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med hjälp och kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
 Anna-Sara Lööf  Sofia Lorentzon 
  



 

 

 

 

Sammanfattning 
 
Titel: Hur agerar aktiebolag, i dagsläget, inför ett möjligt val av frivillig revision? 
 
Ämne/kurs: Företagsekonomi 61-90, inriktning externredovisning 
 
Författare: Sofia Lorentzon & Anna-Sara Lööf 
 
Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin. 
 
Nyckelord: revisionspliktens avskaffande, ekonomiförändring, relationsförändring 
 
Bakgrund: I Mars 2010 beslutade regeringen om tre gränser, var ett företag måste 
uppfylla minst två för att få lov till att avskaffa sin revisor. Lagförslaget som än så 
länge ligger som en proposition säger att från och med den 1 november 2010 ska 
företagen få välja om de vill ha avskaffa sin revisor eller inte.  
 
Syfte: Vårt syfte är att förklara hur aktiebolagen agerar i dagsläget, inför ett möjligt 
val till frivillig revision. 

 
Empirisk metod: För att undersöka hur företagen agerar i dagsläget inför valet om 
frivillig revision har vi utfört en enkätundersökning.  
 
Slutsatser: Genom vår undersökning har vi kommit fram till att ju mer företag agerar 
mot att satsa på relationsförändring desto mer tenderar de att slopa sin revisor. De 
variabler som påverkar företagens relationsförändring är; storlek, bransch, 
kassalikviditet, lönsamhet, ägare och omgivningens åsikter. 

 

  



 

 

 

 

Abstract 

Title: How do stock companies operate when they are faced with a possible choice of 

a voluntary audit? 

 

Class: Business financial accounting, 61-90hp 

 

Authors: Sofia Lorentzon& Anna-Sara Lööf 

 

Supervisor: Sven-Olof Yrjö collin 

 

Keywords: Voluntary audit, financial control, relationship-investment 

 

Background: In March 2010 the Swedish Government presented a new bill. The 

draft of the bill reads that from 1st November of 2010, the companies get to choose 

whether they want to abolish their accountant or not. To be able to make this choice 

the companies must meet at least two of three borders of the bill to get permission to 

remove its auditor. 

 

Objective: Our purpose is to explain how stock companies operate while facing a 

possible choice to a voluntary audit. 

 

Empirical method: To investigate how companies operate in the current situation for 

the choice of a voluntary audit, we executed an online survey.  

 

Conclusion: Through our research we found that companies that tend to work on 

their relationship-investment are more likely to remove their auditor. The variables 

that affect the relationship-investment are: size, sector, cash liquidity, profitability, 

owners and other people's views. 
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Kapitel 1: Inledning 
 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till vår undersökning, med en problemdiskussion, 

frågeställning och syfte. Uppsatsens disposition avslutar kapitlet.  

 

1.1 Problembakgrund 

I januari 1983 blev revisionsplikt för alla Sveriges aktiebolag lagstadgat. Detta i syfte att 

motverka fusk i redovisningen samt för att hjälpa företagen att ge en rättvisande bild av sin 

verksamhet (Statens offentliga utredningar, SOU 2008:32). Enligt den europeiska unionen 

(EU) så har alla bolag revisionsplikt, men det finns möjligheter nationellt att undanta de 

mindre bolagen. I dagsläget har alla länder inom EU, förutom Sverige och Malta, utnyttjat 

denna möjlighet (SOU 2008:32).  

 

Frågan angående avskaffandet av revisionsplikten var något Svenskt näringsliv intresserade 

sig för, vilket medförde att de begärde regeringen att undersöka djupare i ämnet (Burén och 

Nyqvist, 2005). Resultatet av utredningen blev SOU 2008:32. I SOU 2008:32 står det att om 

företag uppfyller minst två av följande krav kan de välja att avskaffa revisionsplikten. 

 

En balansomslutning under 41,5 miljoner kronor 

En nettoomsättning under 83 miljoner kronor 

Färre än 50 stycken anställda. 

 

Vid fastställandet av propositionen i mars 2010, skedde viss justering av det ursprungliga 

lagförslaget. Regeringens proposition 2009/2010:204 lyder enligt följande: Att förslagsvis 

från och med den 1 november 2010 kan företagen få möjlighet till frivillig revision, om minst 

två av följande tre krav uppfylls: 

 

Högst 3 anställda 

Högst 3 miljoner kronor i årsomsättning  

Max 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. 

 

Förslaget är framtaget bland annat för att det i Sverige ska ske en anpassning till rådande EU 

direktiv (Vikström & Wahlin, 2008). Enligt regeringen bedöms runt 250 000 aktiebolag 

uppfylla kraven för att kunna avskaffa sin revisor (Regeringskansliet, 2010).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Inför avskaffandet av revisionsplikten är det många parter som påverkas, dels revisorer och 

intressenter men framförallt de företag som får möjlighet till att avskaffa sin revisor till vad 

denne gör i dagsläget. Mycket av det material som är skrivet om revisionspliktens 

avskaffande i dagsläget behandlar endast revisionsbyråerna och kreditinstitutens synsätt, 

exempelvis studier av Ahlberg&Lazarevska (2009) och Johansson, Kirdis&Langroodi (2008). 

Därför vill vi nu belysa vad företagen gör idag i både planerandet och agerandet inför denna 

förändring. I studiens nuläge finns det inte några bolag som kunnat nyttja denna nya lag, 
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vilket gör ämnet intressant att undersöka. Från och med hösten 2010 kommer första möjlighet 

ges till att agera i frågan. Lagförslaget innebär att förtagen har ett val att välja bort revisionen, 

för många små företag tror vi detta innebär att det blir ett val av att avskaffa alla tjänster som 

revisorn utför för företaget. I dagens läge tror vi att det är vanligt att revisorer utför flera 

tjänster för de mindre företagen. Det handlar alltså inte bara om att revidera balans- och 

resultaträkning. Tjänster som att upprätta en årsredovisning, hjälpa till med skattefrågor och 

rådgivning i diverse bokföringsfrågor ser vi är vanligt att revisorer ger en hjälpande hand till 

för företagen. Problematiken med ett frivilligt val av revision blir därmed inte bara att välja 

bort revisionen, utan istället att företagen väljer bort hela paketet som levereras av revisorn. 

