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Sammanfattning  
 

Problembakgrund & Problemdiskussion: Revisionsplikten avskaffades i Sverige 

november 2010 och berörde framförallt småföretagarna, vilka nu fick möjligheten att 

frivilligt efterfråga eller avstå revision. För att ett svenskt aktiebolag skall få undantas 

revisionskravet har regeringen arbetat fram egna gränsvärden utifrån Europakommissionen 

tidigare satta. Dessa gränsvärden för Svenska aktiebolag är (belopp i tkr); Nettoomsättning 3 

000, balansomslutning 1 500, och maximalt tre antal anställda. För att ett svenskt aktiebolag 

enligt dessa gränsvärden skall undantas revisionsplikten får de maximalt överstiga ett av tre 

satta gränsvärden. Svenska aktiebolag vilka överstiger två av dessa gränsvärden vart av de 

två senaste bokslutsåren blir således revisionspliktiga. Det finns delade åsikter gentemot 

avskaffandet av revisionsplikten i Sverige, där vissa branschorganisationer och företag ser 

avregleringen som något positivt eftersom kostnadsbördan, vilket inte alltid överstiger nyttan 

av revisionen försvinner. Statliga organisationer, exempelvis skatteverket menar dock att 

avregleringen av revisionskravet kommer leda till ökade skattefel i de finansiella rapporterna. 

Även vissa kreditinstitut menar att avregleringen möjligtvis kommer leda till ökad risk för 

resultatmanipulering och minskad trovärdighet i företagens finansiella rapporter.  

 

Problemformulering: Vilka faktorer påverkar svenska företags efterfrågan på frivillig 

revision? 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och testa olika faktorer, vilka kan tänkas påverka 

valet av frivillig revision ur företagens synvinkel. Denna studie ämnar att utifrån företagens 

finansiella information kunna visa och förklara en del av de bakomliggande faktorer, vilka 

ligger till grund när ett svenskt aktiebolag faller utanför revisionsplikten och har möjligheten 

att efterfråga alternativt avstå revision. 

 

Teori: Studien behandlar teorier såsom Agentteorin, Informationsasymmetrin samt 

Intressentmodellen. Dessa teorier kan förklara bakgrunden till en del av de påverkande 

faktorer vilka kan tänkas finnas vid företags efterfrågan på frivillig revision. Den teoretiska 

referensramen behandlar också tidigare empirisk forskning inom området, vilken utifrån 

tidigare nämnda teorier har undersökt påverkande faktorer vid företags efterfrågan på frivillig 

revision i andra länder där revisionsplikten tidigare avskaffats. Utifrån relevanta teorier och 

tidigare forskning inom området har hypoteser byggts upp och prövats.  

 

Metod: Denna studie intar en kvantitativ metod, där data endast är insamlad från 

aktiebolagens finansiella information, hämtad från Retriever Business, med bokslutsåret 

201312. Studien intar också en deduktiv ansats. 

 

Slutsats: Resultat av studien visar att svenska aktiebolag vilka efterfrågar frivillig revision 

är mer komplexa sett till storlek och agentkostnader samt kan ses vara mer riskfyllda. 

Komplexitet i form av storlek och agentkostnader samt företagsrisk kan därför ses vara 

påverkande faktorer vilka styr efterfrågan. 
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1. Inledning 
 

Revisionspliktens avskaffande i Sverige medförde att majoriteten av de svenska aktiebolagen 

omfattades av det frivilliga valet att efterfråga revision. Det är fortfarande ett väl 

omdebatterat ämne mer än 4 år efter införandet, främst med anledning av att diskussioner 

rörande höjda gränsvärden finns. Sverige var sent sett till andra europiska länder med att 

avskaffa revisionsplikten. Tidigare forskning inom området finner olika resultat rörande 

vilka de faktiska bakomliggande faktorerna vid företags efterfrågan på frivillig revision är. 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten, vilken sedan 

mynnar ut i en problemdiskussion. Vidare beskrivs också studiens syfte, 

problemformulering, avgränsningar och teoretiska samt praktiska bidrag.  

 

1.1 Problembakgrund 
Svensk revisionsplikt anses ha uppkommit ur 1895 års aktiebolagslag vilken ställde krav på 

att aktiebolag verksamma på den svenska marknaden skulle ha en revisor. Det var dock först 

under 1940-talet kravet på en auktoriserad revisor även ställdes. Kravet på en auktoriserad 

revisor grundades på kriterier vilka respektive företag då uppfyllde. 
  
Sedan år 1895 har dock aktiebolagslagen genomgått en hel del förändringar och det var först 

under år 1983 alla aktiebolag blev revisionspliktiga (Econ, 2007, s. 6). Revisionspliktens 

avskaffande började växa fram i Sverige under 2006 genom att regeringen startade en 

utredning vilken behandlade regelverket rörande revisionen för små företag (SOU 2008:32). 

Vid detta tillfälle fanns det inom EU och det fjärde bolagsrättsliga direktivet, föreskrifter 

vilka reglerade möjligheten för mindre och medelstora noterade företag att undantas från 

revisionsplikten. Bestämmelserna innebär att noterade företag undantas från revisionsplikten 

i de fall där minst två av gränsvärdena inte överskrids. Gränsvärdena grundas på tre områden: 

Nettoomsättningen, balansomslutningen samt antalet anställda och anges nedan (belopp i 

euro): 
  

● Nettoomsättning: 8 800 000 

● Balansomslutning: 4 400 000 

● Antalet anställda: 50 
  
Syftet med regeringens utredning var att göra de svenska företagen mer anpassade till den 

internationella företagsmiljön, där många av dem verkar för att på sikt bli mer 

konkurrenskraftiga (SOU: 2008:32, s. 15). Då utredningens uppdrag var att undanta små 

företag från revisionsplikten var gränsvärdena också tvungna att hamna på en nivå där de är 

applicerbara sett till storleken på företagen. Utredningen presenterade följaktligen följande 

gränsvärden för övervägande (belopp i SEK): 
  

● Nettoomsättning: 3 000 000 

● Balansomslutning: 1 500 000 

● Antalet anställda: 3 
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Gränsvärdena omfattade 165 000 aktiva och 70 000 vilande aktiebolag vilka skulle undantas 

från revisionsplikten. Utredningen argumenterar för hur onödiga kostnader för berörda 

företag försvinner till följd av förslaget, samt hur den frivilliga revisionen uppmuntras vilket 

bibehåller den höga redovisningsstandarden (SOU 2008:32, s. 16). Förslaget om slopad 

revisionsplikt accepterades av regeringen i juni år 2010 och tillämpas sedan november 

samma år med grund i de föreslagna, ovan presenterade, gränsvärdena. 
  
Detta beslut ledde till att alla privata aktiebolag vilka uppfyller två av de tre ovan nämnda 

gränsvärdena, faller under den frivilliga revisionsplikten (Justitiedepartementet, 2010). I 

enlighet med regeringens proposition (2009/10:204) ska krav på revision för ett privat 

aktiebolag först ställas då företaget överskrider två av de tre satta gränsvärdena två år i följd, 

vilket även gäller registrerade företag efter införandet i november 2010 (Prop 2009/10:204, 

s. 68-72). De företag vilka faller utanför revisionsplikten kan besluta om att frivilligt revidera 

sina årsredovisningar, det ska i sådana fall beslutas på bolagsstämman och en ändring i 

bolagsordningen skall också ske. Vid avskaffande av revisionsplikten bestämdes det även att 

mandatperioden för revisor i aktiebolag kan bestämmas till endast ett år och maximalt fyra. 

Detta ska tänkas kunna medföra ökad flexibilitet för bolagen i valet av efterfråga alternativt 

avstå revision (Justitiedepartementet, 2010). Innan beslutet om avskaffandet av 

revisionsplikten i Sverige, hade majoriteten av EU:s medlemsländer redan gjort denna 

förändring. Gränsvärdena skiljer sig åt mellan länder där vissa länder (exempelvis 

Storbritannien) har satt sina gränsvärden i enlighet med EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv, 

beskrivet ovan. Danmark och Finland har likt Sverige valt att sätta egna gränsvärden byggda 

utifrån direktiven satta av EU, dessa gränsvärden är vilket tidigare demonstrerats avsevärt 

lägre (Grant Thornton, 2015). 
  
Avskaffandet av revisionsplikten ansågs av företag samt branschorganisationer inom 

revisionsområdet vara positivt. Dock är inte alla intressenter lika positivt inställda. 

Exempelvis hävdade Skatteverket att risken för skattefel skulle komma att öka, både 

medvetet och omedvetet (Svd, 2010). Argumentet tas upp i en publikation om ekonomisk 

brottslighet av Brottsbyggande rådet “BRÅ”, vilka menar att avskaffandet påverkar 

skattekontrollen och upptäckandet av ekonomiska brott då revisorn har anmälningsplikt 

(BRÅ, 2008 s. 325). Det argument vilket anses vara den största orsaken till att 

revisionsplikten avskaffades, var att det enligt regeringen skall bli billigare och enklare för 

småföretag att driva sin verksamhet i aktiebolagsform. Argumentet baseras på 

undersökningars indikation att avskaffandet av revisionsplikten kan ge företag minskade 

kostnader på runt 15 000 kronor per år (Frivision, 2011, s. 8). 
  
Trots avskaffandet av revisionsplikten menar vissa branschorganisationer att många av de 

företag vilka faller innanför den frivilliga regleringen ändå kommer välja att ha revisor. Ett 

exempel på detta är FAR (föreningen auktoriserade revisorer) där olika argument för detta 

lyfts fram. Bland annat att revision skapar ett ökat förtroende gentemot företagets 

intressenter, mindre risk, större intern kontroll och vägledning vilken skapar kvalité i 

redovisningen och på sikt genererar ett förbättrat resultat (Frivision, 2011, s. 9). Även flera 

år efter avskaffandet av revisionsplikten är ämnet fortfarande väl debatterat. Framförallt förs 

en diskussion om huruvida gränsvärdena ska höjas, vilket i sådana fall skulle leda till att en 

ännu större andel av de svenska företagen faller utanför revisionsplikten. Centern lade bland 
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annat i sin budget inför förra årets riksdagsval upp ett förslag om att det under år 2015 skulle 

tillsättas en ny utredning rörande detta (DI, 2013). 
  
Effekten av avskaffandet av revisionsplikten och huruvida det har skapat konsekvenser i 

redovisningskvalitén hos de företag vilka valt att avstå revisionen har undersökts sedan 

beslutet började tillämpas år 2010. UC AB, ett av de ledande affärs- och 

kreditupplysningsföretagen i Sverige, har under år 2013 gjort en undersökning rörande 

konsekvenserna för företag vilka valt att avstå från revisionsplikten (UC, 2015). Resultat från 

undersökningen anger att antalet ofullständiga bokslut ökar och den generella kvalitén i 

årsredovisningarna reduceras. Effekten av detta är att det exempelvis blir svårare för 

kreditgivare att bedöma återbetalningsförmågan hos de företag vilka önskar att öka sitt 

kapital genom belåning. UC (2014) menar att det finns stora fördelar med att välja att revidera 

sina finansiella rapporter och lyfter fram påverkande faktorer såsom utveckling, ökad intern 

kontroll samt ökad möjlighet till att lättare kunna tillföra kapital (UC, 2014). 
 

1.2 Problemdiskussion 
"Mindre aktiebolag kan välja att ha en revisor eller inte. Cirka 250 000 aktiebolag och 

handelsbolag, eller mer än 70 %, av Sveriges alla företag omfattas av reglerna för frivillig 

revision" (PwC, 2015) 
  
Avskaffandet av revisionsplikten för de mindre svenska aktiebolagen har länge varit 

omdiskuterat gällande huruvida ett företag skall ges möjligheten att frivilligt kunna välja bort 

alternativt efterfråga revision. De företag vilka väljer att inte efterfråga frivillig revision kan 

bland annat tänkas få reducerade kostnader, men detta val kan samtidigt leda till både 

kortsiktiga och långsiktiga negativa konsekvenser (Andréasson, 2008). Dessa konsekvenser 

kan tänkas vara bakomliggande faktorer vilka kan styra företagens efterfrågan på frivillig 

revision.  

 

Den främsta orsaken till att revisionsplikten slopades i Sverige var just de ökade relativa 

kostnaderna revisionen genererade hos mindre företag i landet. För dessa små företag blir 

revisionskostnaderna extra påtagliga då de sett till större bolag inte besitter samma 

ekonomiska resurser (SOU 2008:32, s. 14). För aktiebolag vilka väljer bort revision 

uppskattas den sammanlagda besparingen i form av revisionskostnader motsvara cirka 5,8 

miljarder per år (SOU 2008:32, s. 13). För aktiva företag med 3 anställda med en omsättning 

mellan 0 - 3 000 000 kronor sparas i genomsnitt 15 000 kronor per år (SOU 2008:32, s. 130). 

Kostnaden för revisionen kan dock bidra till vissa besparingar. En studie genomförd i Korea 

visar hur företag med frivillig revision i jämförelse till de utan upplever en marginellt lägre 

skuldränta (Kim et al., 2011, s. 599). I en liknande studie visades det även att företag med 

revision i genomsnitt har 25 procentenheter lägre ränta än de utan revision (Blackwell et al., 

1998, s. 69). De små företagen kan med denna bakgrund tänkas behöva göra en avvägning 

om huruvida nyttan av revisionen kan tänkas överstiga kostnaden för den. Större företag har 

vilket tidigare nämnts ofta bättre ekonomiska resurser och den relativa kostnaden för dem 

kan tänkas vara mindre.  

 

Agentteorin har under en längre tid använts för att belysa revisionens betydelse för företag 

då större företag tenderar att vara mer komplexa med högre agentkostnader. Enligt 
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agentteorin uppstår det problem när ett företags ägare separeras från ledningen. En effekt är 

att det uppstår en informationsasymmetri mellan ägarna och ledningen. I denna kontext 

innebär det att ledningen i större grad har kännedom och insikt om företagets finansiella 

ställning (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). Problemen kan enligt Jensen & Meckling 

(1976) reduceras genom att företagen väljer att revidera sina årsrapporter. Flera studier inom 

området bygger vidare på Jensen & Meckling’s (1976) teori och bevisar att högre 

agentkostnader och företagsstorlek har ett positivt samband med efterfrågan på frivillig 

revision, och därigenom kan ses vara påverkande faktorer vid företags efterfrågan på denna, 

se exempelvis (Chow, 1982; Seow, 2001; Collis et al, 2004; Dedman et al., 2014). 
 

Det finns också andra orsaker till varför företag väljer att efterfråga frivillig revision. 

Institutioner, där bland andra banker, kan ha en betydelse då de utgör en av de små företagens 

främsta intressenter. Vid en kreditansökan underlättar det att företaget tillämpar revision då 

dess kreditvärdighet kan bestämmas på ett mer tillförlitligt sätt när banker har tillgång till 

trovärdig finansiell information. Revision leder således till att banker är mer benägna att 

bevilja kreditansökningar och i många fall också ge företag med reviderad finansiell 

information lägre räntekostnader än de utan. I Storbritannien visade det sig att företag med 

frivillig revision besitter en högre kreditvärdighet i jämförelse med de företag vilka valt att 

inte ha revision, då frivillig revision ger ett positivt intryck till utomstående intressenter 

såsom långivare (Dedman & Kausar, 2012, s. 416; Lennox & Pittman, 2011, s. 1675). Enligt 

Ax et al. (2012, s. 25-26) och intressentmodellen har företags intressenter olika behov av den 

ekonomiska information företagen kan tillhandahålla till dessa. Det behov vilket dock ofta 

finns grundar sig i att de externa intressenterna vill kunna bedöma pålitligheten hos de 

företag, vilka de kan tänkas ingå ett avtal med. Denna bedömning byggs ofta utifrån 

företagets finansiella rapporter. Enligt Blackwell et al. (1998) kan revision skapa ökad 

trovärdighet i företags finansiella rapporter och således kunna ses vara en tänkt påverkande 

faktor vid efterfrågan på frivillig revision.  
 

Dedman et al. (2014) studerar efterfrågan på frivillig revision hos privata företag i 

Storbritannien. Resultatet visar på att det är mer troligt för företag att efterfråga frivillig 

revision om de har; större agentkostnader, är mer utsatta för risk, söker extern finansiering 

eller köper icke revisionstjänster från sin revisor (Dedman et al., 2014, s. 1). Collis (2010) 

jämför inställningen och undersöker om de påverkande faktorerna vid efterfrågan av frivillig 

revision skiljer sig mellan företag i Danmark och Storbritannien. Resultat anger att 41 % 

skulle välja frivillig revision i Danmark och 43 % i Storbritannien (Collis, 2010, s. 226). 

Collis (2010) belyser att företagsstorlek, högre agentkostnader och ledningsrelaterade 

faktorer kan förklara efterfrågan på frivillig revision i de olika länderna. 

 

Det är tydligt att det finns flera potentiellt påverkande faktorer vid företags efterfrågan på 

frivillig revision, det är därför av intresse att utreda vilka de potentiellt påverkande faktorerna 

kan tänkas vara för svenska företag vilka faller utanför revisionsplikten. Fyra år efter att 

revisionsplikten avskaffades för de nyregistrerade och små företagen på den svenska 

aktiemarknaden blir denna studie också aktuell. 
 

1.3 Problemformulering: 
Vilka faktorer påverkar svenska företags efterfrågan på frivillig revision? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka faktorer, vilka kan tänkas påverka efterfrågan på 

frivillig revision ur företagens synvinkel. Denna studie ämnar att utifrån företagens 

finansiella information kunna visa och förklara en del av de bakomliggande 

variabler/påverkande faktorer, vilka ligger till grund när ett svenskt aktiebolag faller utanför 

revisionsplikten och har möjligheten att efterfråga alternativt avstå frivillig revision. I studien 

kommer olika teoretiska och hypotetiska samband testas genom mätning av olika variabler 

framtagna utifrån teorier och tidigare forsknings observationer inom området.  
 

1.5 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att undersöka svenska aktiebolag, vilka i enlighet med aktiebolagslagen 

uppfyller de ställda krav för att falla utanför revisionsplikten. En avgränsning görs också 

rörande insamling av data, då enbart information från de utvalda företagens senaste 

fullständigt publicerade årsbokslut används. Detta innebär att datainsamlingen kommer 

avgränsas till årsbokslutet 201312.  

 

1.6 Teoretiskt bidrag 
Denna studie undersöker påverkande faktorer vid företags efterfrågan på frivillig revision 

och dessa undersöks och mäts enbart utifrån studiens utvalda företags finansiella information, 

genom exempelvis analys av poster i balansräkningen och nyckeltal. Det finns endast ett fåtal 

tidigare studier i andra länder, vilka genomfört en liknande typ av studie, här kan Dedman et 

al. (2014) exemplifieras, vilken undersöker ej revisionspliktiga företag i Storbritannien. 

Denna typ av studie inom området har aldrig tillämpats på svenska marknaden tidigare, vilket 

således blir denna studies teoretiska bidrag. Mycket inspiration till denna studie har således 

hämtats från Dedman et al. (2014) och tillvägagångssättet i deras studie har präglat denna, 

men kontexten är en annan då fokus riktas mot ej revisionspliktiga företag på den svenska 

marknaden.  
  

1.7 Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget studien ämnar att generera är att ej revisionspliktiga företag på den 

svenska marknaden kan bli medvetna om faktorer vilka kan tänkas styra efterfrågan på 

frivillig revision. Genom att belysa bakgrunden och tänkta orsaker till att dessa faktorer styr 

efterfrågan på frivillig revision för svenska företag, kan företag också tänkas kunna avgöra 

vilken nytta dessa påverkande faktorer kan tänkas ha enskilt för dem. Detta kan underlätta 

företagens beslut huruvida revisionens nytta kan tänkas överstiga dess kostnad, vilket är av 

central betydelse för företagen och en av de främsta orsakerna till att revisionsplikten 

avskaffades. Ett ytterligare praktiskt bidrag kan tänkas vara att denna studie skapar insikt för 

revisionsbyråer, om den typ av företag vilka efterfrågar revision. Detta kan för dem vara en 

ytterligare aspekt att ta hänsyn till när de väljer att rikta sin marknadsföring.  

 
 



6 
 

2. Vetenskaplig metod 
  

I följande kapitel presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkter, där val av metod, 

perspektiv, kunskapssyn, verklighetssyn beskrivs samt motiveras. Slutligen redogörs en 

presentation av litteratursökning samt en källkritik gentemot den använda litteraturen. 

Sammanfattningsvis tillämpar denna studie en kvantitativ forskningsansats med en deduktiv 

ansats.  

  

2.1 Metodval 
Det finns två övergripande forskningsmetoder för att undersöka empiriskt material, dels en 

kvalitativ metod, dels en kvantitativ metod. Metoderna syftar på hur en studies empiriska 

material generaliseras, bearbetas och analyseras (Patel & Davidson, 2011, s. 13-14). Studier 

vilka ligger till inspiration för denna undersökning är Blackwell et al. (1998), Lennox & 

Pittman (2011), Dedman et al. (2014) vilka tillämpar en kvantitativ forskningsansats. Det 

ligger därför också nära till hands för denna studie att anta en liknande forskningsansats, då 

stora mängder data samlas in via databaser och analyseras med hjälp av statistisk bearbetning. 

Saunders et al. (2012) menar att en kvantitativ metod är lämplig när en studies syfte är att 

belägga ekonomiska motiveringar och jämföra stora mängder numerisk data (Saunders et al., 

2012, s. 547). På ett liknande sätt hävdar Eriksson och Wiedersheim-Paul (2014, s. 124) att 

metoden är lämplig för att analysera samband och spridning för stora datamängder. Då denna 

studies material består av omfattande sekundärdata vilken också bearbetas statistiskt för att 

identifiera samband blir också en kvantitativ metod att föredra. Framförallt då studiens syfte 

är att avgöra huruvida samband mellan variabler från en insamlad datamängd hämtad från 

företagens finansiella information stämmer överens med teorin. Om studien istället syftat till 

att undersöka påverkande faktorer utifrån företagsledarens perspektiv, hade det varit mer 

lämpligt med en kvalitativ metod där djupintervjuer hade varit en passande metod.  

Att studera sekundärdata har enligt Bryman (2011) många fördelar och när den finns 

tillgänglig är sekundärdata att föredra, inte minst på grund av tidsmässiga aspekter. Genom 

att använda sekundärdata kan mer tid läggas på analys och bearbetning av data. Detta blir 

speciellt gällande då inte tidsmässiga förutsättningar för att egenhändigt skapa data av god 

kvalité finns (Bryman, 2011, s. 301). Då denna studie ämnar att undersöka de företag i 

Sverige vilka omfattas av frivilliga revisionsplikten är sekundärdata att föredra, om inte annat 

för att det tidsmässigt skulle vara omöjligt att generera den data studien kräver för att 

tillförlitligt besvara de satta hypoteserna. Sekundärdatats klassificering av revision respektive 

ej revision förenklar följaktligen denna jämförelse, vilket för denna studie var en 

förutsättning för just användningen av befintlig sekundärdata. Den aktuella sekundärdatat 

fanns tillgänglig via Retriever Business, vilka i sin tur inhämtar denna från Bolagsverket. En 

fördel med metodvalet var likt indikerat tillgängligheten till omfattande dataunderlag. Stora 

datamängder medför att studiens resultat i större utsträckning kan generaliseras på ett 

tillförlitligt sätt och bidra till ett mer omfattande resultat. Då tidigare studier inte genomförts 

på den svenska marknaden där faktorer till företagens val att frivilligt efterfråga revision 
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undersöks med utgångspunkt i företagens finansiella information medför användandet av 

sekundärdata att mer omfattande tid kunnat ägnas åt studiens analys av empiriskt material. 

 

Metodkritik 

Det är emellertid viktigt att reflektera kritiskt över metodvalet, då varje metod också har 

inbyggda begräsningar i vilket svar den kan ge utifrån det analyserade materialet. Bryman & 

Bell (2013) menar exempelvis att kvantitativa forskningsmetoder bortser från socialt 

konstruerade faktorer, det vill säga uppfattningar om, tolkningar och personliga värderingar. 

En kvantitativ metod lämpar sig följaktligen bäst för att beskriva hur något förhåller sig, 

snarare än om varför det förhåller sig på ett speciellt sätt. Aspekter om varför något förhåller 

sig på ett visst sätt syftar istället den kvalitativa ansatsen till (Bryman & Bell, 2013, s. 182). 

Andra begränsningar i en kvantitativ metod kan hänföras till data. Då genererad data också 

bestämmer studiens begräsning, det vill säga om exempelvis en nyckelvariabel saknas, är det 

tidskrävande att gå till källan för att hämta denna, speciellt om data består av tiotusentals 

företag (Bryman & Bell, 2013, s. 329-330). Trots kritiken gentemot en kvantitativ metod 

anses denna metod vara den mest lämpade för den aktuella studien. Detta på grund av 

studiens syfte och teoretiska bidrag vilket är att identifiera påverkande faktorer vilka styr 

efterfrågan på frivillig revision sett utifrån företagens finansiella information.  

 

2.2 Kunskapssyn 
Enligt positivismen anses människan ha två källor till kunskap, dels den form av kunskap 

vilken genereras via sinnesintryck, dels den kunskap människan logiskt förvärvar. Inom 

forskningen finns förutom positivismen också en hermeneutisk kunskapssyn vilken 

tillskillnad från positivismens naturvetenskapliga tradition ofta återfinns inom humanismen 

(Thurén, 2007, s. 17). Thurén (2007, s. 16) menar att positivismen vill tro på en absolut 

kunskap medan det inom hermeneutiken snarare handlar om relativistiska tankegångar. I 

naturvetenskapliga discipliner är det ofta praxis att samla in data från en observerad 

verklighet och bearbeta denna logiskt, det vill säga att kvantifiera fakta och statistiskt dra 

slutsatser från den samme (Thurén, 2007, s. 17). I studiens empiri kommer data hämtad från 

företagens finansiella information att bearbetas statistiskt, slutsatser kommer dras från de 

resultat vilka statistiskt tillgodogörs. Tillvägagångssättet avspeglar en positivistisk 

kunskapssyn. 

 

Ur ett positivistiskt perspektiv ställs inte sällan kritiskt grundade hypoteser mot ett 

kvantifierat och statistiskt inhämtat material, för att testa densamme (Saunders et al., 2012, 

s. 134). Inom ramen för vad denna studie ämnar att utföra finns en del tidigare just den ovan 

beskrivna utgångspunkten. Det faller sig därför naturligt att denna studie genom 

sekundärdata ska besvara satta undersökningshypoteser också kommer präglas av en 

positivistisk kunskapssyn. Studien innehåller således inga lösa spekulationer utan den ämnar 

att kritiskt undersöka och besvara hypoteserna mot statistiskt säkerställda data. Den 

statistiska bearbetningen ger enligt Thurén (2007, s. 17) möjligheter att dra generella 

slutsatser om hur verkligheten faktiskt ser ut. Vidare, för att befästa den positivistiska synen 

på kunskap lämnas personliga värderingar åt sidan, vilket även gäller för generaliseringar av 

det studien inte kan styrka med teori eller tidigare forskning. 
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2.3 Verklighetssyn 
Enligt Patel & Davidsson (2011) kan filosofin vanligtvis delas upp i tre områden, 

naturfilosofi (ontologi), kunskapsfilosofi, (epistemologi) och världsfilosofi, (etik). Med 

utgångspunkt ur ett av dessa områden intar forskaren en världsbild. Ontologin är ett annat 

ord för verklighetssyn och kan delas upp i två grenar, realism och idealism. Dessa två 

verklighetssyner utgör varandras motsatser. Realismen innebär att världen existerar, oavsett 

om vi upplever den eller observerar det som sker. Idealismen menar på att världen är hur vi 

upplever den och kan därmed inte existera utan våra upplevelser av den, alltså motsatsen till 

realismen (Patel & Davidsson, 2011, s. 15-16). 

 

I denna studie tillämpas en realistisk vetenskapssyn då existerande data analyseras utifrån 

dess förhållande till verkligheten och studien förklarar utifrån finansiell information tänkta 

påverkande faktorer vid företags efterfrågan på frivillig revision. Verkligheten analyseras 

inte utifrån hur den upplevs, utan den studeras utifrån det statistiska resultatet tillhandahållet 

av empirin. Studiens utgångssätt är att sociala aktörer inte har någon påverkan på de sociala 

händelserna (Bryman, 2011, s. 36). Skulle denna studie istället utgått från idealismen hade 

angreppsätt och verklighetssyn sett annorlunda ut. Det hade då möjligtvis varit mer lämpat 

att undersöka företagens inställning till frivillig revision, där intervjuer hade varit ett mer 

passande tillvägagångssätt (Bryman, 2011, s. 40). 
 

