vi presentera studiens praktiska metod. Vi inleder med att 

definiera vårt urval för att sedan berätta hur vi kommer välja ut vårt stickprov. Vi kommer 

också förklara hur vi tänker samla in data och hur enkäten har utformats. Slutligen 

kommer vi presentera studiens bortfall.  
 

5.1 Undersökningsmetod 

Vår studie ämnar undersöka om företag som valt bort revision har agerat ekonomiskt 

rationellt samt om beslutet att avskaffa revisorn har påverkat företagens kostnader och 

lönsamhet. För att undersöka om företagsägaren tar ett rationellt beslut anser vi att vi 

behöver ett så stort urval som möjligt. Vi kommer därför genomföra studien med en 

kvantitativ metod för att täcka in alla påverkande faktorer. Utifrån tidigare studier som 

finns nämnda i vår teoretiska referensram var vi kunnat konstatera att majoriteten av 

studierna är genomförd med en kvantitativ metod vilket stärker vår egen kvantitativa 

metod. 

5.1.1 Access 

Vi har hittat företagen med hjälp av databasen Business Retriever. Från samma databas har 

vi även ladda ner kontaktinformation till företagen som ska användas för enkätutskicket. 

Anledningen till varför vi valde Business Retriever är att den finns fritt tillgängligt för 

studenter på Umeå universitet och databasen innehåller all data som vi behöver och vi anser 

att materialet är tillförlitligt.  
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5.2 Population och urval 

5.2.1 Urval undersökta företag från databas 

Enligt statistiska centralbyrån (SCB) finns det cirka 356 000 aktiebolag i Sverige (SCB, 

2013). Bland dessa finns det både onoterade och publika aktiebolag och alla är inte 

relevanta för vår undersökning. Vår studie begränsar sig till små onoterade svenska 

aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikt. Vi kommer att studera både bolag som 

använder revisor och bolag som inte använder revisor. Endast bolag som uppfyller kraven 

för revisionsfrihet det vill säga bolag uppfyller minst två av följande kriterier: 

nettoomsättning på mindre än 3 miljoner, max tre anställda och en balansomslutning på 

max 1,5 miljoner kommer inkluderas i vår studie (SFS 2005:551). En sökning i databasen 

Business Retriever med de ovan nämnda kriterierna ger oss en träfflista på cirka 222 000 

bolag. Eftersom urvalet är väldigt stort blir det omöjligt att undersöka alla bolag och vi 

tvingas därför göra ytterligare avgränsningar. Det första vi gjorde var att enbart fokusera på 

aktiva bolag eftersom inaktiva bolag inte är intressanta för vår studie. Det gav oss en 

träfflista på 129 000 bolag vilket fortfarande är väldigt stort. För att ytterligare minska 

träfflistan och vara helt säkra på att bara få med aktiva bolag som skulle kunna vara i behov 

av extern finansiering och konsulttjänster valde vi att endast inkludera bolag som har en 

omsättning på minst 500 000 SEK och max 4 stycken anställda vilket gav oss en träfflista 

på cirka 70 000 bolag. Vi använde 4 stycken anställda som avgränsning eftersom databasen 

hade förinställda alternativ och detta var närmast 3 stycken som är kravet för 

revisionsfrihet. Av dessa bolag är det ungefär 62 800 som inte har en revisor och 7 700 som 

har en revisor. Eftersom databasen endast tillåter användaren att ladda ner 40 000 bolag per 

gång var vi tvungna att importera datamaterialet för bolag utan revisor i två omgångar. När 

vi hade importerat alla bolag i en excel-fil upptäckte vi att vissa bolag hade en negativ 

skuldsättningsgrad. Det beror på att företagets egna kapital är negativt vilket indikerar på 

att bolaget är konkursmässigt eller att det finns felaktig data. Då vår studie endast fokuserar 

på aktiva bolag har vi därför valt att exkludera dessa bolag. Totalt försvann cirka 10 000 

bolag efter den utrensningen.  

5.2.2 Kontroll av databasen 

Vid inledningen av det här arbetet genomfördes sökningar på Business Retriever för att 

testa om databasen ansågs tillförlitlig och bedöma dess användbarhet. Vi upptäckte att det 

saknades en funktion som innebar att det inte gick att söka på bolag som har ”Ej 

revisionsplikt med revisor”. Det gick däremot att söka på ”Ej revisionsplikt utan revisor” 

och ”Ej revisionsplikt”. I Business Retriever genomförde vi också slumpmässiga kontroller 

för att undersöka om företagens finansiella information stämde överens med vad som stod i 

databasen. Där upptäckte vi att det kom upp bolag i träfflistan när vi sökte på ”Ej 

revisionsplikt utan revisor” som hade en revisor när årsredovisningen upprättades. Vi 

kontaktade därför Business Retriever och upplyste om felaktigheterna i databasen. De 

svarade att deras träfflista visar hur det ser ut idag och inte hur det såg ut när 

årsredovisningen upprättades. När vi en månad senare genomförde samma sökningar 

upptäckte vi Retriever lagt till sökfunktionen ”Ej revisionsplikt med revisor” och vid 

stickprovsundersökningar kunde vi inte längre finna bolag som har en revisor när vi sökte 

på ”Ej revisionsplikt utan revisor”. Därmed ansåg vi att databasen var tillförlitlig och 

innehöll den information vi behövde. 
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5.2.3 Urval enkätundersökning 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 92) är en totalundersökning idealiskt för att skapa 

generaliserade slutsatser. För att hitta respondenter som är relevanta för studien är det 

möjligt att använda register som bas för undersökningar av surveytyp och utforma 

urvalsramen utifrån detta (Dahmström, 2005, s. 115). Vi kunde omöjligt utföra en 

totalundersökning genom att skicka enkäten till alla tiotusentals företag som fanns i vår 

population dels beroende på tids- och resursbrist. Istället gjorde vi ett slumpmässigt urval 

genom att ta ett stickprov för att skapa en liten kopia av populationen. För att urvalet ska bli 

representativt d.v.s. spegla verkligheten bör samtliga inom populationen få samma chans att 

ingå i stickprovet (Djurfeldt et al, 2010, s. 101). För vår studie kunde inte alla företag ingå i 

stickprovet beroende på att vi saknade mobilnummer till samtliga respondenter. När vi 

skapade vårt stickprov för enkäten tog vi bort alla företag som saknade ett mobilnummer på 

grund av att vi måste skicka enkäten via sms. Det kan innebära en risk eftersom riskerat att 

inte få ett helt slumpmässigt urval. Det beror på att många äldre företag kan ha angivit ett 

fast telefonnummer i företagsregistret vilket innebär att vi riskerat att missa dessa bolag i 

enkätundersökningen. Bland de bolag som blev kvar gjordes ett slumpmässigt urval genom 

en funktion i Excel där varje företag fick ett unikt nummer mellan 0 och 1. När företagen 

hade rangordnats slumpmässigt valde vi ut de 1000 första i respektive grupp och dessa fick 

en länk till enkäten via sms.  

 

5.3 Enkätundersökning 

5.3.1 Enkätens utformning 

Med hjälp av enkäten testades fyra av våra hypoteser. De resterande hypoteserna testades 

med hjälp av data från en Business Retriever och företagens årsredovisningar. Eftersom vår 

enkät distribuerades via sms och sedan besvarades via mobiltelefon valde vi att konstruera 

en så kort enkät som möjligt för att minska bortfallet. Vid utformningen av layouten lade vi 

stor vikt vid att den skulle passa en mobiltelefon och därför testade vi även enkäten i olika 

typer av mobiltelefoner för att få en bra och överskådlig layout. Enligt Saunders et al. 

(2009, s. 395) är det viktigt att layouten passar den enheten som enkäten distribueras 

genom. Vid utformningen av enkäten har vi bland annat använt oss av frågor från andra 

undersökningar och fördelen är enligt Bryman (2011, s. 260) att frågorna är utformade på 

ett bra sätt och testade på andra respondenter. Ingen av frågorna i enkäten är obligatorisk att 

svara på för att kunna skicka in enkäten. Dels för att vi kan analysera de flesta svaren utan 

att respondenten har svarat på alla frågor och eftersom undersökningen i sig är frivillig att 

delta i vill vi inte tvinga respondenten av svara på alla frågor. 
 

I enkäten finns det frågor där respondenten ska rangordna olika påståenden. Dessa frågor är 

utformade efter en likertskala. Enligt Bryman (2011, s. 157) är det vanligt att likertskalan 

innehåller en femgradig skala men den kan också innehålla en 7-gradig skala. Om 

respondenten svarar “1” på påståendet betyder det att han eller hon inte håller med och om 

personen svarar “5” betyder det att personen håller helt med påståendet. En likertskala kan 

också innehålla ett alternativ “ingen uppfattning” (Bryman, 2011, s. 157) Eftersom vår 

enkät besvarats i en mobiltelefon har vi valt en femgradig skala och valt bort “ingen 

uppfattning”. Om vi haft en större skala och lagt till svarsalternativet “ingen uppfattning” 

hade inte hela enkäten visats på skärmen. För att hitta den resterande delen av enkäten hade 
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respondenten behövt ”scrolla” skärmen åt vänster eller höger. Vi har därför gjort 

bedömningen att många respondenter hade missat att det finns fler svarsalternativ och 

därmed har resultatet inte blivit tillförlitligt. Det kan dock innebära en risk med att 

respondenterna som inte har någon uppfattning på frågan väljer att inte besvara frågan eller 

att de väljer ett slumpmässigt alternativ på frågan. För att inte styra respondenten i en viss 

riktning har vi försökt att använda så neutrala frågor som möjligt. Enligt Dahmström (2005, 

s. 126) är det viktigt att respondenten inte styrs in en viss riktning för att resultatet ska bli 

tillförlitligt och korrekt. 
 

Enkäten inleds med att vi förklarar syftet med vår studie och vad vi studerar. Genom att 

göra så är vår förhoppning att respondenten ska förstå nyttan med studien och hur de kan 

gynnas av den. I enkätens första fråga fick respondenterna fylla i sin ålder och anledningen 

var att se om det är någon åldersgrupp som är mer benägen att besvara enkäten. För att se 

enkäten i sin helhet se appendix 4. 

5.3.2 Hypoteser som mäts genom enkäten 

 

H1:0 Det finns inget samband mellan hur rationellt företagsägaren agerar och om de anlitar 

en revisor.  

 

H1:A Företagsägare som inte anlitar en revisor agerar mindre rationellt än företagsägare 

som anlitar en revisor. 
 

För att mäta hypotesen avslutar vi enkäten med att fråga: 
 

12. Tänk dig att du medverkar i en tävling. Alla deltagare blir ombedda att välja en siffra 

mellan 0 och 200. Den som vinner tävlingen är den som lyckas välja en siffra som är 2/3 av 

de andra deltagarnas medelvärde. Vilken siffra väljer du? 