Det vill säga antingen väjer företagen att ha kvar revisorn till vad denne gör i dagsläget, eller 

så tar företagen beslutet att välja bort alla tjänster som revisorn utför.  

 

I vår studie får vi i nuläget möjlighet att se hur företag agerar samt om bolagen 

överhuvudtaget planerar att agera i dagsläget eller om de väntar med att vidta åtgärder tills de 

sett hur andra bolag valt att göra. Om företagen väljer ett agerande som resulterar i att välja 

bort revisorn till vad han eller hon gör i dagsläget kan detta medföra olika konsekvenser. 

Statens offentliga utredning (2008:32) hävdar att de svenska bolagen blir mer 

konkurrenskraftiga till andra länder där företag har lägre revisionskostnader. Då kostnaden för 

revisorn försvinner kan det istället tänkas ge utrymme för att investera i ett nytt 

ekonomisystem, och på så sätt förändra hur det ekonomiska arbetet sköts. Kostanden av det 

paketet de små företagen i dagsläget lägger på revisorns tjänster kan tänkas uppgå till 

åtminstone omkring 10 000kr per år. Ett nytt ekonomisystem behöver kanske inte uppgå till 

mer än ca 5 000kr i engångskostnad och därtill ca 1500kr/år i serviceavtal. Detta medför att på 

sikt får bolagen en betydligt minskade kostnad. En annan konsekvens som kan tänkas vara till 

fördel för företagen är att de får mer tid till företagets egna uppsatta mål. 

 

”Vi vet att många företagare av tidsskäl åsidosätter det egna företagets långsiktiga planering” 

(Börsvik, Balans, s.6) 

 

Tobias Svanström (2006) har studerat företagens åsikter kring avskaffandet av 

revisionsplikten. I denna studie framgick det att företagen ser nytta i att bli reviderade, detta 

eftersom de kan upptäcka och åtgärda ekonomiska problem i ett tidigt skede. Revisionen är 

också en viktig händelse för den interna styrningen och kontrollen (Svanström, 2006). I 

samband med möjligheten till frivillig revision kommer det att krävas att de själva måste 

upptäcka felen så tidigt som möjligt samt bevaka den interna kontrollen, eller att de behöver 

köpa in en tjänst som gör detta åt dem. Enligt Bjergert och Dahlberg (SOU 2008:32) medför 

en slopad revisionsplikt troligen både medvetna och omedvetna fel i redovisningen, vilket 

leder till fel i deklarationen. För att kunna motverka fel som dessa kan det tänkas att företaget 

fokuserar på sin relation till revisorn. Relationen kan komma att bli viktig vid ett val av 

frivillig revision då företag kan tänkas behöva revisorn till andra tjänster. Exempelvis, som 

ovan, vid deklarationsfrågor. I dagsläget tror vi att relationsförhållandet till sin revisor är 

mycket viktigt, men följa den av ett val att avskaffa revisorns ”tjänste-paket” kan då tänkas bli 

att det läggs ännu mer kraft på detta relationsförhållande. 
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1.3 Problemformulering 

Som vi nämnt utgår de flesta uppsatserna i ämnet från revisorernas och intressenternas 

synsätt, vi vill istället studera hur företagen agerar i dagsläget inför möjligheten till frivillig 

revision. För att undersöka det kommer vi att utgå ifrån flera olika faktorer, bland annat; 

företagsstorlek, ägarstruktur, och soliditet. Detta har lett oss fram till följande 

problemformulering: 

 

Hur agerar aktiebolag, i dagsläget, inför ett möjligt val av frivillig revision? 

 

1.4 Syfte 

Vårt syfte är att förklara hur aktiebolagen agerar i dagsläget, inför ett möjligt val av frivillig 

revision. Detta vill vi beskriva genom att vi fokuserar på två olika faktorer som vi tror kan bli 

mycket betydelsefulla i valet om ”revisions-paketet” som företagen snart kommer ställas 

inför. 

 

1.5 Centrala begrepp 

Genomgående i vår uppsats diskuterar vi att företag har ett möjligt val att avskaffa sin revisor. 

Med att avskaffa revisorn menar vi inte bara att välja bort revisionen, utan även de tjänster 

som företagen i dagsläget väljer att tillhandagå från sin revisor. Detta vill säga att vi binder 

ihop revisionen med andra tjänster som revisorn i dagsläget utför för sin kund.  

 

Agera: Med agera menar vi att företagen aktivt gör något inför lagändringen. 

Slopa revisorn: I vår uppsats definierar vi slopa revisorn som att företaget väljer att avskaffa 

revisorn till vad denne gör i dagsläget, vilket betyder att företaget kan tänkas ha kvar revisorn 

men då till tjänster som denne inte har i dagsläget, alltså ge revisorn nya tjänsteuppdrag. 

Behålla revisorn: Kvarhålla revisorn på samma sätt utan några förändringar i hans eller 

hennes uppgifter.  

Ekonomiförändring: Med detta menar vi om det sker några förändringar i hur ekonomiarbetet 

fördelas.  

Relationsförändring: Ändras relationen till revisorn, exempelvis med mer eller mindre 

kontakt.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Samtliga kapitel inleds med en kort genomgång om vad respektive kapitel kommer att 

behandlar för att sedan avslutas med en sammanfattning av vad vi presenterat, samt vad vi 

kommit fram till.   

 

Kapitel 1: Inledning 

I detta kapitel har vi beskrivet bakgrunden till problemet och vilken frågeställning det har 

resulterat i. Vi har även presenterat syftet till varför vi valt att undersöka detta ämne.   
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Kapitel 2: Vetenskaplig metod 

I detta kapitel kommer vi att diskutera varför vi valt att använda oss av den deduktiva 

ansatsen samt varför vi valt att göra en kvantitativ metod. Här presenterar vi också att vi har 

valt att utforma en modell för att på så sätt hitta svar till vår frågeställning.   

 

Kapitel 3: Teori 

Kapitlet inleds med att vi beskriver vår modell som är skapad för att kategorisera våra 

oberoende variabler. Efter denna modell följer vår huvudsakliga modell som är utvecklad 

efter uppsatsens syfte. Med de oberoende och beroende variabler samt en genomgång av 

dessa. Utifrån varje oberoende variabel har vi sedan skapat våra hypoteser.  