2.4 Angreppsätt 
Patel & Davidson (2011, s. 23) menar att forskarens uppgift är att konstruera teorier baserade 

på hur verkligheten ser ut i största möjliga utsträckning. Teorier i sig baseras på emperi, 

således dataunderlag, information och den faktiskt studerade verkligheten. Den reella 

utmaningen denna studie står inför är att kombinera dessa två. För anta denna utmaning finns 

det i detta fall tre angreppssätt genom vilka forskarna kan redogöra för teori och empiri. De 

tre begreppen är deduktion, abduktion och induktion. I denna studie kommer den första, 

deduktion, att tillämpas. Med ett deduktivt angreppssätt menas att slutsatser dras utifrån 

allmänna principer och befintliga teorier (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Att arbeta deduktivt 

menar Patel & Davidson (2011, s. 23) är att följa bevisandets väg, det vill säga en 

utgångspunkt om en allmän teori inom det valda området kombinerat med specifik data från 

det undersökta fallet. Med ett deduktivt arbetssätt intar forskarna också ett mer objektivt 

synsätt, då studies utgångspunkt tas i den empiriskt baserade teorin, vilket förstärker studien 

då den präglas av forskarnas subjektiva uppfattning i mindre utsträckning (Patel & Davidson, 

2011, s. 23).  

 

Denna studie utgår ifrån befintliga teorier och tidigare forskning inom det valda området 

vilka sedan sammanfogas med den insamlade datan. Således intas ett deduktivt 

tillvägagångssätt. I denna studie betyder det att hypoteser deduceras så att informationen från 

datan i hypoteserna kan utvinnas. Med andra ord kommer den utvunna information ur datan 

som hypoteserna genererat att operationaliseras. Hur hypoteserna är utformade ur teorin styr 

vilken data studien behöver samla in till utgångspunkt (Bryman, 2011, s. 26). Företagens 

finansiella information testas mot de operationaliserade hypoteserna, för att empiriskt kunna 

besvara dessa. Det sista steget i ett deduktivt angreppssätt innebär en återkoppling mot de 

teoretiska utgångspunkterna. Resultatet kopplas således tillbaka till teorier och ett 
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resonemang om vilka eventuella implikationer detta har för den ursprungliga teorin framöver 

förs. 

 

2.5 Perspektiv 
Det är emellertid viktigt att tydligt redogöra för vilket perspektiv en undersökning av 

verkligheten är utförd, det vill säga ur vems perspektiv resultatet ska tolkas (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2014, s. 42). Inte minst är det viktigt för läsaren att vara medveten om 

studiens perspektiv för att förebygga att denne skapar ett eget perspektiv för tolkning av 

resultaten (Bjereld et al. 2009, s. 17). Bland de studier, vilka har utgjort en referensram 

återfinns genomgående ett företagsperspektiv, exempelvis Dedman et al. (2014), Collis et al. 

(2004), Lennox & Pittman (2011), Senkow et al. (2001) är exempel på studier vilka utgår 

från ett företagsperspektiv, vilket således även denna studie antar. Det handlar emellertid inte 

uteslutande om studier med företagsperspektiv, även fast det varit centrala, exempelvis 

återfinns studier med perspektiv från revisionsbyråer, banker eller intressenter. 

  

2.6 Litteratursökning 
En informationssökning i syfte att utforska ämnesområdet och bilda en förstående kunskap 

genomfördes då sökmotorer på Internet, såsom google där sökordet ”slopad revisionsplikt” 

användes. Den inledande informationssökningen indikerade även att ämnesområdet är 

aktuellt och omdebatterat då bland annat nyhetsartiklar indikerade dess aktualitet. Enligt 

(Saunders et al., 2012, s. 84) är vetenskapliga artiklar att föredra då de anses vara de mest 

passande och pålitliga källorna inom litteratursökning. Av den anledningen tog denna studie 

sin utgångspunkt ur relevanta vetenskapliga artiklar vilka var peer-reviewed vilka med 

säkerhet således är vetenskapligt granskade. För att finna vetenskapliga artiklar inom det 

valda ämnet användes främst databasen Business source premier vilken finns tillgänglig via 

Umeå Universitets Universitetsbiblioteks hemsida. Även databasen ”Google scholar” har 

använts för litteratursökningen från vilken det framgick att ämnet är relativt välutforskat på 

utländska marknader, men ett begränsat antal studier har genomförts i Sverige. De sökord 

vilka använts är; ”Voluntary Audit”, ”Audit Exemption”, ”Audit SME” och ”Audit 

Demand”.  

 

En studie genomförd av Dedman et al. (2014) vilken undersöker påverkande faktorer vid 

efterfrågan på frivillig revision genom enbart analys utifrån företagens finansiella 

information upptäcktes under litteratursökningen genom att sökordet ”Audit Demand” 

användes. Studien var på plats 10 i resultatlistan, var publicerad i European Accounting 

Review och var citerad 54 gånger. En sådan studie hade inte genomförts i Sverige tidigare 

och låg således till grund för denna studies val av undersökning. Den använda litteraturen har 

funnits tillgänglig via Umeå Universitetsbiblioteks sökfunktion, där ämnesspecifika termer, 

titeln eller författaren använts i sökregistret för att hitta relevant litteratur.  
  

2.7 Källkritik 
I studien har främst vetenskapliga artiklar använts, men även tryckt litteratur, nyhetsartiklar 

och avhandlingar. I största möjliga utsträckning har primärkällor använts, men i de fall det 

inte varit möjligt har sekundärkällor refererats. Enligt Patel & Davidsson (2011) är det viktigt 
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att kritisk bedöma de källor vilka används i en studie (Patel & Davidsson, 2011, s. 68). 

Källkritik innefattar enligt Thurén (2005) fyra grundprinciper, där den första är att källan ska 

vara äkta, för det andra ska det finnas ett tidssamband mellan händelse och källa. Desto längre 

tiden mellan händelse och källa, desto mer sjunker källans trovärdighet. Den tredje principen 

är att källan ska vara oberoende, med detta menar Thurén (2005) att källan inte ska vara ett 

referat utan att orden tillhör författarna själv. Den fjärde och sista principen är tendensfrihet 

där källan inte ska vara påverkad av författarnas egna värderingar vilket kan leda till en 

förvrängd verklighetsbild (Thurén, 2005, s. 13).  

 

I största möjliga mån har de fyra kriterierna Thurén (2005) nämner försökt uppnås i denna 

studie, där valet av vetenskapliga artiklar utgick ifrån författare vilka nämnts i tidigare 

artiklar och har publicerats i tidskrifter med god kvalité. Senare har det genomgående 

försökts bedömas huruvida studiernas resultat och kopplingar anses vara pålitliga. De studier 

vilka återfinns i den aktuella studien anses pålitliga då liknande resultat och kopplingar har 

gjorts av flera författare inom det aktuella området. Centralt är även att artiklarna är 

vetenskapligt granskade och Peer Reviewed. Dock är studien genomförd av Svanström 

(2008) en avhandling och således inte Peer Reviewed, men vilken ändå fått anses vara en 

tillförlitlig källa. Vidare består studien av undersökningar vilka varit källor för andra ansett 

pålitliga författare. Källorna är i sin tur väl citerade och frekvent förekommande inom 

ämnesområdet. 

 

När det gäller tidssambandet har artiklar vilka har publicerats en tid tillbaka valts, detta för 

kunna följa kunskapsutvecklingen för det valda området. Dock är de studier vilka presenteras 

i denna studie till största del aktuella, det vill säga inom ett nära tidsintervall. Dock har den 

tryckta litteraturen inte alltid kunnat motsvaras av den senaste upplagan då den inte alltid 

funnits tillgänglig via universitetsbiblioteket. Detta ansågs dock inte vara något större 

problem då teorier, vilka hämtats från tryckt litteratur, förmodligen är mindre föränderliga 

över tid.  

 

För att undvika de problem vilka kan uppstå vid sekundärkällor har de primära källorna vilka 

används i artiklarna letats upp, detta för att undvika misstolkningar eller feltolkningar av 

primärkällor. Genom att frekvent använda vetenskapligt granskade artiklar så undviks i 

största möjlig mån artiklar innehållande subjektiva värderingar. Det är emellertid svårt att 

vara helt säker, vilket är anledningen till att en restriktiv granskning av samtliga källor 

genomförts. 
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3. Begreppsmässig och teoretisk referensram 
 

Den begreppsmässiga och teoretiska referensramen inleds med en bakgrund till 

revisionsplikten och dess avskaffande i Sverige. Detta följs sedan av en begreppsförklaring 

för små och medelstora företag, samt en beskrivning av revisionsplikt i andra europeiska 

länder. Detta för att ge läsaren en bättre förståelse kring definitionen av de företag vilken 

studien innefattar och de tidigare studier vilka har använts. Betydelsefulla 

(företagsekonomiska) teorier, vilka förklarar bakomliggande orsaker till de tänkta 

påverkande faktorerna vid företags efterfrågan på frivillig revision, vilka studien ämnar att 

undersöka beskrivs också. Detta kapitel behandlar och sammanfattar den tidigare empiriska 

forskningen inom ämnesområdet, vilken är väsentlig för studien. Utifrån de beskrivna 

teorierna och den tidigare forskningen mynnar slutligen detta kapitel ut i de hypoteser vilka 

denna studie ämnar att pröva. Den teoretiska referensramens ändamål är att skapa en grund 

för den empiriska undersökningen och analysen av densamma, vilken studien kommer 

inrymma.  

 

3.1 Revisionsplikt i Sverige 

Sedan 1988 fram till november 2010 var det enligt lag obligatoriskt för samtliga svenska 

aktiebolag att uppföra årliga reviderade årsredovisningar (Frivision, 2011, s. 6-7). År 2006 

tillsattes en utredning av regeringen där regelverket för svensk revisionsplikt granskades. 

Utredningen resulterade i ett delbetänkande, vilket presenterades i 2008 års SOU 

Avskaffandet av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). Utredningen och 

delbetänkandet låg till grund för att revisionsplikten år 2010 avskaffades för majoriteten av 

de svenska företagen. Bakgrunden till att revisionsplikten avskaffades var företagsmiljöns 

förändring, både i europeisk likväl svensk kontext. Den främsta orsaken var att reducera 

kostnaderna för svenska små och medelstora företag, vilka framförallt kunde tänkas gynnas 

av ett förenklade regelverk rörande redovisning och revision (SOU 2008:32). Carrington 

(2009) uttrycker i FAR’s (Föreningen auktoriserade revisorer) tidskrift Balans att innebörden 

av begreppet revision till viss del styr hur svenska företag påverkas av en avskaffad 

revisionsplikt. Carrington (2009) lyfter fram tre teorier för att förstå revision och förklara 

dess värde, vilket således kan vilken påverkan avskaffandet potentiellt får för berörda företag. 

De tre teoretiska begreppen är att revision skapar försäkring, förbättring och försäkran. Ett 

företag kan således genom revision förmedla detta internt inom företaget samt externt till 

berörda intressenter (Carrington, 2009).  

 

Sammanfattningsvis är svenska företag skyldiga att ha revisor enligt ABL 9 kapitel 1 §, om 

två av tre av de nedanstående gränsvärdena överskrids vart och ett av det två senaste 

räkenskapsåren (SFS 2005:551). Detta innebär enligt ABL 9 kapitel 1§ att även 

nyregistrerade företag efter november 2010 blir ej revisionspliktiga under minst två år då de 

per automatik befinner sig inom ramverket för frivillig revision, specificerat nedan. Eftersom 

studien undersöker ej revisionspliktiga svenska företag bokslutsår 201312 kommer 

följaktligen vissa nyregistrerade företag utgöra en del av förevarande studies dataunderlag.  
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Svenska gränsvärden för den frivilliga revisionsplikten (belopp i kr): 

 Nettoomsättning 3 000 000 

 Balansomslutning 1 500 000 

 Antal anställda 3 

 

3.2 Definition av små och medelstora företag 
Målpopulationen i förevarande studie vilken ämnas att undersökas är svenska företag vilka 

faller utanför revisionsplikten i landet. Utgångspunkten för revisionskravets gränsvärden är 

EU-kommissionens fjärde bolagsrättsliga direktiv där föreskrifter reglerar möjligheten för 

mindre och medelstora onoterade företag att undantas från revisionsplikten inom EU (SOU 

2008:32). Följaktligen är det av intresse att belysa EU:s definiering av små och medelstora 

företag då de undersökta företagen i denna studie omfattas av den klassificeringen. Studien 

vilar på tidigare empirisk forskning inom området vilka författats i EU-länder och således 

omfattas av EU:s gränsvärden. Avgörande faktorer för klassificeringen av företag till 

kategorierna litet eller medelstort är följande; Antalet anställda, Nettoomsättningen och 

Balansomslutningen. Från EU-kommissionen finns en rekommendation av definieringen av 

små och medelstora företag, vilket är upp till vart medlemsland att avgöra huruvida de vill 

tillämpa kategoriseringen eller inte (2003/361/EC). Enligt EU-kommissionen (2003/361/EC) 

definieras små och medelstora företag i enlighet med specificeringen nedan: 

 

Medelstora företag definieras utifrån: 

 Årlig nettoomsättning får inte överstiga 50 miljoner euro 

 Balansomslutning får inte överstiga 43 miljoner euro 

 Sysselsättning färre än 250 personer 

 

Små företag definieras utifrån: 

 Årlig nettoomsättning får inte överstiga 10 miljoner euro 

 Balansomslutning får inte överstiga 10 miljoner euro 

 Sysselsättning färre än 50 personer 

 

Mikroföretag (del av små företag) definieras utifrån: 

 Årlig nettoomsättning får inte överstiga 2 miljoner euro 

 Balansomslutning får inte överstiga 2 miljoner euro 

 Sysselsättning färre än 10 personer 
 

Företagen vilka undersöks i denna studie är de enligt EU-kommissionen definierade små 

företag i egenskap av mikroföretag. Tidigare studier inom området vilka undersöker 

marknaden i andra EU-länder studerar i första hand små företag snarare än mikroföretag till 

följ av att gränsvärdena i de enskilda länderna är högre än de svenska.  

 

3.3 Revisionsplikt i andra EU- länder 
Med anledning av att denna studie har sin utgångspunkt i internationella studier är det av 

intresse att uppmärksamma gränsvärden gällande kravet på revision från ett internationellt 

perspektiv. Då majoriteten av studierna är i en europeisk kontext, beskrivs nedan EU:s 

gränsvärden för revisionsplikt utifrån det fjärde bolagsrättsliga direktivet. Direktivet framför 
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undantag för små och medelstora företag när det kommer till årsredovisning och revision, då 

de kan få förmildrande redovisningskrav eller helt uteslutas från revisionsplikt (SOU 

2008:32, s. 14-15). Från den femte september 2008 gäller följande gränsvärden för att små 

och medelstora företag skall undantas från revisionsplikten. 
 

EUs gränsvärden för onoterade små och medelstora företag (belopp i Euro) 
  

 Nettoomsättning 8 800 000 

 Balansomslutning 4 400 000 

 Antalet anställda 50 
  
Länder inom EU har valmöjlighet att ensamt bestämma vilka gränsvärden de vill tillämpa 

och av dessa får endast ett av tre överskridas för att företag ska undantas från revisionsplikt. 

Många länder i EU utnyttjar denna möjlighet till undantag där bland andra Tyskland, 

Storbritannien, Holland och Österrike till fullo tillämpat de av EU rekommenderade 

gränsvärdena (SOU 2008:32, s. 14-15). Studier inom området vilka relateras till förevarande 

och presenteras mer ingående i kommande avsnitt är författade i Danmark respektive Finland, 

vilket gör det aktuellt att även närmare presentera de satta gränsvärdena i de länderna för att 

i senare skede kunna föra jämförande diskussioner.  
  
Danmark avskaffade revisionsplikten tidigare än Sverige då implementeringen skedde 2006 

och följande gränsvärden sattes: 
  

 Nettoomsättning 3 000 000 danska kronor 

 Balansomslutning 1 500 000 danska kronor 

 Antalet anställda 12 (SOU 2008:32, s. 158). 
  
Finland avskaffade revisionsplikten ett år senare än Danmark, det vill säga 2007 och följande 

gränsvärden specificerades: 
  

 Nettoomsättning 200 000 Euro 

 Balansomslutning 100 000 Euro 

 Antalet anställda 3 (SOU 2008:32, s. 163). 
 

3.4 Företagsekonomiska teorier 

  

3.4.1 Intressentmodellen  

Freeman (1984) definierar ett företags intressent likt en grupp eller individ vilken kan 

påverka eller bli påverkad av företagets prestation och mål. Freeman’s (1984) grundtanke var 

att rikta ledningens fokus i rätt riktning, nämligen mot företagens intressenter Freeman 

(1984) lyfter vidare fram att företag, för att bli framgångsrika, måste ta hänsyn till intressenter 

i strategiska beslut (Freeman, 1984, s. 52). När det vidare talas om ett företags intressenter 

framkommer det att definitionen i Sverige är bred. Utgångspunkten i den svenska 

lagstiftningen är att alla vilka har eller möjligtvis kommer få en relation till ett företag bör 

anses utgöra en intressent och följaktligen har ett intresse i att finansiella rapporter blir 
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reviderade i försäkrande syfte (Svanström, 2008, s. 38). Detta mynnar ut i intressentmodellen 

vilken innehåller ett stort antal intressenter där samtliga har olika behov av den ekonomiska 

informationen (Ax et al., 2012, s. 25-26; Smith, 2006, s. 17). Exempel på intressenter är 

ägare, långivare, kunder, leverantörer och anställda (Smith, 2006, s. 17-24). 
  
När ägare och kapitalplacerare i företag fattar beslut om att köpa eller sälja aktier granskas 

information om företagets ekonomiska ställning. Den ekonomiska informationen utgör även 

en grund för ägare att avgöra företags utdelningsförmåga i framtiden. Om den ekonomiska 

informationen är granskad av en kvalificerad revisor anses den vara med mer pålitlig (SOU 

2008:32, s. 252). Det finns även en till faktor ägarna vars nytta genereras genom revision, 

specifikt kontrollen av hur företagsledare agerar. Detta är dock av mindre intresse ifall 

företagsledare och ägare är densamma, vilket oftast är fallet i aktiebolag med ett fåtal ägare 

(Smith, 2006, s. 18). Många av de undersökta företagen i denna studie är små till storleken 

där ledning och ägande är centrerat till ett fåtal parter.  
  
För en kreditgivare är det centralt att kunna avgöra företags betalningsförmåga för avtalade 

räntor och amorteringar. Följaktligen är ekonomisk information granskad av en kvalificerad 

revisor av stor betydelse (SOU 2008:32, s. 245). Långivares intresse har således att göra med 

företagets återbetalningsförmåga, denna risk är på kort sikt kopplad till företagets nuvarande 

likviditet och soliditet. (Smith, 2006, s. 20). Leverantörer till företaget bedömer med hjälp av 

den ekonomiska informationen ifall företaget har kapaciteten till att betala för de levererade 

varorna och tjänsterna vilka tillhandahålls av leverantören (SOU 2008:32, s. 246; Smith, 

2006, s. 21).  

 

Beträffande företagets anställda i egenskap av intressent är det vanligen centralt för dessa att 

ha insyn i företaget. I små och medelstora svenska företag är det oftast ett fåtal anställda och 

möjligheten till insyn är inte av lika stor betydelse. Revisionens roll är då inte lika central. 

Dock föreligger alltid ett behov av insyn i företag där det i större bolag är av större betydelse, 

då det exempelvis kan finnas ett behov för anställda att känna till företagets utveckling (SOU 

2008:32, s. 256). Anställningstryggheten ökar när det anställda får ta del av företagets 

ekonomiska ställning (Smith, 2006, s. 22). 
  
Sammanfattningsvis kan intressenternas efterfrågan på revision utgöra en påverkande faktor 

vid företags efterfrågan på frivillig revision, då exempelvis riskfyllda företag vill signalera 

tillförlitlighet till externa intressenter. I förevarande studie behandlas främst de externa 

intressenterna, ägare, kapitalplacerare och kreditgivare samt leverantörer. Studien fokuserar 

således inte på de interna intressenterna i någon större utsträckning. Intressentmodellen kan 

också till viss del tänkas förklara fler bakomliggande faktorer vilka påverkar efterfrågan på 

revision hos de svenska företagen, vilket belyses senare i kapitlet. Nedan ges i figur 1 en 

överblickande illustrering av företagets externa intressenter vilka har en nytta av dess 

redovisning.  
 
  



15 
 

 
Figur 1 Intressentmodellen 

 

3.4.2 Agentteorin och informationsasymmetri 

Agentteorin är en dominerande teori inom forskningsområdet bolagsstyrning där relationer 

inom ett företag mellan olika parter anses likna ett kontrakt. Teorin menar att en eller flera 

personer (pincipal/er) kan anlägga en annan person (agenten) att utföra vissa uppdrag och 

tjänster. De olika parterna i företaget kan exempelvis vara leverantörer, intressenter, anställda 

och ägare. Ifall någon av parterna inte fullföljer sin del av kontraktet missgynnas företaget, 

detta kan resultera i en förlust vilket är den risk parterna tar del av när de skapar kontraktet 

(Jensen & Meckling, 1976, s. 308-310). 
  
Agentteorins utgångspunkt menar Jensen & Meckling (1976, s. 308) är att parterna har en 

avsikt att maximera den egna nyttan. Ägarna i företaget kan benämnas principalen vilka 

formar ett kontrakt med agenten, i detta fall ledningen i företaget. Till följd av detta så uppstår 

det en förbindelse mellan parterna. När ägarna anlitar företagsledningen att utföra ett uppdrag 

i ägarnas vägnar sker det enligt Jensen & Meckling (1976) en separation mellan ägande och 

kontroll. När båda parterna vill maximera sin egen nytta finns det en risk ledningens beslut 

inte alltid kommer att vara till störst fördel för ägarna (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). 
  
Agenten vilken enligt Jensen & Meckling (1976, s 308-309) exempelvis liknas med 

företagsledningen sitter oftast på värdefull information då denne har en större insikt om 

företagets ”sanna” värde. Akerlof (1970) var likt Jensen & Meckling (1976) tidig med att 

beskriva detta förhållande. Utifrån liknande förda resonemang som Jensen & Meckling 

(1976) redogör Akerlof (1970) hur ett asymmetriskt problem uppstår i informationsflödet 

mellan två parter, vilket kan benämnas informationsasymmetri (Akerlof, 1970, s. 489). 

Informationsasymmetri uppstår exempelvis när en ägare av en tillgång är medveten om 

tillgångens ”sanna” värde i jämförelse med köparen, vilken då hamnar i ett 

informationsunderläge (Akerlof, 1970, s. 490). När agenten handlar utifrån sitt eget intresse 

och principalen måste vidta åtgärder resulterar detta utifrån teorins resonemang till vad teorin 

benämner agentkostnader. Utifrån teorins resonemang kan ägarna begränsa ledningens eget 
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maximerande av nytta genom att motivera företagsledningen att agera utifrån ägarnas 

intresse eller genom övervakande åtgärder (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). 
  
En oberoende övervakning från en tredje part av kontraktet är i detta fall ett centralt verktyg 

potentiellt ledande till att informationsasymmetrin minskar mellan principalen och agenten 

(Watts & Zimmerman, 1983, s. 613). Detta menar Watts & Zimmerman (1983) utifrån Jensen 

& Meckling’s (1976) teori är revisionens roll. Revisionen garanterar på så vis att kontraktet 

upprätthålls och att ägaren får korrekt information om ledningens arbete. Det minskar 

möjligheterna för ledningen att undanhålla information och avvika från kontraktet och att 

agentkostnader således uppstår (Watts & Zimmerman, 1983, s. 615). 
  
De är inte bara ägarna vilka kan dra nytta av att en tredje part övervakar agenten. Berry et al. 

(1993, s. 351) menar på att det finns ett asymmetriskt problem i informationen mellan små 

företag och banker, vilket kan vara problematiskt då extern finansiering är en viktig faktor 

för företagen. I en studie visar Kim et al. (2011) på att företag i Korea med frivillig revision 

i jämförelse med företag utan revision upplever en lägra ränta på 0.56 relativt till 1.24 procent 

(Kim et al., 2011, s. 612). I en liknande studie gjord av Blackwell et al. (1998) visades det 

sig att företag med revision i genomsnitt har 25 procentenheter lägre ränta än företag utan 

revision (Blackwell et al., 1998, s. 69). Detta indikerar att revision skapar tillförlitlig 

information vilket leder till en mer rättvis räntesättning. Risken minskar med hjälp av 

revision då kreditgivare får en större insikt av företagets finansiella ställning (Smith, 2006, 

s. 20). Dedman et al. (2014) menar att storleken på företag har en betydande roll vid 

efterfrågan på frivillig revision till följd av att agentkostnader ökar i takt med företagens 

storlek då de blir allt mer komplexa. De visar även på att bolag med spritt ägande, mätt på 

antalet aktieägare utgör en betydande faktor vid valet av revision då kommunikationen 

minskar mellan ägarna och styrelsen. Samt att en större ledning är en påverkande faktor vid 

val av frivillig revision (Dedman et al., 2014, s. 14). 
  
Denna studie ämnar att undersöka påverkande faktorer vid företags efterfrågan på frivillig 

revision. Därför är agentteorin relevant utifrån hur stora agentkostnader kan påverka om ett 

företag tillämpar frivillig revision eller ej. Att se hur stor inverkan agentkostnaderna har vid 

efterfrågan av frivillig revision, där aspekter likt större ägarspridning och större styrelser blir 

intressanta att undersöka (Dedman et al., 2014, s. 6-7). Informationsasymmetri kommer i 

detta fall kopplas till de svårigheter företag möter vid anskaffandet av kapital. Detta då 

revision kan reducera informationsasymmetri mellan företag och kreditgivare vilket kan leda 

till ökad kreditvärdighet vid anskaffandet av kapital. En minskad informationsasymmetri på 

grund av revision kan i sin tur leda till minskad kostnad för skuld, och således utgöra en 

potentiellt påverkande faktor vid företags efterfrågan på frivillig revision. Agent-

informationsasymmetrin exemplifieras visuellt i figur 2. 
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Figur 2 Agentteori-Informationsasymmetri 

 
3.5 Tidigare empirisk forskning  
I följande avsnitt sammanfattas den tidigare empiriska forskningen inom ämnesområdet 

vilken är relevant för den aktuella studien. Studierna presenteras i kronologisk ordning för 

att skildra kunskapsutvecklingen inom forskningsområdet. Av den anledningen är vissa 

studier av äldre karaktär där den oberoende revisionen studeras innan den blev lagstiftad. 

Detta gäller främst studierna av Chow (1982) samt Watts och Zimmermann (1983). Flertalet 

av senare genomförda studier inom området, likt förevarande, bygger en majoritet av den 

egna forskningen och observationerna utifrån dessa. 
 

Chow (1982): Studien är genomförd år 1982 i USA där 165 företag och deras incitament till 

att anlita en extern revisor undersöks. Studiens undersökta företag är från år 1927, vilket är 

6 år innan det blev allmän revisionsplikt i USA 1933. Författaren motiverar det valda året 

genom att peka på studiens hypoteser, vilka är kopplade till det frivilliga revisionsvalet och 

således studiens syfte. Data för att testa de satta hypoteserna är hämtad från de utvalda 

företagens finansiella rapporter (Chow, 1982, s. 277-278). Chow (1982) bygger studien 

utifrån agentteorin där olika antaganden om påverkande faktorer för företag vid valet om att 

anlita en extern revisor undersöks (Chow, 1982, s. 272). Chow (1982) undersöker om 

storleken på företagens skuldåtaganden utgör en påverkande faktor vid valet av revision 

(Chow, 1982, s. 274-276). Empiriska resultat och slutsatser finner stöd i att storleken på 

företagens skuldåtaganden utgör en påverkande faktor vid företags efterfrågan på extern 

revision. Författaren finner också stöd för att ett företags storlek representerar en påverkande 

faktor. Sammanfattningsvis stipulerar empiriska resultat att även storleken på agentkostnader 

inom företagen är en påverkande faktor vid företagens efterfrågan på extern revision. Dock 

ej i form av ledningens ägarandel, då brist på information gjorde detta svårt att testa (Chow, 

1982, s. 287). 
  
Watts & Zimmermann (1983): Studien ämnar att undersöka historian kring företag och dess 

sammansättningar för att kunna generera bevis av den oberoende revisionens betydelse för 
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företagen. Författarna belyser användandet av revision hos engelska och amerikanska företag 

långt tillbaka i historien (1200-talet), till tiden då revisionen blev lagstadgad i enlighet med 

den engelska aktiebolagslagen år 1844 (Watts & Zimmerman, 1983, s. 614). Bevisen och 

resultaten vilka analyseras i studien är kvantitativa till sin natur och företagsurvalet är hämtat 

från ett register innehållande reglerade aktiebolag från 1500-talet till 1700-talet. De företag 

vilka omfattas av studien anses framgångsrika och har samtliga revisor i enlighet med de 

ursprungliga dokument författarna av studien använde sig av. Med stor sannolikhet fanns 

bolag under denna tidsperiod utan revisor, men deras ursprungliga dokument har troligtvis 

inte bevarats (Watts & Zimmerman, 1983, s. 615). 
  