Exempel Om medelvärdet är 90 då vinner den som svarat närmast 60 

  
Frågan finns representerat i ett flertal undersökningar och är tänkt att mäta hur rationell 

respondenten är (Nagel, 1995, s. 1313).  Det matematiskt korrekta svaret kommer att gå 

mot noll (Nagel, 1995, s. 1325). Det beror på att en rationell individ alltid vill få ett lägre 

svar än de övriga deltagarna och borde inse detta. Ett rationellt beteende kännetecknas av 

att individen utgår ifrån att alla andra också agerar rationellt därför svarar en rationell 

person med en låg siffra på frågan. Frågan mäter dock inte hur ekonomiskt rationell 

individen är men den kan ändå användas för att undersöka generell rationalitet vilket i sin 

tur kan ge oss en delförklaring till hur ekonomiskt rationella individerna är. Genom att 

skicka enkäten till företag som har en revisor och företag som inte har en revisor kan vi 

genom att jämföra respondenternas medelvärden se vilken grupp som agerar mest rationellt.  

Det kan dock finnas en risk att flera respondenter väljer att hoppa över frågan eftersom de 

kan anse att den inte är relevant eller att de inte vill få sina kunskaper bedömda i en enkät. 

Vid en stressad situation finns det också risk att respondenten läser frågan slarvigt och bara 

skriver en siffra utan att tänka efter. Vi valde att lägga denna fråga sist i enkäten eftersom 

den är mest komplicerad och kräver eftertanke. Om vi hade lagt den först skulle det ha 

kunnat påverka respondenten i resterande del av enkäten eller till och med gjort så att 

respondenten valt att inte delta i undersökningen.  
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För att ytterligare testa hypotesen frågade vi om respondenten anser att nyttan med revision 

överväger kostnaderna. Anledningen var att mäta hur rationella våra respondenter är och 

deras beteende. Om exempelvis respondenter som inte anlitar en revisor tycker att nyttan 

överväger kostnaden kan det vara ett tecken på de inte agerar rationellt.  
 

För att mäta status quo bias har vi har frågat om företagarens aktiebolag bildades före eller 

efter år 2010. Syftet med frågan är att undersöka om äldre företag använder sig av revision i 

större utsträckning än nyetablerade företag. Om det skulle visa sig att företag som 

existerade innan revisionspliktens avskaffande har valt att behålla revisorn i större 

utsträckning än nyetablerade företag kan det vara ett tecken på att de inte agerar rationellt.  
 

H2:0 Företagsägarna anser att det inte råder någon skillnad mellan kreditvärdighet, 

säkerheter och reviderad årsredovisning vid en kreditansökan. 

 

H2:A Företagsägarna anser att det råder skillnad mellan kreditvärdighet, säkerheter och 

reviderad årsredovisning vid en kreditansökan. 
 

Här ställer vi frågan: Hur stor betydelse anser du att följande påståenden har när företaget 

ska ansöka om kredit hos banken? 1 - Liten betydelse, 5 - Stor betydelse 

 

7. Att företaget har hög kreditvärdighet dvs. företagets förmåga att betala skulder 

8. Att företaget kan lämna säkerheter till banken 

9. Att företaget kan lämna en reviderad årsredovisning till banken 

  
Här låter vi respondenterna rangordna de ovan nämnda påståenden från 1-5. Där ska 

respondenten svara “1” om han eller hon inte instämmer och “5” respondenten instämmer 

helt. Syftet med frågan är att ta reda på vilket eller vilka alternativ som respondenten tror 

att banken tar störst hänsyn till när de beviljar banklån. När företagsägare till små företag 

ska ansöka om lån är det viktigt att de förstår vad som påverkar deras lånevillkor för att öka 

chansen att få låna pengar och minska lånekostnaderna. 
 

H6:0 Genomsnittliga antalet köpta konsulttimmar är lika mellan oreviderade och 

reviderade bolag.  

 

H6:A Oreviderade bolag köper fler konsulttimmar än reviderade bolag. 
 

Här inleder vi med att fråga:  
 

4. Anlitar företaget något av följande idag? Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst, 

Du kan kryssa i flera svar 

 

❏ Revisor 

❏ Betalar för extern hjälp med bokföringen t.ex. en redovisningskonsult 

❏ Familjemedlem eller vän hjälper till med bokföringen 

❏ Inget av alternativen 
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Syftet är att undersöka om oreviderade bolag köper fler konsulttimmar än reviderade bolag 

och i så fall hur mycket som skiljer. Vi frågar också hur mycket respondenterna betalar för 

konsultation och hur många timmar de betalar för i månaden. Vi har också frågat om de 

köper extern hjälp med bokföringen eller av familj, vänner eller bekanta. Företag som 

köper konsultation eller hjälp med bokföringen av vänner/bekanta gör det förmodligen för 

att priset blir lägre. Kontakter är extra viktigt för att små företag ska överleva därför 

inkluderade vi familj och vänner. 
 

H7:0 Det finns inget samband mellan kompetens inom redovisning och köp av konsult- 

eller granskningstjänster. 

 

H7:A Företag som inte köper konsult- eller granskningstjänster har högre kompetens inom 

redovisning i företaget. 
 

2. Har du eller någon på ditt företag en utbildning inom redovisning/bokföring? 

 

❏ Ja 

❏ Nej 

❏ Vet ej 
 

Syftet med frågan är att ta reda på om utbildningsnivån inom ekonomi skiljer sig mellan 

företagare som väljer att få sitt bolag granskat av en revisor och företagare som inte väljer 

att få sitt bolag granskat av en revisor. För att ta reda på om respondenten anlitar 

redovisningskonsulter och/eller en revisor har vi även inkluderat frågor om det.  
 

Enkäten avslutas med en frivillig fråga där vi låter alla respondenter som vill ta del av den 

färdiga uppsatsen skriva in sin e-postadress. Vi kommer senare skicka ut den färdiga 

uppsatsen till alla respondenter som vill läsa den.  
 

5.4 Databasundersökning 

5.4.1 Information och nyckeltal från företagens årsredovisningar 

Vid insamling av information och nyckeltal har vi utgått ifrån alla drygt 70 000 företag för 

att sedan göra en jämförelse mellan dem. Vilken information och vilka nyckeltal som krävts 

för att genomföra studien kom vi fram till via syfte, teorier och hypoteser. Nedan följer en 

förklaring till de nyckeltal som har använts. 

5.4.2 Hypoteser som mäts genom databasen 

 

H3:0 Det råder ingen skillnad i skuldsättningsgrad mellan reviderade och oreviderade 

bolag 

 

H3:A Oreviderade bolag är mindre skuldsatta än reviderade bolag. 
 

För att undersöka denna hypotes har vi jämfört reviderade och oreviderade företags 

skuldsättningsgrad. Eftersom urvalet innehåller olika stora företag blir det mer rättvist att 
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jämföra skuldsättningsgraden och inte skillnader i definitiv skuldnivå. Skuldsättningsgrad 

är ett mått på företagets finansiella styrka och hur känsligt företaget är för ränteförändringar 

men ger även eventuella investerare en inblick i vilken risk det är att gå in med kapital i 

företaget. Detta nyckeltal är en kvot som anger hur stora skulderna är i förhållande till det 

egna kapitalet. Det finns inget exakt mått på vad som är bra eller dålig skuldsättningsgrad 

utan detta varierar mellan olika företag och beror bland annat på vilken bransch som 

företaget är verksam i. Eftersom vissa branscher har större behov av kapital än andra 

branscher. Vi kommer därför även att genomföra en branschanalys för att se vilka 

branscher som har störst behov av kapital eller om resultatet från analysen gäller samtliga 

branscher. 
 

                   
                                            

                                          
 

 

H4:0 Det råder ingen skillnad i lönsamhet mellan reviderade och oreviderade bolag 

 

H4:A Oreviderade bolag har sämre lönsamhet än reviderade bolag. 
 

Lönsamhet kan beräknas och definieras på flera olika sätt men generellt innebär det att ett 

lönsamt företag går med vinst det vill säga att intäkterna är större än kostnaderna. Eftersom 

storleken på företagen i denna studie varierar går det inte att jämföra vinsten mellan 

oreviderade och reviderade företag utan detta måste sättas i relation till något för att öka 

jämförbarheten. Lönsamhet kan tolkas på olika sätt men i den här studien menar vi det 

enskilda företagets lönsamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det finns flera olika mått för att 

mäta lönsamhet och eftersom vi studerar aktiebolag och utför studien ur aktiebolagens 

perspektiv har vi beslutat oss för att använda nyckeltalet “avkastning på eget kapital” 

Nyckeltalet säger hur stor vinst företaget har genererat utifrån aktieägarnas insatta kapital. 

”Avkastning på eget kapital” visar också hur företaget lyckas utan att nytt kapital behöver 

investeras i verksamheten. Ett annat mått som kan användas för att mäta lönsamhet är 

”avkastning på totalt kapital”. Detta mått tar dock inte hänsyn till hur företaget är 

finansierat därför har vi inte använt det. Vi kommer även att analysera lönsamheten efter 

bransch. Anledningen är att undersöka om vårt resultat gäller för alla branscher.  
 

                           
                 

            
 

 

H5:0 Det råder ingen skillnad i genomsnittlig ränta mellan reviderade och oreviderade 

bolag. 

 

H5:A: Oreviderade bolag har högre genomsnittlig ränta på sina skulder till externa 

långivare än reviderade bolag. 
 

För att testa denna hypotes har vi använt oss av 2 stycken olika nyckeltal som mäter 

företagets räntenivå (se nedan). 
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Det första nyckeltalet visar den genomsnittliga räntan som företaget betalar på sina skulder 

till externa långivare. Detta nyckeltal anger företagets finansiella kostnader i procent av 

räntebärande skulder till kreditinstitut. Det andra nyckeltalet som vi har använt är 

finansiella kostnader i procent av långfristiga skulder. Det finns dock vissa nackdelar med 

att räkna ut räntekostnader från företagens årsredovisningar. Det är mer sannolikt att 

oreviderade företag inte har tagit upp alla skulder i sin redovisning eftersom den inte har 

blivit granskade av en tredje part (Svanström, 2013, s. 20). Därmed ökar risken att 

oreviderade företag inte tar upp alla skulder i sin årsredovisning med uppsåt för att försköna 

årsredovisningen eller på grund av slarv (Svanström, 2013, s. 20). Det finns också en del 

bolag som har tagit räntefria lån av aktieägarna eller av familjen vilket gör att dessa bolag 

inte kommer komma med i vår analys. Det hade varit mer tillförlitligt om vi fått tillgång till 

företagens lånevillkor antingen direkt från företaget eller från deras långivare. Vi ansåg 

dock att det var en stor risk att företagen och banken inte skulle dela med sig av sina 

lånevillkor. En av anledningarna är att det finns en risk att företagen inte vet sina 

lånevillkor utan måste leta upp denna information när de fyller i enkäten, vilket minskar 

svarsfrekvensen. Vi tror också att bankerna inte är speciellt villiga att lämna ut information 

om sina kunder och de kan förmodligen inte ge något exakt svar på ränteskillnader mellan 

reviderade och oreviderade företag. 
 

Enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554, bilaga 1) måste alla aktiebolag ta upp skulder 

till kreditinstitut i sin årsredovisning därför använde vi det som nämnare i beräkningen till 

första nyckeltalet om räntenivåerna. I årsredovisningen går det inte att ta fram exakta 

räntekostnader till kreditinstitut däremot externa räntekostnader vilket användes som täljare 

i beräkningarna för båda nyckeltalen. En nackdel med de externa räntekostnaderna är att de 

kan innehålla andra räntekostnader än bara de som är till kreditinstitut som till exempel 

obligationslån och övriga långfristiga skulder. Det är dock bara en liten andel av alla små 

företag som har obligationslån. De övriga långfristiga skulderna kan även innehålla 

räntefria skulder och skulle därför kunna ge en missvisande bild om dessa togs med. För att 

få ett mer tillförlitligt resultat valde vi att beräkna även räntekostnader genom alla 

långfristiga skulder för att se om det existerar någon skillnad med det första nyckeltalet. 

Eftersom vi mäter skillnaden mellan reviderade och oreviderade företags genomsnittliga 

ränta spelar den definitiva räntenivån mindre roll. För att få en tydligare bild och en högre 

tillförlitlighet av studien valde vi även att använda ett annat nyckeltal för räntenivåerna som 

är externa räntekostnader genom långfristiga skulder. För att ytterligare stärka studien 

kommer vi även analysera räntenivåerna efter bransch. Anledningarna är att undersöka om 

resultatet gäller alla branscher eller om det finns avvikelser.  
 

5.5 Distribution av enkät och bortfallsanalys 

5.5.1 Pilotstudie 

Innan enkäten skickades ut valde vi att genomföra en pilotstudie. Syftet med pilotstudien är 

bland annat att hitta stavfel och mäta hur lång tid enkäten tar att besvara (Saunders et al., 

2009, s. 394). Urvalet för vår pilotstudie kan betraktas som ett bekvämlighetsurval där vi 
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valde ut ett antal personer som vi tror kan hjälpa oss med vår enkät. Pilotstudien skickades 

till 6 personer. De bestod av en journaliststudent som genom sin utbildning fått lära sig att 

genomföra intervjuer och hur frågor ska formuleras, en student som läst C-nivå i statistik. 

Han kunde ge oss värdefull information om hur svaren ska analyseras samt om frågorna i 

enkäten var relevanta för hypoteserna. Slutligen skickades enkäten till 4 studenter som läser 

sista året på civilekonomprogrammet med inriktning mot redovisning/revision och de 

kunde framförallt hjälpa oss med utformningen av enkäten och frågor som kunde 

misstolkas eller som var otydliga. Pilotstudien gav oss bra feedback på enkäten. Efter 

pilotstudien fick vi bland annat omformulera ett antal frågor och göra justeringar i 

hypoteserna. I pilotstudien testade vi också vår enkät i olika telefoner för att försäkra oss 

om att enkäten kunde visas på rätt sätt på skärmen  

5.5.2 Utformning av SMS 

Ett vanligt sms kan endast innehålla 160 tecken. Det skapade stora svårigheter för oss då vi 

ville få med så mycket information som möjligt i sms:et Vi blev således tvungna att 

utesluta viktig information och istället inkludera den i inledningen till enkäten.  
 

Hej! 

Vi är 2 studenter som skriver en uppsats om små företag och vi behöver din hjälp med att 

besvara en enkät som tar ca 3 min. 

Mer info se 

http://goo.gl/F9wvVH 

 

Efter en vecka skickades en påminnelse till våra respondenter. Då upptäckte vi en funktion 

i programmet som gav oss möjligheten att skicka längre sms genom att programmet delade 

upp sms:et i flera mindre sms. Vi valde därför att skicka ett längre sms som innehöll 297 

tecken och det blev därför uppdelat i två sms. På grund av att vi inte har obegränsat med 

fria sms kunde vi inte inkludera mer information i vårt utskick.  
 

I påminnelsen löd formuleringen: 
 

Påminnelse enkät! Om du redan fyllt i enkäten kan du bortse från detta SMS. 

Hej! Vi är 2 studenter som skriver ett examensarbete om små företag och inbjuder dig att 

besvara en enkät. Enkäten tar ca: 3min.  

Länk till enkäten och mer info se: 

http://goo.gl/F9wvVH 

  
Tack på förhand! 

Mvh David & Daniel 

5.5.3 Distribution av enkäten 

I Business Retriever finns en funktion som låter användaren ladda ner telefonnummer till 

företagen vilket gjorde att vi beslutade oss för att genomföra undersökningen via sms. Vi 

har uppskattat att cirka hälften av bolagen som har ett telefonnummer registrerat i Retriever 

består av mobilnummer. Rent praktiskt kommer respondenten få en länk skickad till sin 

telefon och länken leder till vår enkät. För att respondenterna ska kunna fylla i enkäten 

krävs en smarttelefon. Det här kommer generera ett visst bortfall. Då majoriteten idag har 

en smarttelefon anser vi att bortfallet inte kommer påverkas i någon vidare utsträckning. 

http://goo.gl/F9wvVH
http://goo.gl/F9wvVH
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Enkäten skickades till 1000 bolag som har revisor och 1000 bolag som inte har revisor. För 

att kunna skicka ut en så stor mängd sms på kort tid använde vi en programvara i datorn 

som var kopplad till en 3g-modem. I den fanns ett kontantkort som var laddat med ett stort 

antal fria sms. 

5.5.4 Svarsfrekvens/bortfall 

Svarsfrekvensen i en undersökning kan också dels bero på hur frågorna är utformade, hur 

många frågor den innehåller och hur många påminnelser som skickas ut. Enligt Kittleson 

(1997, s. 193) kan svarsfrekvensen dubbleras om minst en påminnelse skickas ut. En annan 

orsak till bortfall är hur respondenten uppfattar undersökningen och hur personlig den är 

(Sheehan & McMillan, 1999, s. 52). Eftersom vår enkät kom från ett vanligt mobilnummer 

var det många respondenter som inte förstod att det var ett massutskick. Efter utskicket fick 

vi mängder med svar innehållande “ifylld”, “vill ej deltaga” eller “Hur fick ni det här 

numret?”. Vi kan därför utgå från att respondenten uppfattade enkäten som personlig vilket 

bör vara positivt för svarsfrekvensen. Det finns också en risk att respondenten uppfattar 

inbjudan som “skräppost” eller “virus” och därmed väljer att inte delta i studien (Sheehan 

& McMillan, 1999, s. 52). 
 

Företagens telefonnummer finns registrerade i databasen Business Retriever och ska 

tillhöra företagsägare men vi kan inte med säkerhet veta att det är ägaren som svarar på 

enkäten. Detta kan vara ett problem för vår kvantitativa undersökning. Det också en risk att 

databasen inte är uppdaterad eller att telefonnumret tillhör någon som inte är insatt i 

företaget vilket kan vara en förklaring till vårt bortfall. Eftersom enkäten är frivillig valde 

vi att ingen fråga skulle vara obligatorisk att besvara för respondenten. Det gjorde i sin tur 

att vissa valde att skicka in enkäten utan att svara på alla frågor. Även detta skapade ett 

bortfall eftersom dessa enkäter inte går att analysera fullt ut. Eftersom vi hade begränsat 

antal tecken i sms:et kunde vi inte förklara så utförligt som vi ville vad enkätens syfte var 

eller vilka vi är utan detta framgick endast för de som klickade på länken. Detta gjorde att 

vissa personer antagligen blev misstänksamma mot sms:et och valde att inte svara på 

enkäten. Eftersom vår enkät skickades till respondentens mobilnummer kan bortfallet även 

bero på att respondenten inte har en smarttelefon. Hur stort bortfall det skapade är svårt att 

svara på. Efter utskicket mottog vi ett antal sms där respondenten bad oss skicka enkäten 

till deras e-postadresser vilket vi också gjorde.  
 

Enkäten skickades till 2 000 företag av dessa har 1 000 en revisor och 1 000 har inte en 

revisor. En vecka efter utskicket skickade vi ut en påminnelse. Efter två veckor hade vi 

totalt fått 374 svar och vi kan se att enkäten har öppnats cirka 550 gånger. Vi rensade bort 

ett flertal dubbletter och enkäter som inte var komplett ifyllda. Vi rensade också bort några 

enkäter med oseriösa svar. Efter rensningen hade vi 316 svar vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 15,8 procent (se tabell 2). Eftersom en något större andel av de svarande 

respondenterna anlitar en revisor kan det finnas risk för ett systematiskt bortfall vilket kan 

påverka vår studie. 
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 Antal Procent 

Utskick 2000  

Svar 375 18,75% 

Dubbletter + ej komplett ifyllda osv. -59 2,95 % 

Totalt 316 15,8% 

Har revisor 178 56,3% 

Har inte revisor 138 43,7% 

Tabell 2 - Svarsfrekvens enkät 

 

Bortfall är ett generellt problem för alla typer av enkätundersökningar och för att studien 

ska vara tillförlitlig krävs det att urvalet ska vara representativt för populationen och detta 

uppnås dels genom hög svarsfrekvens (Krosnick, 1999, s. 539). Senare studier har dock 

visat att en låg svarsfrekvens kan vara mer tillförlitligt än en hög svarsfrekvens och när ett 

sannolikhetsurval används spelar svarsfrekvensen mindre roll för att uppnå ett 

representativt urval (Krosnick, 1999, s. 540-541). 

5.5.5 Kodning av data 

Datamaterialet från enkäten och från databasen sparades ner i olika Excel dokument. 

Datamaterialet importerades sedan in i statistikprogrammet SPSS och variablerna kodeades 

med hjälp av dummyvariabler. Respondenterna som har en revisor kodades 1 och de som 

inte har en revisor kodades 0. För att koda övriga variabler användes SPSS inbyggda 

funktion som heter “automatic recode”. Programmet kodade då alla variabler från 1 till X 

och materialet kunde sedan analyseras i SPSS.  

5.5.6 Analysmetod 

I vår analys av datamaterialet från enkäten och databasen har vi använt oss av Excel och 

SPSS. Analysen inleds med att vi utformar en branschanalys för att minska risken att 

förkasta eller acceptera en hypotes som inte beror på revision utan något annat som till 

exempel bransch. Därefter följer univariat och bivariat analys där vi först studerar en 

variabel åt gången för att få en överblick i eventuella samband. Detta är av högsta vikt för 

att se variablernas fördelning, medelvärde och spridning (Djurfeldt et al, 2010, s. 39). I den 

bivariata analysen av nyckeltalen från Business Retriever jämför vi medelvärden mellan 

reviderade och oreviderade företag genom t-test. För att testa om det existerar skillnader 

mellan grupper i nominalskala från både enkät och databas genomförde vi chi-square test. 