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

I den empiriska metoden tar vi upp på vilket sätt vi gjort vårt urval samt hur vi har samlat in 

vår data. Vidare följer vår operationalisering i vilken vi har beskrivet våra enkätfrågor.  

 

Kapitel 5: Analys av enkätstudie 

Kapitel inleds med en beskrivande analys, och fortsätter sedan med en statistisk analys av 

datan samt hypoteserna.  

 

Kapitel 6: Slutsatser 

Detta kapitel behandlar sammankopplingen mellan teori och analys. Vi presenterar våra 

slutsatser med tillhörande reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

 

1.7 Kapitelsammanfattning 

I detta kapitel har vi beskrivit bakgrund och diskussion till vår problemformulering. Vi har 

även presenterat uppsatsens syfte och disposition.  
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Kapitel 2: Uppsatsens metod 
 
I detta kapitel argumenterar vi för vilken ansats vi valt att använda oss av samt varför vi gör 

en studie med ett kvantitativt metodval.   

 

2.1 Vetenskaplig metod 

Syftet med vår undersökning är att vi vill förklara vilka faktorer som i dagsläget spelar in i en 

småföretagares agerande till ett frivilligt val av revision. För att få en bild över hur företagare 

agerar har vi utformat en modell kring två beroende faktorer som kan tänkas ha betydelse i 

beslutsfattandet att behålla sin revisor eller inte. 

 

För att hitta svar på vår problemställning kommer vi att använda oss av en kvantitativ metod. 

Genom en kvantitativ metodundersökning studeras ofta siffermässiga begrepp, till skillnad 

från en kvalitativ, där det ofta är ord som analyseras (Jacobsen 2002 och Eliasson 2006). Vi 

kommer att samla in ett relativt stort datamaterial för att kunna jämföra variabler och se vilka 

som påverkar företagens agerande. När man vill analysera flera enheter samtidigt så lämpar 

sig den kvantitativa ansatsen (ibid.). Jacobsen (2002) menar på att en stor fördel med ett 

kvantitativt tillvägagångssätt är att det har hög extern giltighet, detta eftersom det ger 

möjlighet att generalisera data. Att vi vill kunna generalisera beror på att den nya lagen berör 

så pass många företag. Då datan är generaliserbar betyder det att det som vi finner hos många 

enheter kan med stor säkerhet överföras till andra (Jacobsen, 2002). Vi antar att flera företag 

kommer att nyttja lagen om frivillig revision, dock är vi osäkra på i vilken utsträckning detta 

kommer att ske. Därmed är vårt mål att generalisera vårt stickprov av företag till stor 

population, som Jacobsen (2002) menar från få till många enheter.   

 

Valmöjligheten till en kvantitativ metod, är en kvalitativ, i vilken fokus ligger på att analysera 

i detaljnivå om just den specifika respondentens svar. Enligt flertalet författare så som, 

Jacobsen (2002), Andersen och Gamdrup (1994) och Eliasson (2006) så används framförallt 

denna metod när man vill ha en djupare förståelse för ämnet. Närmare bestämt när man vill 

studera något in i minsta detalj, vilket oftast används vid undersökningar som analyserar få 

enheter. Författarna menar även på att kvalitativa metoder är kanske till störst fördel för att 

det är ett flexibelt tillvägagångssätt. Flexibelt i den mening att det kan anpassas till situationer 

exempelvis hinder och möjligheter som uppkommer vid studier, men även flexibelt då det är 

lätt att kombinera metoden med andra metodval. Utifrån vår problemställning ser vi ingen 

nytta i fördelar med flexibilitet eftersom vi istället fokusera på en större massa, alltså flera 

enheter, och utifrån denna kunna göra generaliseringar. Det vill säga, hur den större massan 

ställer sig till förändringen och därmed inte det enskilda bolagets inställning. 

 

Kvantitativa metodval måste oftast vara deduktiva, alltså att forskarna i förväg kategoriserat 

och bestämt frågorna till sin studie (Jacobsen 2002). Baseras en studie utifrån teori som sedan 

går över i empiri så använder man sig av en deduktiv ansats (ibid.). Med fokus på vårt syfte 

passar den deduktiva ansatsen bäst in, detta eftersom vi som forskare har kontroll över vad 

som undersöks samt möjligheten till att se och förklara sambanden mellan variablerna 

(Saunders, Lewis, Thornhill, 2003 och Andersen & Gamdrup 1994).Vi har valt att utforma en 

egen modell och utifrån denna hitta svar på vår frågeställning. Vid utformningen av vår 
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modell har vi kategoriserat våra faktorer i olika huvudgrupper och sedan skapat 

underkategorier utifrån dessa, vilket är ett exempel på ett deduktivt tillvägagångssätt enligt 

Jacobsen (2002). Genom att utarbeta en egen modell får vi möjligheten att studera just det vi 

vill. En annan anledning till detta val är att existerande forskning i dagsläget är relativt 

begränsad inom detta ämne. Utifrån vår modell kommer vi att utforma en referensram med 

hjälp av tidigare teorier. Fördelar med detta sätt är att vi som forskare kan bygga upp en bild 

av hur världen ser ut, genom att använda oss av tidigare forskning, och sedan testa om denna 

bild är verklighet. Användningen av en deduktiv ansats gör att vi får en ökad förståelse till vår 

problemformulering, vilken med jämförelse till tidigare forskning ger ökad trovärdighet. En 

svaghet med en deduktiv ansats är att forskaren på förhand har bestämt vad som är väsentligt 

att undersöka, vilket kan medföra att forskaren missar relevant data och därmed drar fel 

slutsatser (Jacobsen, 2002). För att förebygga detta kommer vi att utföra en pilotstudie för att 

skapa en uppfattning om giltigheten för våra enkätfrågor (ibid.). Både Andersen & Gamdrup 

(1994) och Jacobsen (2002) menar på att till skillnad från den deduktiva ansatsen så finns den 

induktiva, vid vilken forskaren har ett öppet sinne till all information som finns. I vår 

undersökning är detta inte möjligt då vi vill utifrån en modell som förklaras hur företag agerar 

idag.  

 

Dock kritiseras det öppna tankesättet eftersom människan inte har förmåga att samla in all 

relevant information som existerar, då människan har under uppväxten lärt sig att urskilja 

relevant data från icke relevant (Jacobsen, 2002).  