Vidare undersöker studien företagssammansättningar och om det finns tydliga 

incitamentproblem inom dessa bolagsformer. Författarna diskuterar och lägger fram belägg 

för att revisionen var utformad i syfte att minska incitamentsproblem (Watts & Zimmerman, 

1983, s. 616). Studien ger också en kortare beskrivning av utvecklingen av den oberoende 

revisionen i Storbritannien och USA, för att sedan också utreda och förklara vad utvecklingen 

beror på (Watts & Zimmerman, 1983, s. 628). Författarna av studien finner ett samband 

mellan undersökta företag och förekomsten av agentproblem. De finner dessutom att storlek 

och sammansättning av revisionsteamen utvecklats parallellt med hur förändringar i 

storleken på företaget förändrats, samt att agentkostnader påverkar förändringens natur. 

Sammantaget finner författarna stöd i att förekomsten av den oberoende revisionen påverkas 

av förändringar i länders lagstiftning, men även att ekonomiska stordriftsfördelar har lett den 

oberoende revisionen framåt utan påverkan av lagförändringar (Watts, Zimmerman, 1983, s. 

633). 

  

Blackwell et al. (1998): Studie vilken undersöker huruvida kostnaden för lån i form av sänkta 

räntor utgör en påverkande faktor vid efterfrågan på frivillig revision för privata företag. 

Studien består av 212 kreditavtal hos små privata företag i USA. Författarna av studien antar 

att det finns ett samband mellan låneräntan för privata företag och graden av revision 

(Blackwell et al., 1998, s. 57-58). Studiens resultat visar att företag med revision betalar lägre 

ränta i jämförelse med företag vilka väljer att avstå från frivillig revision. Besparingarna kan 

uppgå från 28 % till 50 % av revisionsarvodet. Blackwell et al. (1998) utför också ett delprov 

på 70 företag där 35 företag med revision och 35 företag utan revision undersöks. Resultatet 

visar att företag med revision betalar i genomsnitt 25 procentenheter lägre i räntekostnader 

(Blackwell et al., 1998, s. 67). Detta är i enlighet med förutsägelsen att mindre företag, utan 

revisionsplikt, efterfrågar frivillig revision för att skapa trovärdighet till finansiell 

rapportering och på så sätt signalerar kvalité till lånemarknaden (Blackwell et al., 1998, s. 

62-68).  
 

Senkow et al. (2001): Denna Kanadensiska studie undersöker betydelsen av faktorer vilka 

påverkar ett företags val att behålla, alternativt avsäga sig revision, när en valmöjlighet 

föreligger. Studien byggs på en enkätundersökning riktad mot de företag vilka innefattas av 

Kanadas avskaffande av revisionsplikten år 1994. Enkätundersökningen omfattar 896 

kanadensiska företag med en svarsfrekvens motsvarande 201 företag (Senkow et al., 2001, 

s. 106). Vidare undersöker författarna påverkande faktorer till företagens val att tillämpa 

frivillig revision. De faktorer, vilka bland andra undersöks är storlek, agentförhållande 

mellan ägare och ledning samt företagens förhållande till långivare. I studien finner 

författarna signifikant stöd för att förhållandet till långivare är en påverkande faktor, detta i 
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form av att företag vilka inte väljer frivillig revision tenderar att uppleva högre 

räntekostnader. Storleken på revisionsarvoden är en annan faktor förknippad med att behålla 

revisionen, vilket författarna menar speglar den upplevda nyttan av revisionen eftersom ett 

mer riskfyllt företag kräver större insatser. Med denna bakgrund gör författarna också 

slutsatsen att företag vilka efterfrågar frivillig revision kan anses mindre riskfyllda (Senkow 

et al., 2001, s. 111-112).  

Seow (2001): I studien studeras efterfrågan på frivillig revision bland mindre företag i 

Storbritannien efter avregleringen av revisionskravet år 1994. Det slutliga urvalet består av 

95 ej revisionspliktiga företag (Seow, 2001, s. 70). Studien utförs i syfte att identifiera varför 

företag efterfrågar frivillig revision, trots avskaffandet av revisionsplikten i landet. Således 

vill författaren identifiera de bakomliggande faktorerna vid valet (Seow, 2001, s. 62). 

Påverkande faktorer, vilka testas är: agentfaktorer, storlek och förhållande till kreditgivare. 

Agentfaktorer i form av ledningen/ägarens ägarandel, testas för att avgöra huruvida en 

eventuell intressekonflikt mellan ledning och aktieägare ökar sannolikheten att företag väljer 

frivillig revision. Storleken på företags skuldåtaganden antas också kunna vara en 

påverkande faktor att efterfråga frivillig revision och testas följaktligen i studien. Förhållande 

till kreditgivare vid anskaffande av kapital och företags finansiella svårigheters (företagsrisk) 

påverkan på efterfrågan undersöks även det (Seow, 2001, s. 67). Resultat av studien uppvisar 

signifikant stöd i att ägarspridning är en påverkande faktor. Företag där ledningen/ägaren har 

en mindre ägarandel tenderar att i större utsträckning efterfråga frivillig revision. Seow 

(2001) finner också stöd i att företag har en större efterfrågan på frivillig revision vid 

kapitalanskaffning och då kreditgivarna kräver tillförlitligare information samt att mer 

finansiellt välmående företag (mindre riskfyllda) i större utsträckning efterfrågar frivillig 

revision. Resultat av studien visar dock inte något stöd i att företagets storlek på skulder 

påverkar efterfrågan på frivillig revision (Seow, 2001, s. 77).  
  
Rennie et al. (2003): Omständigheterna kring avskaffandet av revisionsplikten samt 

effekterna av den förändringen i lagstiftningen, gjord i samband med avskaffandet undersöks 

i denna Kanadensiska studie. De undersöker också vilken påverkan avskaffandet fick på 

efterfrågan av revisionstjänster (Rennie et al., 2003, s. 227).  I studien genomför författarna 

dels en arkivforskning kopplat till effekterna av förändringen i lagstiftningen, samt en 

enkätundersökning för att undersöka de företag vilka påverkades av avregleringen. Denna 

enkätundersökning genomförs på ett totalt urval av 204 kanadensiska företag (Rennie et al., 

2003, s. 229-230). De resultat författarna bland annat finner kopplat till företags efterfrågan 

av frivillig revision är att långivares krav på reviderade årsrapporter är den främsta faktorn 

till fortsatt efterfrågan (Rennie et al., 2003, s. 238). 
  
Collis et al. (2004): Studien genomförs i Storbritannien och undersöker huruvida de satta 

kriterierna för gränsvärdet rörande revisionsplikt är tillräckliga och lämpliga för att kunna 

beskriva företags efterfrågan på frivillig revision. Studien är baserad på en undersökning av 

385 mindre företag och dess direktörer i Storbritannien, där definitionen mindre/små företag 

är i enlighet med Europa kommissionens satta värden (Collis et al., 2004, s. 87). Data för 

undersökningen av efterfrågan på frivillig revision är dels hämtad genom datainsamling från 

de utvalda företagens årsredovisningar och allmän information, men även genom en 

enkätundersökning vilken genomfördes i studien med en genererad svarsfrekvens om 17 % 

(Collis et al., 2004, s. 91-92). De resultat, vilka författarna av studien kommer fram till är att 
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några av de påverkande faktorerna vid företags efterfrågan på frivillig revision var; Storlek 

mätt utifrån nettoomsättning, totala tillgångar, antalet anställda och Collis et al. (2004) fick 

mest stöd i nettoomsättning sett till storlek var en påverkande faktor. Detta menar författarna 

indikerar att nettoomsättningen enskilt beskriver storlekens påverkan på företags efterfrågan 

av frivillig revision. Collis et al. (2004) fick också stöd i att agentförhållandet mellan 

långivare och företaget samt mellan företaget och ägarna var en påverkande faktor (Collis et 

al., 2004, s. 97). 
  
Svanström (2008): Studerar och analyserar i en avhandling de faktorer vilka kan tänkas 

påverka företags efterfrågan på revision i Sverige (Svanström, 2008, s. 10). Svanström (2008) 

använder enkätundersökningar samt kompletterande information i form av sekundärdata från 

de utvalda företagens årsredovisningar. Undersökningen är baserad på svar från 421 företag 

med ett ursprungligt urval omfattande 900 företag (Svanström, 2008, s. 104). Dessa företag 

är definierade likt små och medelstora, vilka under tiden för studiens genomförande hade 

sannolikhet att hamna utanför de då kommande gränsvärdena för revisionsplikt i Sverige 

(Svanström, 2008, s. 10). De påverkande faktorerna, vilka bland annat undersöks i studien är 

företagsstorlek, agentkostnader i form av separation mellan ägare och ledning samt relation 

till långivare (Svanström, 2008, s. 130-133). Svanström (2008) finner genom analys stöd för 

att företagets storlek, kan anses vara en påverkande faktor vid företags efterfrågan på 

revision, medan relationen till långivare samt agentkostnader inte är det (Svanström, 2008, 

s. 262, 269). Noterbart är också att de empiriska resultaten i Svanström’s (2008, s. 266) studie 

visar att av de undersökta företagen skulle två tredjedelar efterfråga revision, trots ett 

eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 
   
Collis (2010): Undersöker huruvida omsättningen i karaktär av en påverkande faktor är 

tillräcklig för att enskilt beskriva företags efterfrågan på frivillig revision. Länderna, vilka 

undersöks är Danmark och Storbritannien där en jämförande analys av de resultat studien 

visar genomförs för dessa (Collis, 2010, s. 211). Studiens urval består av totalt 2633 företag 

från Storbritannien och 1671 från Danmark (Collis, 2010, s. 220). För att kunna avgöra 

huruvida omsättningen är tillräcklig för att kunna beskriva efterfrågan på frivillig revision 

undersöker författaren av studien andra tänkbara variabler (Collis, 2010, s. 213). Studiens 

resultat visar att omsättning i egenskap av ensam påverkande faktor inte kan förklara 

efterfrågan av frivillig revision, utan att det finns andra faktorer med en påverkande och 

avgörande effekt. De övriga påverkande faktorerna är exempelvis agentkostnader i form av 

ägarstruktur samt företagens förhållande med kreditgivare. Förhållandet med kreditgivare var 

dock endast en påverkande faktor bland danska företag och följaktligen inte för företag i 

Storbritannien (Collis, 2010, s. 226-227). 
  
Kim et al. (2011): Studien undersöker privata företag i Korea och utforskar huruvida 

efterfrågan av frivillig revision för dessa företag påverkar den finansiella rapporteringen med 

fokus på kostnaderna för skuld (Kim et al., 2011, s. 1). Studien undersöker om det likt tidigare 

forskningen finns en påverkande faktor sett till valet av frivillig revision och finansiering från 

banker samt andra privata långivare. I studien undersöker författarna detta genom att 

analysera företagens räntenivåer (Kim et al., 2011, s. 8-9). Empiriska resultat baseras på ett 

urval av 9168 företag, vilka faller utanför revisionsplikten i Korea. Genom dessa resultat 

finner författarna stöd i att privata företag med frivillig revision har lägre räntenivåer än 

företag utan frivillig revision (Kim et al., 2011 s. 26). 
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Lennox & Pittman (2011) Författarna undersöker och analyserar effekten av övergången från 

den obligatoriska till frivilliga revisionen för företag i Storbritannien. I studien studeras 5139 

företag där 3440 valt att behålla revision medan 1699 företag valt att avstå från revision när 

möjligheten att välja uppstod (Lennox & Pittman, 2011, s. 1663). Författarna av studien 

fokuserar på företag aktiva både före och efter införandet av den frivilliga revisionen (Lennox 

& Pittman, 2011, s. 1655). I studien undersöker de effekten av övergången från tvingande till 

frivillig revision genom att undersöka och analysera hur företag kan skapa fördelar genom 

revision sett till kreditbetyg (Lennox & Pittman, 2011, s. 1659-1660). Det författarna av 

studien kommer fram till genom analys av genererade resultat, är starka belägg för att kunna 

hävda att övergången från obligatorisk till frivillig revision utgör en viktig roll för 

försäkrande signalering till företagsintressenter. Detta då lågriskföretag gynnas av att 

använda sig av den frivilliga revisionen. De finner också bevis för att de företag vilka förblir 

granskade har högre kreditbetyg sett till de vilka inte väljer att efterfråga frivillig revision. 

De förklarar orsaken till detta resultat med att frivillig revision förmedlar ett positivt intryck 

till utomstående intressenter (Lennox & Pittman, 2011, s. 1675).  
   
Breesch et al. (2012): Denna belgiska studie undersöker om företag i landet skulle välja att 

fortsätta ha revisor efter avskaffandet av revisionsplikten även om de en dag skulle falla 

utanför de satta gränsvärdena. Författarna genomför en enkätundersökning samt 

kompletterande sekundärdatainsamling från årsredovisningar, med ett totalt urval av 7890 

företag och en svarsfrekvens på 3,65 % vilket gör att det slutliga antalet undersökta företag 

blev 288 (Breesch et al., 2012, s. 13-15) De har således undersökt företag vilka vid studiens 

tidpunkt antigen hade eller inte hade krav på revision för att kunna identifiera faktorer vilka 

möjligen skulle kunna ha en påverkande effekt på valet (Breesch et al., 2012, s. 1). De resultat 

författarna kommer fram till genom analys och bearbetning av data är bland annat att ett 

positivt samband mellan efterfrågan på frivillig revision och antal aktieägare, samt storlek på 

företaget mätt genom omsättning existerar (Breesch et al., 2012, s. 24-27). 
  
Niemi et al. (2012): Faktorer vilka kan tänkas påverka ägarens/chefens och således företagens 

beslut att efterfråga frivillig revision undersöks i denna studie. Studien undersöker små 

privata företag i Finland, vilka vid tillfället hade krav på revision, men i framtiden skulle 

kunna hamna under valet att tillämpa frivillig revision (Niemi et al., 2012, s. 169, 177-178). 

Studien har från början ett totalt urval på 4827 företag och en svarsfrekvens på 8,5 %, vilket 

genererar ett slutligt urval på 412 företag (Niemi et al., 2012, s. 177-178). Datamaterialet 

härstammar från tre separata källor. Dels från en enkätundersökning, vilken undersöker 

ägares/ledningars beslut att frivilligt anlita en revisor, men även deras allmänna uppfattningar 

om betydelsen av revision och vilken påverkan den kan ha för företagen. Data kopplat till 

studiens undersökning är också hämtad från årsredovisningar och revisionsberättelser för att 

kunna analyseras (Niemi et al., 2012, s. 177-178). Författarna av studien undersöker bland 

annat huruvida finansiellt trångmål är en påverkande faktor vid valet av frivillig revision. 

Studien byggs utifrån antagandet att det är rimligt att frivillig revision för företagen kan 

komma att krävas för att dessa skall kunna tillförskaffa sig kapital eller förlänga 

kreditgränsen. Detta då en reviderad årsrapport kan tänkas ge en bättre och mer rättvisande 

bild av företaget (Niemi et al., s. 176-177). Författarna av studien finner sedermera bevis för 

att företag, vilka upplever ekonomiska problem tenderar att ha en större efterfrågan på 

frivillig revision (Niemi et al., 2012, s. 189). Det går i övrigt ur studiens resultat att utläsa 
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hur företag med frivillig revision tenderar ha en högre omsättning och använda sig av extern 

finansiering genom banker (Niemi et al., 2012, s. 178-181). 
  
Niemi & Sundgren (2012): En finsk studie vilken undersöker sambandet mellan krediter och 

modifierade/orena revisionsutlåtanden/revisionsrapporter. I studien använder sig författarna 

av ett stort urval av finska små och medelstora företag. Studien har ett totalt urval på 26 993 

företag och det totala antalet observerade företagsår är 52 324. Undersökningen är byggd på 

information och observationer från de utvalda företagen, tagen från årsredovisningar och 

revisionsrapporter. (Niemi & Sundgren, 2012, s. 774-776). Urvalet är framtaget utifrån att 

vissa företag är undantagna från lagstadgad revision, vilket gör att fördelarna med revision 

följaktligen måste studeras utifrån företags företagsklass eller sett till valet de gör rörande 

den frivilliga revisionen (Niemi & Sundgren, 2012, s. 769). Sammantaget undersöker studien 

huruvida revisionsrapporter påverkar företags finansiering genom exempelvis banklån 

(Niemi & Sundgren, 2012, s. 767). Empiriska resultat visar inget samband mellan en 

modifierad revisionsberättelse och tillgängligheten för företag vid anskaffandet av kapital 

inte existerar. Resultat i studien tyder inte på att revision av små och medelstora företag 

saknar värde sett till relationen med borgenärerna vid belåning av kapital. Detta då författarna 

av studien endast har studerat hur vissa delar av påverkande faktorer/inställningen sett till 

revisionsrapporter kan ge värdefull information till borgenärerna (Niemi & Sundgren, 2012, 

s. 789). 
   
Huguet & Gandia (2014): Huruvida revision kan minska företags kostnader för dess skulder 

undersöks i denna studie. Författarna undersöker Spanska små och medelstora företag, där 

urvalet både innehåller revisionspliktiga företag och företag vilka är befriade från 

revisionsplikten i landet (Huguet & Gandia, 2014, s. 266). Författarna av studien undersöker 

ett totalt urval på 4027 företag och observerar totalt 15 423 företagsår (Huguet & Gandia, 

2014, s. 272). De undersöker dels huruvida kostanden för skuld är lägre beroende på om 

företag väljer frivillig revision relativt sett till de som väljer att avstå (Huguet & Gandia, 

2014, s. 269-270). Sett till studiens syfte att undersöka revisionens påverkan på små och 

medelstora spanska företags kostnader för skuld, så finner inte författarna ett direkt 

signifikant samband mellan frivillig revision och kostnaden för skuld (Huguet & Gandia, 

2014, s. 266). 
  
Dedman et al. (2014): Studien genomförs i Storbritannien och undersöker efterfrågan på 

frivillig revision bland företag vilka enligt de satta gränsvärdena i europeiska unionen faller 

utanför revisionsplikten. De utforskar detta genom att testa faktorer vilka kan tänkas påverka 

företags efterfrågan av frivillig revision (Dedman et al., 2014, s. 1). I studien analyseras 6274 

företag under tre års tid (15 013 företagsår) och samtliga analyser bygger på information 

tillgänglig från de utvalda företagens årsredovisningar (Dedman et al., 2014, s. 10). 

Författarna finner empiriskt stöd utifrån studiens resultat att det är mer troligt att företag 

tillämpar frivillig revision då de är mer komplexa sett till storlek och högre agentkostnader, 

vilket författarna finner positivt associerat med exempelvis styrelsestorlek. Dedman et al. 

(2014) finner även stöd i att företag, vilka anses vara mer riskfyllda, mätt genom att se till 

riskfyllda poster på balansräkningen och dess nyckeltal, tenderar att till en högre grad 

efterfråga frivillig revision. Författarna av studien finner även visst stöd i att företag, vilka 

under kommande räkenskapsår kommer belåna kapital, har en högre efterfrågan på frivillig 

revision (Dedman et al., 2014, s. 21). 
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3.6 Sammanställning tidigare empirisk forskning 

I tabell 1 nedan illustreras en sammanfattning av tidigare genomförda studier inom området. 

Ett kryss (X) innebär att studien behandlar/undersöker den tänkta aspekt eller samband vilken 

denna studie ämnar att undersöka för att förklara en del av de potentiellt påverkande faktorer 

vilka kan tänkas styra svenska företags efterfrågan på frivillig revision. En grundligare 

redovisning av den tidigare forskningen inom området ges ovan i sektion 3.5. Denna tidigare 

forskning inom området tillsammans med betydelsefulla teorier, ligger till grund för den 

aktuella studiens hypoteser vilka utvecklas i sektion 3.7.  

 
Tabell 1. Sammanställning av tidigare empirisk forskning. 

Författare, år Land Storlek och 

agentkostnader 

Riskfaktorer Kreditvärdighet och 

förhållande med 

kreditgivare 

Chow, (1982) USA X  X 

Watts & Zimmerman, 

(1983) 

USA, England                X   

Blackwell et al. (1998) USA   X 

Senkow et al. (2001) Kanada X X X 

Seow, (2001) Storbritannien X X X 

Rennie et al. (2003) Kanada   X 

Collis et al. (2004) Storbritannien X   

Svanström, (2008) Sverige X  X 

Collis, (2010)  Storbritannien, 

Danmark 

X   

Kim et al. (2011) Korea   X 

Lennox & Pitman 

(2011) 

Storbritannien   X 

Breesch et al. (2012) Belgien X   

Niemi et al. (2012) Finland  X  

Niemi & Sundgren 

(2012) 

Finland   X 

Huguet & Gandia 

(2014) 

Spanien  X X 

Dedman et al. (2014) Storbritannien X X X 

 
 

3.7 Hypotesutveckling  
I denna sektion utvecklas de hypoteser studien ämnar att testa för att förklara en del av de 

potentiellt påverkande faktorerna vilka kan tänkas styra svenska företags efterfrågan på 

frivillig revision. Respektive hypotes är härledd till tidigare forskning inom området, 

sammanställt i tabell 1 ovan, samt relevanta teorier, vilka tillsammans förklarar olika 

bakomliggande orsaker till att ett samband kan tänkas finnas. Studien genomförd av Dedman 

et al. (2014) utgör den huvudsakliga utgångspunkten i studiens hypotesutveckling, då 

hypoteserna formuleras på ett liknande sätt. 
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3.7.1 Storlek och agentkostnader 

Syftet med den första hypotesen är att avgöra huruvida företags komplexitet sett till storlek 

och nivån på agentkostnader har ett positivt samband med efterfrågan på frivillig revision. 

Det positiva sambandet skulle innebära att företag vilka efterfrågar frivillig revision är mer 

komplexa sett till storlek och högre agentkostnader. Agentteorin har således en naturlig 

koppling till hypotesen då Jensen & Meckling (1976) illustrerar hur agentkostnader uppstår 

när det sker en separation mellan ägande och kontroll. Mer komplexa företag, sett till storlek 

och agentkostnader kan följaktligen vilja motivera företagsledningen att agera utifrån ägarnas 

intresse eller genom övervakande åtgärder, således revision (Jensen & Meckling, 1976, s. 

308-309). 
  
Företags komplexitet sett till storlek och agentkostnader är enligt tidigare studier en 

påverkande faktor för företag vid efterfrågan på frivillig revision. Chow (1982) undersöker 

påverkande faktorer vid företags efterfrågan på extern revision. Författaren av studien gör 

detta utifrån agentteorin och antagandet att högre agentkostnader har en stor inverkan på 

efterfrågan av revision och att samband med företagsstorlek också kan göras. Detta menar 

Chow (1982) beror på att företags agentkostnader ökar i takt med att företagets storlek ökar, 

eftersom större mängd kapital överförs inom företaget (Chow, 1982, s. 276). En annan orsak 

enligt Chow (1982) till att företag vilka är större till storleken i mer frekvent efterfrågar 

revision är kostnaden. Chow (1982) hävdar att den relativa kostnaden för revision sett till 

nyttan den genererar minskar i takt med att storleken i ett företag ökar (Chow, 1982, s. 276-

277). 
  
Watts & Zimmerman (1983) undersöker likt Chow (1982) den oberoende revisionens 

betydelse för företag innan den blev lagstadgad i enlighet med den engelska aktiebolagslagen 

(Watts & Zimmerman, 1983, s. 614). De finner stöd utifrån agentteorin i att agentkostnader 

i form av exempelvis större ägarspridning inom företagen påverkar betydelsen av den 

oberoende revisionen för de undersökta företagen (Watts & Zimmerman, 1983, s. 613). Watts 

& Zimmerman (1983, s. 613) beskriver orsaken med att en tredje part av kontraktet, revisorn, 

kan tänkas minska agentkostnaderna sett till ägarspridning. Författarna finner också stöd i att 

förekomsten av den oberoende revisionen påverkas genom de ekonomiska 

stordriftsfördelarna vilket har drivit utvecklingen av revisionen framåt (Watts & 

Zimmerman, 1983, s. 633). Detta kan tyda på att företags storlek också är en påverkande 

faktor vid företags efterfrågan på den oberoende revisionen. Watts & Zimmerman (1983) och 

Chow (1982) undersöker i den oberoende revisionens påverkan innan revisionen blev 

lagstiftad, vilket gör att de sett till denna studie blir mindre generaliserbara. Paralleller anses 

dock kunna göras till påverkande faktorer vid företags efterfrågan av frivillig revision 

existerar sett till komplexitet i form av storleken och agentkostnadernas betydelse. Detta då 

många senare genomförda studier inom området med denna orsaksbakgrund också beskrivit 

och testat sambandet mellan företags komplexitet i form av storlek och agentkostnader med 

efterfrågan på frivillig revision.  

 

Senkow (2001) finner stöd i att agentkostnader sett till ägarspridning mätt genom ledningens 

ägarandel är en påverkande faktor för företag vid valet av frivillig revision. Stöd för att 

företagsstorlek sett till högre omsättning är en påverkande faktor identifieras dock inte av 

(Senkow, 2001, s. 77). Studien av Collis et al. (2004), undersöker likaså detta samband där 

empiriska resultat anger att företagsstorlek genom högre omsättning och agentkostnader sett 
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till agentförhållandet mellan företaget och ägarna ses utav företagsledarna utgöra påverkande 

faktorer vid efterfrågan av frivillig revision (Collis et al., 2004, s. 97). Trots att studien av 

Collis et al. (2004, s. 97) undersöker ledningens och företagsledarnas efterfrågan på revision, 

medan denna studie ämnar att undersöka företags efterfrågan av frivillig revision, anses dess 

resultat kunna generaliseras till företags efterfrågan. 
  
Med bakgrund i Chow’s (1982) studie, undersöker också Svanström (2008) om 

företagsstorlek har ett positivt samband med efterfrågan på revision och finner empiriskt stöd 

i detta (Svanström, 2008, s. 262). Svanström (2008) undersöker dock utöver mikroföretag 

även små och medelstora företag innan revisionsplikten avskaffades i Sverige (Svanström, 

2008, s. 10). Detta skiljer sig då från denna studie, vilken undersöker utifrån företagens 

faktiska val rörande revision. Det får ändå anses att samband kan dras med Svanström’s 

(2008) studie. De resultat Svanström (2008) finner är i enlighet med Collis’s (2010) resultat 

där företagsstorlek sett till omsättningen i egenskap av ensam påverkande faktor inte är 

tillräcklig för att beskriva efterfrågan av frivillig revision, men att den utgör en påverkande 

faktor (Collis, 2010, s. 226-227). Agentkostnader genom komplex ägarstruktur får Collis 

(2010) stöd i att vara ytterligare en påverkande faktor vid företags efterfrågan av frivillig 

revision (Collis, 2010, s. 211, 226). Även studien genomförd av Breesch et al. (2012) 

uppvisar positivt samband mellan företags efterfrågan på frivillig revision och storlek samt 

agentkostnader i form av antalet aktieägare inom företaget (Breesch et al., 2012, s. 24-27). 

Studien genomförd av Breesch et al. (2012) undersöker företag både med och utan 

revisionsplikt, vilket gör att resultatet till viss del kan anses lite missvisande sett till denna 

studie vilken undersöker företag utanför revisionsplikten. En återhållsam behandling av 

studien görs således då även dess bortfall i studien uppgick till närmare 97 % och kanske inte 

bör anses representativt. Dock anses den vara av intresse för att presentera som ett exempel 

i denna del. Dedman et al. (2014) finner slutligen också stöd i att företag i större utsträckning 

tenderar att efterfråga frivillig revision om de är större, mer komplexa och har större 

agentkostnader i form av exempelvis ägarspridning och storlek på styrelsen (Dedman et al., 

2014, s. 21). 
  
Gränsvärden för revisionsplikt ser olika ut beroende på land. Det faktum att majoriteten av 

de företag vilka undersöks i denna studie är definierade i enlighet med Europakommissionens 

mikroföretag innebär att spannet sett till storlek tar olika form beroende på i vilket land en 

studie har genomförts. Exempelvis Collis (2010) gör en jämförande analys mellan två länder 

med olika gränsvärden för revisionsplikt. Danmark är ett av länderna och deras gränsvärde 

för revisionsplikt är i nivå med Sveriges, vilket gör att samband kan anses finnas mellan 

denna studie och studier genomförda i länder med högre satta gränsvärden. 
  
Utifrån det förda resonemanget testas det i studien om det finns ett positivt samband mellan 

företags komplexitet, sett till storlek och agentkostnader och efterfrågan på frivillig revision. 

Studiens första hypotes formuleras enligt följande: 
  

H1 Företag vilka efterfrågar frivillig revision är mer komplexa, sett till storlek och 

agentkostnader. 
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3.7.2 Företagsrisk 

Med denna hypotes ämnar studien att testa sambandet mellan företagsrisk och efterfrågan på 

frivillig revision där företagsrisk kan definieras likt företag i finansiellt trångmål. Företag i 

finansiellt trångmål tenderar enligt Rogers & Stocken (2005) att vilja manipulera sina resultat 

och enligt Dedman et al. (2014) kan en reviderad årsredovisning sända ut försäkrande 

signaler till företagets intressenter att ingen resultatmanipulering genomförts (Dedman et al., 

2014, s. 7). Företagen kan således genom revision tänkas upprätthålla en relation med dess 

intressenter, vilket gör att intressemodellen är av aktuell betydelse för denna hypotes. 