Chi-square test visar sannolikheten att på grund av slumpen observera ett samband i 

urvalsgruppen och om en variabels frekvensfördelning avviker från det förväntade 

(Djurfeldt et al., 2010, s. 197). För att minimera risken att förkasta en hypotes som är sann 

har vi valt en signifikansnivå på 5 procent. Detta innebär att p-värden under 0,05 anses vara 

signifikanta och vi finner bevis för att nollhypotesen kan förkastas och därmed kan 

alternativhypotesen antas. Ett p-värde på 0,05 visar att det är 95 procent chans att vi får en 

liknande skillnad mellan grupperna om vi skulle ha använt ett större urval. Utöver detta har 
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vi även korrigerat empirin från outliers (extrema värden) för att få ett så korrekt resultat 

som möjligt som speglar verkligheten. För att få en så rättvis bild som möjligt är det också 

viktigt att urvalet representerar hela populationen (Bryman, 2011, s.180). Eftersom 

databasundersökningen är baserad på hela vår målpopulation anser vi att den är 

normalfördelad och gällande enkätundersökningen är antalet svar så många att även det kan 

anses vara normalfördelat. En grundregel inom statistiken som kallas ”central limit 

theorem” är att om samplet är tillräckligt stort kommer föredelningen runt medelvärdet vara 

relativt normalfördelat (Moore et al., 2009, s. 299). Desto fler individer inom populationen 

som undersöks desto närmare kommer medelvärdet i stickprovet att vara det verkliga 

medelvärdet i populationen (Moore et al., 2009, s. 291). I och med detta är det möjligt att 

dra generella slutsatser för hela populationen. Det finns även nackdelar med att undersöka 

väldigt stora urval och det är att även små skillnader och svaga samband blir signifikanta 

(Djurfeldt et al., 2010, s. 194). I dessa fall måste det funderas över om skillnaden eller 

sambandet är betydelsefullt och om det är värt att uppmärksamma (Djurfeldt et al., 2010, s. 

194).  
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Kapitelöversikt 
 

 

I detta kapitel presenteras vår empiriska analys. Analysen kommer både behandla enkäten 

och datamaterialet från databasen. Här kommer vi kunna se om våra hypoteser kan 

bekräftas eller förkastas.  
 

6.1 Databas 

6.1.1 Branschanalys 

Det är viktigt att vi undersöker vilka branscher som företagen i vårt urval representerar för 

att se om det finns skillnader mellan grupperna. En av anledningarna till skillnaderna är att 

olika branscher efterfrågar olika mycket kapital vilket kan vara en orsak till varför vissa 

branscher efterfrågar mer eller mindre revision. I figur 6 kan vi se att den enskilt största 

posten av företag som efterfrågar revision består av fastighetsbolag (18 procent). På andra 

plats kommer bygg -, design och inredningsföretag (15 procent) och på tredje plats finner vi 

juridik och ekonomiföretagen (10 procent). Totalt fanns det 26 branscher och vårt diagram 

visar bara de 10 största. De resterande branscherna ligger under kategorin “Övrigt” på 

grund av att de är för små för att visas i figuren. När vi tittar på de oreviderade bolagen kan 

vi konstatera att det är stora skillnader mellan vilken typ av företag som väljer att anlita en 

revisor (se figur 6). Bland de oreviderade företagen består den största kategorin av bygg -, 

design och inredningsföretag (18 procent). På andra plats kommer företag som sysslar med 

juridik och ekonomi (12 procent). Fastighetsbolag kommer först på tredje plats med 5 

procent av företagen. (se figur 6). Det visar att fastighetsbolagen är mer villiga att anlita en 

revisor. Under posten “Övrigt” finns de 15 minsta branscherna. Vår studie visar likt tidigare 

studier av Bennett & Robson (2003, s. 808) och Chow (1982, s. 277) att bransch och dess 

karaktär har betydelse om ett företag väljer revision eller inte. 
 
 

 



51 
 

 

 
Figur 6 - Branschanalys 

 

6.1.2 Outliers 

Vårt datamaterial innehåller en stor mängd extrema värden som i sin tur påverkar 

medelvärdet och standardavvikelsen väldigt mycket. Genom att lägga in alla värden i en 

boxplott kan vi se att det finns många extrema värden (se figur 7). 

 
Figur 7 - Extremvärden skuldsättningsgrad 
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Ett trimmat medelvärde d.v.s. om vi rensade bort 5 procent av de högsta och lägsta värdena 

blev vårt nya medelvärde hälften så stort som det ursprungliga medelvärdet (se tabell 3). 

Det här visar tydligt att det finns extrema värden som vi bör rensa. För att rensa extrema 

värden finns det olika tekniker. En metod är att använda avståndet mellan kvartil 3 (Q3) 

och kvartil 1 (Q1) och sedan multiplicera med ett fastställt tal (k) (se ekvation nedan). I 

tidiga undersökningar används ofta k = 1,5 men Hoaglin & Iglewicz (1987, s. 1848) kom 

fram till att det är säkrare att använda k = 2,2 för att minimera risken att “normala” värden 

utesluts ur undersökningen och därför använder vi också k = 2,2.  
 

Extrema undervärden = Q1 - k(Q3 - Q1) 

Extrema övervärden = Q3 + k(Q3 - Q1) 
 

Den säger att den tredje kvartilen ska subtraheras med den första kvartilen och talet ska 

sedan multipliceras med 2,2. 
 

(3,080 - 0,53) *2,2 = 5,588 

Nedre gräns: 0,53 - 5,588 = <0 

Övre gräns: 3,080 + 5,588 = 8,668 

 

Skuldsättningsgrad Percentiler 

5 10 25 50 75 90 95 

 Orensad (figur 7) ,170 ,270 ,540 1,170 3,080 8,650 17,440 

 Rensade (figur 8) ,150 ,250 ,490 1,000 2,220 4,290 5,860 

Tabell 3 – Kvartiler 

 

Antal bolag innan rensning: 65 154 

Antal bolag efter rensning 58 636 

 

Totalt rensade vi ut 6 518 bolag eller 10 procent av våra observationer. Den nya boxploten 

för skuldsättningsgraden ser nu ut på följande sätt (figur 8). 
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Figur 8 - Boxplot skuldsättningsgrad 

 

6.2 Hypoteser - databas 

 

H3:0 Det råder ingen skillnad i skuldsättningsgrad mellan reviderade och oreviderade 

bolag 

 

H3:A Oreviderade bolag är mindre skuldsatta än reviderade bolag. 
 

Nedan har vi jämfört skuldsättningsgraden mellan bolag som har en revisor och bolag som 

inte har en revisor (se tabell 4). Här har vi funnit bevis för att reviderade bolag har en 

betydligt högre skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden för oreviderade bolag är 1,6 med 

en standardavvikelse på 1,7282. För reviderade bolag är skuldsättningsgraden 2,36 med en 

standardavvikelse på 2,1458. Att standardavvikelsen är stor beror till största del på att det 

finns bolag med hög och låg skuldsättning inom båda grupperna. Notera att alla skulder inte 

finns med i nedanstående siffror då vissa företagsägare kan välja att låna pengar privat 

istället för att låna genom företaget. Det gör att skulderna inte syns i årsredovisningen. För 

att testa om skillnaden är signifikant genomfördes även ett t-test för att jämföra de olika 

medelvärdena. Testet visade att skillnaden är signifikant (se appendix 1). Vår undersökning 

angående skuldsättningsgrad bekräftas också av tidigare studier som visade att reviderade 

företag i större omfattning efterfrågar revision än oreviderade (Tauringana & Clarke, 2000, 

s. 162; Berry et al., 1993, s. 146; Carey et al., 2000, s. 49). 
 

  Revision Antal Medel Std. Avvikelse 

Skuldsättningsgrad Ej revisor 53683 1,630 1,7282 

 Har revisor 4953 2,364 2,1458 

Tabell 4 – Skuldsättningsgrad 
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Skuldsättningsgrad efter bransch  

För att ta reda på om ovanstående resultat gäller i samtliga branscher har vi undersökt 

skuldsättningsgraden efter bransch (figur 9). Vi har valt att exkludera alla branscher där det 

finns mindre än 100 bolag inom någon kategori för att få mer tillförlitliga svar. I 

diagrammet nedan finns det alltså minst 100 bolag representerade i varje stapel. Här kan vi 

se att de reviderade företagen har en högre skuldsättningsgrad i samtliga branscher. Innan 

vi rensade bort extrema värden var fastighetsbranschen den i särklass mest skuldsatta. Nu är 

det istället detalj- och hotell branschen som är mest skuldsatta enligt vår analys. Eftersom 

reviderade bolag har högre skuldsättningsgrad än oreviderade inom alla branscher enligt 

figur 9 kan vi visa att variabeln bransch inte påverkar vårt resultat.  
 

 
Figur 9 - Skuldsättningsgrad efter bransch 

 

Nollhypotesen kan förkastas då vi enligt vår analys har med en 5 % signifikansnivå 

funnit bevis för att oreviderade bolag är mindre skuldsatta än reviderade bolag.  
 

H4:0 Det råder ingen skillnad i lönsamhet mellan reviderade och oreviderade bolag 

 

H4:A Oreviderade bolag har sämre lönsamhet än reviderade bolag. 
 

För att undersöka om lönsamheten skiljer sig mellan reviderade och oreviderade bolag har 

vi valt nyckeltalet “avkastning på eget kapital”. Även här har vi extrema värden som ger en 

stor påverkan på våra uträkningar och vi måste därför rensa bort extrema värden. De har 

rensats på samma sätt som för skuldsättningsgraden. Efter rensningen av extrema värden 

försvann 5.4 procent av urvalet. Vi har funnit bevis för att bolag utan revisor har en 

avkastning på eget kapital som är cirka 35 procent medan bolag med revisor har cirka 49 

procent vilket gör att skillnaden är ungefär 14 procent (se tabell 5). Standardavvikelsen är 

stor för båda grupperna vilket beror på att det inom båda grupperna både finns extremt 

lönsamma och olönsamma bolag. För att se om skillnaden är signifikant genomfördes även 

ett t-test för att jämföra de olika medelvärdena. T-testet visade att skillnaden är signifikant 

och därmed kan vi bekräfta att oreviderade företag har sämre lönsamhet än reviderade 
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bolag (se appendix 1). Ping et al. (2011, s. 137) kom fram till att företag som efterfrågar 

rådgivning från revisorn är lönsammare än bolag som inte efterfrågar rådgivning. Vilket 

vårt resultat också visar. Chow (1982, s. 277) kom fram till att revision kan öka företagets 

effektivitet och lönsamhet. Vår studie kan inte bevisa om effektiviteten ökat utan det krävs 

en djupare analys angående detta, dock kan vi som Chow (1982, s. 277) visa att 

lönsamheten skiljer sig mellan reviderade och oreviderade bolag. 
 