2.2 Kategorisering & oberoende variabler 

För att undersöka hur företag i dagsläget agerar gentemot ett frivilligt val av revision, har vi 

utvecklat en modell där vi valt att titta på olika faktorer som kan tänkas påverka företagens 

beslut. Vårt teorikapitel utgår från modellen nedan, vid vilken vi kommer att härleda i 

följande kapitel. Vi har valt att kategorisera det vi vill undersöka i fyra delar. Våra fyra delar 

består av; ”Primär information”, ”Finansiell information”, ”Intern information” och ”Extern 

information”. Dessa inriktningar av information valdes eftersom vi vill granska företaget ur 

olika perspektiv, och dessa fyra ger en överskådlig bild av företaget.  

 

De faktorer som vi har funnit teoretiskt relevanta inom varje del är följande; inom Primär 

information har vi valt att studera storleken, branschen och företagets ålder. Inom Finansiell 

information ska vi undersöka faktorerna: soliditet & kassalikviditet och lönsamhet. I kategorin 

Intern information kommer vi att granska ägare och ägarstruktur. Inom den Externa 

informationen ska vi studera omgivningens åsikter. Dessa indelningar visas nedan i 

överskådlig bild. Dessa oberoende faktorer har arbetats fram för att få en så omfattande bild 

av företaget som möjligt. 
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Figur 3.1 Kategorisering och oberoende variabler. 

 

2.3 Vad påverkar företagets val? 

De oberoende variablerna predicerar företagens förväntningar, om dessa påverkar huruvida de 

förändrar ekonomiförändringen på företaget eller ändrar relationen med revisorn. Detta i sin 

tur leder till att de antingen slopar eller behåller sin revisor. Detta ger oss en tvåstegsmodell, 

där vi i första hand vill studera två beroende faktorer; relationsförändring och 

ekonomiförändring, påverkar företagens val om frivillig revision. Vi vill i nästa steg 

undersöka vilka oberoende faktorer som påverkar dessa två beroende, vilket i sin tur påverkar 

företagens agerande kring beslutet om att behålla eller slopa revisorn till det denne gör idag.  

2.4 Val av teorier 

Forskningen kring frivillig revision är i dagsläget dessvärre relativt begränsad, detta eftersom 

det är ett så pass nytt ämne. Vi har utifrån detta startläge studerar flertalet artiklar från 

tidskriften Balans samt tagit del av en avhandling gjord av Tobias Svanström (2006). Vi har 

även funnit att agentteorin och institutionella teorin haft betydande relevans vid vår studie. 

Trots att dessa båda teorier är mycket omfattande anser vi att de har betydelse för vår studie. 

Agentteorin då fokus bland annat ligger på en tredje part, i vårt fall revisorn, och 

institutionella teorin där fokus bygger på att företag låter sig påverkas av sin omgivning, 

vilket i vår studie är relevant för att se om den nya lagen har en sådan påtryckning på 

företagen. 

 

Detta har lett oss fram till att vi valt att skapa en egen modell, och utifrån denna utformat våra 

hypoteser. Dessa kommer vi sedan att testa empiriskt för att kunna få svar på var 

frågeställning. 

 

2.4.1 Begränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att studera hur två stycken beroende variabler påverkas av ett 

antal oberoende faktorer. Dessa faktorer är sådana som vi tror kan påverka företagens 
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agerande. Faktorerna vi valt att testa baseras bland annat på vad som belyses mest utifrån 

tidigare forskning, men framförallt utifrån vad vi ansåg intressant att undersöka. 

2.5 Databaser och sökord 

För att kunna underbygga våra hypoteser har vi studerat både artiklar, uppsatser och annat 

publicerat material. Detta material har vi funnit genom att använda oss utav databaserna; ABI 

Inform, Jstore, Googlescholar samt Science direct. För att kunna nyttja artiklar som 

Högskolan i Halmstad inte tillhandahöll valde vi även att undersöka Lunds universitets 

databas Elin. Återkommande sökord som vi har använt oss av är; revisionsplikt, small 

business and accounting, accountingchoices, auditor choice och financial decision making. 

2.6 Kapitelsammanfattning 

Uppsatsen kommer att studeras utifrån den deduktiva ansatsen, då teorin är grunden i 

undersökningen. Med en deduktiv ansats har vi kontroll över vad som undersöks och kan 

förklara samband där emellan. Vi kommer att använda oss av en kvantitativ metod, detta 

eftersom vi vill kunna förklara vad som påverkar företagens agerande.  
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Kapitel 3: Teori 
 
I detta kapitel presenterar vi relevant teori som är skapad utifrån vår modell. Vi presenterar 

modellen tillsammans med de oberoende och beroende variabler som uppsatsen kommer att 

behandla.  

 

3.1 Revision 

”Revision är att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och 

uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.”(FAR förlag, 2006, s. 19). 

 

Revision är alltså något som genomförs på grund av efterfrågad kontroll. Ägarnas ansvar är 

begränsat vilket gör att de begär att företagets ställning och resultat redovisas på rätt sätt 

(FAR förlag, 2006). För att kvalitetssäkra den information som styrelsen och VD:n lämnat 

tillsätts en revisor (ibid.). Revisorn granskar företags finansiella rapporter för att sedan lämna 

en revisionsberättelse. ”Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn ska 

lämna en revisionsberättelse” (FAR SRS, 2008, s. 364). Revisionsberättelsen ska ge en 

överblick över företaget, det vill säga att den ska granska årsredovisningen, bokföringen och 

företagets förvaltning (ibid.). 

 

Vad revision innebär i praktiken kan ses från olika synvinklar. Enligt Carrington, 2009, så 

finns det tre teoretiska begrepp som belyser revisorns roll; försäkran, förbättring och 

försäkring. Försäkran har utgångspunkt i det vanligaste sättet att se på revisorn; som en tredje 

part (ibid). Där revisorn lämnar en försäkran till ägaren om att företagsledningens uttalanden 

(ibid). Att se revision som förbättring manar Carrington är att ge revisorn rollen som 

informationsmedlare. Denna medlare blir då en roll mellan företagen och dess intressenter, 

där målen är att redovisningen ska förbättras (ibid). Dessa två begrepp, försäkran och 

förbättring är ganska snarlika i Carringtons perspektiv. Försäkring, däremot skiljer sig ifrån de 

två första synsätten. 