Blackwell et al. (1998) finner bland annat i deras studie stöd för att en reviderad årsrapport 

signalerar tillförlitlighet till företagets intressenter. Likaså gör Seow (2001) ett antagande om 

att så länge externa intressenter till företagen efterfrågar revision i försäkrande syfte, kommer 

också företags efterfrågan på revision ständigt finnas (Seow, 2001, s. 78). Revisionens 

försäkran till externa intressenter såsom leverantörer kan vara största orsaken till att 

riskfyllda företag enligt Dedman et al. (2014)  i högre grad väljer att efterfråga frivillig 

revision. Argumentet för detta är enligt Dedman et al. (2014) att externa intressenter vill ha 

garanti på att få betalt av företagen. En reviderad årsredovisning kan till viss del ge denna 

försäkran genom att den visar på tillförlitlighet i de finansiella rapporterna och illustrerar 

företags ekonomiska ställning (Dedman et al., 2014, s. 7). Att mäta tillförlitligheten av de 

finansiella rapporternas påverkan genom revision och relation till företagets intressenter, är 

sett till denna typ av studie svårt och inte syftet med denna hypotes. Detta kan dock anses 

utgöra en bakomliggande orsak eller påverkande faktor till att mer riskfyllda företag i större 

utsträckning kan antas efterfråga frivillig revision.  
 

Det finns ett antal studier, vilka har undersökt det direkta sambandet mellan företagsrisk och 

efterfrågan på frivillig revision. Tidigare nämnda studierna i denna del, Dedman et al. (2014) 

och Seow (2001) undersöker sett till bakgrunden beskriven ovan detta samband. Seow (2001) 

undersöker dock om mindre finansiellt välmående företag i högre utsträckning efterfrågar 

frivillig revision, vilket sett till ovan förda diskussionen kan liknas vid företagsrisk (Seow, 

2001, s. 67). Dedman et al. (2014, s. 21) finner i sin studie stöd i att riskfyllda företag i högre 

grad efterfrågar frivillig revision, medan Seow (2001, s. 76) däremot inte finner stöd i att 

företags finansiella välmående är en påverkande faktor vid efterfrågan. Senkow et al. (2001) 

undersöker också detta samband, men finner inte heller stöd i att företagsrisk utgör en 

påverkande faktor. Orsaken till detta menar Senkow et al. (2001) är att storleken på 

revisionsarvodet är en större påverkande faktor för företagen. Riskfyllda företag kan tänkas 

betala högre arvoden och efterfrågar därför inte frivillig revision i lika stor utsträckning 

(Senkow et al., 2001, s. 111-112).  
 

Niemi et al. (2012) har författat en studie ämnad att undersöka huruvida finansiellt trångmål, 

vilket kan relateras till företagsrisk, är en påverkande faktor vid företags efterfrågan av 

frivillig revision, vilket de finner stöd i att vara (Niemi et al., 2012, s. 189) Författarna 

motiverar det undersökta sambandet med ett rimligt antagande om att en ägare för ett litet 

företag inte nödvändigtvis har någon utbildning eller erfarenhet i att lösa företagets 

ekonomiska problem. Rådgivning i form av revision kan därför vara användbart och bidra 

till en bättre finansiell ställning (Niemi et al., 2012, s. 176). Niemi et al. (2012, s. 176) lyfter 

också fram argumentet likt Dedman et al. (2014, s. 7) gör att revisionen kan vara till nytta 

för företagets intressenter under finansiellt trångmål och att det också minskar risken för 

resultatmanipulering i form av exempelvis aggressiv redovisning. Huguet & Gandia (2014) 
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undersöker om revision kan minska företags kostnader för dess skulder genom att bland annat 

mäta faktorer kopplade till risk. Även fast det inte är huvudsyftet av studien, visar resultat att 

företag, vilka efterfrågar frivillig revision inte är mer utsatta för risk, utan snarare är mer 

finansiellt välmående med god tillväxt (Huguet & Gandia, 2014, s. 273-276). Någon närmare 

analys av detta nämns inte i studien, men Huguet & Gandia (2014) antar att större företag är 

mindre utsatta för risk och att det är dessa företag vilka i studien antas i högre grad efterfrågar 

frivillig revision.  
 

Med denna bakgrund ämnar denna att studie testa huruvida ett samband mellan företagsrisk 

och företags efterfrågan på frivillig revision finns. I denna studie förväntas ett positivt 

samband de två emellan och hypotesen formuleras således på följande sätt: 
 

H2 Företag vilka efterfrågar frivillig revision är mer riskfyllda, sett till ekonomiska 

nyckeltal associerade med risk.  
 

3.7.3 Kreditvärdighet och förhållande med kreditgivare  

Hypotesen testar sambandet mellan företags förhållande till kreditgivare sett till 

kreditvärdighet vid anskaffandet av kapital och skuldåtagandens storlek med efterfrågan på 

frivillig revision. I föregående hypotes beskrivs sambandet mellan företagsrisk och 

efterfrågan på frivillig revision genom intressenternas behov av reviderade årsrapporter, i 

egenskap av en försäkring från företagen. En av företagets intressenter är långivarna och 

Berry et al. (1993) menar att det finns ett asymmetriskt problem i informationen mellan 

småföretag och banker, vilket kan leda till svårigheter för dessa vid anskaffandet av kapital 

(Berry et al., 1993, s. 351). Denna hypotes är av den anledningen kopplad till agentteorin och 

informationsasymmetrin eftersom frivillig revision kan göra att informations-gapet mellan 

företagen och långivarna reduceras. Detta kan vara av intresse för företag, då de av naturliga 

skäl vill upprätthålla ett gott förhållandet med kreditgivare och på så sätt tänkas få bättre 

kreditvärdighet och en lägre kostnad för skuld. 
  
Utifrån det förda resonemanget om hur det kan uppstå intressekonflikter mellan företaget och 

långivare, kan företag med högre skuldåtaganden vara mer mån om att upprätthålla relationen 

med kreditgivarna. Chow (1982) undersöker och finner stöd i detta samband med bakgrunden 

att företags skuldåtaganden ökar i takt med agentkostnaderna. Chow (1982) menar vidare att 

detta beror på att företags aktieägare står för kostnaden att ta fram den nödvändiga 

redovisningsformationen vilken kreditgivarna efterfrågar. Detta i sin tur ökar 

agentkostnaderna och företagen kan tänkas ha incitament att hålla denna kostnad låg genom 

att använda sig av en extern revisor (Chow, 1982, s. 274-275). Chow (1982) utgår vidare från 

att agentkostnader är en påverkande faktor vid företags efterfrågan på revision (Chow, 1982, 

s. 276). Eftersom företags agentkostnader enligt resonemanget ovan ökar när företagens 

skulder ökar, förväntas företag med större skuldåtaganden i större utsträckning efterfråga 

revision. 
  
Seow (2001) undersöker också om företag med större skuldåtaganden i större utsträckning 

tenderar att efterfråga frivillig revision, med bakgrund att det finns en intressekonflikt mellan 

företag och kreditgivare, när skuld införs i företagens kapitalstruktur (Seow, 2001, s. 66).  

Författaren av studien finner utifrån sina resultat att så inte är fallet.  Empiriska resultat av 
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studien genomförd av Seow (2001) indikerar dock att företag har högre efterfrågan på 

frivillig revision när de ska anskaffa kapital och långivarna kräver reviderade finansiella 

rapporter (Seow., 2001, s. 77) Detta är i enlighet med studien gjord av Rennie et al. (2003, s. 

238), vilka finner stöd i att det är den största påverkande faktorn för företag i Kanada att efter 

avskaffandet av revisionsplikten fortsätta revidera de finansiella rapporterna frivilligt. 

Svanström (2008, s. 133) undersöker också med bakgrund likt beskrivet ovanstående om 

företags efterfrågan på revision har ett samband med förehållande till kreditgivare, sett till 

bland anat storlek på skuldåtaganden. Svanström (2008) finner dock inget stöd i att så är 

fallet (Svanström, 2008, s. 269). 
  
Reduceringen av informationsasymmetrin genom frivillig revision kan också tänkas leda till 

ökad kreditvärdighet vid anskaffande av kapital för företag. Det finns ett flertal studier vilka 

undersöker det direkta sambandet mellan företags kreditvärdighet vid anskaffandet av kapital 

och efterfrågan på frivillig revision. Dessa studier undersöker sambandet genom beräkningar 

av räntekostnader alternativt kostnad för skuld. Blackwell et al. (1998, s. 62-68) finner 

empiriska stöd i att det finns ett samband mellan kostnad för skuld och efterfrågan på frivillig 

revision, detta då resultat från studien indikerar att företag med revision har en lägre 

räntekostnad än företag vilka väljer att avstå. Senkow et al. (2001), finner i sin studie 

signifikant stöd för att förhållandet till långivare är en påverkande faktor vid företags 

efterfrågan av frivillig revision, då resultat av studien visar att företag vilka inte efterfrågar 

frivillig revision upplever högre räntekostnader (Senkow et al., 2001, s. 111-112). Kim et al. 

(2011, s. 8-9) finner i enlighet med tidigare nämnda studier också ett samband mellan 

efterfrågan på frivillig revision och förhållande till långivare vid anskaffning av kapital. 

Resultat visar att företag med frivillig revision har starkare kreditvärdighet sett till lägre 

räntenivåer än de företag vilka inte väljer att efterfråga revisor. Lennox & Pittman (2011) 

finner också bevis för att de företag vilka efterfrågar frivillig revision får högre kreditbetyg 

sett till de företag vilka väljer att inte efterfråga revision. De förklarar orsaken till detta med 

att frivillig revision sänder ett positivt intryck till företagets intressenter, vilket i detta fall 

främst är kreditgivare (Lennox & Pittman, 2011, s. 1675). 
  
Niemi & Sundgren (2012) undersöker om modifierade/orena revisionsberättelser har ett 

samband med företags finansiering från banker, men finner inget stöd i att så skulle vara 

fallet (Niemi & Sundgren, 2012, s. 767, 789). Då denna studie ämnar att undersöka huruvida 

revisionsberättelser påverkar företags förhållande till kreditgivare genom kreditvärdighet vid 

anskaffande av kapital kan paralleller dras de två studierna emellan. Detta eftersom 

oren/modifierad revisionsberättelse kan tänkas ha liknande effekt med valet att efterfråga 

frivillig revision eller ej. Huguet & Gandia (2014) undersöker om det finns ett samband 

mellan företags kostnad för skuld och efterfrågan på revision. Författarna bygger detta utifrån 

antagandet utifrån att revisorns ”informations roll” gör långivare mer villiga att belåna kapital 

till en lägre riskpremie (Huguet & Gandia, 2014, s. 269-270). Huguet & Gandia (2014, s. 

266) finner dock inget stöd i att revisionen skulle påverka företags kostnad för skuld. Dedman 

et al. (2014) finner stöd i att företag vilka under nästkommande räkenskapsår kommer 

anskaffa kapital i större utsträckning efterfrågar frivillig revision. De motiverar detta 

samband med att frivillig revision har en positiv effekt på företags kreditbetyg vilket leder 

till minskade räntekostnader (Dedman et al., 2014, s. 8). 
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Utifrån det förda resonemanget testar studien huruvida ett positivt samband mellan företags 

förhållande till kreditgivare, sett till kreditvärdighet och storleken på dess skuldåtagande med 

efterfrågan på frivillig revision existerar. Hypotesen formuleras enligt följande: 
  

H3 Företags efterfrågan av frivillig revision har positivt samband med förhållande till 

kreditgivare, sett till starkare kreditvärdighet och storlek på skuldåtaganden. 
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4. Praktisk metod 
 

I detta kapitel presenteras undersökningens praktiska tillvägagångssätt, där datainsamling, 

urval, alternativurval, databearbetning, bortfall, samt urval av variabler förklaras 

ingående. Detta för att tydliggöra alla steg i undersökningen och stärka studiens reliabilitet 

och validitet.  

 

4.1 Datainsamling 
Denna studie har undersökt företag i Sverige vilka ej är revisionspliktiga bokslutsår 201312. 

Anledningen till det valda bokslutsåret 201312 var att majoriteten av företagen hade i det 

undersökande skedet lämnat in uppgifter angående företagens årsredovisningar. Detta 

innebar att komplett information kunde tillhandahållas till skillnad från om bokslutsåret 

201412 hade undersökts. Detta val gjordes för att öka tillförlitligheten i studien och skapa ett 

mer representativt urval.  
  

För att kunna genomföra studien har företags- samt finansiell information om dessa företag 

krävts. Denna information har hämtats från databasen Retriever Business, tillgänglig via 

Umeås Universitetsbibliotek. Således har datainsamlingen genomförts med användning av 

sekundärdata eftersom detta var det mest relevanta samt tidseffektiva sätt att samla in all 

nödvändig information. Det fanns visserligen andra databaser att använda sig av, men i 

Retriever Business fanns möjligheten att filtrera ut ej revisionspliktiga aktiebolag vilka valt 

att avstå respektive behålla revision, vilket var en central funktion för den aktuella studien.  

 

Databasen tillhandahöll även komplett företags- samt finansiell information för de utvalda 

företagen grundande på företagens årsredovisningar. Detta var också en stor orsak till 

användandet av databasen, då den finansiella informationen bland annat har behövts för att 

kunna undersöka specifika poster i balans- och resultaträkningen samt till att kalkylera vissa 

nyckeltal. Den allmänna informationen om företagen användes till att kunna ta fram 

information om exempelvis antal styrelsemedlemmar, antal utgivna aktier samt om det fanns 

några bristkoder i de utvalda företagens finansiella rapporter, vilket blev relevant att ta 

hänsyn till vid databearbetningen. 
  

Sett till denna typ av studie och dess syfte, var sekundärdata hämtad från företags 

årsredovisningar samt allmänna information det mest logiska och realistiska alternativet. 

Detta på grund av det faktum att studien ämnade att undersöka påverkande faktorer vid 

efterfrågan av frivillig revision, genom en analys av företagens finansiella samt allmänna 

information. Skulle studien istället undersökt företagens/företagsledningens egen syn eller 

uppfattning om vilka de ansåg utgöra de påverkande faktorerna vid efterfrågan på frivillig 

revision, så skulle det vara mer sannolikt att en enkät alternativt någon form av djupintervjuer 

hade varit den mest tillämpbara undersökningsmetoden.  

 

Både för- och nackdelar när det gäller sekundärdata togs i beaktande under studiens 

författning. Fördelar vilka benämns vid sekundärdata är tid och pengar, vilket innebär att 
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möjligheten till utbud av data med god kvalité till en liten kostnad (Bryman, 2008, s. 301). 

Det är också till fördel att insamling av data går relativt medgörligt, då analys av data kräver 

tid och eftertanke vid denna typ av studie (Bryman, 2008, s. 303). När det kommer till 

sekundärdata fanns det även begränsningar i egenskap av datamängdens komplexitet eller 

den bristande kontrollen författarna haft över kvaliteten på datamängden (Bryman, 2008, s. 

304). Då all data är hämtad från Retriever Business vars data i sin tur är hämtad från 

bolagsverket ansågs den vara av god kvalité. Saunders et al. (2012) menar också på att 

sekundärdata oftast innefattar en högre kvalité i jämförelse med manuellt insamlad data 

(Saunders et al., 2012, s. 318). 
  

4.2 Urval 
Den här studien omfattar ej revisionspliktiga företag för bokslutsåret 201312, vilket 

innefattar hela populationen i Sverige. Då samtliga individer i en population undersöks utgörs 

studien av en totalundersökning (Lantz, 2014, s. 102). Enligt Lantz (2014) är storleken på 

urvalet av stor betydelse då han menar att ett större urval genererar bättre resultat och analys 

i en genomförd undersökning. Innefattar studien ett mindre urval ökar osäkerheten i 

undersökningen (Lantz, 2014, s. 108). Största möjliga urval eftersträvades således i denna 

studie för att i stor utsträckning förebygga att effekten av felaktigheter och bortfall i 

datamaterialet inte påverkade studien i alltför stor omfattning. Detta bidrog till ett mer 

tillförlitligt empiriskt resultat och analys. 
  

De företag vilka föll under valet av frivillig revision under bokslutsår 201312 blev de mest 

relevanta för detta urval. I liknande studier gjorda inom området av exempelvis Dedman et 

al. (2014) och Collis (2010) används liknande typ av urval. Då studien var ämnad att 

undersöka samtliga företag vilka föll utanför revisionsplikten i Sverige med bokslutsår 

201312, innefattade urvalet även nyregistrerade företag efter 2010. Dessa företag föll enligt 

svensk lag utanför revisionsplikten trots att de översteg Sveriges satta gränsvärden. De 

undersökta företagen uppfyllde således minst två av tre av de tidigare nämnda kriterierna 

under de två senaste räkenskapsåren. Alternativt var de nyregistrerade företag vilka tillåts 

överskrida gränsvärdena, men dock ej gjort detta under vart av de två senaste räkenskapsåren. 

De bolag vilka i enlighet med Retriever Business, vilka hämtar information från 

bolagsverket, föll utanför revisionsplikten och således var ej revisionspliktiga vid bokslutsår 

201312 uppgick till 108 559  stycken. Av dessa företag hade 19 923 valt att efterfråga revisor 

och 88 636 hade således valt att inte ha revisor. 
  

Utifrån detta urval hämtades komplett information innehållande finansiell data från 

årsredovisningen för respektive företag, inklusive nyckeltal samt all allmän information i 

form av exempelvis registreringsdatum, bristkoder och kodningen huruvida respektive 

företag hade valt/valt att inte ha revisor fanns tillgänglig i Retriever Business databas. En 

separat hämtning av styrelseinformation i syfte att få specificerat antalet styrelseledamöter 

för respektive företag gjordes för att sedan sammanställas med den tidigare datainsamlingen. 

Då Retriever Business databas endast tillät att hämta hem komplett information av 40 000 

företag åt gången, genomfördes datainsamlingen i flera steg. Efter att komplett 

företagsinformation fanns nedladdad för respektive företag i studiens urval, var nästa steg att 

bearbeta data. Databearbetningen ledde fram till studiens slutliga urval då råmaterialet 

reducerades med bortfallen. Bearbetningen genomfördes i Excel samt statistikprogrammet 
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Stata och tillvägagångsättet för detta steg kommer beskrivas nedan under databearbetning 

och bortfall. 
  

4.3 Databearbetning 
I denna del beskrivs tillvägagångssättet för studiens databearbetning, specifika siffror på 

bortfall av data presenteras i sektion 4.4. Efter att datainsamling genomförts och ett urval 

genererats bearbetades rådata i Excel och statistikprogrammet Stata. Enligt Dahmström 

(2011) kan det uppstå bearbetningsfel när datamaterial har samlats in och blivit granskat. 

Felen kan uppstå vid kodning, registrering till datorn samt vid databearbetning (Dahmström, 

2011, s. 372). Det kan även uppstå mätfel, vilket innebär risk för olikheter mellan det riktiga 

värdet av variabeln och det faktiska undersökta värdet (Dahmström, 2011, s. 368). Denna 

studie baserades på sekundärdata, och urvalet av företag samt information för analys av dessa 

hämtades direkt från en respekterad och väl använd databas och mätfel antogs därför inte i 

lika stor utsträckning kunna uppstå eller orsaka problem. För att generera ett slutligt urval 

har data bearbetats i flera steg, både i Excel och Stata. Enligt Dahmström (2011) ökar risken 

att fel uppstår då bearbetningen sker i flera steg (Dahmström, 2011, s. 373). Detta har tagits 

i beaktande då bearbetning av datamaterialet skett varsamt, och reducering av data i form av 

bortfall har kontrollerats flertalet gånger. 
 

I studiens databearbetning genomfördes först inledande kontroller för att se huruvida alla 

företag från urvalet kunde användas till att tjäna studiens syfte och ansågs vara representativa. 

Av de företag vilka ingick i urvalet från Retriever Business, tillhörde en del av dem koncerner 

och kunde således inte användas då de kodades “ej revisorspliktiga” på grund utav att de var 

dotterbolag. Dessa bolag exkluderades genom en sortering i data efter “modernamn 

koncern”. Vidare exkluderades även samtliga företag med en bristkod enligt Retriever 

Business, vilket var exempelvis lagerbolag, samt oidentifierade bolag med brister i de 

finansiella rapporterna. Exempel på brister i de finansiella rapporterna kunde vara att de 

totala tillgångarna inte stämde med skulder och eget kapital. Företag med bristkod ansågs 

inte heller representativa eftersom studien skulle komma att analysera poster i resultat- och 

balansräkningen samt beräkna nyckeltal, vilket skulle kunnat leda till att dessa företags 

brister, alternativt saknad information i de finansiella rapporterna, gav missvisande resultat. 
 

Stickprov genomfördes sedan för att undersöka huruvida kodningen “val av revisor” stämde, 

då det vid analysen av data kommer utgöra studiens beroende variabel och dess pålitlighet 

således var av stor betydelse. Stickproven genomfördes genom en funktion i Excel där 

slumpmässigt 50 företag kodade “ej revisorspliktiga med revisor” och 50 företag kodade “ej 

revisorspliktiga utan revisor” valdes ut. Manuellt genom nedslag i primärdata i form av de 

utvalda företagens årsredovisningar kontrollerades sedan varje utvald observation genom att 

bekräfta att var och en av de företag kodade med revisor hade en reviderad årsredovisning 

och de utan revisor inte hade det. I detta stadium uppstod problem då kodningen med 

respektive utan revisor inte stämde fullt ut när stickproven genomfördes. Anledningen till att 

företagen var felkodade kunde hänföras till det faktum att Retriever Business vilka 

uppdaterar sin databas varje natt får sin information kontinuerligt uppdaterad via 

bolagsverket, dit företag löpande rapporterar in ändringar rörande det frivilliga 

revisionsvalet. Eftersom denna studie specifikt undersöker bolag med bokslutsår 201312 

stämde därför inte denna kodning för samtliga observationer fullt ut. Detta då vissa av 
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studiens utvalda företag rapporterat in ändrad information till bolagsverket rörande 

revisionsvalet efter bokslutsår 201312. Denna information ändras då i Retriever Business och 

kan verka missvisande eftersom databasen endast läser av nutida företagsförhållanden och 

inte kan tillhandahålla historiska uppgifter. Problemet kunde dock åtgärdas efter muntlig 

kommunikation med Retriever Business. Detta genom att Retriever Business historiskt kodat 

de företag, vilka inte har upprättat en revisionsberättelse för ett specifikt bokslutsår. Detta 

gjorde att följande kodningar exkluderades ur datamaterialet: 
  

● "Ej revisorspliktiga med revisor" med kodning "revisorsberättelse ej upprättad 

201312" 

● “Ej revisorspliktiga utan revisor” utan kodning. ”där revisorsberättelse upprättats 

201312” 
  

Nya slumpmässiga stickprov genomfördes därefter på samma sätt likt tidigare data vilket 

uppvisade korrekta kodningar för samtliga slumpmässigt utvalda observationer. Innan det 

slutliga urvalet fanns representerat exkluderades även de observationer vilka hade 

variabelvärden motsvarande outliers. Dessa kan beskrivas vara extremvärden, vilka ofta är 

förekommande i stora datamaterial.  En metod för att undgå dessa är att använda exempelvis 

Trimming, vilken tar bort den del av data vilket är missvisande genom att exempelvis 

genomföra en 1-99 % percentil (Lien & Balakrishnan, 2005, s. 840). En 1-99 % percentil 

genomfördes därför i det statistiska programmet Stata. Detta innebar att alla observationer 

utanför dessa percentiler för varje enskild variabel sorterades bort, då dessa kunde anses vara 

extremvärden vars effekt skulle kunnat minska trovärdigheten i studiens resultat och analys. 

En alternativ metod för att hantera extremer är Winsorization, vilken istället omvandlar 

extremvärden av en datamängd med en viss percentils värde från varje ände (Lien & 

Balakrishnan, 2005, s. 844). Trimming valdes eftersom dessa extremvärden sågs var outliers 

och togs därför helt bort istället för att omvandlas för att öka trovärdigheten. Vidare 

beskrivning av förfarandet ges i empirikapitlet. Vi har även vilket kommer visas och förklaras 

senare under urval av variabler valt att logaritmera vissa av denna studies oberoende 

variabler. 

 

Både justering för extremer och logaritmering av variabler är statistiska bearbetnings 

metoder vilka genomförts i denna studie. I studien har även relevanta statistiska 

analysmetoder använts för att analysera det framtagna datamaterialet och kunna besvara 

studiens undersökningshypoteser. De statistiska analysmetoder, vilka använts är deskriptiv 

statistik, oberoende two-sample t-test samt en logistisk regression med tillhörande 

korrelationsmatris. Betydelsen och motiveringen till användandet av dessa förklaras utförligt 

under empirin, men då de utgör en stor del av studiens statistiska bearbetning nämns de även 

här.  

 

4.4 Alternativt urval 

I studiens totalundersökning ingick samtliga aktiebolag i Sverige vilka föll utanför 

revisionsplikten bokslutsår 201312, inkluderat nyregistrerade aktiebolag. Vissa av dessa 

nyregistrerade aktiebolag kan redan under de första bokslutsåren tendera att överstiga 

samtliga gränsvärden för revisionsplikten (beskrivet tidigare), men blir inte revisionspliktiga 

enligt lag förrän de har överskridit två av tre gränsvärden två år i följd. Då dessa troligtvis 
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blir revisionspliktiga i framtiden, vissa redan under nästa bokslutsår, var det av intresse att 

undersöka ett alternativt urval. I detta urval inkluderades endast aktiebolag med bokslutsår 

201312, vilka uppfyllde två av de tre satta gränsvärdena och även i framtiden troligtvis 

kommer hamna utanför revisionsplikten med val att efterfråga alternativt avstå frivillig 

revision. Dock var studiens slutliga urval det mest representativa, då studiens huvudsyfte var 

att identifiera vilka de påverkande faktorerna för samtliga företag var, vilka faller utanför 

revisionsplikten bokslutsår 201312.  

 

Tester för det alternativa urvalet genomfördes för att se huruvida andra variationer ger 

liknande resultat, för att eventuellt kunna styrka de slutsatser studien genererat. Tidigare 

studier gjorda i andra länder, exempelvis Dedman et al. (2014) och Collis (2010) har gjort 

liknande avgränsningar. För att en jämförelse med dessa skall kunna göras på ett trovärdigt 

sett under studiens gång är det motiverat att även genomföra detta alternativa urval. 

Datainsamling för det alternativa urvalet har genomförts genom tre separata sökningar i 

Retriever Business för ej revisionspliktiga bolag 201312 enligt följande (belopp i tkr): 
  

● Omsättning <3000, Balansomslutning <1500 

● Omsättning <3000, antalet anställda 0-3 

● Balansomslutning <1500, antalet anställda 0-3 
  

Efter detta laddades komplett information ner för samtliga aktiebolag i varje sökning likt 

studiens huvudsakliga urval. I Excel justerades råmaterialet för att exkludera aktiebolag vilka 

var dubbletter, för att få fram de aktiebolag vilka bokslutsår 201312 ej var revisionspliktiga 

och maximalt översteg ett av tre satta gränsvärden. Det alternativa urvalet omfattades av 

totalt 100 593 aktiebolag, där 14536 valt att efterfråga revisor och 86057 således valt att inte 

efterfråga revisor. 
  

Databearbetningen av det alternativa urvalet genomfördes i enlighet med beskrivningarna för 

studiens huvudsakliga urval för att behandla de två urvalen identiskt och reducera risken för 

felmarginaler vilka kunde uppstått på grund av materialets behandling. Resultatet av detta 

urval presenteras i empirin och diskuteras kortfattat. Tanken var inte att utföra en analys i 

större utsträckning, utan att presentera resultatet av denna data i syfte att kunna undersöka 

huruvida resultatet av dessa två urval kunde anses robusta. En robust metod innebär att 

beräkningarna är okänsliga gentemot förändrad data, det vill säga att variationer av data visar 

på liknande resultat när förhållandet ändras (Moore et al., 2009, s. 437). I detta fall ansågs 

metoden robust då de två varianterna av urval uppvisat liknande resultat. 
  

4.5 Bortfall och slutligt urval av företag 
Tillvägagångssättet för att bestämma bortfallet i studiens huvudsakliga urval och således nå 

fram till det slutliga urvalet är beskrivet i tabell 2 på nästkommande sida, där en numerisk 

sammanställning presenteras: 
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Tabell 2. Slutligt urval. 

Totalurval (Ej revisionspliktiga 201312) 108 559 

-Koncerner 21 344 

-Brister i finansiella rapporter/oidentifierade 26 385 

-Ej revisorspliktiga, utan revisor, där revisorsberättelse upprättats 7 156 

-Ej revisorpliktiga med revisor, där revisorsberättelse ej upprättats 1 511 

-Bortfall av extremvärden enligt 1-99 percentilen 8 126 

Slutligt urval (Ej revisionspliktiga 201312) 44037 

 

Bortfallet motsvarades av över 50 % vilket är relativt stort och ansågs således utgöra en 

potentiell brist i studien. Saunders et al. (2012) menar dock på att när det kommer till 

sekundärdata är en viktig aspekt att underlaget är lämplig utifrån den population studien 

mäter.  Därför är det viktigt att det går att utesluta oönskad data, och att det därefter förblir 

kvar tillräckligt mycket data för analysen när de oönskade har uteslutits (Saunders et al., 

2012, s. 323). Det slutliga urvalet ansågs således vara tillräckligt stort och representativt. 