  Revision Antal Medel Std. Avvikelse 

Avkastning på eget kapital (%) Ej revisor 55472 34,7569 50,48907 

 Har revisor 6163 49,1462 59,18933 

Tabell 5 - Avkastning på eget kapital (%) 

 

Avkastning på eget kapital efter bransch  

För att undersöka om bolag med revisor har högre avkastning på eget kapital i samtliga 

branscher har vi analyserat avkastningen efter bransch (se figur 10). Eftersom många 

branscher är väldigt små har vi exkluderat alla branscher där det finns under 100 bolag 

inom någon kategori. I diagrammet nedan finns det alltså minst 100 bolag representerade i 

varje stapel. Här kan vi se att bolag med revision har högre avkastning i alla branscher. Det 

är bara inom “data, it” och “Kultur och nöje” som avkastningen är likvärdig mellan 

kategorierna. Notera att extrema värden är exkluderade i nedanstående tabell vilket gör att 

det blir mindre skillnader mellan branscherna. Även här kan vi visa att reviderade bolag har 

högre lönsamhet inom alla branscher som finns med i figur 10. Därmed har vi kontrollerat 

bort variabeln bransch.  
 

 
Figur 10- Avkastning på eget kapital efter bransch (%) 

 

Nollhypotesen kan förkastas med en 5 % signifikansnivå då vår analys visade att 

reviderade bolag har högre avkastning på eget kapital och därmed också högre 
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lönsamhet än oreviderade bolag.  
 

H5:0 Det råder ingen skillnad i genomsnittlig ränta mellan reviderade och oreviderade 

bolag. 

 

H5:A: Oreviderade bolag har högre genomsnittlig ränta på sina skulder till externa 

långivare än reviderade bolag. 
 

För att beräkna om räntekostnaderna skiljer sig mellan grupperna har vi använt oss av 2 

olika nyckeltal (se tabell 6 och 7). Det första nyckeltalet har vi räknat genom att ta “externa 

räntekostnader” genom “långfristiga skulder” och det andra har vi tagit “externa 

räntekostnader” genom “skulder till kreditinstitut (korta + långa)”. Vid utgångspunkten 

hade vi cirka 70 000 bolag. Majoriteten rensades bort på grund av att de är skuldfria eller 

har lånat pengar från annat håll. Totalt fick vi kvar 21 000 respektive 15 000 bolag 

beroende på vilket nyckeltal som användes. Vi har också gjort en rensning av extrema 

värden. Endast 21,4 procent av vårt urval har skulder till ett kreditinstitut. Vi fann att båda 

nyckeltalen visar att reviderade bolag åtnjuter en lägre genomsnittlig ränta. Enligt våra 

använda nyckeltal är räntan 1,5 till 2,1 procent lägre för reviderade bolag. För att testa om 

skillnaden är signifikant genomfördes även ett t-test. Testet visade att skillnaden är 

signifikant (se appendix 1). Vårt resultat bekräftar tidigare studier som visade att reviderade 

bolag har lägre ränta än oreviderade bolag (Blackwell et al., 1998, s. 61; Kim et al., 2011, s. 

612).  
 

  Revision Antal Medel 

(ränta) 

Std. Avvikelse 

Externa räntekostnader / 

långfristiga skulder 

Ej revisor 18204 ,075048 ,0589519 

 Revisor 3098 ,060221 ,0510969 

Tabell 6 - Externa räntekostnader/långfristiga skulder 

 

  Revision Antal Medel 

(ränta) 

Std. Avvikelse 

Externa räntekostnader /  

Skulder till kreditinstitut 

(långa + korta) 

Ej revisor 13651 ,0902 ,06055 

 Revisor 2499 ,0692 ,05192 

Tabell 7 - Externa räntekostnader / Skulder till kreditinstitut (långa + korta) 

 

Nollhypotesen kan förkastas med en 5 % signifikansnivå. Det finns bevis för att 

oreviderade bolag betalar högre genomsnittliga räntor till kreditgivare än reviderade 

bolag. 
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6.3 Enkäten 

I tabell 8 finns respondenternas ålder uppräknade. Vi kan konstatera att den största andelen 

är över 50 år och att bara 9 är under 30. En möjlig förklaring är att de flesta företag startas 

när individen blivit äldre. En annan tänkbar förklaring kan vara att äldre personer är mer 

benägna att besvara enkäter.  
 

Ålder Under 25 25-29 30-39 40-49 50+ 

Antal 1 8 60 113 134 

Tabell 8 – Åldersfördelning 

 

H1:0 Det finns inget samband mellan hur rationellt företagsägaren agerar och om de anlitar 

en revisor.  

 

H1:A Företagsägare som inte anlitar en revisor agerar mindre rationellt än företagsägare 

som anlitar en revisor. 
 

För att mäta hur rationellt respondenterna agerar inkluderade vi en fråga i enkäten som är 

tänkt att mäta respondenten hur rationella respondenterna är från en studie av Nagel (1995, 

s. 1314). Ett lågt medelvärde är en indikator på att respondenterna är rationella då det 

matematiskt korrekta svaret kommer gå mot noll (Nagel, 1995, s. 1325). Medelvärdet för 

företagare i reviderade bolag blev 75,68 och för företagare i oreviderade bolag blev 

medelvärdet 69,44 (se tabell 9). För att undersöka om skillnaden är signifikant gjordes ett t-

test som visade att så inte är fallet (se appendix 1). Det matematiskt korrekta svaret är noll 

och det var 10 respondenter som svarade noll. Genom resultatet från denna fråga kan vi inte 

svara på om det finns ett samband mellan valet av revision och hur rationell företagsägaren 

är utan det krävs ytterligare analys. 
 

 Tävling N Medel Std. Avvikelse 

Ej revisor 110 75,68 37,204 

Revisor 151 69,44 40,184 

Tabell 9 - Tävlingsfråga 

 

För att ytterligare undersöka om företagen agerar rationellt har vi frågat respondenterna om 

de anser att nyttan med en revisor är större än kostnaderna (se figur 11). I företaget är det 

ledningens ansvar att undersöka nyttan jämfört med kostnaden av olika alternativ gällande 

den finansiella rapporteringen och ett logiskt antagande är att ledningen baserar sitt beslut 

på ekonomisk rationalitet (Collis, 2010, s. 218). Här kan vi bland annat se att 18,4 procent 

av företagen som anlitar en revisor inte tycker att nyttan är större än kostnaden vilket kan 

vara en indikator på att de inte fattat ett rationellt beslut. Majoriteten av respondenterna 

tyckte dock att nyttan överväger kostnaderna. Av de oreviderade bolagen var det cirka 35 

procent som ansåg att nyttan med revision överväger kostnaderna och 43 procent som inte 

anser det. Ca 21 procent av företagen utan revisor och ca 17 procent av företagen med 

revisor kan inte ta ställning till om nyttan av revision överväger kostnaden eftersom de 

svarat “vet ej”. Analysen av detta är att de flesta av företagen som väljer revision anser att 
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nyttan överstiger kostnaden. Det var förvånansvärt många av de icke reviderade bolagen 

som ansåg att nyttan översteg kostnaden och det var många totalt sett som inte hade någon 

åsikt om detta eller inte visste om nyttan översteg kostnaden. Detta hänger ihop med Collis 

(2010, s. 218) studie som visar att många företag som valt bort revision inte kan svara på 

om kostnaderna i företaget har minskat eller inte. 

 
Figur 11 - Nytta 

 

Status quo bias 

För att undersöka om nyetablerade företag använder sig av revision i större utsträckning än 

etablerade företag har vi jämfört företag som grundades innan år 2010 och därmed har 

omfattats av revisionsplikten med företag som grundades efter revisionsplikten. 

Datamaterialet består av totalt 316 företag och av dessa bildades 131 st efter år 2010, 151 st 

före år 2010 och 34 st under år 2010. Eftersom beslutet att avskaffa revisionsplikten togs 

under år 2010 men inte började gälla förens 1 januari 2011 har vi kodat företag som 

bildades under 2010 i samma grupp som företag som bildades före år 2010. Detta visar att 

bland företag som bildades före revisionsplikten avskaffades är det 53 procent som anlitar 

revisor och bland företag som bildades efter revisionsplikten avskaffades är det 61,8 

procent som anlitar revisor (se appendix 3). För att testa om skillnaden mellan grupperna är 

signifikant genomförde vi även ett chi-square test som visar 0,117 och därmed går det inte 

med säkerhet fastställa att det existerar några skillnader (se appendix 2). Enligt Davis & 

Meunier (2011, s. 632) föredrar individer att behålla sin nuvarande situation för det ger en 

känsla av trygghet och därför är de i grunden motvilliga till förändring. Därmed agerar de 

inte rationellt när en ny situation uppkommer. Genom vår empiri och analys av skillnader 

mellan nyetablerade och etablerade företag och deras val angående revision kan vi inte med 

säkerhet säga att företagsägare till etablerade företag skulle vara mer motvilliga till 

förändring. På förhand trodde vi att dessa företag ville behålla tryggheten som revision 

innebär och därmed behålla revisorn men så verkar inte vara fallet. 
 

Nollhypotesen kan inte förkastas eftersom vi inte har funnit något stöd för att 

företagare med ett reviderat bolag agerar mer rationellt än företagare med ett 
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oreviderat bolag. Vi kunde inte heller visa att aktiebolag som bildades innan 

revisionsplikten avskaffades är mer benägna att anlita en revisor än nybildade 

aktiebolag.  
 

H2:0 Företagsägarna anser att det inte råder någon skillnad mellan kreditvärdighet, 

säkerheter och reviderad årsredovisning vid en kreditansökan. 

 

H2:A Företagsägarna anser att det råder skillnad mellan kreditvärdighet, säkerheter och 

reviderad årsredovisning vid en kreditansökan. 
 

Datamaterial har kodats efter en ordinalskala från 1 = Väldigt liten betydelse till 5 = 

Väldigt stor betydelse och 3 = respondenten är neutral till påståendet. Datamaterialet visar 

att en stor andel av företagen ligger på den övre delen av ordinalskalan vid påståendet om 

kreditvärdighet vid en lånesituation (se figur 12). Ca 60 procent av företagen ansåg att 

kreditvärdigheten hade en väldigt stor betydelse. Gällande säkerheter och reviderad 

årsredovisning var fördelningen relativt lika mellan påståendena. Ca 35 % av 

företagsägarna ansåg att säkerheter och revision hade en väldigt stor betydelse medan ca 30 

% ansåg att det hade stor betydelse. Respondenterna är betydligt närmare mitten på 

ordinalskalan jämfört med påståendet om kreditvärdighet men en betydande andel ansåg 

ändå att påståendena hade stor betydelse vid en lånesituation (se figur 13). Det var en 

väldigt liten andel, under 10 procent på alla tre påståenden, som ansåg att de tre alternativen 

hade en liten betydelse vid en lånesituation. Tidigare studier har visat att det är viktigt att 

företagaren kan värdera olika alternativ och vilken betydelse de har för företaget och dess 

möjlighet att låna pengar (Bruns & Fletcher, 2008, s. 171). De tre alternativen som har 

testats i denna studie angående detta är några av de viktigaste för företagets lånevillkor. 