 

”Här ses nämligen värdet av revision som den möjlighet revisorn ger en aktieägare eller 

annan intressent att få tillbaka delar av de pengar hon eller han förlorat på att företaget 

redovisning varit felaktig” (Carrington, Balans, s.37). 

 

Vid tillämpandet av dessa teorier på dagens debatt om revisionspliktens avskaffande så är det 

många av argumenten hos motståndarna till avskaffandet, som stämmer överens med synsättet 

revision som förbättring (Carrington, Balans, 2009). Förespråkarna för ett avskaffande av 

revisionsplikt säger istället att vid ett avskaffande kommer man komma närmre den 

ursprungliga revisionsrollen, den så kallade försäkran, som förklaras i agentteorin (ibid). 

 

3.2 Agentteorin 

Enligt Falkman och Hedlin (2000) så förklaras förhållandet mellan olika aktörer och deras 

preferenser av Agentteorin. Agentteorin är i vissa fall en huvudförklaring när man ska 

förklara chefers val av redovisningsmetoder (Deegan&Unerman, 2006 ). Teorin kan 

exempelvis beskriva separationen mellan företagets ledning och dess ägare 
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(Deegan&Unerman, 2006 och Saam, 2007). Det finns flera olika begrepp som agenten och 

principalen kan anta, förenklat kan man ange dem som en uppdragsgivare och en 

uppdragstagare (Rapp & Thorstenson, 1994), eller som ovan var Deegan och Unerman (2006) 

anger begreppen som ledning och ägare. Saam (2007) menar på att fokus i agentteorin ligger 

på agenten och principalens relation. En principal anlitar en agent till att utföra någon form av 

tjänst (Deegan&Unerman, 2006). Detta är något Rapp och Thorstenson (1994) benämner som 

en uppdragsrelation, ”… då den ena parten, uppdragstagaren, agerar på ett uppdrag av eller 

som representant för den andra parten, uppdragsgivaren, vad avser beslut och verkställighet 

inom ett överenskommet verksamhetsområde.” (Rapp och Thorstensson, 1994, s. 29) 

 

Agentteorin kan tillämpas på många olika ekonomiska relationer som har sin grund i någon 

form av överenskommelse mellan två eller flera parter (Rapp & Thorstenson, 1994). För att 

upprätthålla denna relation uppstår en bonuskostnad. Eisenhardt (1989), menar på att 

avvägningen mellan kostnader för att mäta beteende och kostnader för att mäta resultat, är 

hjärtat inom agentteorin. Saam (2007) anser att det finns en obalans mellan agenten och 

principalen, agenten har mer information än principalen, vilket kallas för asymmetrisk 

information. Det finns en osäkerhet mellan dem, som i många fall förklaras av att 

informationen mellan dem inte är regelbunden (Deegan&Unerman, 2006). Eisenhardt (1989), 

förklarar att agentteorin handlar om att lösa två problem som kan uppstå i agentrelationer. 

Författaren menar på att problemen det rör sig om är; målkonflikt och riskhantering. 

Problemet som uppstår vid målkonflikt är att principalen inte kan försäkra sig om att agenten 

har utfört sitt arbete på rätt sätt (Eisenhardt, 1989). Vid riskhantering handlar det om att 

agenten och principalen kan vilja ta olika åtgärder på grund av att de har olika preferenser när 

det gäller riskhantering (ibid.). Eftersom de har olika målsättningar uppstår det för principalen 

en kontrollkostnad eftersom han/hon vill kontrollera att agenten agerar på det sätt principalen 

önskar. Deegan och Unerman (2006) belyser också detta genom att säga att inom agentteorin 

antas det att både agenten och principalen är nyttomaximerande individer, vilket leder till att 

det finnas anledning för principalen att tro att agenten inte alltid handlar efter företagets bästa. 

Ett exempel på en målkonflikt som kan uppstå är att principalen vill att avkastningen ska 

maximeras medan agenten istället vill maximera sin inkomst (Saam, 2007). 

Deegan&Unerman (2006) säger vidare att incitaments problem är kärnan inom agentteorin. 

För att undvika problem som dessa kan man anlita en oberoende revisor. Det vill säga för att 

övervaka att agenten sköter sitt uppdrag hyr principalen in revisorn, en tredje part, för att 

kontrollera att allt gått rätt till (Saam, 2007). 

 

För att studera hur företag i dagsläget agerar kring denna tredje part har vi nedan utformat en 

modell, där vi undersöker agerandet genom två olika förändringar i företagen. 
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3.3 Modellens första steg 
Modellens första steg behandlar huruvida de två variablerna; ekonomiförändring och 

relationsförändring påverkar företagens val kring frivillig revision, det vill säga att behålla 

eller slopa revisorn till det denna gör för företaget i dagsläget. Detta illustrerar vi i modellen 

nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Modellens första steg 

 
 

3.3.1 Ekonomiförändring 

Ett företag, som väljer att avskaffa revisorn till det denne gör idag, kan i dagsläget tänkas 

strukturera om på sin ekonomiavdelning. Revisorns uppgift är att granska företagens 

tillförlitlighet utifrån årsredovisningen. För att företag ska välja bort revisionstjänsten och de 

tjänster därtill som revisorn tillhandahåller i dagsläget, kan de tänkas göra flera förändringar. 

En sådan förändring kan vara omstrukturering i ekonomiförändringen. Företagen kan 

exempelvis välja att inskaffa ett nyare/mer avancerat ekonomisystem, det vill säga som ett 

substitut för revisorn. Burns och Skapens (2000) förklarar att det finns formell och informell 

förändring av företags redovisningssystem, den formella förändringen sker med en större 

medvetenhet än den informella. Genom att inskaffa ett nytt ekonomisystem görs det en 

formell förändring då den sker med medvetenhet. En sådan ändring är mindre komplex än att 

försöka ändra de anställdas tankesätt kring något som den informella förändringen innebär 

(ibid.). 

 

Ett annat exempel som företagen kan tänkas välja är att införa fler interna kontroller för att 

motverka de fel som kanske annars revisorn upptäcker. Att förbättra de interna kontrollerna 

innebär att företaget inför fler rutiner kring hur företagets resurser används samt att det sker 

på det sätt som ledningen önskar och att redovisningen blir korrekt (Föreningen auktoriserade 

revisorer FAR). 