Exkluderingen av över 50 % av observationerna ansågs nödvändigt i syfte att skapa 

trovärdighet i form av korrekt data vid resultat och analys. Av de 44037 företagen, är 38 904 

företag ej revisorspliktiga utan revisor och 5133 ej revisorspliktiga med revisor. 
  

Nedan ges en sammanställning för det alternativa urvalet, vilket också analyserats, för att 

avgöra huruvida de olika urvalen eventuellt genererat olika resultat alternativt visat sig vara 

robusta. Bearbetningen och bortfallet genomfördes identiskt med studiens totalurval. I tabell 

3 nedan följer den numeriska sammanställningen för det alternativa urvalet: 
 

  
Tabell 3. Slutligt urval alternativ metod 

Alternativt urval (Ej revisionspliktiga 201312, enligt gränsvärden)      100 593 

-Koncerner       18 199 

-Brister i finansiella rapporter/oidentifierade       25 840 

-Ej revisorspliktiga, utan revisor, där revisorsberättelse upprättats        6 882 

-Ej revisorpliktiga med revisor, där revisorsberättelse ej upprättats        1 178 

-Bortfall av extremvärden enligt 1-99 percentilen        7 194 

Slutligt alternativt urval (Ej revisionspliktiga 201312 enligt 

gränsvärden) 

      41 300 
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Av de 41300 bolag är 37 531 företag ej revisorspliktiga utan revisor och 5018 ej 

revisorspliktiga med revisor. I övrigt visar denna sammanställning att de två urvalen i antalet 

inte skiljer sig anmärkningsvärt åt. Detta indikerade att andelen företag, vilka kunde tänkas 

med stor sannolikhet vara nyregistrerade och överstiga mer än ett av de tre satta gränsvärdena 

för revisorsplikt, inte utgjorde en stor del av det totala urvalet beskrivet tidigare. 

 
 

4.6 Urval av variabler 
  

4.6.1 Beroende variabel  

Studiens beroende variabel revision, kodades 1 för företag vilka valt att efterfråga frivillig 

revision och 0 för företag vilka valt att avstå. Detta genomfördes genom att variabeln kodades 

med en dummyvariabel för att kunna jämföra två grupper av en icke-numerisk variabel (Hair 

et al., 2006, s. 96). Detta tillvägagångsätt är i enlighet med exempelvis Dedman et al. (2014) 

samt Collis (2010) för att nämna några tidigare studier inom området och är även en vanlig 

metod inom statistik (Dahmström, 2011, s. 251). Beroende variabeln revision sattes sedan i 

relation till de oberoende variablerna för att kunna mäta och besvara studiens 

undersökningshypoteser. Urvalet av de oberoende variablerna för respektive hypotes 

genomfördes genom operationalisering av variabler, vilket innebär att det abstrakta och 

teoretiska i en studies allmänna frågeställning baseras på konkreta variabler. Variablerna 

konkretiseras till något mätbart rent praktiskt (Lantz, 2014, s. 39). Operationaliseringen av 

de oberoende variablerna för studiens tre hypoteser är beskrivet nedan. 
  

4.6.2 Storlek och agentkostnader 

Den naturliga logaritmen av nettoomsättning och totala tillgångar samt antalet anställda 

användes för att mäta företagens komplexitet sett till storlek och agentkostnader. Den 

naturliga logaritmen av nettoomsättning och de totala tillgångarna har i denna studie utgjort 

mått i enlighet med Dedman et al. (2014, s. 11) och Svanström (2008, s. 136). Den 

sistnämnda använder sig framförallt av den naturliga logaritmen av nettoomsättning likt 

storleksmått, men totala tillgångar utgör ett alternativt mått för storlek (Svanström, 2008, s. 

136). Det finns ytterligare ett par andra gjorda studier inom området, vilka använder 

nettoomsättningen i syfte att mäta företagens storlek, exempelvis Collis (2010, s. 220) samt 

Breesch et al. (2012, s. 17). Collis et al. (2004) undersöker sambandet mellan företagets 

storlek och efterfrågan på frivillig revision genom att likt tidigare nämnda studier mäta 

nettoomsättning, men också totala tillgångar samt antalet anställda (Collis et al., 2004, s. 92). 

Tillvägagångssättet är i enlighet med de tillämpade storleksmåtten i den förevarande studien.  
 

Ägarspridning definierad enligt antalet styrelseledamöter och naturliga logaritmen av antalet 

utgivna aktier har utgjort mått för företagens komplexitet i fråga om storleken av deras 

agentkostnader. Tidigare empirisk forskning där agentkostnadernas storleks påverkan på 

efterfrågan av den frivilliga revisionen undersöks har i viss utsträckning använt liknande mått 

och tillvägagångssätt likt den aktuella studien gör. Dedman et al. (2014) undersöker 

agentkostnader genom att mäta ägarspridning. Måttet utgörs av bland annat antalet 

styrelsemedlemmar och direktörer i styrelsen (Dedman et al., 2014, s. 11). Collis (2010, s. 



37 
 

221-222) undersöker agentfaktorers påverkan på företags efterfrågan av frivillig revision 

genom att mäta ägarspridning, sett till antalet aktieägare och ledningens ägarandel, vilket 

även Seow (2001, s. 77) gör. Breesch et al. (2012, s. 24, 27) använder antal aktieägare för att 

förklara agentkostnaders samband med företags efterfrågan på frivillig revision. 

 

Den naturliga logaritmen av antalet utgivna aktier har i förevarande studie utgjort ett mått för 

ägarspridningen. Det var en variabel vilken inte direkt testats tidigare. Tidigare studier mäter 

ägarspridning genom antalet aktieägare/ledningens ägarandel, men i denna studie ansågs en 

koppling till antalet utgivna aktier och ägarspridning/antal aktieägare föreligga då ett större 

antal utgivna aktier rimligtvis indikerar fler aktieägare och således större ägarspridning med 

en mindre ägarandel hos ledningen. Sammanfattningsvis har de nedan följande posterna 

hämtade från Retriever Business representerat mått för företags komplexitet sett till storlek 

och agentkostnader. 
  

● Naturliga logaritmen av nettoomsättning 
  

● Naturliga logaritmen av de totala tillgångarna (Balansomslutning) 
  

● Antalet anställda 
  

● Antal styrelseledamöter 
  

● Naturliga logaritmen av antalet utgivna aktier 
 

I denna studie användes den naturliga logaritmen av nettoomsättning, totala tillgångar och 

antalet utgivna aktier för att mäta komplexitet i form av storlek och agentkostnaders samband 

med efterfrågan på frivillig revision. Enligt Svanström (2008, s. 136) är naturliga logaritmen 

återkommande inom forskningen för olika ekonomiska storleksmått. Hair et al. (2006, s. 87) 

menar också att vid logaritmering av variabler blir distributionen mer normalfördelad genom 

att spridningen minskar. Denna bakgrund beskriver orsaken till att de ovan nämnda 

variablerna i denna studie logaritmerades, då de vid den statistiska bearbetningen uppvisade 

stor spridning. Däremot logaritmerades inte antalet styrelseledamöter och antalet anställda 

på grund av att dessa variabler inte visade sig ha anmärkningsvärt stor spridning att ta hänsyn 

till vid den statistiska bearbetningen. Exempel på tidigare studier vilka har använt naturliga 

logaritmen på variabler likt ekonomiska storleksmått är (Dedman et al., 2014; Svanström, 

2008; Lennox & Pittman, 2011; Blackwell et al, 1998). 
  

4.6.3 Företagsrisk 

Nyckeltal vilka fanns representerade i företagens årsredovisningar har utgjort basen för 

empiriska tester av den aktuella hypotesen vilken ämnade att avgöra huruvida företagsrisk är 

en påverkande faktor vid efterfrågan av frivillig revision. De specifika nyckeltalen vilka 

användes var; soliditet, avkastning på totalt kapital (ROA), kassalikviditet samt 

räntetäckningsgrad. Soliditet beskriver företags kapitalstyrka och desto lägre soliditet ett 

företag har, desto större risk associeras med företaget eftersom det kan indikera på att 

företaget är i en osund finansiell situation och följaktligen skulle drabbas hårdare i en 

konjunkturnedgång (Hansson et al., 2001, s. 144-145). Avkastning på totalt kapital är ett 

lönsamhetsmått där högre avkastning för företag ofta är förknippat med högre risk. I 
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förevarande studie definieras variabeln dock i motsatt innebörd i enlighet med Dedman et al. 

(2014, s. 14), där låg avkastning istället förknippas med högre risk. Detta med motiveringen 

att låg lönsamhet indikerar ett sämre resultat och således större risk för företag eftersom det 

kan tänkas leda till sänkt kreditvärdighet. Företag med sämre finansiella resultat (lönsamhet) 

kan i högre grad tänkas vilja efterfråga frivillig revision för att signalera intressenter och 

lånemarknaden trovärdighet och ekonomisk stabilitet i de finansiella rapporterna (Dedman 

et al., 2014, s. 14). Räntetäckningsgrad ger en indikation på hur väl ett företag kan täcka sina 

räntekostnader. Ett mer riskfyllt företag har ofta lägre räntetäckningsgrad på grund av 

skuldfinansieringsproblem sett till höga räntekostnader och risk finns då att dess krediter kan 

dras in (Hansson et al., 2001, s. 152). Kassalikviditet visar hur bra ett företags 

betalningsförmåga är på kort sikt. Ett företag med lägre kassalikviditet kan anses mer riskfyllt 

eftersom svag likviditet och störningar i betalningsflöden följaktligen får större effekter och 

ökar risken för konkurs (Hansson et al., 2001, s. 176-179) 
 

Avkastning på totalt kapital samt räntetäckningsgrad är mått vilka Dedman et al. (2014, s. 

11) samt Huguet & Gandia (2014, s. 276) associerar med företagsrisk. Nyckeltalen soliditet 

och kassalikviditet har i denna studie utgjort mått i enlighet med Niemi et al. (2012, s. 178-

179), vilka beskriver hur dessa värden är kopplade till sannolikheten för konkurs/finansiellt 

trångmål och därigenom anses kunna mäta företagsrisk. De ovan beskrivna variablerna 

associerade med företagsrisk kalkylerades i denna studie i enlighet med Retriever Business’s 

formler för dessa, exklusive de variabler i formeln, vilka är kopplade till koncerner (Retriever 

Business, 2014). Dessa nyckeltal definierades även i enlighet med hur tidigare studier inom 

ämnesområdet beräknat dessa. Stickprov genomfördes även för kontroll att Retriever 

Business framtagna nyckeltal för att avgöra i vilken utsträckning de verkade representativa 

och korrekta. Sammanfattningsvis har variablerna associerade med företagsrisk definierats 

enligt följande: 
  

● Soliditet  

 ( ( Summa eget kapital + ( Summa obeskattade reserver * 0.72 ) ) /  Summa tillgångar 

) * 100 

 

● Avkastning på totalt kapital (ROA) 
( ( Rörelseresultat + Externa ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter ) / Summa 

tillgångar ) * 100 

  
● Kassalikviditet 

( ( Summa omsättningstillgångar - Summa varulager ) / Summa kortfristiga skulder ) 

* 100 

  
● Räntetäckningsgrad 

( Rörelseresultat + Externa ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter ) / (Externa 

räntekostnader + Övriga finansiella kostnader ) 
  

4.6.4 Kreditvärdighet och förhållande med kreditgivare  
De undersökta företagens långfristiga skulder till kreditinstitut och kostnad för skuld utgjorde 

mått, vilka undersöktes och analyserades för att se huruvida företags förhållande med 
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kreditgivare, sett till starkare kreditvärdighet och storlek på skuldåtaganden är positivt 

associerat med företags efterfrågan på frivillig revision.  Dessa mått undersöktes för att likt 

övriga beskrivna variabler avgöra om nivån på dessa skiljde sig åt beroende på företagens 

val att efterfråga respektive avstå frivillig revision. Kostnad för skuld har ett starkt samband 

med kreditvärdighet och följaktligen förhållande till kreditgivare då företags förhållande till 

kreditgivare kan speglas genom kreditvärdighet vid anskaffande av kapital. Tidigare studier, 

vilka undersöker hur kreditvärdighet vid anskaffandet av kapital påverkar företagens 

efterfrågan på frivillig revision, gör detta genom att beräkna kostnaden för skuld. Dessa 

studier mäter denna genom att beräkna företags skuldränta genom olika finansiella nyckeltal 

i egenskap av kontrollvariabler för att kunna göra detta. Kim et al. (2011, s 8-9), Blackwell 

et al. (1998, s. 60), Huguet & Gandia (2014, s. 269-270), samt Lennox & Pittman (2011, s. 

1659) är exempel på tidigare studier där skuldränta används för att kunna estimera företags 

kostnader för skuld. I enlighet med de tidigare nämnda genomförda studierna analyserades 

företagens kostnader för skuld i denna studie genom beräkning av företagen i studiens 

skuldräntor. 
  

Huruvida företagens relation till kreditgivare kan tänkas ha ett positivt samband med 

efterfrågan på frivillig revision har även testats i förevarande studie genom att storleken på 

studiens utvalda företags skuldåtaganden har analyserats. Detta är i enlighet med ett antal 

tidigare studier inom området vilka prövat detta samband. Chow (1982) prövar detta 

potentiella samband med bakgrund att företag med större skuldåtaganden kan vara mer mån 

om att upprätthålla förhållandet med kreditgivare för att minska informationsasymmetrin och 

agentkostnaderna, vilka denne menar kan tänkas ökas i takt med att skulderna ökar (Chow, 

1982, s. 274). I studien av Chow (1982) mäts företagens storlek på skuldåtaganden genom 

företagens totala bokförda värde på skulderna (skuldsättningsgraden) (Chow, 1982, s. 275). 

Seow (2001) är ytterligare en studie där sambandet mellan företags storlek på skuldåtaganden 

och efterfrågan på revision undersöks. Seow (2001) gör detta genom att likt Chow (1982) 

analysera företags totala skuldåtaganden (skuldsättningsgrad) (Seow 2001, s. 69). Svanström 

(2008) undersöker också sambandet mellan företags efterfrågan på revision och dess relation 

till kreditgivare genom att undersöka storleken på skuldåtaganden hos företagen. Svanström 

(2008) studerar dock detta genom att analysera företagens soliditet, då soliditeten kan spegla 

hur hög skuldsättningsgrad ett företag har eftersom de har ett icke-linjärt samband 

(Svanström, 2008, s. 133). Dessa studiers mått för att undersöka detta samband skiljer sig lite 

från den aktuella studien där enbart skulder till kreditinstitut studerats. Måttet fanns 

specificerad i rådata och med syfte att tillföra nytt bidrag till forskningen inom området 

ansågs det av intresse att närmare undersöka posten. Efter som det är ämnat att undersöka 

förhållandet till kreditgivare kan detta mått också tänkas specificera detta samband 

ytterligare.  
  

Sammanfattningsvis har sambandet mellan efterfrågan på frivillig revision och företags 

förhållande till kreditgivare sett till storlek på skuldåtaganden och kreditvärdighet 

undersökts. Detta genom analys av följande, nedan specificerade poster hämtade från 

Retriever Business data. Skuldräntan kalkylerades i enlighet med Retriever Business 

definition för denna (Retriever business, 2014) exklusive variabler i formeln kopplade till 

koncerner. Likt för tidigare oberoende variabler har stickprov genomförts för att konstatera 

att denna var beräknad på ett tillförlitligt sätt. 
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● Långfristiga skulder till kreditinstitut 

  
● Skuldränta 

( ( Externa räntekostnader + Övriga finansiella kostnader ) / ( Summa avsättningar + 

Summa kortfristiga skulder + Summa långfristiga skulder + ( Summa obeskattade 

reserver * 0.28 ) ) ) * 100  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras studiens resultat, först beskrivs den deskriptiva statistiken av 

studiens variabler för att kunna ge en bakgrund till den univariata analys och logistisk 

regression vilka sedan genomförs. Den univariata analysen genomförs genom ett oberoende 

two-sample t-test för att se huruvida det finns någon signifikant skillnad mellan 

medelvärdena av beroende variabeln revisions två grupper. Avslutningsvis presenteras 

studiens resultat med hjälp av en logistisk regressionsmodell, vilken beskriver hur studiens 

oberoende variabler påverkar beroende variabeln revision. I detta steg genomförs det även 

en korrelationsmatris, vilken indikerar om de finns någon för kraftig kolliniaritet mellan 

variablerna att behöva ta hänsyn till. Empirin knyts sedan samman genom att studiens 

hypoteser besvaras utifrån den sammantagna information de olika analytiska metoderna har 

visat. Resultat för denna studies alternativa urval kommer också presenteras.  

 
5.1 Beskrivande statistik 
Denna del innehåller en övergripande deskriptiv statistik för studiens variabler vilka används 

för att tjäna studiens syfte att undersöka tänkta påverkande faktorer vid företags efterfrågan 

på frivillig revision. Antalet observationer, medelvärde samt högsta och lägsta värde för varje 

enskild variabel beskrivs. Även standardavvikelsen för respektive variabel presenteras. 

Enligt Dahmström (2011, s. 53) är standardavvikelse ett viktigt mått vid statistisk analys, då 

den jämför spridningen i ett material. En variabel som i praktiken kan approximeras med 

normalfördelningen kan också visa på hur stor andel av fördelning som finns i ett specificerat 

intervall, vilket då avgränsas av ett visst antal standardavvikelser räknat från medelvärdet. 

Det är centralt för en studie att presentera empiriskt resultat med beskrivande mått, både för 

att lägga en grund för den statistiska analysen, men framför allt för att läsaren ska få bästa 

möjliga information av studiens resultat (Lantz, 2014, s. 63). Dedman et al. (2014), Collis 

(2010), är vetenskapliga studier inom det aktuella området där deskriptiv statistik för data 

presenteras innan de univariata testerna. Presentationen av empiriska resultat är i likhet med 

hur denna studies resultat kommer illustreras.  

 

En 1-99% percentil används för justering av extremvärden samt att öka trovärdigheten och 

styrkan i studiens resultat och analys. Tidigare studier inom området såsom Dedman et al. 

(2014, s. 10) och Kim et al. (2011, s. 591) tillämpar även de en 1-99% percentil för att minska 

effekten av extremvärden. Justeringen för extremer var för den aktuella studien nödvändigt 

då det i och med inledande beskrivande statistiska tester uppmärksammades mindre trovärdig 

resultat för vissa variabler. Detta sett till dess lägsta respektive högsta värden samt 

standardavvikelser, vilka indikerade att kraftiga extremvärden verkade missvisande för 

resultatet, vilket ansågs missgynnande för studiens reliabilitet/trovärdighet. Sådana 

extremvärden exkluderades således för samtliga oberoende variabler enligt den 1-99% 

percentilen för att vara konsekvent i behandlingen av variablerna. I tabell 4 presenteras den 

beskrivande statistiken innan justeringar för extremer tagits i beaktande. 
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Tabell 4. Beskrivande statistik av studiens variabler med extremvärden. (totalt 52 164 företag). 

Variabel Medelvärde 
Standard-
avvikelse Min 

 
Max 

Revision 0.1388 0.3457 0 
 
1 

Anställda (antal) 1.1318 3.5398 0 
 
430 

Nettoomsättning (tkr) 1267.431 6961.948 -1 
 
837894 

Nettoomsättning (naturliga logaritmen) 6.3431 1.6521 0 
 
13.6387 

Totala tillgångar (tkr) 1717.97 13303.4 -1975 
 
1678800 

Totala tillgångar (naturliga logaritmen) 6.1323 1.5354 0 
 
14.3334 

Styrelseledamöter (antal) 2.3098 0.8596 0 
 
20 

Utgivna aktier (antal) 32287.39 1788671 0 
 
3.33e+08 

Utgivna aktier (naturliga logaritmen) 6.6825 1.5098 0 
 
19.6234 

Soliditet (procent) -71.6878 3986.914 -692200 
 
29828.57 

Avkastning på totalt kapital (procent) -2.9472 1051.51 -155500 
 
77533.33 

Kassalikviditet (procent) 1220.34 9123.18 -1480 
 
785966.7 

Räntetäckningsgrad (procent) 22.2499 250.664 -8138 
 
34401.17 

Långfristiga skulder till kreditinstitut 
(tkr) 164.2556 1645.333 -496 

 
150600 

Skuldränta (procent) 12.7264 551.2924 -14400 
 
100000 

 

Den beskrivande statistiken innan justeringar för extremer skildrar tydligt hur vissa 

observationer har extrema värden och väldigt höga standardavvikelser, vilket således kan 

påverka variabelns totala resultat på ett missvisande sätt. Storleksfaktorer såsom negativ 

omsättning samt totala tillgångar representeras av höga max-värden, vilket visserligen kan 

bero på att företag med dessa värden är nyregistrerade. Variabler kopplade till företagsrisk i 

form av soliditet, avkastning på totalt kapital, kassalikviditet samt räntetäckningsgrad är 

variabler vilka också indikerar på extrema värden. Soliditet har minimumvärde på cirka -692 

000 % och ett maximum på cirka 29 800 %, vilket får anses extremt. Detta gör således också 

att medelvärdena för dessa variabler kan bli missvisande. Variabler kopplade till företags 

förhållande med kreditgivare sett till kreditvärdighet vid anskaffande av kapital och storlek 
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på skuldåtaganden har också de högsta och lägsta värden vilka kan anses extrema. 

Exempelvis motsvaras minimumvärdet för skuldräntan av -14 400 % och maximumvärdet 

uppgår till 100 000 %. Medelvärdet för variabeln påverkas av dessa extremer och verkar 

missvisande för empiriska resultat. Med anledning av de extrema värden vissa observationer 

verkar ha så har ett justerat resultat analyserats genom att exkludera de mest extrema värdena 

genom den 1-99 % percentilen. 
 
Tabell 5. Beskrivande statistik av studiens variabler utan extremvärden. (totalt 44 037 företag). 

Variabel Medelvärde 
Standard-
avvikelse Min 

 
Max 

Revision 0.1167 0.3209 0 
 
1 

Anställda (antal) 0.9642 1.3290 0 
 
10 

Nettoomsättning (tkr) 900.3884 1329.214 0 
 
9652 

Nettoomsättning (naturliga logaritmen) 6.2770 1.5534 0 
 
9.1749 

Totala tillgångar (tkr) 882.8581 1271.581 3 
 
11872 

Totala tillgångar (naturliga logaritmen) 6.0503 1.2771 1.0986 
 
9.3819 

Styrelseledamöter (antal) 2.2562 0.6796 0 
 
5 

Utgivna aktier (antal) 3720.204 12903.72 50 
 
100000 

Utgivna aktier (naturliga logaritmen) 6.6472 1.3083 3.9120 
 
11.5129 

Soliditet (procent) 53.8723 42.2448 -355.94 
 
100 

Avkastning på totalt kapital (procent) 7.5929 36.2623 -277.5 
 
96.23 

Kassalikviditet (procent) 677.7916 1739.224 0 
 
18360 

Räntetäckningsgrad (procent) 15.2719 62.1681 -114 
 
560 

Långfristiga skulder till kreditinstitut 
(tkr) 48.0138 213.1706 0 

 
2288 

Skuldränta (procent) 1.6015 4.7457 0 
 
65.64 

 

Tabell 5 ovan illustrerar beskrivande statistik efter justering för extremvärden enligt den 1-

99% percentilen av samtliga variabler. Sett till den beskrivande statistiken innan justering för 

extremer så visar denna beskrivande statistik genomgående mer trovärdiga medelvärden för 

studiens variabler och en lägre standardavvikelse, vilket indikerar att spridningen är mindre. 

Både av denna studies beroende variabel revision, där 0= valt att avstå revision och 1= valt 

att efterfråga, samt oberoende variabler. Av den beskrivande statistiken framgår att cirka 11,7 
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% av urvalet väljer att efterfråga frivillig revision, medan cirka 88,3 % av företagen väljer att 

avstå. Statistiken i tabellen ovan visar hur samtliga medelvärden för antalet anställda, 

nettoomsättningen och de totala tillgångarna (balansomslutningen) ligger under Sveriges 

satta gränsvärden för frivillig revision. Dessa variabler kopplas till måtten för företags 

komplexitet i form av storlek och agentkostnader. Antalet anställda har ett medelvärde på en 

person, medan nettoomsättning och de totala tillgångarna har ett medelvärde på cirka 900 

(tkr) respektive 883 (tkr). Detta indikerar att majoriteten av de företag vilka ingår i studiens 

urval kan anses små sett till dessa mått, dock är spridningen sett genom exempelvis 

standardavvikelsen fortfarande relativt stor för de två sistnämnda. Av den anledningen 

kommer den naturliga logaritmen för dessa användas för att på ett mer tillförlitligt sätt 

statistiskt analysera dem. 
  
Agentkostnader mäts i form av ägarspridning genom styrelsestorlek sett till antalet 

styrelseledamöter och antalet utgivna aktier av företagen. Den beskrivande statistiken för 

dessa variabler indikerar också att urvalet av företag kan anses mindre komplexa sett till 

antalet styrelseledamöter då medelvärdet uppgår till strax över två styrelseledamöter. Antalet 

utgivna aktier av företagen har en större spridning, 50-100 000 och ett medelvärde på cirka 

3720 utgivna aktier, vilket gör att storleksmåttet logaritmeras för att bli mer normalfördelat. 
  
De variabler vilka mäter företagsrisk har samtliga relativt stor spridning mellan högsta och 

lägsta nivån. Detta kan tyda på att det fortfarande finns en del extremvärden kvar efter att 

data justerats till 1-99 percentil. Variablernas medelvärden indikerar dock att de flesta av 

måtten inte kan tänkas skilja sig överdrivet mycket och därigenom påverka trovärdigheten. 

Ett mått såsom räntetäckningsgrad är branschkänsligt och kan variera mycket, men i denna 

studie har ingen hänsyn tagits till branscher. Sammanfattningsvis uppgår soliditetens 

medelvärde till cirka 53,9 %, avkastning på totalt kapital (ROA) visar cirka 7,6 % och 

kasslikviditeten 677,8 % samt ränteteckningsgrad har ett medelvärde på 15,27 %. 

Medelvärdet för kassalikviditet är det mått vilket möjligen kan verka uppnå en hög nivå då 

det vanligen refereras till 100 %. I detta fall kan det höga medelvärdet tänkas bero på att 

många av de företag vilka ingår i studien är enmansföretag och dessa har mestadels bank och 

kundfordringar på tillgångssidan och i princip inga kortfristiga skulder. Konsultbolag och 

värdepappersbolag har i princip inga anläggningstillgångar exempelvis.  
  
De oberoende variablerna vilka är ämnade att mäta företags kreditvärdighet och förhållande 

till kreditgivarnas påverkan på företags efterfrågan på frivillig revision är långfristiga skulder 

till kreditinstitut och företagens skuldränta. Denna tänkta effekt likt övriga variabler kommer 

visas i nästa steg genom att de oberoende variablerna sätts i relation till beroende variabeln 

revision. Här presenteras endast beskrivande statistik där medelvärdet för företagens 

långfristiga skulder till kreditinstitut på cirka 48 (tkr), respektive skuldräntans medelvärde på 

1,6 %. Noterbart är att skuldräntan och långfristiga skulderna till kreditinstitut kan anses vara 

relativt låga. Detta kan tänkas bero på att en stor del av de undersökta företagen inte har några 

finansiella kostnader att ta hänsyn till och således har skuldränta = 0, vilket sänker 

medelvärdet. Dock var den genomsnittliga utlåningsräntan av bankerna enligt (Riksbanken, 

2015) under 2013 cirka 1,75 % vilket är i nivå med skattade genomsnittliga skuldräntan för 

företag i denna studie. Denna variabel kan dock till viss del anses bristfällig och det hade i 

efterhand kanske varit bättre att på egen hand skatta skuldräntan för de företag vilka har 

finansiella kostnader att ta hänsyn till för att få ett mer tillförlitligt mått. Dock har ett 
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konsekvent angreppssätt valt att tillämpas i studien och eftersom en jämförelse mellan 

gruppers medelvärden senare görs, kommer ändå vissa slutsatser kunna dras. Dock bör 

variabelns mått tas i beaktande vid framtida analys.  
  
Värt att nämna är även att 10 405 av de undersökta företagen inte har någon omsättning och 

dessa observationer saknas således vid logaritmering i Stata. Det innebär att dessa inte är 

inräknade i framtida statistiska analyser där nettoomsättningen tas i beaktande, men tänks 

inte påverka tyngden i studies urval i dess helhet. Urvalens storlek har annars också en 

betydande roll vid normalfördelning, där Hair et al. (2010) påstår att ett stort urval kan tänkas 

minska de skadliga effekterna av ett icke normalfördelad urval. Om det dessutom sker en 

jämförelse mellan gruppen och urvalen är tillräckligt stora kan de skadliga effekterna helt 

uteslutas (Hair et al., 2010, s. 72). Av det ovan förda resonemanget anses inte 

normalfördelningen utgöra något större problem på grund av studiens urval och jämförelsen 

de två grupperna emellan. 
  