Empirin visar att företagarna värderar påståendena relativt högt vid en lånesituation och att 

de inser dess betydelse. För att undersöka om det existerar några skillnader mellan 

reviderade och oreviderade företags åsikter angående de tre alternativen genomfördes även 

t-test. Det visade att det inte existerar några skillnader mellan reviderade och oreviderade 

företags åsikter angående kreditvärdighet och lämnade säkerheter. Gällande reviderad 

årsredovisning visade t-testet att reviderade företag anser att en reviderad årsredovisning är 

viktigare vid en lånesituation än vad oreviderade företag ansåg (se appendix 1).  
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Figur 12 - Kreditvärdighet, säkerheter och reviderad årsredovisning 

 

Nollhypotesen kan inte förkastas eftersom vi har funnit bevis för att företagarna 

tycker att företagets kreditvärdighet påverkar banken i större omfattning än lämnade 

säkerheter och reviderad årsredovisning.  
 

H6:0 Genomsnittliga antalet köpta konsulttimmar är lika mellan oreviderade och 

reviderade bolag.  

 

H6:A Oreviderade bolag köper fler konsulttimmar än reviderade bolag. 
 

Omsättning 

För att kunna mäta om oreviderade företag köper fler konsulttimmar än reviderade bolag 

behöver vi först undersöka om omsättningen skiljer sig mellan grupperna. Eftersom 

omsättningen och storleken på företaget bör korrelera med behovet av konsultation. 

Tidigare undersökningar har även visat att företagets storlek har en tydlig påverkan på hur 

stor omfattning som redovisningstjänster efterfrågas (Svanström, 2008, s. 56). 

Redovisningskonsulter och revisorer som erbjuder redovisningstjänster tar ofta betalt per 

timme vilket betyder att desto större omsättning företaget har desto högre borde 

kostnaderna vara för redovisningstjänsterna. En större omsättning bör ge fler verifikat och 

därmed mer jobb för konsulten eller revisorn. Det kan dock finnas företag med hög 

omsättning som bara genererar ett fåtal verifikat då företagets produkter eller tjänster kan 

vara kapitalintensiva. Tidigare undersökningar visar också att företagets storlek har en 

tydlig påverkan på hur stor omfattning som redovisningstjänster efterfrågas (Svanström, 

2008, s. 56). Alltså är det rimligt att anta att företagets kostnader ökar i samma takt som 

omsättningen. Efter rensning av extrema värden försvann 2331 bolag. Vi fann att 

reviderade bolagen har i genomsnitt 466 000 kr mer i omsättning vilket motsvarar cirka 32 

procent mer än oreviderade företags omsättning (se tabell 10). Det här innebär att 

reviderade bolag för få 32 procent högre kostnader för redovisningstjänster allt annat lika. 

Ett t-test visade att skillnaden är signifikant (se appendix 1).  
  



61 
 

  Revision Antal Medel (tkr) Std. Avvikelse 

Omsättning (tkr) Ej revisor 56904 1426,11 807,267 

 Revisor 5909 1892,98 1109,520 

Tabell 10 – Omsättning 

 

Vår studie visade lite förvånande att reviderade bolag i genomsnitt köper 10 timmar 

konsultation i månaden och oreviderade bolag köper cirka 4 timmar i månaden (se tabell 

11). I tabell 10 visade vi att reviderade bolag har i genomsnitt 32 procent större omsättning 

än oreviderade bolag. Det betyder att allt annat lika bör reviderade företag köpa 32 procent 

mer konsultation än oreviderade bolag. De reviderade bolagen köper cirka 150 procent mer 

konsultation. Standardavvikelsen är högre för de reviderade bolagen vilket kan vara en 

indikator på att det finns flera extrema värden som i sin tur kan ge en stor påverkan på 

medelvärdet. Efter en utrensning av extrema värden minskade medelvärdet för bolag med 

revisor till 4,92 och bolag utan revisor fick ett på 3,60 och skillnaden blir bara 37 procent. 

Även om de oreviderade bolagen skulle få en hypotetisk kompensation med 32 procent på 

grund av att de har lägre omsättning än reviderade bolag skulle deras nya medelvärde bli 

4,75. Det är fortfarande ett lägre medelvärde än för de reviderade bolagen som har ett 

medelvärde på 4,92. Ett t-test visade att skillnaden är signifikant (se appendix 1). Notera 

också att vid rensningen av extrema värden försvann 20 reviderade och bara 2 oreviderade 

bolag. Vårt resultat motsäger FAR som hävdade att oreviderade företag skulle få ett ökat 

behov av rådgivning och konsultation (FAR, 2007, s. 37-38). Om detta ökar felaktigheterna 

i redovisningen hos företag som varken anlitar revisor eller redovisningskonsult kan vi inte 

svara på i denna analys. 
  

Konsulttimmar Medel 

(timmar) 

Antal Std. 

Avvikelse 

Ej revisor 3,93 99 3,420 

Revisor 9,99 135 18,789 

    

Efter rensning av extrema värden    

Ej revisor 3,60 97 2,540 

Revisor 4,92 115 3,557 

Tabell 11 – Konsulttimmar 

 

I tabell 12 har vi sammanställt hur mycket företagen betalar för redovisningstjänster. Vi kan 

konstatera att bolag utan revisor betalar något mer per timme för redovisningstjänster. 

Företagen som betalar vänner/bekanta för att sköta bokföringen betalar en lägre summa för 

tjänsterna. Vi kan också se att det är något dyrare att anlita en redovisningskonsult än att 

låta revisionsbyrån sköta redovisningen. En förklaring kan vara att bolag som anlitar en 

revisor får rabatt om de samtidigt köper andra tjänster av revisionsbyrån. Det kan också 

vara så att det existerar en kunskapsöverföring om redovisning och revision genomförs av 
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samma revisionsbyrå. Vilket innebär att det krävs mindre arbete för revisorn och därmed 

blir kostnaden lägre. 
 

Kostnad 

Anlitar Revision Medel 

(kr) 

Antal Std. 

Avvikelse 

Familjemedlem eller vän hjälper till med bokföringen 

Ej 

revisor 
400,00 7 238,048 

Revisor 503,33 15 278,046 

Betalar för extern hjälp med bokföringen t.ex. en 

redovisningskonsult 

Ej 

revisor 
573,77 91 177,228 

Revisor Revisor 554,23 130 224,558 

Tabell 12 - Kostnad för konsultation 

 

Nollhypotesen kan inte förkastas eftersom vi inte har funnit några bevis på att 

oreviderade företag köper fler konsulttimmar än reviderade bolag. 
 

H7:0 Det finns inget samband mellan kompetens inom redovisning och köp av konsult- 

eller granskningstjänster. 

 

H7:A Företag som inte köper konsult- eller granskningstjänster har högre kompetens inom 

redovisning i företaget. 
 

I figur 13 har vi sammanställt utbildningsnivå inom redovisning och om företaget köper 

konsult- eller granskningstjänster. Vår studie visar att ca 71 procent av företagen som inte 

använder sig av redovisnings- eller granskningstjänster har utbildning inom 

redovisning/bokföring. Av bolagen som använder sig av redovisnings- eller 

granskningstjänster har ca 44 procent av företagen utbildning inom redovisning/bokföring. 

Det bör dock tilläggas att endast 11 procent av företagen i denna undersökning ingår i den 

grupp av företag som varken anlitar redovisningskonsulter eller revisorer vilket gör att 

majoriteten av företagen anlitar någon som sköter redovisningen eller granskar den. Totalt i 

undersökningen svarade 46 procent att någon på företaget hade utbildning inom 

redovisning/bokföring. Detta innebär att en del företag har en utbildning inom 

redovisning/bokföring ändå har ett behov av att anlita en redovisningskonsult eller revisor. 

För att testa om skillnaden gällande utbildning är signifikant mellan företag som använder 

sig av redovisnings- och granskningstjänster och företag som sköter detta internt 

genomfördes även ett chi-square test. Det visar p = 0,003 vilket innebär att det existerar en 

signifikant skillnad (se appendix 2). Vår undersökning kan i likhet med Svanström (2013, s. 

5), Allee & Yohn (2009, s. 4) och Seow (2001, s. 71) bekräfta att det finns ett samband 

mellan utbildningsnivå och efterfrågan på redovisningskonsulter och revision. 
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Figur 13 – Utbildning 

 

Nollhypotesen kan förkastas. Vi har funnit bevis för att det råder en skillnad mellan 

företagarens utbildningsnivå inom redovisning och köp av konsult- eller 

granskningstjänster.  
 

6.4 Förkastade Hypoteser 

Hypoteser - Enkät Nollhypotesen 

förkastas 

H1:0 Det finns inget samband mellan hur rationellt företagsägaren agerar och 

om de anlitar en revisor.  

H1:A Företagsägare som inte anlitar en revisor agerar mindre rationellt än 

företagsägare som anlitar en revisor. 

Nej 

H2:0 Företagsägare anser att det inte råder någon skillnad mellan 

kreditvärdighet, säkerheter och reviderad årsredovisning vid en 

kreditansökan. 

H2:A Företagsägarna anser att det råder skillnad mellan kreditvärdighet, 

säkerheter och reviderad årsredovisning vid en kreditansökan. 

Nej 

H6:0 Genomsnittliga antalet köpta konsulttimmar är lika mellan oreviderade 

och reviderade bolag.  

H6:A Oreviderade bolag köper fler konsulttimmar än reviderade bolag. 

Nej 

H7:0 Det finns inget samband mellan kompetens inom redovisning och köp 

av konsult- eller granskningstjänster. 

H7:A Företag som inte köper konsult- eller granskningstjänster har högre 

kompetens inom redovisning i företaget. 

Ja 

Hypoteser - Databas  

H3:0 Det råder ingen skillnad i skuldsättningsgrad mellan reviderade och Ja 
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oreviderade bolag 

H3:A Oreviderade bolag är mindre skuldsatta än reviderade bolag. 

H4:0 Det råder ingen skillnad i lönsamhet mellan reviderade och oreviderade 

bolag. 

H4:A Oreviderade bolag har sämre lönsamhet än reviderade bolag. 

Ja 

H5:0 Det råder ingen skillnad i genomsnittlig ränta mellan reviderade och 

oreviderade bolag. 

H5:A: Oreviderade bolag har högre genomsnittlig ränta på sina skulder till 

externa långivare än reviderade bolag. 

Ja 

Tabell 13 - Förkastade hypoteser 
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Kapitelöversikt 
 

 

 

I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser. Vi kommer också beskriva studiens 

praktiska bidrag samt ge några förslag på fortsatt forskning. 
 

7.1 Sammanfattande slutsats 

Vår studie syftade till att undersöka om företagsägare tar ett ekonomiskt rationellt beslut 

med att inte anlita en revisor. För att besvara vår frågeställning och syfte har vi format ett 

antal hypoteser som vi sedan har testat. Totalt hade vi 7 nollhypoteser och av dessa 

förkastade vi 4. Tidigare studier har visat att reviderade företag har en lägre låneränta än 

oreviderade företag (Blackwell et al., 1998, s. 61; Kim et al., 2011, s. 612). Vår studie 

finner att reviderade bolag åtnjuter en lägre ränta än oreviderade bolag och skillnaden 

mellan grupperna är 1,5 till 2,1 procent. Det skulle kunna innebära att ett reviderat företag 

kan spara mellan 15 000- 21 000 kr per år för varje miljon de lånar. Det bör noteras att det 

finns risker med föregående siffror då vi inte fått ta del bankernas lånevillkor till företagen 

utan dessa har räknats ut från företagens årsredovisning. 
 