 

En förändring av de existerande rutinerna gällande hur redovisningsuppgifterna hanteras är ett 

exempel på informell förändring, detta då det är tankesättet som förändras och inte ny teknik 

som införs (Burns och Skapens, 2000). Vidare kan de även tänkas tillsätta en person som 

enbart eller i huvudsak koncentrerar sig på att upprätthålla ett arbete likt det revisorn tidigare 

gjort. 

 

Hypotes A:Ekonomiförändringar är positivt korrelerat mot att slopa revisorn. 

 
3.3.2 Relationsförändring 

Enligt Ruter och Wetzels (1999) så är relationen mellan revisor och klient en mycket viktig 

faktor. Författarna förklarar att relationer mellan affärspartners inte bara är något som 

existerar eller uppstår, utan de utvecklas i en process över tiden. Processen kan förklaras av 

fem olika faser, där varje fas innebär en betydande övergång i hur parterna uppfattar varandra 

(ibid.).  

Företagets agerande idag: 

Ekonomiförändring 

Relationsförändring 
 

Behålla 

Slopa 
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Den första fasen i relationsprocessen kallas medvetenhet, vilket innebär ett erkännande av 

utbyte partnerna kan ge varandra (ibid.). Följt av medvetenhet är utforskning, denna fas 

handlar om att lära känna varandra (ibid.). Den tredje fasen kallas expansion, vilken handlar 

om ett fortsatt tilltagande av fördelar som uppstår vid utbytet sinsemellan, och även ett 

ökande av ömsesidigt beroende (ibid.). Författarna fortsätter med att förklara den fjärde fasen 

som handlar om att ifall relationen utvecklas så bildas åtagande mellan de två affärspartnerna. 

Åtagande i denna mening menas att det bildas ett outtalat och ett tydligt löfte om fortsatt 

utbyte mellan partnerna (ibid.). Den sista fasen i relationsutvecklingsprocessen är upplösning, 

denna fas inleds med ett själsligt tillstånd där partnerna var för sig utvärderar sitt missnöje 

med den andra partnern (ibid.). Detta leder i sin tur förhållandet in i en interaktiv fas, där 

parterna överlägger om det negativa med relationen överväger det positiva eller inte, vilket 

resulterar i en upplösning som presenteras offentligt (ibid.).  

 

Relationer är därmed en mycket stark och viktigt knytpunkt affärspartners sinsemellan. Vi 

kan tänka oss att om ett företag beslutar att avskaffa sin revisor, så kommer de välja att öka 

kommunikationen, detta för att i framtiden lätt kunna be om hjälp och därmed bibehålla en 

bra relation. För att hålla kvar en god relation är det viktigt att ha en konstant kontakt i alla 

lägen. Ett argument till att relationsförändringen är betydande är att företag kan tänkas behålla 

sin revisor i syfte till rådgivning även ifall de väljer att avstå från det arbete han/hon gör idag.  

 

Hypotes B: Relationsförändringar är positivt korrelerat mot att slopa revisorn. 
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3.4 Modellens andra steg 

Med det andra steget i modellen vill vi studera vilka oberoende faktorer som påverkar 

företagets agerande, alltså val kring ekonomiförändring och relationsförändring. Som tidigare 

nämnt så påverkar företagens agerande valet av frivillig revision. Detta medför att vi vill 

undersöka om de oberoende faktorerna påverkar företagens val kring frivillig revision. 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 3.3 Modellens andra steg 
 
3.4.1 Institutionell teori och omgivningens åsikter 

SwecoEurofutures är ett konsultföretag, som 2008 fick i uppdrag av FAR SRS att ta fram en 

undersökning som behandlade kreditinstitutens åsikter om avskaffandet av revisor(Hallin, 

Sandén och Strenger, 2008). I denna undersökning har det framkommit att företag som har en 

reviderad årsredovisning har ett större förtroende från bankerna och då lättare till att få lån 

(Hallin, Sandén och Strenger, 2008). Det har även framkommit att revisionen har betydelse 

för företagets kreditvärdighet (ibid.). Revision kan även ha betydelse för många av företagets 

andra intressenter. För att se vilka som kan tänkas påverkas av hur företaget väljer att göra i 

frågan till att slopa eller behålla revisorn passar institutionell teori och intressentmodellen.  

Grundtanken i den ny-institutionella teorin är att organisationer formar sig så att de blir mer 

lika varandra, detta eftersom de till största del strävar efter att uppnå samma mål (Zetterquist, 

2009). Organisationer som avviker för mycket mot andra organisationers struktur riskerar att 

bli tagna som nonchalanta och icke-legitima, exempelvis ett företag som saknar vedertaget 

redovisningssystem kommer drabbas av motgångar huruvida de uppfattas som legitima av 

omgivningen eller ej (ibid.). Den institutionella teorin är relevant vid förändringar inom 

företag då den visar hur påtryckningar och förväntningar från andra företag och organisationer 

kan tänkas påverkahur besluten kring en förändring tas samt hur företaget gör för att 

upprätthålla sin legitimitet (Deegan&Unnerman, 2006). 
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Intressent modellen visar att det finns många utomstående som kan tänkas påverka hur 

företaget agerar samt är beroende av företaget (Johansson, Johansson, Marton och Pautsch, 

2009). 

 

Figur 3.4 Intressentmodellen egen utformning efter Johansson et al., (2009). 

 

Respektive intressent påverka företaget på olika sätt. I de flesta fallen planerar personalen att 

ha en långvarig förbindelse med företaget vilket gör att det ur deras synvinkel är viktigt att 

kunna se en verklig och överensstämmande bild av företagets ekonomiska ställning (ibid.). 

Det kan därför tänkas att beroende på hur mycket personal företaget har, blir det olika beslut i 

frågan kring att behålla sin revisor till vad denne gör idag eller ej. Ur personalens synvinkel är 

en rättvisande redovisning viktigt dels för att se rimlig lönenivå men även för att se om 

företaget har någon potential (Johansson et al., 2009). Enligt SOU 2008:32 kan en bra 

ekonomisk rapport bidra till att personalens engagemang till företaget ökas. Nästa intressent 

är ägaren, Johansson et al., (2009) förklarar ägarna som de som tar den största risken i 

företaget. Därför är det även för dem som det kan vara viktigast att revision och redovisning 

stämmer (Johansson et al., 2009 och SOU 2008:32). Det är utifrån dessa finansiella rapporter 

som ett flertal beslut tas, så som aktieutdelning och vinstdisposition (ibid.). Då riksdagen 

beslutat att endast små företag ska få möjlighet till frivillig revision, kan det tänkas att det är i 

ytterst få fall som ägare och VD är åtskilda och två olika personer. Trots detta kan det tänkas 

att det finns betydelse för ägarna att se om årsredovisningen, som han eller hon skriver under, 

ger en rättvisande och överensstämmande bild av företaget.  