5.2 Univariat analys 
I detta avsnitt presenteras resultaten från studiens oberoende two sample t-test för att avgöra 

hur de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln revision. Ett t-test undersöker 

om medelvärdet för två olika grupper är signifikant skilda från varandra (Hair et al., 2010, s. 

442).  Ett signifikant värde definieras vanligtvis om p-värdet understiger 1 %, 5 %, eller 10 

% (Hair et al., 2010, s. 160). En 5 % signifikansnivå har ett kritisk t-värde på +/-1,960 (Moore 

et al., 2009, s. 366). En 1 % respektive 10 % signifikansnivå har ett kritisk t-värde på +/-

2,576 respektive +/-1,645 (Moore et al., 2009, s. 366). 
  
Studiens oberoende t-test undersöker om medelvärdet för de oberoende variablerna är skiljt 

sett till respektive grupp av studiens beroende variabel revision med företag kodade 0 utan 

revision och företag kodade 1 med revision. Vidare indikerar det statistiska testet huruvida 

medelvärden är signifikant skilda. I tabell 6,7,8 presenteras medelvärden för beroende 

variabeln revisions två grupper samt för varje respektive oberoende variabel i syfte att kunna 

jämföra om medelvärdena för dessa skiljer sig åt beroende på om företagen valt att efterfråga 

revision eller inte. Sammanställning kommer vara uppdelad efter denna studies satta 

hypoteser. Det vill säga att analyser av komplexitet i form av storlek och agentkostnader, 

företagsrisk samt förhållandet till kreditgivarnas påverkan på företags efterfrågan av frivillig 

revision kommer göras var för sig i detta steg.  
 

5.2.1 Storlek och agentkostnader 

Hypotesen är tänkt att testa om företags komplexitet i form av storlek och agentkostnader har 

ett positivt samband med efterfrågan av frivillig revision. I tabell 6 presenteras medelvärden 

för studiens beroende variabels olika grupper för varje av de oberoende variablerna vilka 

ingår i modellen för att besvara hypotesen. För att få stöd i hypotesen skall medelvärden för 

de oberoende variablerna indikera högre värden för de företag vilka efterfrågar revision sett 

till de företag vilka väljer att avstå. Huruvida resultaten/skillnaderna i medelvärdena är 

statistiskt signifikanta på de olika nivåerna 1, 5 och 10 % anges även. Komplexitet sett till 

storlek mäts i form av antalet anställda samt naturliga logaritmen av nettoomsättning och 

totala tillgångar. Agentkostnader mäts genom antal styrelseledamöter och naturliga 

logaritmen av antalet utgivna aktier. 
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Tabell 6. Oberoende two-sample t-test för hypotes 1 (storlek och agentkostnader). (Totalt 44 037 företag). 

Variabel 
Utan revision=0 
(38 904) 

Med revision= 1 
(5 133) T-värde Sign 

Anställda (antal) 0.8749 1.6408 - 39.8472 *** 

Nettoomsättning (naturliga logaritmen) 6.1705 7.1210 - 36.2692 *** 

Totala tillgångar (naturliga logaritmen) 5.9922 6.4902 - 26.4651 *** 

Styrelseledamöter (antal) 2.2483 2.3160 - 6.7112 *** 

Utgivna aktier (naturliga logaritmen) 6.6041 6.9744 - 19.1408 *** 
 
Notering: Den naturliga logaritmen för nettoomsättning analyserar endast 33 632 företag (29899 utan och 3633 
med). 

 
*statistiskt signifikant på 10% nivån              
**statistiskt signifikant på 5% nivån            
***statistiskt signifikant på 1% nivån 
     

Sett till företagens storleks påverkan på efterfrågan av frivillig revision så visar 

informationen ovan i tabell 6 med hänsyn till medelvärden, att företag vilka efterfrågar 

revision i genomsnitt har fler antal anställda än företag vilka inte efterfrågar, cirka 1.64 mot 

0.87. Denna skillnad är även statistiskt signifikant på 1 % nivån med ett kritiskt t-värde på -

39.8472. Den naturliga logaritmen av nettoomsättning och totala tillgångars medelvärden 

visar att företag vilka efterfrågar frivillig revision i genomsnitt har högre nettoomsättning 

och totala tillgångar än de företag vilka inte efterfrågar revision. Även dessa skillnader i 

medelvärdena är statistiskt signifikanta på 1 % nivån, med kritiska t-värden på -36.2692 

respektive -26.4651. 
  
Företags och nivån på dess agentkostnaders påverkan på efterfrågan av frivillig revision, mäts 

studien av ägarspridning genom totala antalet styrelseledamöter samt naturliga logaritmen av 

antalet utgivna aktier. Resultatet ovan indikerar att företag vilka efterfrågar revision i 

genomsnitt har ett marginellt större antal styrelseledamöter än de företag vilka inte väljer att 

efterfråga revision, 2.32 mot 2.25. Den naturliga logaritmen av antalet utgivna aktier visar 

hur företag med revision i genomsnitt har ett högre antal utgivna aktier än företag utan. Båda 

dessa skillnader i medelvärden är även de statistisk signifikanta på 1 % nivån med kritiska t-

värden på -6.7112 respektive -19.1408. 
  
Av det ovan förda resonemanget och presenterade empiriska resultat indikeras stöd i studiens 

första hypotes: H1 Företags komplexitet, i form av storlek och agentkostnader har ett positivt 

samband med efterfrågan på frivillig revision.  
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5.2.2 Företagsrisk 

Hypotesen syftar till att avgöra huruvida företagsrisk har ett positivt samband med företags 

efterfrågan på frivillig revision. Nedan i tabell 7 presenteras medelvärden för studiens 

beroende variabels olika grupper, för varje av de oberoende variablerna vilka relateras till 

hypotesen. För att få stöd för hypotesen skall medelvärden för de oberoende variablerna 

indikera lägre värden för de företag vilka efterfrågar revision sett till de företag vilka väljer 

att avstå. Vidare undersöks också vilken signifikansnivå resultaten, således skillnaderna i 

medelvärden uppnår, 1, 5 eller 10 %. Företagsriskens samband med efterfrågan på frivillig 

revision mäts genom fyra nyckeltal kopplade till risk; Soliditet, avkastning på totalt kapital 

(ROA), kassalikviditet och räntetäckningsgrad. 
 
Tabell 7. Oberoende two-sample t-test för hypotes 2 (företagsrisk). (totalt 44 037 företag). 

Variabel 
Utan revision= 0 
(38 904) 

Med revision= 1 
(5 133) T-värde Sign 

Soliditet (procent) 54.7925 46.8981 12.6064 *** 

Avkastning på totalt kapital (procent) 7.8606 5.5634 4.2669 *** 

Kassalikviditet (procent) 697.714 526.7962 6.6209 *** 

Räntetäckningsgrad (procent) 14.6456 20.0183 -5.8218 *** 
 

*statistiskt signifikant på 10% nivån              
**statistiskt signifikant på 5% nivån            
***statistiskt signifikant på 1% nivån 

 

Resultaten ovan i tabell 7 visar att företag vilka efterfrågar revision i genomsnitt har lägre 

soliditet, det vill säga kan ses mer riskfyllda än de företag vilka väljer att avstå revision, cirka 

46,9 % mot 54,8%. Denna skillnad i medelvärde är även statistiskt signifikant på 1 % nivån 

med ett t-värde på 12.6064. Företag med revision har i genomsnitt också en lägre avkastning 

på totalt kapital än de företag vilka inte väljer att efterfråga revision, vilket innebär att deras 

lönsamhet är lägre och på så sätt kan anses mer riskfyllda. Resultaten i tabell 7 indikerar en 

genomsnittlig avkastning på det totala kapitalet för företag med revison motsvarande cirka 

5,6 % relativt till de företag utan revision vars genomsnittliga avkastning uppgår till 7,86 %. 

Skillnaden i medelvärdena är även statistiskt signifikant på 1 % nivån, med ett kritiskt t-värde 

på 4.2669. 
  
Sett till företags kassalikviditet vilken utgör en indikator på risknivån, där företag med lägre 

kassalikviditet kan anses mer riskfyllda, så har företag vilka efterfrågar revision i genomsnitt 

en lägre kassalikviditet än företag vilka avstår. Resultat i tabell 7 skildrar hur företag med 

revision har en genomsnittlig kassalikviditet på cirka 526,8 % jämfört med företag utan 

revision, där genomsnittet motsvaras av 697,71 %. Skillnaden i medelvärde är även statistisk 

signifikant på 1 % nivån, med ett kritiskt t-värde på 6.6209. Räntetäckningsgraden, vilken 

beskriver företags förmåga att återbetala lån är i genomsnitt högre för företag med revision 

än de utan, 20,02 % respektive 14.64%. Skillnaden är statistiskt signifikant med ett t-värde 

på -5.8218. Detta innebär att företag vilka efterfrågar frivillig revision, sett till 

räntetäckningsgraden kan ses vara mindre riskfyllda, vilket skiljer sig från resultat i de 

tidigare oberoende variablerna vilka testats i syfte att besvara denna hypotes. 
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Sammantaget visar tre av de fyra oberoende variablerna att företag vilka efterfrågar revision 

har signifikant lägre medelvärden och således anses mer riskfyllda. Detta indikerar stöd för 

studiens andra hypotes: H2 Företag vilka efterfrågar frivillig revision är mer riskfyllda, sett 

till ekonomiska nyckeltal associerade med risk. 
 

5.2.3 Kreditvärdighet och förhållande med kreditgivare  

Hypotesen testar om efterfrågan på frivillig revision har ett positivt samband med företags 

förhållande till kreditgivarna och dess kreditvärdighet. Nedan i tabell 8 presenteras 

medelvärden förstudiens beroende variabels olika grupper, för varje av de oberoende 

variablerna vilka hänförs till denna hypotestestning. För att i detta statistiska test få stöd för 

denna hypotes, skall medelvärdet för den oberoende variabeln kopplad till förhållande till 

kreditgivare sett till företags storlek på skuldåtaganden indikera högre medelvärden för 

företag med revision. Medan den oberoende variabeln kopplad till kreditvärdighet, sett till 

skuldränta ska indikera ett lägre medelvärde för de företag vilka efterfrågar revision sett. Likt 

tidigare presenterade oberoende t-test undersöks om resultaten eller skillnaderna i 

medelvärden är statistiskt signifikanta på de olika nivåerna 1, 5 och 10 %. 
  
Tabell 8. Oberoende two-sample t-test för hypotes 3 (kreditvärdighet och förhållande med kreditgivare). (totalt 
44 037 företag) 

Variabel 
Utan revision= 0 
(38 904) 

Med revision= 1 
(5 133) T-värde Sign 

Långfristiga skulder till kreditinstitut (tkr) 42.2984 91.3326 -15.5319 *** 

Skuldränta (procent) 1.6078 1.5536 0.7693 - 
 
*statistiskt signifikant på 10% nivån              
**statistiskt signifikant på 5% nivån            
***statistiskt signifikant på 1% nivån 

 

Statistiska tester genomförda för studiens tredje hypotes visar att de genomsnittliga 

långfristiga skulderna till kreditinstitut är högre för de företag vilka väljer att efterfråga 

revision än för de företag vilka väljer att avstå. Denna skillnad i medelvärdet är även 

statistiskt signifikant på 1 % nivån, med ett kritiskt t-värde på -15.5319. Sett till företags 

kreditvärdighet, mätt genom skuldräntan, indikerar resultat från tabell 8 ovan att företag med 

revision i genomsnitt har en lägre skuldränta än de utan. Denna skillnad i medelvärdet för 

skuldräntan är dock inte statistisk signifikant, eftersom det kritiska t-värdet visar på 0.7693. 
  
Sammantaget kan de empiriska resultaten indikera ett svagt stöd för studiens tredje hypotes: 

H3 Företags efterfrågan av frivillig revision har positivt samband med förhållande till 

kreditgivare, sett till starkare kreditvärdighet och storlek på skuldåtaganden. 
 

5.3 Logistisk regression 
Avsikten med en regressionsanalys är att avgöra hur en beroende variabel påverkas av en 

eller flera oberoende variabler. I de fall där undersökningen endast tar hänsyn till en 
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oberoende variabel utförs en enkel regression, när undersökningen innefattar flera oberoende 

variabler utförs en multipel regression (Hair et al., 2010, s. 162). Denna statistiska teknik 

analyserar istället relationen mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler (Hair 

et al., 2010, s. 161). Vid denna typ av regression krävs dock att de variabler vilka förutspås 

och förklaras är numeriska, vilket skulle kunna ställa till med problem i denna studie, 

eftersom studien mäter påverkande faktorer vid efterfrågan av frivillig revision, sett till 

företag vilka valt att avstå revision och de vilka valt att tillämpa revision. Dessa är kodade 0 

respektive 1, och innebär att studiens beroende variabel är icke-numerisk och binär. Med 

denna bakgrund anses inte en multipel regression lämplig för studiens undersökning (Hair et 

al., 2010, s. 162). 
  
När en icke-numeriskt beroende variabel är kodad (0,1), finns det två alternativa 

tillvägagångssätt; Diskriminantanalys alternativt logistisk regression (Hair et al., 2010, s. 

177). Det finns både likheter och skillnader mellan dessa två statistiska analysmetoder, 

skillnaden är antalet grupper de olika metoderna tar hänsyn till. En diskrimininantanalys kan 

ta hänsyn till flera grupper medan en logistisk regression endast tar hänsyn till två grupper. 

Logistisk regression har också fördelen att vara mindre påverkade i jämförelse med 

diskriminantanalys, när de grundläggande antaganden såsom normalitet av variablerna inte 

är uppfyllda (Hair et al., 2010, s. 341). Eftersom den aktuella studiens beroende variabel 

består av två grupper, de företag vilka inte valt revision kodade 0 och de företag vilka 

efterfrågar frivillig revision kodade 1, är logistisk regression den mest lämpade statiska 

analysmetod för denna studie. Liknande, tidigare genomförda studier inom området, 

exempelvis Dedman et al. (2014) använder sig av en logistisk regression vid analys av 

studiens resultat, vilket anses styrka och motivera valet av statistisk metod ytterligare. Enligt 

Hair et al. (2010, s. 166) ser en regressionsmodell ut på följande sätt: 
  
y = β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 +...+βiXi+ ε 

Där y= beroendevariabel, β=parametrar, X= oberoende variabler (förklaringsvariabler) och 

ε= felterm. 
  
De oberoende variablerna vilka i denna studie testas för att undersöka sambandet med 

beroende variabeln revision är beskrivna under den praktiska metoden. Beroende variabeln 

revision innehåller två grupper och är icke numerisk och binär. En logistisk regression 

kommer därför genomföras och ha följande uppbyggnad: 
  
Revision=β0 + β1*Anställdaaktiebolagst + β2*logNettoomsättning+ β3*logtotalatillgångar 

+β4*Antalstyrelseledamoter+β5*logAntalaktier + β6*Soliditet+ β7*Avkastningtotalkapital 

+β8*Kassalikviditet+β9*Ränteteckningsgrad+β10*skuldertillkreditinstitut+β11*skuldränt

a + ε 

  
Studiens huvudsakliga regressionsanalys i form av logistisk regression kommer beskrivas 

och diskuteras senare i empirin, för att slutligen kunna besvara studiens satta hypoteser. Innan 

regressionsanalysen presenteras genomförs en korrelationsmatris för att undersöka om det 

finns någon relation eller påverkan mellan studiens beroende och/eller oberoende variabler 

att ta hänsyn till.  
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5.3.1 Korrelationsmatris 

En central aspekt i skattningen av relationen mellan regressionens beroende och oberoende 

variabel är korrelationen mellan dessa. När korrelationen mellan två oberoende variabler 

skattas, benämns detta med kollinearitet, medan en multikollinearitet är korrelation mellan 

två eller flera oberoende variabler. En ideal situation existerar när de oberoende variablerna 

har en hög korrelation till det beroende variabeln, men att korrelationen mellan de oberoende 

variablerna är låg. Ett enkelt sätt att mäta korrelation är genom en korrelationsmatris för de 

oberoende variablerna (Hair et al., 2010, s. 200). Enligt Hair et al. (2010, s. 200) innefattar 

generellt en stark korrelation värdet +/- 0.9. En korrelationskoefficient kan ta värden allt 

mellan +1 och -1, där perfekt positiv relation är +1 och 0 indikerar ingen relation. Det positiva 

och negativa värdet förklarar variablernas riktning (Hair et al, 2010, s. 156).  I denna studie 

genomförs en korrelationsmatris, vilken visas nedan i tabell 9. 
 
Tabell 9. Korrelationsmatris för studiens samtliga variabler. 

 
  
Ur korrelationsmatrisen i tabell 9 framgår att det inte finns några direkta indikationer på för 

kraftig kollinearitet mellan de oberoende variablerna alternativt mellan de oberoende och 

beroende variabeln. Det högsta värdet visar på 0.5351, vilket är under +/- 0.9, vilka är de 

värden vilka Hair et al. (2010, s. 200) definierar med stark korrelation. Det högsta värdet är 

för korrelationen mellan naturliga logaritmen av nettoomsättning och naturliga logaritmen 

av totala tillgångar. De oberoende variablerna vilka mäter storleksfaktorer visar i allmänhet 

på lite högre kollinearitet mellan varandra än övriga oberoende variabler. Korrelationen 

mellan naturliga logaritmen av nettoomsättning och antalet anställda visar exempelvis på 

0.5308. Detta kan vara ganska naturligt eftersom det kan tänkas att företag med hög 

omsättning också har fler antal anställda och större totala tillgångar. Sammantaget enligt 

tabell 9 finns det inte några större problem med kollinearitet i studiens logistiska regression.  
  

5.3.2 Resultat av logistisk regression 
I denna del presenteras resultat från studiens huvudsakliga logistiska regressionsmodell. 

Resultaten av den logistiska regressionen visar hur sambanden ser ut mellan de oberoende 

variablerna och beroende variabeln revision. Sambanden är antingen positiva eller 

negativa/omvända. Sambandet syns tydligast i de oberoende variablernas koefficienter, vilka 

Revision AnställdaNettoomsättningTotala tillgångarAntal styrelseledamöterAntal utgivna aktierSoliditet Avkastning på totalt kapitalKassalikviditetRäntetäckningsgradLångfristiga skulder till kreditinstitutSkuldränta

Revision 1.0000

Anställda  0.1849 1.0000

Nettoomsättning (naturliga logaritmen)  0.1940  0.5308 1.0000

Totala tillgångar (naturliga logaritmen)  0.1251  0.2953  0.5351 1.0000

Antal styrelseledamöter  0.0320  0.0202  0.0159  0.0042 1.0000

Utgivna aktier (naturliga logaritmen)  0.0908 -0.0312 -0.0245  0.0403  0.0093 1.0000

Soliditet -0.0600 -0.2223 -0.1733 -0.0546 -0.0206  0.0179 1.0000

Avkastning på totalt kapital -0.0203  0.0907  0.2636  0.2983 -0.0068 -0.0575  0.2169 1.0000

Kassalikviditet -0.0315 -0.1524 -0.2427  0.1296 -0.0184  0.0203  0.2413 -0.0108 1.0000

Räntetäckningsgrad  0.0277  0.1309  0.1912  0.1918 -0.0049 -0.0226  0.0566  0.2640 -0.0230 1.0000

Långfristiga skulder till kreditinstitut  0.0738  0.1059  0.1133  0.2518  0.0194  0.0154 -0.1971 -0.0202 -0.0546 -0.0376 1.0000

Skuldränta -0.0037  0.0166  0.0015  0.0647 -0.0068  0.0191 -0.0461 -0.0249  0.0266 -0.0344  0.0930 1.0000



51 
 

indikerar styrkan associerad mellan två numeriska variabler, där (+) eller (-) indikerar 

riktningen av förhållandet mellan variablerna. Koefficientens värde är alltså positivt eller 

negativt, där positivt värde indikerar en positiv relation, 0 indikerar ingen relation och 

negativt värde motsvarar en negativ eller omvänd relation, vilket innebär att när en variabel 

blir större blir den andra variabeln mindre (Hair et al., 2010, s. 422). Den statistiska 

signifikansnivån för sambandet mellan de oberoende variablerna och beroende variabeln 

revision anges genom z-värdet vilket också visar huruvida det positiva alternativt negativa 

sambandet mellan dessa är statistiskt signifikant. De framtagna koefficienterna för denna 

studies oberoende variabler beräknas med hjälp av logit-värde för uppskattning av sambandet 

med beroende variabeln. Ett alternativt sätt beräkna och tolka koefficienterna är att använda 

sig av oddsvärde för att analysera sambandet mellan de oberoende och beroende variablerna. 

Dessa två har olika formler och tolkas på två olika sätt, men kan ses vara likvärdiga och 

genererar oftast likvärdiga resultat (Hair et al. 2006, s. 360).  
 

Modellens förklaringsgrad anges genom Pseudo R2 vilken kan variera mellan 0 och 1, det 

vill säga 0-100 %. En högre förklaringsgrad innebär att de oberoende variablerna samspelar 

med beroende variabeln i högre utsträckning, detta då förklaringsgraden förklarar variansen 

i denna (Hair et al, 2010, s. 156).  
 
Tabell 10. Logistisk regression med beroende variabel revision. (totalt 33 632 företag). 

Revision Koefficienter  Z-värde Sign 

Anställda   0.2395  19.58 *** 

Nettoomsättning (naturliga logaritmen)  0.1591  7.89 *** 

Totala tillgångar (naturliga logaritmen)  0.4572  19.55 *** 

Styrelseledamöter  0.1253  4.80 *** 

Utgivna aktier (naturliga logaritmen)  0.1755  12.70 *** 

Soliditet  -0.0046 -8.88 *** 

Avkastning på totalt kapital  -0.0029 -4.63 *** 

Kassalikviditet  -0.0001 -3.86 *** 

Räntetäckningsgrad  -0.0003  1.13 - 

Långfristiga skulder till kreditinstitut  0.0001  0.58 - 

Skuldränta -0.0065 -1.26 - 

Förklaringsgrad (Pseudo r2)  11.98 %  
 
*statistiskt signifikant på 10% nivån              
**statistiskt signifikant på 5% nivån            
***statistiskt signifikant på 1% nivån 
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Studiens första hypotes vilken stipulerar att efterfrågan på frivillig revision har ett positivt 

samband med företags komplexitet i form av storlek och agentkostnader, visar resultat från 

den logistiska regressionen i tabell 10 på ett starkt samband. De oberoende variablerna vilka 

mäter storlek; Antalet anställda, naturliga logaritmen av nettoomsättning och totala 

tillgångar, visar samtliga på positiva koefficienter. Detta visar att det finns ett positivt 

samband mellan dessa och efterfrågan på revision, vilket innebär att om företaget exempelvis 

skulle öka sin nettoomsättning, totala tillgångar och antal anställda så skulle också deras 

efterfrågan på revision öka. Detsamma gäller de oberoende variablerna vilka hänförs till 

agentkostnader: Antal styrelseledamöter och antalet utgivna aktier, så visar även dessa 

variablers koefficienter ett positivt samband med revision.  Innebörden av resultaten är att då 

företags agentkostnader blir större, så ökar också deras efterfrågan på revision. Samtliga 

oberoende variablers koefficienter vilka mäter företags komplexitet i form av storlek och 

agentkostnaders påverkan på efterfrågan av frivillig revision är statistiskt signifikanta på 1 

% nivån. Z-värden sett till storleksfaktorer visar för antalet anställda på 19.58, samt för 

naturliga logaritmen av nettoomsättning och totala tillgångar på 7.89 respektive 19.55. De 

oberoende variabler vilka mäter agentkostnader i form av ägarspridning visar på Z-värden 

för antalet styrelseledamöter på 4.70 respektive för naturliga logaritmen av antalet utgivna 

aktier på 12.70. Sammantaget indikerar dessa resultat likt det tidigare oberoende t-testet ett 

starkt stöd för studiens första hypotes. 
  
Studiens andra hypotes vilken hävdar att efterfrågan på frivillig revision har ett positivt 

samband med företagsrisk, får stöd i den logistiska regressionens resultat visad i tabell 10. 

De oberoende variablerna soliditet, avkastning på totalt kapital (ROA) och kassalikviditet, 

har samtliga negativa koefficienter, vilket betyder en omvänd relation eller negativt samband 

med beroende variabeln revision. Detta innebär att skulle dessa nyckeltal vilka associeras 

med risk minska, det vill säga att företagsrisken skulle öka, så skulle efterfrågan på revision 

också öka. Z-värdet för dessa tre oberoende variablers koefficienter visar statistisk 

signifikans på 1 % nivån. Soliditet har z-värde på -8.88, avkastning på totalt kapital samt 

kasslikviditet visar z-värden motsvarande -4.63 respektive -3.86. Den sista oberoende 

variabeln vilken prövas för att undersöka sambandet mellan företagsrisk och efterfrågan på 

frivillig revision är räntetäckningsgraden. Denna visar till skillnad från de tre övriga 

oberoende variablerna en positiv koefficient, vilket innebär att om räntetäckningsgraden 

ökar, så ökar också företags efterfrågan på frivillig revision. En högre räntetäckningsgrad 

indikerar på mindre risk, vilket gör att stöd i hypotesen sett till den enskilda oberoende 

variabeln inte finns. Z-värdet uppvisar dock inte statistisk signifikans 1.13. Sammantaget 

utifrån den logistiska regressionens resultat får det anses, med alla oberoende variabler i 

åtanke, finnas stöd för denna hypotes likt det tidigare oberoende t-testet indikerade. 
  
Företags förhållande till kreditgivare och kreditvärdighetens samband med efterfrågan på 

frivillig revision, prövas vilket tidigare nämnts genom att analysera företags långfristiga 

skulder till kreditinstitut och skuldräntan. Koefficienten för långfristiga skulder till 

kreditinstitut har ett positivt samband med efterfrågan på revision, vilket innebär att om de 

långfristiga skulderna ökar så ökar också efterfrågan på revision. Koefficientens Z-värde 

uppvisar dock inte någon statistisk signifikans då detta är på 0.58. Resultatet från studiens 

logistiska regression i tabell 10 indikerar ett negativt värde av skuldräntans koefficient, vilket 

innebär en omvänd relation mellan denna oberoende variabeln och beroende variabeln 
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revision. Sett till kreditvärdigheten anger den logistiska regressionen att ett positivt samband 

mellan den och efterfrågan på frivillig revision finns eftersom lägre skuldränta ökar 

efterfrågan. Detta samband mellan skuldräntan och revision är dock inte signifikant, då z-

värdet för skuldräntan visar -1.26. 
  
Sammantaget visar resultaten från den logistiska regressionen sett till denna studies tredje 

hypotes att det finns ett positivt samband mellan företags efterfrågan på frivillig revision och 

förhållandet med kreditgivarna sett till starkare kreditvärdighet och storlek på 

skuldåtaganden. Ingen av de oberoende variablerna vilka mäter detta samband, visar dock 

upp någon statistisk signifikans. Det kan därför finnas risk eller innebära att de uppkommer 

av slumpen, vilket gör att vi sammantaget enligt denna logistiska regression inte finner 

tillräckligt starkt stöd i denna studies tredje hypotes. 
  
Förklaringsgraden (Pseudo R2) av denna studies logistiska regression motsvarar 11.98 %. 

Liknande studier inom området, exempelvis Dedman et al. (2014) har en förklaringsgrad på 

11.57 %, vilket gör att denna studies förklaringsgrad inte visar på en lägre nivå, utan snarare 

kan ses vara relativt god i jämförelse.  
   

5.4 Sammanfattande hypotestestning 
 

  

H1 Företag vilka efterfrågar frivillig revision är mer komplexa, sett till storlek och 

agentkostnader Det oberoende t-testet visar att de företag vilka efterfrågar frivillig revision 

är mer komplexa sett till storlek och agentkostnader. Skillnaden i medelvärdena för 

oberoende variabler vilka mäter detta, visar samtliga på statistisk signifikans på 1 % nivån. 

Den logistiska regressionen indikerar även den att efterfrågan på frivillig revision har ett 

positivt samband med företags komplexitet sett till storlek och agentkostnader, samtliga 

koefficienter för de oberoende variablerna vilka mäter sambandet visar även i denna analys 

ett positivt statistiskt signifikant samband på 1 % nivån med beroende variabeln revision. 

Sammantaget visar dessa resultat att företag vilka efterfrågar frivillig revision är mer 

komplexa sett till storlek och högre agentkostnader, vilket gör att starkt stöd för H1 finns. 
  