Flera tidigare studier har visat att efterfrågan på revision är större hos företag med hög 

skuldsättningsgrad än företag med låg skuldsättningsgrad (Tauringana & Clarke, 2000, s. 

162; Berry et al., 1993, s. 146; Carey et al., 2000, s. 49). Vår studie fann också bevis för att 

oreviderade bolag är mindre skuldsatta. Det kan bero på att bankerna är mer villiga att låna 

ut pengar till reviderade bolag (Berry et al., 1993, s. 146). För de bolag som har skulder till 

kreditinstitut eller planerar att ta lån den närmsta framtiden spelar räntan en stor roll och 

företagen borde överväga vilken roll revisionen har i detta för att ta det mest ekonomiska 

beslutet. En revision kostar små företag cirka 15 000 per år (Justitiedepartementet, 2010, s. 

98). Ett aktiebolag med stora skulder kan därför spara pengar på att anlita en revisor 

eftersom de enligt vår studie får en räntesänkning som är större än revisionsarvodet. För de 

aktiebolag som inte har något större behov av extern finansiering spelar räntenivåerna 

mindre roll. Det ska också tilläggas att kapitalkostnaderna även kan påverkas av bland 
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annat hur etablerat företaget är, hur länge företaget har varit kund hos kreditgivaren samt 

vilken relation företaget har med kreditgivaren. Vi kan i denna studie visa att när företaget 

etablerades och deras val av revision inte har något samband. Vi har dessutom inte funnit 

några belägg för att reviderade och oreviderade företag skiljer sig åt i deras relation till 

kreditgivaren. 
 

Företagsägare måste värdera nyttan av revision i deras företag och sedan jämföra med 

kostnaden för att ta ett ekonomiskt rationellt beslut (McFadden, 1999, s. 2; Simon, 1959, s. 

254). För att ett beslut ska vara rationellt måste beslutsfattaren beräkna nyttan av de olika 

alternativen för att sedan välja det högst värderade av dem (Samuelson & Zeckhauser, 

1988, s. 8). När det gäller det rationella agerandet har vi inte funnit något bevis på att någon 

av grupperna agerar mer rationellt än den andra. Det går inte att avgöra vilken grupp som är 

mest rationell men det finns vissa tecken som tyder på att båda grupperna inte har varit helt 

rationella vid sitt beslut angående revision. Dels för att ungefär vart femte företag som 

deltog i enkätundersökningen inte kunde ta ställning till om nyttan av revision överväger 

kostnaden eller ej. Detta tyder på att de inte har utvärderat de olika alternativen och vilka 

för- och nackdelar som finns och därmed kanske inte tagit ett helt rationellt beslut. Detta 

stärks ytterligare av att ca 36 procent av företagen som inte anlitar en revisor svarade att de 

ansåg att nyttan av revision var större än kostnaden vilket också är ett tecken på ett icke 

rationellt agerande. I paritet med det svarade ca 18 procent av respondenterna att de ansåg 

att kostnaden översteg nyttan men ändå valde de att anlita en revisor. 
 

För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet krävs det att det finns rätt kompetenser i 

företaget men ofta saknas kompetens att upprätta en korrekt redovisning i små företag 

(Svanström, 2013, s. 5; Allee & Yohn, 2009, s. 4; Seow, 2001, s. 71). I paritet med detta 

visar vår studie att företag som inte köper konsult eller granskningstjänster har högre 

kompetens inom redovisning i företaget. Dock var det väldigt få företag, endast 11 procent 

av företagen i studien, som inte köper varken konsult- eller granskningstjänser. Vilket 

betyder att det finns ett stort behov hos små företag att få hjälp med den löpande 

bokföringen. Enligt Collis (2003, s. 41) är efterfrågan stor på externa redovisningstjänster 

oavsett om företaget har någon anställd som sköter den löpande bokföringen eller om 

företaget är reviderat eller inte. Vår studie visar också att det är många företag som har 

utbildning inom redovisning/bokföring men ändå är i behov av externa konsult- eller 

granskningstjänster.  
 

Tidigare forskning har visat att bolag som efterfrågar rådgivning från revisorn är mer 

lönsamma och att revisorns expertis ökar effektiviteten i företaget (Ping et al., 2011, s. 137; 

Chow, 1982, s. 277). Vi fann att oreviderade bolag har sämre lönsamhet än reviderade 

bolag. Om detta beror på att revisorn kan bidra med att förbättra effektiviteten i företaget 

eller på annat sätt höja lönsamheten är oklart och skulle behöva forskas vidare i. Det står 

dock klart att 12 % av företagen i denna undersökning anser att revisorn ökar den interna 

kontrollen vilket är en förutsättning till bättre lönsamhet och högre effektivitet. 
 

När företagsägare till små företag ska ansöka om lån är det viktigt att de förstår vad som 

påverkar deras lånevillkor för att öka chansen att få låna pengar och minska 

lånekostnaderna (Bruns & Fletcher, 2008, s. 171). I denna studie har vi tagit upp tre utav de 

viktigaste faktorerna som påverkar lånevillkoren. Studien gav dock inga belägg att 
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företagaren värderade kreditvärdighet, säkerheter och reviderad årsredovisning lika vid 

lånesituationen. Alla tre alternativen ansågs vara relativt viktiga men enskilt ansåg 

företagsägaren att kreditvärdigheten var viktigast av dem. När det gäller revisorns främsta 

nytta var ökad chans att få banklån bland de lägre värderade alternativen medan minskade 

felaktigheter i redovisningen och rådgivning ansågs vara revisorns främsta nytta.  
 

Enligt en rapport från FAR som publicerades 2007 kommer bolag som väljer att avstå 

revision köpa fler konsulttimmar efter att revisionsplikten avskaffades (FAR, 2007, s. 37-

38). Även Collis (2010, s. 218) visade i sin studie att företag som väljer att avstå revision 

fick höjda kostnader för bokföring och upprättandet av boksluten eftersom de blev tvungna 

att anlita professionell hjälp. Gällande konsulttimmar i vår studie fann vi bevis för att 

reviderade bolag använder sig av något fler konsulttimmar än oreviderade bolag och inte 

tvärtom som förundersökningar har förutspått. Värt att notera är att det kan finnas ett 

samband mellan antalet konsulttimmar och storleken på företagen. Tidigare undersökningar 

har visat att företagets storlek har en tydlig påverkan på hur stor omfattning som 

redovisningstjänster efterfrågas (Svanström, 2008, s. 56). När vi räknade på konsulttimmar 

har vi också tagit företagens storlek i beaktande och kunde då visa att skillnaden mellan 

reviderade och oreviderade företag är relativt liten. I vår studie fann vi bevis för att de 

reviderade företagen köper något mer konsultation. 
 

Sammanfattningsvis har vår analys visat att bolag som är i behov av extern finansiering 

eller som har räntebärande skulder inte fattar ett ekonomiskt rationellt beslut med att inte 

anlita en revisor. Det beror på att dessa bolag betalar högre räntor som enligt vår studie kan 

vara större än revisionsarvodet. Övriga bolag som är i stor majoritet anser vi fattar ett 

ekonomiskt rationellt beslut med att inte anlita en revisor utifrån de uppställda kriterierna i 

denna studie.  

7.2 Studiens bidrag 

Studiens praktiska bidrag är att den lämnar värdefull information till företagen om revision 

i små aktiebolag och hur revision kan påverka företagets verksamhet. Studien kan ses som 

ett hjälpmedel vid valet när företagsägaren ska välja om denne ska anlita en revisor eller ej. 

Vi har inte lyckats att komma fram till om det rationella agerandet skiljer sig mellan 

reviderade och oreviderade företag dock kan studien ses som ett underlag vid 

beslutsfattande för små aktiebolag gällande revision. Vi har kommit fram till att det är 

troligt att små aktiebolag som väljer bort revision har fått lägre kostnader om de inte är 

beroende av extern finansiering från kreditinstitut eller har andra skulder till externa 

aktörer. Studien kan också ha ett värde för revisionsbyråerna eftersom vi kan visa att 

reviderade företag har högre lönsamhet vilket borde få fler små aktiebolag att vilja välja 

revision.  

 

Studiens teoretiska bidrag är att vi har funnit bevis för att det råder stora skillnader mellan 

reviderade och oreviderade bolag exempelvis är det skillnader i lönsamhet, räntenivåer och 

skuldsättningsgrad mellan grupperna. Vi har även visat att företagsägare inte alltid agerar 

rationellt vid beslut som rör verksamheten. Det är något som kan forskas vidare i inom en 

rad kvantitativa och kvalitativa områden. Vår ovanliga metod med att skicka ut enkäter via 

sms är en ny och relativt obeprövad metod. Vi har visat att den fungerar och att det går att 

få en acceptabel svarsfrekvens. Det kan öppna nya dörrar inom en mängd andra 
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forskningsområden eftersom med vår metod går det att på ett kostnadseffektivt nå ut till 

stora grupper som i vanliga fall är svåra att nå.  

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi stött på ett antal frågor som vi inte har funnit några bra svar på. 

När vi tittade i företagens årsredovisningar kunde vi konstatera att det bara var cirka 21,4 

procent av våra undersökta företag som har skulder till kreditinstitut. Många av de 

resterande företagen har också skulder men de syns inte i företagens årsredovisningar. Det 

kan bero på att de exempelvis lånar pengar privat eller av vänner och familj. Därför är ett 

förslag på fortsatt forskning att undersöka vad det beror på och vilken typ av små företag 

som lånar pengar eller som är i behov extern finansiering av kreditinstitut. 
 

När vi gjorde vår analys kunde vi konstatera att det är skillnader över vilka branscher som 

efterfrågar revision samt skillnader mellan olika nyckeltal. Vi kunde bland annat se att de 

reviderade bolagen i snitt har 32 procent högre omsättning än de oreviderade bolagen. Vi 

kunde också visa att de oreviderade bolagen har lägre lönsamhet. Om ett företag skaffar en 

revisor behöver det inte automatiskt betyda att företaget får högre lönsamhet. I vår studie 

gick vi inte in på djupet varför det är skillnader i nyckeltalen. Det kan finnas fler 

förklaringsvariabler än de vi har funnit i denna studie. Därför är ett annat förslag att 

undersöka varför det är så skillnader mellan nyckeltalen mellan reviderade och oreviderade 

bolag. Ett annat förslag är att göra en liknande studie som vår fast istället jämföra olika 

branscher mellan varandra för att ta reda på vilka branscher som har mest och minst nytta 

revision. 
 

Ett annat förslag som inte har någon koppling mot redovisning eller revision är att studera 

mobil- och smsenkäter. Tekniken vi använde i den här studien har gjort det möjligt att på 

ett kostnadseffektivt sätt nå stora grupper av människor som i vanliga fall är svåra att nå. 