 

En av de kanske viktigaste intressenterna i detta avseende är Skatteverket, detta eftersom de 

ansvarar för företagets skatter och avgifter, det vill säga det är deras uppgift att fastslå 

bolagets slutliga skatt (SOU 2008:32). Försvinner revisorn är det då viktigt att hitta åtgärder 

som gör att standarden upprätthålls samt att andelen skattemässiga fel inte ökar (SOU 

2008:32). Skatteverket är den enda av intressenterna som fokuserar på vad som hänt, och 

utifrån det avgör skattenivån (Johansson et al., 2009). För att skatteverket ska klara av att göra 

sitt arbete är det viktigt att ha en bra redovisning och revision ty utan den kan de inte utföra 

sitt arbete (ibid.). I en intervju med Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson gjord av 

Rakel Lennartsson uttalar han sig att denna reform kommer att innebära att skattemässiga 

felen ökar då företagen inte längre har en revisor som håller tillbaka och rättar eventuella fel 

(Lennartsson, Balans, 2010). 
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Även kreditgivarna har intresse i hur bolaget utvecklas. Det är utifrån årsredovisningen som 

kreditgivarna avgör i fall de ska ge lån eller ej, då de bland annat kan se vad företaget gör med 

kapitalet (Johansson et al., 2009). Kreditgivarna vill även få information som visar att bolaget 

har möjlighet att betala räntor och amorteringar (SOU 2008:32). För ett litet företag som inte 

har några borgenärer och därmed inte har ansvar för några andra än sig själva kan det tänkas 

ses som onödigt att anlita en revisor. Svensson (2003) har i sin avhandling tagit fram åsikter 

från kreditgivare hur de ställer sig till kreditgivning till befintliga och nya kunder. Det resultat 

som kom fram var att institutionella kreditgivare i stort sett alltid granskar årsredovisning för 

företaget samt redovisningsinformation så som exempelvis kalkyler (ibid.). Tvärtemot detta är 

de icke institutionella kreditgivarna som i stort sett aldrig granskar kundernas årsredovisning 

och/eller redovisningsinformation (Svensson, 2003). Likt kreditgivarna använder 

leverantörerna årsredovisningen för att se företagets finansiella ställning (Johansson et al., 

2009). Det kan tänkas att om leverantören känner sig osäker på företagets finansiella ställning 

samt huruvida deras betalningsmöjligheter ser ut, så kontrollerar de årsredovisningen. Därför 

är det viktigt att företaget har hög tillförlitlighet på den. Vid fler leverantörer är det fler 

personer som det skall skapas förtroende till, vilket det kan tänkas vara svårt att göra 

personligt vid många utspridda leverantörer. Detta eftersom leverantören som ger kredit vill 

de veta att kunden kan betala tillbaka. 

 

Sista intressenten för denna uppsats är kunderna. Kunder har inget kreditsyfte i att undersöka 

att årsredovisningen och redovisningen utan de vill snarare veta att det är ett stabilt företag 

som det går att bygga ett bra affärssamarbete med (ibid.). Kunderna ha också intresse i 

företaget uppfyller de garantiåtagande som följer med den inköpta produkten.  

 

Sammanfattningsvis så kan det tänkas att företagets omgivning har en stor betydelse för 

huruvida företaget väljer att avskaffa eller behålla sin revisor. Företagen är beroende av 

externa intressenter så som ovan nämnda. Därför kan det vara viktigt att ha i åtanke att det 

kan komma att finnas externt påtryck som kräver att det finns en kvalitetsstämpel på 

årsredovisningen. Det är även viktigt för företaget att omgivningen omfattar de som legitima, 

då det är viktigt för företagets framtid på marknaden. 

 

Hypotes 1: Företagets värdering av omgivningens åsikter är negativt korrelerat mot 

relationsförändring. 

Hypotes 2: Företagets värdering av omgivningens åsikter är negativt korrelerat mot 

ekonomiförändring. 
 
 
3.4.2 Storlek 
 

Enligt en studie gjord av Chow (1982) så förutspås bland andra företagsstorleken att öka 

sannolikheten för att ett företag frivilligt kommer att kontraktera en extern revisor. Watts och 

Zimmerman (1990) menar att det finns en relation mellan ett företags redovisningsval och 

olika variabler inom företag, däribland storleken på företaget. Svanström (2008) menar på att 

för de mindre företagen är revision inget självklart val. Företagsstorlek är en faktor som 

därmed kan tänkas påverka inställningen till huruvida företag kommer att behålla sin revisor 

till det han/hon gör idag eller förändra hans/hennes uppgifter i företaget, det vill säga välja att 

slopa revisorn.  

 

Hypotes 3: Storlek är negativt korrelerat mot relationsförändring. 
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Hypotes 4: Storlek är negativt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 
3.4.3 Bransch 

Bransch är något som beskriver inom vilken verksamhet ett företag befinner sig. De faktorer 

som vi ska studera är; slag av företag, vilken marknad, och antalet kunder och leverantörer.  

Detta val beror på att olika branscher har olika stora behov av att revidera sin verksamhet för 

att få förtroende från utomstående så som kunder, investerare och leverantörer. Chow (1982) 

tar upp att beroende på hur komplex branschen är blir kostnader för revision olika. Vilket kan 

göra det till att det framstår skillnader mellan branscher i frågan kring att behålla eller slopa 

revisorn. Vi kan tänka oss att företag med många kunder eller leverantörer antagligen kommer 

att behålla sin revisor på samma sätt som idag. 