  

H2 Företag vilka efterfrågar frivillig revision är mer riskfyllda, sett till ekonomiska 

nyckeltal associerade med risk. Både sett till det genomförda oberoende t-testet och den 

logistiska regressions resultat, finns stöd i att företagsrisk är positivt associerat med 

efterfrågan på frivillig revision. För de oberoende variablerna, vilka mäter företagsriskens 

samband med efterfrågan återfinns en signifikant skillnad i medelvärden mellan grupperna 

för tre av fyra på 1 % signifikansnivå. Räntetäckningsgrad, indikerar genom skillnader i 

medelvärden mellan grupperna till skillnad från övriga oberoende variabler att företag vilka 

efterfrågar frivillig revision inte är mer riskfyllda. Denna uppvisar dock inget statistiskt 

signifikant stöd för sambandet med revision i den logistiska regressionen, vilket de övriga tre 

oberoende variablerna ämnade att mäta risk gör. Sammantaget gör leder detta till att det 

utifrån resultaten finns övervägande bevis talande för att företag vilka efterfrågar frivillig 

revision är mer riskfyllda än de företag vilka väljer att avstå och stöd för H2 finns således. 
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H3 Företags efterfrågan av frivillig revision har positivt samband med förhållande till 

kreditgivare, sett till starkare kreditvärdighet och storlek på skuldåtaganden. Empiriska 

resultat indikerar i viss, begränsad, utsträckning positiva samband mellan efterfrågan på 

frivillig revision och företags förhållande till kreditgivare, sett till starkare kreditvärdighet 

och storlek på skuldåtaganden. Kreditvärdigheten mätt genom företagens skuldränta har 

vilket tidigare nämnts, uppvisat låga nivåer. Det oberoende t-testet visar dock att skuldräntan 

är lägre för företag vilka efterfrågar frivillig revision, men skillnaden i medelvärdet mot de 

företag vilka inte efterfrågar är inte statistiskt signifikant. Den logistiska regressionen 

uppvisar även den ett samband mellan lägre skuldränta och företags efterfrågan på frivillig 

revision, men sambandet i denna modell är inte heller statistiskt signifikant. På grund av den 

låga genomsnittliga räntenivån och ett icke statistiskt signifikant samband mellan lägre 

skuldränta och efterfrågan på frivillig revision finns i studien inget stöd för att starkare 

kreditvärdighet är en påverkande faktor vid företags efterfrågan på frivillig revision. 
  
Storlek på skuldåtaganden mätt genom långfristiga skulder till kreditinstitut visar i resultaten 

av t-testet en signifikant skillnad i medelvärden mellan företag vilka väljer och efterfråga 

frivillig revision relativt till företag vilka inte efterfrågar revision. Resultat av den logistiska 

regressionen indikerar ett positivt samband mellan storlek på långfristiga skulder till 

kreditinstitut och efterfrågan på revision. Sambandet är dock ej statistiskt signifikant, vilket 

kan indikera att det positiva sambandet beror på slumpen. Då skillnaden i medelvärdena 

mellan grupperna är anmärkningsvärd anses det att det trots den logistiska regressionens 

resultat finns visst stöd i att storlek på skuldåtaganden kan anses vara en påverkande faktor 

vid företags efterfrågan på frivillig revision. 
  
Sammanfattningsvis anses de statistiska resultaten inte tillräckligt starka för att ge stöd i att 

det finns ett positivt samband mellan företags förhållande till kreditgivare och efterfrågan på 

frivillig revision. Detta gör att inget stöd finns för studiens tredje hypotes. 
  

5.5 Resultat alternativt urval 
Nedan ges en kortare sammanfattning av resultaten från studiens alternativa urval. Resultat 

av denna studies alternativa urval är likt de resultat studiens huvudsakliga urval visar. Utifrån 

detta kan slutsatsen göras att olika urval ger samma resultat och således anses de vara robusta. 

De genomförda statistiska modellerna från detta alternativa urval finns i denna studie 

sammanställt i tabellform under appendix 1.  
 

Beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken för det alternativa urvalet i tabell 11 i appendix visar lite skillnad 

med studiens huvudsakliga urval sett till spridningen mellan högsta och lägsta värdet av de 

olika oberoende variablerna. Detta genererar således också lägre medelvärden för framförallt 

de olika oberoende variablerna, vilka mäter storlek. I övrigt ligger de olika medelvärden i 

samma nivå med huvudsakliga urvalet, exempelvis andelen företag vilka väljer att efterfråga 

revision är cirka 9 % i detta alternativa urval sett relativt till cirka 11 % i huvudsakliga urvalet. 

Likaså de oberoende variablerna vilka mäter företagsrisk och förhållande till kreditgivare är 

på liknande nivå med studiens huvudsakliga urval. Motivering kring de oberoende 

variablernas värde är likt hur de beskrevs under empirin för denna studies huvudsakliga urval. 



55 
 

Two sample t-test 

Det oberoende t-testet för detta urval visar i tabell 12 i appendix liknande resultat med det 

huvudsakliga urvalets statistiska test. Skillnaden i medelvärden mellan grupperna med 

revisor = 0 och utan revisor = 1 är inte lika stora i detta urval för respektive oberoende 

variabel. De kritiska t-värdena är också således lite lägre, men de allra flesta är statistiskt 

signifikanta på 1 % nivån. Skillnaderna i medelvärden mellan grupperna för respektive 

oberoende variablerna kopplade till företags komplexitet i form av storlek och 

agentkostnader ger statistiskt stöd för att företag i detta urval vilka efterfrågar frivillig 

revision är större och har högre agentkostnader att ta hänsyn till. 
  
Likt studiens huvudsakliga urval visar även empiriska resultat för detta alternativa urval att 

företag vilka efterfrågar frivillig revision kan anses mer riskfyllda. Detta då denna grupp har 

lägre soliditet, avkastning på total kapital och kassalikviditet och samtliga skillnaderna i 

medelvärdena är statistisk signifikanta på minst 5 % nivån. Likt huvudsakliga urvalet 

uppvisar dock räntetäckningsgraden högre medelvärde för företag vilka efterfrågar revision, 

skillnaden i medelvärdet mellan grupperna för denna oberoende variabel är dock inte heller 

statistiskt signifikant för detta alternativa urval. Företags förhållande till kreditgivare, sett till 

kreditvärdighet och storlek på skuldåtaganden visar också samma resultat i det oberoende t-

testet likt huvudsakliga urvalet. Det vill säga signifikant stöd på 1 % nivån i att företag vilka 

efterfrågar frivillig revision har högre skulder till kreditinstitut och även lägre skuldränta. 

Skillnaden i medelvärdena mellan de företag vilka har valt att efterfråga och inte valt att 

efterfråga revision är dock inte statistiskt signifikant sett till skuldräntan. 
  
Sammantaget indikerar denna univariata analys för det alternativa urvalet också starkt stöd 

för H1 Storlek och agentkostnader samt H2 riskfaktorer och lite svagare/visst stöd för H3 

förhållande till kreditgivare. 
  
Logistisk regression och korrelation 

Resultat av den logistiska regressionen för studiens alternativa urval i tabell 14 i appendix 

visar ytterligare stöd för att H1, storlek och agentkostnader samt H2, företagsrisk är 

påverkande faktorer vid företags efterfrågan på frivillig revision. Dock inte till tillräckligt 

stöd för att finna bevis i att H3 förhållande till kreditgivare, sett till starkare kreditvärdighet 

och storlek på skuldåtaganden utgör en påverkande faktor. Det kan även nämnas att det inte 

finns någon direkt korrelation utifrån tabell 13 i appendix att ta hänsyn till mellan de 

oberoende variablerna samt mellan de oberoende och beroende. 
  
Större andelen av de oberoende variabler, vilka mäter storlek och agentkostnaders (H1) 

samband med beroende variabeln revision visar på signifikant stöd att detta samband är 

positivt. Genom analys av koefficienterna indikerar den logistiska regressionen att om 

nettoomsättning, totala tillgångar och antalet anställda ökar, så ökar också efterfrågan på 

revision. Dock är endast detta positiva samband statistiskt signifikant för nettoomsättning 

och totala tillgångar till skillnad från det huvudsakliga urvalets logistiska regression där 

samtliga av de oberoende variablerna är statistiskt signifikanta. 
  
Företagsriskens (H2) samband med efterfrågan på revision, visar genom logistiska 

regressionen för detta urval att det finns likt studiens huvudsakliga urval ett negativt/omvänt 

samband mellan revision och företagsrisk. Tre av fyra av de oberoende variablerna vilka 
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mäter risk, visar att om dessa minskar det vill säga företagen blir mer riskfyllda, ökar 

efterfrågan på revision. Dessa samband mellan de oberoende variablerna och beroende är 

samtliga starkt statistiskt signifikanta likt studiens huvudsakliga urval. 
  
Förhållande till kreditgivare, sett till kreditvärdighet och storlek på skuldåtaganden visar i 

enlighet med totalurvalets resultat ett positivt samband mellan storlek på skuldåtaganden och 

inget samband mellan skuldränta och revision. Inget av dessa samband är statistiskt 

signifikanta på någon nivå i den logistiska regressionen. 
  
Sammanfattande resultat alternativt urval 

Sammantaget utifrån de statistiska testerna vilka genomförts för detta urval likt studiens 

huvudsakliga urval, finns övervägande bevis på att komplexitet i form av storlek och 

agentkostnader samt företagsrisk är påverkande faktorer vid företags efterfrågan på revision. 

Detta innebär att det alternativa urvalet likt huvudsakliga urvalet finner stöd för studiens två 

första hypoteser. Dock finns det, vilket tidigare nämnts inte tillräckliga bevis i detta urval likt 

totalurvalet att förhållandet till kreditgivare, sett till kreditvärdighet och storlek på 

skuldåtaganden, skulle vara en påverkande faktor. För studiens tredje hypotes finns således 

inte heller enligt detta urval tillräckligt stöd för att förhållandet till kreditgivare ska kunna 

klassificeras likt en påverkande faktor vid företags efterfrågan på frivillig revision. 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras de resultat vilka sammanställts i empirin. Diskussion utifrån varje 

testad hypotes genomförs för att kunna avgöra huruvida ett samband eller olikheter finns 

med tidigare genomför forskning inom området. Tänkta orsaker till dessa samband förklaras 

utifrån vedertagna företagsekonomiska teorier och orsakssamband vilka lyfts fram genom 

tidigare forskning byggda utifrån dessa teorier. I detta kapitel antas en återhållsam ställning 

med egna tankar eftersom detta lätt kan misstagas för spekulationer. 

6.1  Storlek och agentkostnader 
I denna studie har sambandet mellan företags komplexitet i form av storlek och 

agentkostnader med efterfrågan på frivillig revision testats. De resultat studien uppvisar är 

att företags komplexitet i form av storlek och högre agentkostnader visat sig vara en 

påverkande faktor för svenska företag vid efterfrågan på frivillig revision. Komplexitet sett 

till storlek mäts genom naturliga logaritmen av nettoomsättning, totala tillgångar samt antalet 

anställda. Komplexitet sett till agentkostnader mäts genom storlek på styrelser och 

ägarspridning i form av antalet utgivna aktier. 
  
Svanström (2008) undersöker, likt denna studie, svenska företags efterfrågan på revision. I 

enlighet med den förevarande studien uppvisar empiriska resultat i Svanströms (2008) studie 

att företagsstorlek utgör en påverkande faktor vid företags efterfrågan på revision 

(Svanström, 2008, s. 166). Skillnaden de två studierna emellan hänförs till det faktum att 

Svanström (2008) författade sin studie innan revisionsplikten avskaffades i Sverige. Av det 

förda resonemanget framgår det att storleken utgör en påverkande faktor oavsett om valet att 

tillämpa revision faktiskt föreligger eller är ett potentiellt framtida ställningstagande.  

 

Att komplexitet sett till storlek utgör en påverkande faktor vid företags efterfrågan av frivillig 

revision innefattar en del olika aspekter. Enligt Chow (1982) är en orsak till att större företag 

mer frekvent efterfrågar revision den relativa kostnaden. Nyttan revisionen kan tänkas 

generera i paritet till kostnaderna är för ett större företag oftast högre än vad den är för mindre 

företag då de följaktligen har mindre resurser (Chow, 1982, s. 276-277). Konstaterandet är i 

enlighet med empiriska resultat i den aktuella studien och kan tänkas vara en orsak till att 

svenska ej revisionspliktiga företag mer frekvent efterfrågar frivillig revision relativt till de 

mindre.  

 

En annan aspekt av storlekens betydelse för företagens val att efterfråga frivillig revision 

eller ej kan tänkas vara att mer komplexa företag, sett till storlek generellt sett har ett större 

antal intressenter, vilka samtliga enligt Smith (2006, s. 17) och intressentmodellen har behov 

av att ta del av företagens ekonomiska information. En reviderad årsredovisning kan således 

underlätta flödet av information till intressenterna och enligt Blackwell et al. (1998, s. 64) 

skapa större trovärdighet i de finansiella rapporterna. Revisionen vilken verkar likt extern 

försäkran om företagets ekonomiska ställning leder således till att förhållandet med 

företagens intressenter upprätthålls, vilket är centralt då de för större företag oftast är fler till 

antalet och av större betydelse. Mindre företag har mest troligt ett mindre antal intressenter 

och relationen dem emellan kan tänkas upprätthållas genom en tätare personlig kontakt där 
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revision i det läget inte blir nödvändig utan snarare en kostnadsbörda. Detta samband kan då 

också kopplas ihop med tidigare nämnda orsaken att storleksmässigt mindre företag i lägre 

grad efterfrågar frivillig revision, eftersom den relativa kostnaden blir högre sett till nyttan 

av revisionen för dessa. Diskussionen ovan styrks av de empiriska resultaten vilka föreskriver 

att större företag mer frekvent efterfrågar frivillig revision. 

 

Denna studies resultat, vilket visar att komplexitet i form av företagsstorlek är en påverkande 

faktor vid företags på den svenska marknadens efterfrågan på frivillig revision är 

sammantaget samstämmigt med flertalet tidigare studier gjorda i andra länders empiriska 

resultat. Detta gäller både studier vilka undersöker oberoende revisionens påverkan innan 

revisionsplikten infördes, Chow (1982) samt Watts & Zimmerman (1983) men även studier 

vilka undersöker påverkande faktorer efter revisionspliktens avskaffande (Collis et al., 2004; 

Collis, 2010; Niemi et al., 2012; Dedman et al., 2014). Exempelvis Niemi et al. (2012, s. 178) 

undersöker dock storlekens påverkan endast genom att se till nettoomsättning, medan denna 

studie mäter storlek genom att addera antalet anställda och totala tillgångar. Detta kan ses 

förstärka storlekens påverkan för svenska företag eftersom samtliga är signifikant högre för 

de företag vilka efterfrågar frivillig revision i denna studie. 

 

Studien finner också empiriskt stöd i att mer komplexa företag sett till högre agentkostnader 

efterfrågar frivillig revision i större utsträckning. Chow (1982, s. 276) menar att företag med 

högre agentkostnader också tenderar att vara större eftersom flödet av kapital ökar inom 

företaget. I större företag är spridningen mellan ägare och ledning vanligtvis större relativt 

till förhållandena i mindre företag. För större företag gäller följaktligen att agentkostnader 

lättare uppstår då de olika parterna har skilda intressen i företagets verksamhet vilket blir mer 

påtagligt då ägare och ledning är separerat. Revisionen får således en central roll i med 

kvalitetssäkrande karaktär för företagets intressenter. Denna bakgrund och samband kan 

tänkas vara en orsak till att denna studie likt Chow (1982, s. 287) finner stöd för att både 

komplexitet sett till företagsstorlek och nivån på agentkostnader påverkar de ej 

revisionspliktiga företagen i valet att tillämpa revision eller ej. Argumentationen enligt 

diskussionen ovan sett till denna studie är att fler antal utgivna aktier indikerar fler ägare 

alternativt större ägarspridning i företaget. Detta i kombination med ett större antal 

styrelseledamöter kan tänkas ha en påverkan när det kommer till ett företagets 

kommunikation med sina aktieägare. Ett större antal styrelseledamöter och aktieägare 

komplicerar kommunikationen mellan dem och företagen. Revisionen verkar för situationen 

i förbättrande syfte för denna då en extern part försäkrar den finansiella rapporteringens 

pålitlighet och ger samtliga parter samma förutsättningar för tillgången till relevant 

information.  

 

Svanström (2008) finner dock till skillnad från denna studie att agentkostnader sett till 

ägarspridning genom separation mellan ägare och ledning inte utgör en påverkande faktor 

(Svanström, 2008, s. 151). Skillnaden de två studierna emellan kan förklaras av två orsaker. 

Den första är att Svanström (2008, s. 132) inkluderar andra variabler relativt till denna studie 

då storleken på företags agentkostnader mäts. Den andra orsaken hänförs till att företag under 

tiden för Svanströms (2008) studie stod inför ett hypotetiskt val att kunna efterfråga revision 

och resultaten sett till när de står inför ett faktiskt val kan således tänkas skilja sig. 
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Även några av de tidigare nämnda studierna, vilka i enlighet med denna studie finner stöd 

för att komplexitet sett till storlek utgör en påverkande faktor vid företags efterfrågan på 

frivillig revision, finner också stöd i att agentkostnader är en påverkande faktor (Chow, 1982; 

Collis et al., 2004; Collis, 2010; Dedman et al., 2014). En studie vilken utöver dessa finner 

stöd i att agentkostnader likt denna studie är en påverkande faktor är Senkow et al. (2001). 

Författarna finner dock till skillnad från förevarande studie inget stöd i att storlek mätt genom 

omsättning är en påverkande faktor (Senkow et al., 2001, s. 111-112). Dessa studier vilka 

även de finner stöd i agentkostnader är en påverkande faktor vid efterfrågan på frivillig 

revision, mäter detta likt denna studie genom ägarspridning sett till exempelvis antal 

aktieägare och styrelsestorlek. Här kan Dedman et al. (2014) och Collis (2010) exemplifieras. 

Båda dessa bygger antaganden om hur agentkostnader utgör en påverkande faktor utifrån 

Jensen & Meckling’s (1976) och agentteorin.  
  
Dedman et al. (2014) och Collis (2010) undersöker i deras studier endast företag, vilka ej är 

revisionspliktiga, men inte heller överskrider Storbritanniens respektive Danmarks satta 

gränsvärden för revisionsplikt sett till omsättning och balansomslutning (totala tillgångar). I 

denna studies huvudsakliga urval och analys ingår, vilket tidigare nämnts, samtliga svenska 

aktiebolag vilka enligt svensk aktiebolagslag faller utanför revisionsplikten. Detta inkluderar 

då även nyregistrerade bolag, vilka kan överskrida gränsvärdena. Enligt detta huvudsakliga 

urval skulle därför möjligtvis inte likheter med dessa och liknande studier i lika stor 

utsträckning kunna dras. Det alternativa urvalet där endast ej revisionspliktiga bolag, vilka 

inte heller överskrider Sveriges satta gränsvärden ingår uppvisar liknande resultat likt det 

huvudsakliga urvalet. Detta gör att starka likheter i efterfrågan på frivillig revision sett till 

företags komplexitet i form av storlek och agentkostnader mellan ej revisionspliktiga företag 

i Storbritannien/ Danmark och Sverige i detta fall kan dras. Diskussionen med denna studies 

alternativa urval kommer inte vara vidare aktuell under analysen, utan argumentationen 

kommer vara allmänt vedertagen. 
  
Sammanfattningsvis kan paralleller mellan den aktuella studiens resultat och tidigare studier 

genomförda inom ämnesområdet dras i fråga om komplexitet i form av storlek och 

agentkostnader. Empiriska undersökningar i studier genomförda av Chow (1982), Collis et 

al. (2004), Collis et al. (2010) samt Dedman et al. (2014) uppvisar liknande resultat med 

denna studie. Orsaken till att svenska företag vilka efterfrågar frivillig revision visar sig vara 

mer komplexa sett till storlek och agentkostnader grundar sig sammanfattningsvis i 

intressentmodellen och agentteorin samt att det tenderar att finnas ett samband mellan högre 

agentkostnader och företagsstorlek. 
 

6.2 Företagsrisk  
Resultat från denna studie uppvisar empiriskt stöd för att företagsrisk utgör en påverkande 

faktor vid efterfrågan på frivillig revision. Företag associerade med högre risk visar sig 

genom mätning och analys av relevanta nyckeltal kopplade till detta vara mer benägna att 

efterfråga frivillig revision. Företagsrisk mäts i denna studie genom soliditet, avkastning på 

totalt kapital, kassalikviditet samt räntetäckningsgrad. Att företagsrisk enligt denna studie 

visar sig vara en påverkande faktor vid efterfrågan på frivillig revision är i enlighet med vad 

ett antal tidigare studier inom området kommit fram till. Dock finns det även de studier vilka 

enligt analys inte finner stöd i att så kan vara fallet.  
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De studier vilka i enlighet med denna studie finner stöd i att företagsrisk är en påverkande 

faktor vid företags efterfrågan på frivillig revision är Niemi et al. (2012, s. 189) och Dedman 

et al. (2014, s. 21). Dessa studier undersöker ej revisionspliktiga företag på den finska 

respektive brittiska marknaden. Likheter mellan dessa och ej revisionspliktiga företag på den 

svenska marknadens efterfrågan på frivillig revision sett till sambandet med företagsrisk kan 

således identifieras. Seow (2001, s. 77) samt Senkow et al. (2001, s 111-112) finner däremot 

inte stöd i att företag associerade med större risk i högre utsträckning skulle efterfråga 

frivillig revision. Dessa studier undersöker ej revisionspliktiga företag på den kanadensiska 

respektive amerikanska marknaden. Detta visar på att inga direkta samband sett till 

företagsrisk i egenskap av påverkande faktor vid efterfrågan på frivillig revision kan göras 

mellan dessa och ej revisionspliktiga företag på den svenska marknaden.  
 

Att svenska ej revisionspliktiga företag associerade med högre risk mer frekvent efterfrågar 

frivillig revision relativt till de vilka kan ses vara mer finansiellt välmående kan tänkas bero 

på ett antal saker. Vid den tidigare förda argumentationen rörande varför storlek kan tänkas 

vara en påverkande faktor vid företags efterfrågan på frivillig revision, belystes vikten av att 

företag kan vara mån om att upprätthålla relationen med sina intressenter. Detta kan tänkas 

vara en bakomliggande orsak till varför även mer riskfyllda företag i högre grad efterfrågar 

frivillig revision på den svenska marknaden. Långivare och leverantörer är 

företagsintressenter i intressentmodellen vilka har egna intressen i företagets verksamhet. 

Gemensamt för de båda parterna är intresset i företagets betalningsförmåga då de båda är 

beroende av att företaget är likvit. Risken definieras vanligen utifrån företagets 

återbetalningsförmåga, vilken bestäms utifrån förtagens ekonomiska ställning genom att 

exempelvis ta likviditeten och soliditeten hos företagen i beaktande (Smith, 2006, s. 20-21). 

Återbetalningsförmågan är generellt sämre hos företag vilka associeras med högre risk. En 

reviderad årsredovisning kan tänkas utgöra en försäkring att exempelvis leverantörer och 

kreditgivare kommer att få betalt vilket gör att relationen med dessa upprätthålls. Revision 

genomförd av en extern part ger externa intressenter tillgång till likvärdig information vilken 

företagsledning och ägare besitter. Förfarandet minskar eventuell informationsasymmetri 

vilket även reducerar risken för att agentkostnader uppstår. Dedman et al. (2014, s. 21), vilket 

tidigare nämnt finner stöd i att företagsrisk likt denna studie, sett till nyckeltal associerade 

med risk är en påverkande faktor vid företags efterfrågan på frivillig revision. Dedman et al. 

(2014) beskriver och belyser också hur detta ovan nämnda samband kan anses vara en 

betydande, kanske till och med främsta orsak, till att företags efterfrågan på frivillig revision 

ökar i takt med företagsrisken (Dedman et al., s. 14). 
 

Analysen kan utvecklas ett steg längre byggt utifrån denna bakgrund då det är av stor vikt att 

ett företag med större risk alternativt under finansiellt trångmål blir mer finansiellt 

välmående. För att detta skall ske måste företaget upprätthålla alternativt öka sin försäljning 

och samtidigt reducera kostnaderna. Skulle exempelvis då leverantörerna till företaget inte 

få en försäkring på att betalning kommer ske, skulle de kunna sluta leverera varor och 

omsättningen skulle på så sätt också minska. Det skulle i sin tur kunna leda till att företaget 

är tvunget att tillföra mer kapital till sannolikt dyrare krediter, vilket gör att kostnaderna på 

så sätt också ökar. Att frivilligt välja revision skulle kunna förebygga att det illustrativa 

scenariot inte inträffar. Resonemanget leder vidare till nästa förklarande orsak till varför 
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företagsrisk är en påverkande faktor vid efterfrågan på frivillig revision, nämligen att revision 

också är en form av rådgivning och inte bara en försäkran vilken inger trovärdighet. 
 

Niemi et al. (2012) finner likt denna studie, vilket tidigare är nämnt att företag vilka 

efterfrågar frivillig revision upplever större ekonomiska problem och således kan anses mer 

riskfyllda (Niemi et al., 2012, s. 189). Niemi et al. (2012) menar att orsaken till detta är att ej 

revisionspliktiga företag i Finland, är mindre till storlek och ägarna till dessa saknar ofta 

ekonomisk erfarenhet och utbildning. Detta gör enligt Niemi et al. (2012) att dessa ägares 

brist på erfarenhet gör det svårt för dem att lösa de ekonomiska problem, vilka kan tänkas 

finnas hos ett mer riskfyllt företag alternativt företag under finansiellt trångmål (Niemi et al., 

2012, s. 176). Den rådgivning en revision tillför kan bidra till att mer riskfyllda företag, blir 

mer finansiellt välmående på sikt och kan således även utgöra en orsak till varför företagsrisk 

har ett positivt samband med efterfrågan på frivillig revision. De satta gränsvärdena i Finland 

för revisionsplikt är i nivå med Sveriges (beskrivit under referensramen), vilket gör att detta 

orsakssamband även kan tänkas relateras till svenska företag. Sammanfattningsvis kan 

således ytterligare en orsak, byggt utifrån Niemi et al. (2012) till att företag associerade med 

större risk i högre grad efterfrågar frivillig revision på den svenska marknaden vara den 

ekonomiska rådgivningen revisionen tillhandahåller.  
 

Studien av Senkow et al. (2001) vilken undersöker efterfrågan på frivillig revision på den 

kanadensiska marknaden, finner inte i enlighet med denna studie stöd i att företagsrisk utgör 

en påverkande faktor (Senkow et al., 2001, s. 111-112). Det argument vilket Senkow et al. 

(2001) anser vara orsaken till detta är att riskfyllda företag är dyrare att revidera, vilket 

innebär att revisionsarvodet blir högre och således kostnaden för revisionen. Denna möjliga 

ökning av kostnaden för revisionen verkar dock inte vara en påverkande faktor för ej 

revisionspliktiga företag associerade med högre risk på den svenska marknaden. Detta beror 

troligtvis på att dessa mer riskfyllda företag trots en möjlig ökning av kostnaden ändå tycker 

att nyttan de får ut av revisionen överstiger denna, vilket exempelvis Chow (1982, s. 276-

277) och Dedman et al. (2014) menar kunna vara en tänkt påverkande faktor i sig.  
 

6.3 Kreditvärdighet och förhållande med kreditgivare  
Utifrån resultat av denna studie finns inte tillräckligt statistiskt stöd för att kunna hävda att 

företags förhållande till kreditgivare, sett till starkare kreditvärdighet och storlek på 

skuldåtaganden är en påverkande faktor vid svenska företags efterfrågan på frivillig revision. 

Detta förhållande sett till kreditvärdighet är mätt utifrån företags skuldränta och storlek på 

skuldåtaganden är mätt genom långfristiga skulder i kreditinstitut. 
 

Att storlek på skuldåtaganden inte är en påverkande faktor för svenska företag vid efterfrågan 

på frivillig revision är både i enlighet med, samt motsägelsefullt relativt till tidigare gjorda 

studier i andra länder. Chow’s (1982) studie där företag på den amerikanska marknaden 

undersöks finner till skillnad från denna studie stöd i att företags storlek på skuldåtaganden 

är en påverkande faktor när företag väljer att frivilligt efterfråga revision. Chow (1982) 

förklarar orsaken till detta genom att aktieägarna i företaget står för kostnaden att ta fram 

nödvändig redovisning till kreditgivarna. Detta blir en kostnad, vilken Chow (1982) menar 

kan reduceras genom extern revision (Chow, 1982, s. 274-275). Orsaken till att svenska 

företags storlek på skuldåtaganden inte har en signifikant påverkan på efterfrågan av frivillig 
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revision, kan utifrån detta resonemang tänkas bero på att dessa ej revisionspliktiga bolag 

generellt är mindre än de undersökta i Chow’s (1982) studie. Aktieägarna är ofta i dessa 

mindre företag endast ägarna själva och kostnaden vilken revision kan tänkas minska blir i 

det fallet inte lika höga. Chow’s (1982) studie kan möjligtvis inte ses vara särskilt jämförbar 

i detta fall. Detta då den vilket tidigare nämnt undersöker påverkande faktorer vid efterfrågan 

på den externa revisionen för företag på den amerikanska marknaden innan revisionsplikten 

infördes i landet. Företagen i den studien kan således tänkas vara betydligt större med högre 

skuldåtaganden och signifikanta skillnader sett till dessa kan då enklare dras. Seow (2001) 

undersöker i sin studie ej revisionspliktiga bolag på den brittiska marknaden och finner 

däremot i enlighet med denna studie inget empiriskt stöd i att storlek på skuldåtaganden är 

en påverkande faktor vid efterfrågan på revision (Seow, 2001, s. 77). Seow’s (2001) studie 

studie är genomförd efter revisionspliktens avskaffande i landet och större likheter med 

denna i detta sammanhang kan således tänkas finnas. 
 