Idag ökar också användningen av smarta telefoner och fler tar emot mail i sin telefon. Vi 

tror därför att det kommer bli vanligare att respondenterna besvarar enkäter direkt i 

telefonen. Det finns dock ett fåtal studier i ämnet men eftersom tekniken går väldigt fort 

framåt kan det behövas mer forskning inom detta område.  

7.4 Etiska aspekter 

Alla företag som blev utvalda att delta i studien fick veta i vilket syfte och att deras svar 

skulle behandlas anonymt. Ändå var det vissa som var skeptiska mot undersökningen och 

undrade hur vi fått tag i deras telefonnummer. En del upplevde sms:et som ”skräppost” 

eller ”virus” och ville därför inte delta i undersökningen. Alla respondenter som har haft 

funderingar och frågor varför vi har kontaktat just dem eller allmänna frågor angående 

studien har vi svarat på. Alla frågor i enkäten var frivilliga att svara på för att 

respondenterna inte skulle känna sig tvingad att svara på något de inte ville. 

Respondenterna fick även chansen att lämna sin mailadress om de ville ta del av den 

slutgiltiga undersökningen och dessa mailadresser har behandlats konfidentiellt.  
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Kapitelöversikt 
 

 

I detta avsnitt presenteras studiens sanningskriterier. Inom kvantitativ forskning används 

främst 3 olika sanningskriterier. Dessa är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

(Johansson-Lindfors, 1993, s. 160). De används främst för att presentera studiens 

tillförlitlighet och om studien har mätt det den var ämnad att mäta.  
 

8.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten syftat till studiens tillförlitlighet (Djurfeldt et al., 2010, s. 104). För att uppnå 

hög reliabilitet bör studien kunna upprepas vid ett annat tillfälle och då komma fram till 

liknande resultat (Djurfeldt et al., 2010, s. 104). Vi har i denna studie bifogat hela 

enkätunderlaget och en utförlig beskrivning hur vi har laddat ner vårt datamaterial samt 

vilka avgränsningar som används. Vi har också beskrivit hur vi har kodat datamaterialet 

och hur materialet har analyserats. Vi har därför gjort bedömningen att det är relativt enkelt 

att replikera denna studie. Vår enkät fick en låg svarsfrekvens vilket kan sänka 

tillförlitligheten. Vi fann däremot svaga bevis för ett systematiskt bortfall vilket ökar 

tillförlitligheten. För att ytterligare stärka studiens reliabilitet genomfördes en pilotstudie 

innan enkäten skickades ut. Anledningen var att hitta svagheter i enkäten och beräkna 

tidsåtgången för att besvara enkäten. Tillförlitligheten sänks något då vi inte frågade 

respondenterna om företagets omsättning i enkäten. Istället räknade vi ut företagens 

omsättning från databasen. Det här kan göra att svaret på H6 kan vara något missvisande. 

8.2 Validitet 

En undersöknings validitet beror på hur väl teorier och hypoteser fångas i enkätfrågor så att 

svaren blir meningsfulla och mäter det vi vill mäta (Djurfeldt et al., 2010, s. 104). I stora 

drag anser vi att studien har mätt det vi ville mäta och att validiteten blir därför relativt hög. 

Det har vi uppnått genom klara och tydliga frågor som är välförankrade i teorier och 

tidigare undersökningar och genom det försökte vi få så hög validitet som möjligt. För att 
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få ett mer tillförlitliga svar och därmed högre validitet angående räntenivåerna hade det 

varit bättre om vi hade fått datamaterialet direkt från bankerna. Nu fick vi inte det och fick 

ta informationen från årsredovisningarna istället vilket kan innebära att våra uträkningar 

kan vara något missvisande mot de verkliga räntenivåerna. Eftersom vi undersöker om det 

existerar skillnader mellan grupperna och inte den definitiva räntenivån har det mindre 

betydelse i denna typ av studie. Våra uträkningar för räntenivåerna ska därför endast ses 

som en indikator. En annan faktor som kan sänka validiteten något är att det är svårt att 

mäta begreppet rationalitet. Eftersom tidsåtgången med att vara helt rationell kan vara 

mycket hög då det ofta tar lång tid att utvärdera alla tänkbara alternativ. Många 

småföretagare har ofta inte all tid som krävs då företagarna behöver tiden till exempelvis 

försäljningen eller produktutveckling. Det kan därför finnas risk för att vi har kommit fram 

till att de inte agerar rationellt när det egentligen beror på att företagarna inte har tid. 

8.3 Generaliserbarhet 

För att uppnå validitet är det också viktigt att studiens resultat kan generaliseras. För att 

uppnå generaliserbarhet krävs det att resultatet kan överföras på fler personer än de som har 

deltagit i studien. (Bryman, 2011, s.168). För att skapa generaliserade slutsatser krävs det 

att det ska finnas data från många respondenter. Det bästa är att göra en totalundersökning 

men det är ofta en praktiskt omöjligt (Bryman, 2011, s. 169). Enligt databasen Business 

Retriever finns det totalt 129 000 aktiva bolag i Sverige som omfattas av revisionsfriheten. 

Av dessa är det 70 000 som uppfyller våra kriterier för att ingå i undersökningen och är 

därmed vår målpopulation. Alla 70 000 bolag har använts i nyckeltalsanalysen och har varit 

en bas för valet av respondenter för enkätundersökningen som gjordes via ett slumpmässigt 

urval för att skapat en liten kopia av populationen. Våra respondenter har varit små 

aktiebolag som omfattas av revisionsfrihet och vi har försökt att få med så många 

respondenter som möjligt i vår studie för att öka generaliserbarheten. Tyvärr blev 

svarsfrekvensen endast 15,8 procent vilket kan bero på att enkäten skickades via sms som 

är en ny och relativt obeprövad metod. Det gav oss dock möjligheten att kontakta 

respondenter som vanligtvis är svåra att ta kontakt med i stor skala. Vi fick också ett 

relativt stort bortfall när vi rensade extrema värden för materialet som laddades ner från en 

databas. Vår ståndpunkt är att vi trots det ändå kan göra en god generalisering av studien. 
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Appendix 

 

 

Appendix 1 - T-tester 

T-Test t df p Medelvärde differens 

Avkastning eget kapital -20,839 61633 0,00 -14,3892 

Ränta1 16,263 16148 0,00 0,0298 

Ränta2 13,182 21300 0,00 0,01483 

Skuldsättning -27,962 58634 0,00 -0,7338 

Omsättning -40,648 62811 0,00 -466,866 

Konsulttimmar -3,065 210 0,002 -1,324 

Konsultkostnad 1,067 215 0,287 -19,54 

Tävling 1,277 259 0,203 6,238 

Kreditvärdighet -0,455 295 0,650 -0,047 

Säkerheter 1,186 291 0,236 0,154 

Reviderad årsredovisning -2,434 292 0,016 -0,321 
1 Externa räntekostnader / Skulder till kreditinstitut 
2 Externa räntekostnader / Långfristiga skulder 

 

Appendix 2 - Chi-två test 

Chi-två test Värde df p 

Grundades 2,451 1 0,117 

Kompetens 8,872 1 0,003 
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Appendix 3 - Korstabeller 

Grundades * Revision korstabell 

 

Revision 

Total Ej revisor Revisor 

Grundades Efter 2010 Antal 50 81 131 

% inom Grundades 38,2% 61,8% 100,0% 

Före 2010 Antal 87 98 185 

% inom Grundades 47,0% 53,0% 100,0% 

Total Antal 137 179 316 

% inom Grundades 43,4% 56,6% 100,0% 

 

Tjänster * Utbildningsnivå korstabell 

 

Utbildningsnivå 

Total Ja Nej 

Tjänster Köper inte konsult- eller 

granskningstjänster 

Antal 24 10 34 

% inom Tjänster 70,6% 29,4% 100,0% 

Köper konsult- eller 

granskningstjänster 

Antal 123 159 282 

% inom Tjänster 43,6% 56,4% 100,0% 

Total Antal 147 169 316 

% inom Tjänster 46,5% 53,5% 100,0% 
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Appendix 4 - Enkät 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar civilekonomprogrammet på Umeå universitet och skriver ett 

examensarbete inom redovisning/revision. Syftet med arbetet är att undersöka om företagen 

fattar ett rationellt beslut med att anlita eller inte anlita en revisor.  

 

 

Enkäten innehåller 12 frågor och tar ca 3 minuter att besvara. 

Vi skulle uppskatta om du vill medverka. Ditt svar är anonymt. 

Tack på förhand! 

 

Mvh 

David Arevärn - daar0009@student.umu.se 

Daniel Larsson - dala0046@student.umu.se 

 

1. Ålder? 

Under 25  

25-29  

30-39  

40-49  

50+  

 

2. Har du eller någon på ditt företag en utbildning inom redovisning/bokföring? 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

3. När grundades ditt företag? 

Före 2010  

År 2010  

Efter 2010  

Vet ej  

 

4. Anlitar företaget något av följande idag? Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst, du 

kan kryssa i flera svar 

Revisor  

Betalar för extern hjälp med bokföringen t.ex en redovisningskonsult  

Familjemedlem eller vän hjälper till med bokföringen  



IV 
 

Inget av alternativen  

 

5. Om du betalar för hjälp med bokföringen, hur många timmar i genomsnitt per månad betalar 

du för? Skriv svaret i heltal 

 
  

6. Om du betalar för hjälp med bokföringen, hur mycket kostar hjälpen per timme? Skriv svaret i 

heltal  

 
  

7. Vad anser du är den främsta nyttan med att anlita en revisor. Välj högst två alternativ 

Ökar den interna kontrollen  

Minskar felaktigheterna i redovisningen  

Revisorn har en rådgivande roll  

Ökad legitimitet mot kunder och leverantörer  

Ökar chansen att få banklån  

Inget av alternativen  

Övrigt:  

 

8. Anser du att nyttan med att anlita en revisor överväger kostnaden? 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

Hur stor betydelse anser du att följande påståenden har när 

företaget ska ansöka om kredit hos banken? 
9. Att företaget har hög kreditvärdighet dvs. förmåga att betala skulder1 - Liten betydelse, 5 - 

Stor betydelse 

 
1 2 3 4 5 

 

       
10. Att företaget kan lämna säkerheter till banken1 - Liten betydelse, 5 - Stor betydelse 

 
1 2 3 4 5 

 

       
 

 



V 
 

11. Att företaget kan lämna en reviderad årsredovisning till banken1 - Liten betydelse, 5 - Stor 

betydelse 

 
1 2 3 4 5 

 

       

 

 
      

12. Tänk dig att du medverkar i en tävling. Alla deltagare blir ombedda att välja en siffra mellan 

0 och 200. Den som vinner tävlingen är den som lyckas välja en siffra som är 2/3 av de andra 

deltagarnas medelvärde. Vilken siffra väljer du? 

Exempel Om medelvärdet är 90 då vinner den som svarat närmast 60 

 
  

Om du önskar ta del av den färdiga uppsatsen, vänligen skriv din e-postadress i fältet nedan. Din 

e-postadress kommer inte användas för något annat ändamål. 
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