Ej revisionspliktiga företag på den svenska marknaden är betydligt mindre och många har 

inte några långfristiga skulder till kreditinstitut överhuvudtaget. Enligt Berry et al. (1993) 

och informationsasymmetrin kan det finnas ett asymmetriskt problem i informationen mellan 

småföretag och banker och ett informations-gap kan skapas (Berry et al., 1993, s. 351). Detta 

informations-gap kan tänkas reduceras med revision, men sett till diskussionen ovan är detta 

informations-gap möjligtvis inte särskilt stort mellan svenska ej revisionspliktiga företag och 

kreditgivarna. Detta kan tänkas innebära att nyttan av revisionen i detta fall sett till att 

upprätthålla förhållandet med kreditgivarna inte överstiger kostnaden för den. Svanström 

(2008, s. 155) finner inte heller något stöd i sin avhandling att storleken på skuldåtaganden 

är en påverkande faktor för företag i Sverige, även när företagen har ett hypotetiskt val. Dock 

undersöker också Svanström (2008) likt Seow (2001) och Rennie et al. (2003) om bankernas 

krav på reviderade årsrapporter kan vara en orsak till att företag efterfrågar frivillig revision. 

Detta skulle kunna utgöra ytterligare och möjligt ett bättre sätt att få klarhet i huruvida 

förhållandet till kreditgivarna är en påverkande faktor för svenska företag vid efterfrågan på 

frivillig revision. Dock har inte denna orsak kunna testas i den aktuella studien på grund av 

begränsningar i det tillgängliga datamaterialet. Långfristiga skulder till kreditinstitut är också 

en delvis oprövad variabel i syfte att mäta företags förhållande till kreditgivare, sett till storlek 

på skuldåtaganden. Detta gör att för stora slutsatser utifrån måttet inte kan göras.  
 

Förhållande till kreditgivare, sett till starkare kreditvärdighet likt en påverkande faktor vid 

företags efterfrågan på frivillig revision undersöks också. Resultatet visar dock att det inte 

finns tillräckligt stöd till att hävda att detta är en påverkande faktor för svenska ej 

revisionspliktiga företag. Detta är testat genom företagens kostnad för skuld utifrån nivån på 

skuldräntan. Resultat av denna studie är i enlighet med Huget & Gandia’s (2014, s. 269-270), 

vilken undersöker om kostnaden för skuld är en påverkande faktor för bland annat ej 

revisionspliktiga spanska företag, vilka finner att så inte är fallet. Likheter sett till att 

kreditvärdighet inte är en påverkande faktor vid efterfrågan på revision finns följaktligen 

mellan svenska och spanska marknaden. Samband mellan finska och svenska företag kan 

identifieras, då inte heller Niemi & Sundgren (2012, s. 789) finner stöd för att kreditvärdighet 

vid anskaffandet av kapital är en påverkande faktor.  
 

Det finns dock fler tidigare gjorda studier inom området vilket i motsats till denna studies 

resultat finner ett direkt samband mellan starkare kreditbetyg och lägre kostnad för skuld med 
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företags efterfrågan på frivillig revision (Blackwell et al., 1998; Senkow et al., 2001; Kim et 

al., 2011; Lennox & Pittman, 2011; Dedman et al., 2014). Majoriteten av dessa studier gör 

det med bakgrund i att revision har en påverkan på företagens kreditvärdighet, vilket kan 

tänkas visas i och med en lägre kostnad för skuld, beräknat genom skuldräntan i likhet med 

denna studie. Exempelvis Dedman et al. (2014) undersöker dock kreditvärdighetens 

påverkan genom att se huruvida företag vilka efterfrågar frivillig revision under 

nästkommande år skall belåna kapital. Dessa studier är genomförda på den amerikanska, 

brittiska, kanadensiska och koreanska marknaden. Likheter mellan ej revisionspliktiga 

företag i dessa länder och Sverige sett till starkare kreditbetyget i egenskap av en påverkande 

faktor vid efterfrågan på frivillig revision finns således inte.  
 

Att kreditvärdighet sett till lägre kostnad för skuld, genom beräkning av företagens 

skuldräntor inte är en påverkande faktor för svenska ej revisionspliktiga företag vid 

efterfrågan på frivillig revision enligt denna studie, kan tänkas bero på två möjliga orsaker. 

Det första är att nivån för Sveriges reporänta har varit avtagande sedan november 2011 

(Riksbanken, 2015). Bankernas utlåningsränta är ofta 0,75 procent över reporäntan och denna 

utlåningsränta styrs således utav förändringar i reporäntan (Riksbanken, 2015). Eftersom 

reporäntan har fallit sedan 2011, har således också bankernas utlåningsränta fallit. Detta kan 

möjligtvis tänkas göra att reporäntans fall slår ut effekten av revisionen för att denna endast 

är marginell. En annan orsak kan tänkas vara den, vilket tidigare nämnts i empirikapitlet, att 

många av de företag vilka undersöks i denna studie inte har några finansiella kostnader att ta 

hänsyn till och således ingen skuldränta eller kostnad för skuld. Detta kan också till viss del 

göra resultatet missvisande och också slå ut de effekter frivillig revision skulle kunna tänkas 

ha för skuldräntans nivå.  
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7. Slutsats 
 

Slutsatser görs utifrån de resultat vilka presenterats under empirin och sedan analyserats. 

Denna studie undersöker över 40 000 svenska ej revisionspliktiga företag. Resultaten utifrån 

analys av dessa uppvisar starkt empiriskt stöd att mer komplexa och riskfyllda företag i 

högre utsträckning efterfrågar frivillig revision. I detta kapitel kommer studiens 

problemformulering besvaras och en slutsats av studiens resultat kommer göras. En 

reflektion huruvida syftet uppfylldes kommer också göras. Vidare ges även förslag till vidare 

forskning inom området. 

 

7.1 Slutsatser 

 

Studiens problemformulering lyder: Vilka faktorer påverkar svenska företags efterfrågan på 

frivillig revision?  

 

Denna studie undersöker utifrån svenska ej revisionspliktiga företags finansiella information 

bakomliggande faktorer, vilka kan tänkas påverka företagens val att efterfråga alternativt 

avstå frivillig revision.  Av studiens resultat framgår det att svenska ej revisionspliktiga bolag 

under bokslutsår 201312, vilka väljer att efterfråga frivillig revision är mer komplexa sett till 

storlek och agentkostnader samt att de associeras med högre risk, sett till nyckeltal i 

balansräkningen relaterade till risk. Storlek och agentkostnader respektive företagsrisk kan 

således enligt denna studies empiriska resultat ses vara påverkande faktorer vid svenska ej 

revisionspliktiga företags efterfrågan på frivillig revision. Dessa resultat visar på relativt 

kraftig statistiskt stöd sett till signifikansnivåerna av de genomförda statistiska 

analysmetoderna för att pröva ovan nämnda samband. Resultaten av denna studie är också i 

enlighet med ett antal tidigare genomförda empiriska studier inom området, här kan sett till 

komplexitet i form av storlek och agentkostnader Chow (1982), Collis et al. (2004), Collis 

(2010) samt Dedman et al. (2014) exemplifieras. Resultat vilka visar att företagsrisk kan ses 

vara en påverkande faktor vid svenska företags efterfrågan på frivillig revision är exempelvis 

i enlighet med (Niemi et al., 2014; Dedman et al., 2014). 

 

Slutsatser kan dras utifrån de resultat denna studie visar, sett till samband eller orsaker vilka 

i tidigare empiriska studier prövats för att undersöka dessa potentiellt påverkande faktorer 

utifrån vedertagna teorier. Att komplexitet i form av storlek och agentkostnader visar sig vara 

en påverkande faktor vid svenska företags efterfrågan på revision kan dels tänkas förklaras 

genom Jensen & Meckling’s (1976) agentteori. Jensen & Meckling menar att de olika 

parterna i ett företag, exempelvis intressenter och företagsledning vill maximera sin egen 

nytta. Intressenter till företag kan därför vilja motivera företagsledningen att agera utifrån 

deras intresse genom övervakande åtgärder som revision. Chow (1982) vilken i sin studie 

bygger vidare på agentteorin menar också att komplexitet i form av företagsstorlek ökar i takt 

med att agentkostnaderna ökar. Denna menar även att den relativa kostnaden för revisionen 

har en avgörande roll vid företags efterfrågan och detta kan också således var en slutsats 
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vilken kan dras av denna studies resultat till varför mer komplexa företag i högre grad 

efterfrågar frivillig revision. Ytterligare en slutsats vilken kan göras är att även 

intressentmodellen och informationsasymmetrin kan tänkas förklara och ha ett samband med 

studiens resultat, då större företag vanligen har fler antal intressenter vilka har separerade 

intressen i företagets verksamhet. Frivillig revision kan då minska informationsasymmetrin 

mellan dessa och har följaktligen ett försäkrande syfte av finansiell information i dessa 

företag och får inte samma betydelse i mindre bolag där ledning och ägare ofta är centrerat. 

Då företag vilka associeras med en högre risk tillämpar frivillig revision sänder det ut positiva 

signaler till intressenter vilket gör att förhållandet dem emellan upprätthålls. En annan tänkt 

bakomliggande faktor vilken testas är huruvida kreditvärdigheten och förhållandet med 

kreditgivare kan ses vara påverkande vid efterfrågan av frivillig revision. Studiens resultat 

visar dock inte tillräckligt starka bevis för att ett sådant samband existerar. Slutsatsen vilken 

kan dras sett till de empiriska resultat studien visar av detta samband är att kreditvärdighet 

och förhållande med kreditgivare inte utgör en påverkande faktor vid svenska ej 

revisionspliktiga företags efterfrågan på frivillig revision. Sambandet med den sjunkande 

utlåningsräntan, vilket kan tänks slå ut effekten av revision är en orsak vilken kan lyftas fram 

för att förklara den slutsatsen sett till detta förhållande som dras. 

 

Genom de slutsatser vilka genererats i studien och de orsakssamband vilka beskrivits legat 

till grund för dessa uppstår praktiska implikationer för svenska ej revisionspliktiga företag. 

Detta genom att ej revisionspliktiga företag på den svenska marknaden kan bli medvetna om 

en del av de faktorer vilka styr efterfrågan på frivillig revision. Genom det beskrivna 

orsakssambandet kan denna grupp företag avgöra vilken nytta dessa påverkande faktorer kan 

tänkas ha enskilt för dem, vilket underlättar deras val. Denna studies resultat skapar även ett 

praktiskt bidrag för de svenska revisionsbyråerna, då dessa kan få information om vilken typ 

av svenska företag det är som efterfrågar revision och mer kan rikta sin marknadsföring. 
 

Vidare var studiens syfte att genom företagens finansiella information kunna visa och 

förklara en del av de påverkande faktorer, vilka ligger till grund när ett svenskt företag faller 

utanför revisionsplikten och har möjligheten att efterfråga alternativt avstå revision. Utifrån 

tidigare diskussion i detta kapitel anses syftet vara uppfyllt, men det bör tas i beaktande andra 

påverkande faktorer, vilka inte testas i denna studie kan ha en betydande effekt. Även 

underliggande faktorer sett till att företagen kan tänkas ha en särskild relation till revision 

kan tänkas påverka, men en annan typ av studie skulle krävts för att testa detta 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie tillämpas en kvantitativ metod för studerandet av påverkande faktorer vid 

svenska företags efterfrågan på frivillig revision. Studiens underliggande material är endast 

byggt utifrån företagens finansiella information. Av den anledningen vore det intressant att 

ta reda på vilka faktorer företagen själva anser vara påverkande vid valet av frivillig revision. 

En jämförande analys med de faktorer vilka enligt den finansiella informationen visar sig ha 

en faktisk påverkan kan således vara lämplig. Rekommendation till vidare forskning ges 

således i syfte att med tillämpning av en kvalitativ metod undersöka företagens faktiska syn 

på revision, där exempelvis strukturerade intervjuer skulle lämpa sig. Resultat från en sådan 

studie kan sättas i relation till de empiriska resultaten denna studie genererat för att avgöra 

huruvida de sammanfaller eller ej. 
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En studie likt denna, men med fler inkluderade oberoende variabler och således potentiellt 

påverkande faktorer skulle även vara intressant att konstruera. Alternativt kan ett längre 

tidsperspektiv antas för att över flera år studera samma påverkande faktorer vilka således 

hålls konstanta. Ytterligare en aspekt vilken kan ämnas för framtida studier är att jämförande 

undersöka befintliga samt nyregistrerade företag för att avgöra huruvida de påverkande 

faktorerna skiljer sig åt mellan företagen vilka haft revision tidigare men väljer att ha kvar 

relativt till nyregistrerade företag vilka står inför valet av frivillig revision 
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8. Sanningskriterier 
 

I detta kapitel presenteras studiens sanningskriterier i form av reliabilitet och validitet. 

Denna studie utförs genom en kvantitativ metod och ett vetenskapligt förhållningssätt antas 

följaktligen. Undersökningshypoteser testas för att kunna identifiera påverkande faktorer 

vid svenska företags efterfrågan på frivillig revision.  

 

8.1 Reliabilitet  
I de fall en undersökning uppvisar samma resultat vid upprepning vid ett senare tillfälle anses 

den innefatta en god reliabilitet (Saunders et al., 2012, s. 192). Reliabilitet beskriver huruvida 

en studie kan anses vara pålitlig, vilket är en viktig aspekt ur vetenskaplig synpunkt, på grund 

av att det är av stor vikt att utomstående ska få möjligheten till att kontrollera 

undersökningens data. Detta eftersom studiens resultat och analys bygger på data vilken 

presenteras i empirin. Undersökningens trovärdighet kan ifrågasättas om det inte finns 

möjlighet till att undersöka om data är utförd korrekt (Eliasson, 2006, s. 15). 
 

I denna studie förklaras genomgående det tillämpade tillvägagångssättet gällande 

datainsamling och dess bearbetning. Genom detta ökar möjligheter till att replikera den 

aktuella studien. Externa samhälleliga förändringar är dock utom författarnas kontroll vilket 

får betydelse för de studerade variablerna och datamaterialet. Det betyder att förändringar i 

lagstiftning eller andra faktorer kan påverka resultaten om en liknande studies kommer 

utföras under en annan tidsperiod. 
 

För att uppnå en god reliabilitet är det viktigt att studiens mätningar har utförts korrekt och 

att bearbetningen av data har genomgående behandlats noggrant (Eliasson, 2006, s. 15). Vid 

bearbetning av data har detta tagits i beaktning och noggranna kontroller av den insamlad 

data har kontinuerligt genomförts. Dessutom har ett alternativ urval studerats, där 

förändringar av urvalet i enlighet med de satta gränsvärdena för revisionsplikten genomförs. 

Resultatet visar sig vara robusta med det primära urvalet, vilket indikerar god reliabilitet. 

Enligt Eliasson (2006, s. 16) ökar undersökningens reliabilitet om variablerna mäts på fler än 

bara ett sätt. I denna studie testas hypoteserna med fler än bara en oberoende variabel vilket 

har en förhöjande effekt för studiens reliabilitet.  
 

8.2 Validitet 
En annan viktig aspekt är validitet. En god validitet uppnås enligt Eliasson (2006, s. 16) om 

det som verkligen mäts i en undersökning speglar det vilket studien avser att faktiskt mäta. 

Validiteten kan mätas utifrån olika kriterium, ett kriterium är mätningsvaliditeten. Den 

behandlar främst kvantitativ forskning och ett annat ord för mätningsvaliditet är 

begreppsvaliditet. I grund och botten handlar det ”om ett mått för ett begrepp verkligen 

speglar det som begreppet anses beteckna” (Bryman, 2011, s. 50). Vissa begrepp i 

undersökningen kan betraktas vara konkreta, medan vissa kan antas vara mer abstrakta. 

Storlek är ett konkret begrepp och kan mätas med genom tillexempel omsättning medan 
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agentkostnader är ett begrepp vilket kan betraktas vara mer abstrakt. För att begreppen ska 

spegla mätningarna korrekt har en noggrann operationalisering av begreppen genomförts där 

kontroller gjorts i fråga om hur tidigare studier inom ämnesområdet valt att mäta en specifik 

variabel. 
  
Ett annat kriterium är intern validitet, vilket behandlar kausalitet, det vill säga förhållandet 

mellan två eller flera variabler vilka samspelar med varandra. När det talas om kausalitet, 

benämnas den variabeln vilken utövar ett kausalt inflytande för den oberoende variabeln, och 

inverkan av denna för beroende variabeln (Bryman, 2011, s. 51). För att öka den interna 

validiteten har operationaliseringen av hypoteser baserats på kopplingar från tidigare studier 

inom det aktuella området. Om detta vid något tillfälle frångåtts, har motsvarande variabel 

ingått i undersökningen, och förklarats i operationalisering av variabler hur denna koppling 

kan anses vara relevant för denna studie. 
  
 

Extern validitet 

Extern validitet beaktar huruvida resultatet i en undersökning kan generaliseras, i enlighet 

med den externa validiteten är det viktigt att skapa ett representativt urval (Bryman, 2011, s. 

51). Den externa validiteten behandlar studiens helhet. Urvalet för den aktuella studien har 

genererats ur en totalundersökning vilket skapar förutsättningar för att generalisera de 

empiriska resultaten till hela målpopulationen vilken utgörs av samtliga ej revisionspliktiga 

svenska aktiebolag under bokslutsår 201312. Problem uppstod emellertid vid 

datainsamlingen då stickprov indikerade en viss felmarginal i kategoriseringen av data. Detta 

på grund av att en del av årsredovisningarna var felkodade, vilket diskuterats mer ingående 

under praktisk metod. Sådana felkodningar exkluderades ur datamaterialet för att empiriska 

resultat inte skulle generera missvisande skildringar. Vidare går detta val att motivera genom 

att det resterande urvalet var tillräckligt stort och kunde därmed anses vara representativt och 

generaliserbart. 
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9. Etiska Aspekter 
 

I detta kapitel beskrivs hur studien har tagit etiska aspekter i beaktande. Både i primärt syfte 

då revision i sig är en etisk aspekt, men även forskningsetiska aspekter genom att insamlad 

data granskats på ett systematiskt samt kritiskt sätt och att det i studien genomgående gjorts 

nedslag i årsredovisningar. Denna studie har också genomgående intagit ett transparent 

förhållningssätt studien igenom.  

Revision i sig skapar en etisk aspekt, då tanken vid införandet av den allmänna 

revisionsplikten infördes i på 1980-talet var att den skulle skapa en ökad kontroll och på så 

sätt förhindra ekonomisk brottslighet och skatteflykt bland entreprenörer (Frivision 2011 s. 

3). Genom att denna studie beskriver bakgrunden till vissa av de potentiella faktorer vilka 

ligger till grund i företags efterfrågan på revision, så belyses också den nytta revision skapar. 

Detta i form av ökat förtroende gentemot intressenter, mindre risk, större intern kontroll och 

vägledning vilken skapar kvalité och framförallt trovärdighet i de finansiella rapporterna. 

Effekten av avskaffandet av revisionsplikten kan därför tänkas få etiska konsekvenser sett 

till trovärdigheten och redovisningskvalitén reduceras hos de företag vilka valt att avstå 

frivillig revision. Dessa konsekvenser har diskuterats flitigt och exempelvis en publikation 

gjord av Brottsförebyggande rådet ”BRÅ” visar att avskaffandet av revisionsplikten påverkar 

skattekontrollen och upptäckandet av ekonomiska brott då revisorn har anmälningsplikt 

(BRÅ, 2008, s. 325). Även olika kreditinstitut menar att ofullständiga bokslut och den 

generella kvalitén i årsredovisningarna ökar i och med avskaffandet (UC, 2014). Detta 

samband beskriver hur revision i sig är en etisk aspekt och vilka etiska implikationer 

avskaffandet kan tänkas fått Eftersom revision är en etisk aspekt i sig, så skapar det också 

samhälleliga etiska aspekter. Detta exempelvis genom att en försämrad redovisningskvalité, 

genom utebliven revision gör att kostnaderna för samhället kan tänkas öka genom tidigare 

förd diskussion. Fortsatt kommer de forskningsetiska aspekter vilka studien tagit i beaktande 

beskrivas.  

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 40) är det viktigt att insamlad data ska granskas systematiskt 

och kritiskt, för att möjliga fel i data ska kunna identifieras och hanteras. Detta bör ske i 

enlighet med vilket resultat studien ska bidra med. Detta på grund av att felkällor kan bidra 

till att resultatet inte blir tillförlitligt. Problemet, vilket också vetenskapsrådet pekar på är att 

göra realistiska bedömningar. Forskningen ska inte medvetet bortse från indikeringar av 

felaktigheter i data (Vetenskapsrådet, 2011, s. 40). Därför är också genomförandet av 

metoden för forskningen väldigt viktig för resultatets korrekthet. I denna studie handlar dessa 

felkodningar i första hand om sekundärdata insamlad från Retriever Business. Om dessa data 

inte hade validerats korrekt skulle detta också ha etiska implikationer på resultatet, det vill 

säga resultatet skulle bli missvisande och bidra med en kunskap vilken inte reflekterar den 

faktiska verkligheten. Genom att en medvetenhet om dessa brister funnits och fel kodat 

material exkluderats har detta etiska dilemma undvikits. 
  
När det vidare kommer till materialet ha etiska aspekterna med att använda årsredovisning 

arna tagits i beaktning. I enlighet med lagen om offentlighetsprincipen 1 kap 3§ har enbart 
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offentliga handlingar använts (SFS 2009:400). Med en offentlig handling menas en handling 

vilken är tillgänglig för alla, vilket inte ska förväxlas med allmän handling vilken kan vara 

sekretessbelagd. För studien handlar det specifikt om ÅRL 8 kap, 1,3§ (SFS 1995:1554) 

vilken menar att ”årsredovisning ska upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i 

årsredovisningslagen”. Det är alltså ÅRL vilken reglerar hur årsredovisningar får användas. 

Det är emellertid bra att vara inläst på Bokföringslagen, då den reglerar hur årsredovisning 

ska upprättas (SFS 1999:1078). Sammanfattningsvis finns inte några större etiska aspekter 

att beakta då det handlar om offentliga handlingar. Vidare har inte heller specifika bolag 

namngivits eller uppmärksammats utan generella trender har analyserats och lyfts fram. 
  
Sett till studiens genomförande och öppenhet, har data genomgående under studiens gång 

behandlats transparent. Transparens är en viktig aspekt att ta i beaktning, då det visar hur 

resultatet genererats, vilket följaktligen ökar trovärdigheten då läsaren får en bättre inblick i 

studien. En annan viktig del av transparensen är att vara öppen med varifrån källor hämtats, 

metod och inspiration. Studien har genomgående hämtat inspiration från Dedman et al. 

(2014), detta har också lyfts fram i studien ett flertal gånger då det är av stor vikt att detta 

framgår. Det är också viktigt i hänseende till resultatjämförelse, då denna studies resultat 

också ska jämföras med Dedman et al. (2014) studie och andra aktuella studier inom området. 
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Appendix 1-Resultat alternativt urval  
 

 

Beskrivande statistik-alternativt urval. 

 
Tabell 11. Beskrivande statistik av studiens alternativa urvals variabler utan extremvärden (totalt 41 300 
företag). 

Variabel Medelvärde 
Standard-
avvikelse Min 

 
Max 

Revision 0.09126 0.0913 0 
 
1 

Anställda (antal) 0.7475 0.8798 0 
 
4 

Nettoomsättning (tkr) 632.7394 767.1576 0 
 
3869 

Nettoomsättning (naturliga logaritmen) 6.0763 1.4762 0 
 
8.2608 

Totala tillgångar (tkr) 791.9107 1190.271 1 
 
11507 

Totala tillgångar (naturliga logaritmen) 5.9431 1.2626 0 
 
9.3507 

Styrelseledamöter (antal) 2.2085 0.6148 0 
 
5 

Utgivna aktier (antal) 3673.729 12820.54 5 
 
100000 

Utgivna aktier (naturliga logaritmen) 6.6210 1.3426 1.6094 
 
11.5129 

Soliditet (procent) 55.2316 44.7735 -419.64 
 
100 

Avkastning på totalt kapital (procent) 6.9512 37.1558 -291.67 
 
96.88 

Kassalikviditet (procent) 677.7916 1739.224 0 
 
19382.61 

Räntetäckningsgrad (procent) 12.2864 52.4767 -104 
 
475 

Långfristiga skulder till kreditinstitut (tkr) 36.2351 173.1337 0 
 
1983 

Skuldränta (procent) 1.6429 5.2028 0 
 
74.94 
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Univariat analys-alternativt urval: (Two-sample t-test). 

                                    
Tabell 12. Oberoende two-sample t-test alternativt urval för samtliga variabler i (hypotes 1,2,3). (totalt 41 300 
företag). 

Variabel 
Utan revision=0 
(38 904) 

Med revision= 1 
(5 133) T-värde Sign 

Anställda (antal) 0.7520 0.7026    3.2896 *** 

Nettoomsättning (naturliga logaritmen) 6.0494 6.3985 - 11.0820 *** 

Totala tillgångar (naturliga logaritmen) 5.9265 6.1090 - 8.4699 *** 

Styrelseledamöter (antal) 2.1916 2.3773 - 17.7443 *** 

Utgivna aktier (naturliga logaritmen) 6.5830 6.9998 - 8.4699 *** 

Soliditet (procent) 55.3881 53.6731  2.2418 *** 

Avkastning på totalt kapital (procent) 7.3378 3.1018  6.6756 *** 

Kassalikviditet (procent) 730.1428 671.2271  1.8534 ** 

Räntetäckningsgrad (procent) 12.2579 12.5694 - 0.3473 - 

Långfristiga skulder till kreditinstitut 
(tkr) 34.8864 49.6662 - 4.9974 *** 

Skuldränta (procent) 1.6498 1.5751  0.8397 - 
Notering: Den naturliga logaritmen för nettoomsättning analyserar endast 30 796 företag (28426 utan och 2370 
med)                                

*statistiskt signifikant på 10% nivån                   
**statistiskt signifikant på 5% nivån                           
***statistiskt signifikant på 1% nivån 
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Logistisk regression-alternativt urval. 

 

Korrelationsmatris. 

 
Tabell 13. Korrelationsmatris för studiens alternativa urval med samtliga variabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revision AnställdaNettoomsättningTotala tillgångarAntal styrelseledamöterAntal utgivna aktierSoliditet Avkastning på totalt kapitalKassalikviditetRäntetäckningsgradLångfristiga skulder till kreditinstitutSkuldränta

Revision  1.0000

Anställda -0.0162  1.0000

Nettoomsättning (naturliga logaritmen)  0.0630  0.5144  1.0000

Totala tillgångar (naturliga logaritmen)  0.0461  0.2393  0.4772  1.0000

Antal styrelseledamöter  0.0870  0.0213  0.0089 -0.0041  1.0000

Utgivna aktier (naturliga logaritmen)  0.0894 -0.0463 -0.0333  0.0366  0.0221  1.0000

Soliditet -0.0110 -0.1801 -0.1259  0.0052 -0.0298  0.0171  1.0000

Avkastning på totalt kapital -0.0328  0.1067  0.2780  0.3017 -0.0102 -0.0583  0.2193  1.0000

Kassalikviditet -0.0091 -0.1622 -0.2292  0.1599 -0.0293  0.0223  0.2227 -0.0068 1.0000

Räntetäckningsgrad  0.0017  0.1223  0.1801  0.1759 -0.0051 -0.0251  0.0569  0.2560 -0.0201  1.0000

Långfristiga skulder till kreditinstitut  0.0246  0.0534  0.0843  0.2228  0.0393  0.0124 -0.1804 -0.0191 -0.0503 -0.0331  1.0000

Skuldränta -0.0041  0.0209  0.0006  0.0698 -0.0145  0.0197 -0.0359 -0.0204  0.0317 -0.0264  0.0855  1.0000
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Logistisk regressions modell 

 
Tabell 14. Logistisk regression alternativt urval med beroende variabel revision. (30796 företag). 

Revision Koefficienter  Z-värde Sign 

Anställda   0.0057  0.21 - 

Nettoomsättning (naturliga logaritmen)  0.0680  3.13 *** 

Totala tillgångar (naturliga logaritmen)  0.3100  12.12 *** 

Styrelseledamöter  0.4018  12.83 *** 

Utgivna aktier (naturliga logaritmen)  0.1627  10.47 *** 

Soliditet  -0.0035 -6.76 *** 

Avkastning på totalt kapital  -0.0019 -2.75 *** 

Kassalikviditet  -0.0001 -3.96 *** 

Räntetäckningsgrad   0.0057  1.66 ** 

Långfristiga skulder till kreditinstitut -0.0001 -0.59 - 

Skuldränta -0.0001  0.00 - 

Förklaringsgrad (Pseudo r2)  6.98 %  
                                                                            

*statistiskt signifikant på 10% nivån                   
**statistiskt signifikant på 5% nivån                                                                                
***statistiskt signifikant på 1% nivån 

 
 
 
 
 