 

Hypotes 5: Kund- och leverantörsstorlek är negativt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 6: Kund- och leverantörsstorlek är negativt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Marknaden inom olika branscher kan skilja sig avsevärt. På liknande sätt som kundstorleken, 

så går det att säga att ju mer diversifierad marknaden är desto viktigare ser företaget det att ha 

en reviderad årsredovisning. Detta påvisar Svanström (2008), då han menar att värdet av 

revision ökar ju mer komplex branschen är. Alltså ju mer diversifierad marknad företagen 

riktar sig till desto mer troligt är det att företagen väljer att behålla revisorn, vilket i sin tur 

leder till att företag inte gör förändringar inom ekonomiförändring och/eller 

relationsförändring.  

 

Hypotes 7: Diversifiering är negativt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 8: Diversifiering är negativt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Att ha en revisor som reviderar företaget kan även tänkas vara viktigt om företaget riktar sig 

till både en internationell- såsom en nationellmarknad jämförelsevis med en lokalmarknad. 

Detta eftersom det då finns fler kunder som företaget behöver visa ett förtroende till. 

 

Hypotes 9: Marknadsandelar är negativt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 10: Marknadsandelar är negativt korrelerat mot ekonomiförändring. 
 

3.4.4 Företagsålder 

Beslutsfattande rörande ekonomiska frågor kan mycket väl vara grundade på hur väletablerat 

eller nystartat ett företag är (Berger &Udell 1998, Gersick, Davis, McCollom Hampton 

&Länsberg 1997). Författarna menar att en faktor som därmed påverkar finansieringen är 

företagets livscykelfas. Svanström (2008) säger att unga företag har ett mer omfattande behov 

av rådgivning från en revisionsbyrå. Det kan tänkas att ett nystartat företag är mer mån om att 

ha revisionen kvar, då de fortfarande bygger upp sitt varumärke på marknaden, jämfört med 

ett företag som har funnits länge och därmed är välkänt bland sina intressenter 

 

Hypotes 11: Företagsålder är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 12: Företagsålder är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 
3.4.5 Soliditet& Kassalikviditet 

Soliditet är ett mått som visar företagets finansiella styrka, det som detta mått visar är 

företagets betalningsförmåga på lång sikt (Johansson, Johansson, Marton och Pautsch, 2009). 

Desto mer tillgångar i förhållande till skulder desto bättre soliditet har företaget.  
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Holmström (2003) beskriver hur ett företag vars soliditet ökar från år till år har en balanserad 

tillväxt samt en långsiktig lönsamhet. I företag där soliditeten ökar från år till år kan det 

tänkas att de väljer att avskaffa sin revisor eftersom de har en stabil kurva. 

 

Hypotes 13: Soliditet är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 14: Soliditet är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Ett företags betalningsförmåga kan även mätas på kort sikt, detta med hjälp av 

kassalikviditeten. Detta är ett mått som visar företagets möjlighet att betala sina kortfristiga 

skulder, ju högre en kassalikviditet är desto starkare är företagets likvida medel. Det kan 

tänkas att företag som har lite sämre kassalikviditet känner större behov av att ha kvar sin 

revisor till vad denne gör idag än de som har en stabil och hög likviditet, då de kan känna 

större osäkerhet kring sin fortlevnad på arbetsmarknaden.   

 

Hypotes 15: Kassalikviditet är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 16: Kassalikviditet är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 
3.4.6 Lönsamhet 

Lönsamhet är något som ger en indikation åt vilket håll ett företag är på väg. Svanström 

(2008) menar att aktieägare i privata företag använder sig av finansiell information, det vill 

säga information från årsredovisningar, vid beslutsfattande rörande investeringar.  

Ett företag med reducerande vinst från år till år kan tolkas som ett tecken på att företaget är på 

väg mot en konkurs eller liknande. Vid låg lönsamhet ena året och en hög nästkommande år 

kan det tolkas som att företaget inte klarar av att hålla en stabil verksamhet. Ett företag som 

har en stabil och god lönsamhet kommer troligtvis inte att behålla sin revisor på samma sätt 

som i dagsläget, detta eftersom de känner och tror att de klarar av att upprätthålla en god 

revision på egen hand. Det kan även tänkas att en stabil lönsamhet skapar ett större förtroende 

till företaget, än förtroendet till ett företag där lönsamheten skiftar från år till år.  

 

Hypotes 17: Lönsamhet är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 18: Lönsamheten är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 
3.4.7 Ägare 

Ett företags planerade agerande inför till ett frivilligt val av revision kan bero på ägarens 

karaktär. De ägarfaktorer som vi kommer att studera är; kön, immigrant och utbildningsnivå. 

Vi vill se om någon av dessa faktorer påverkar ägarens agerande i att avskaffa revisorn. Att vi 

valt just dessa faktorer beror på stereotypa fördomar gentemot ägaren. Likaså skiftar 

förutsättningarna att klara av revisionen själv beroende på vilka egenskaper ägaren innehar. 

Även om det finns en anställd till att sköta ekonomin är det i slutändan ägaren som tar beslutet 

till att behålla eller avskaffa revisorn. Efterfrågan på rådgivning från revisionsbyråer ökar då 

en högre utbildningsnivå saknas hos företagen (Svanström, 2008). Utbildning kan tänkas 

påverka i det läget att, om ägaren i fråga har en akademisk utbildning kan han eller hon känna 

att det går att upprätthålla redovisningen. Svanström (2008) menar på att om personen på 

företaget, som ansvarar för kontakten med revisor, saknar akademisk utbildning kommer 

denne person ha ökat behov av hjälp och kunskap utifrån. ”Behovet av rådgivningsstöd har i 

litteraturen relaterats till en låg kompetens hos företagsledare i ekonomiska frågor” 

(Svanström, 2008 s.204). 
 

Hypotes 19: Ägarnas utbildningsnivå är positivt korrelerat mot relationsförändring. 



24 

 

 

 

Hypotes 20: Ägarnas utbildningsnivå är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 
 

Till viss del finns det fortfarande tveksamhet till immigranter, vilket gör att de kan känna att 

de måste ha kvar revisionen på samma sätt som tidigare för att kunder/klienter inte ska tappa 

förtroende för dem. Det kan tänkas att en person är född och uppvuxen i Sverige men trots det 

väljer att behålla revisionen då han eller hon har utländskt påbrå. Gutiérrez (2006) berättar i 

SOU 2006:59 hur han som nysvensk sökte jobb i Sverige och hur han behandlades på grund 

av hans härkomst. Han menar att som immigrant blir man osynlig i systemet. 

 

”När aktörer på arbetsmarknaden tycker att ens namn är outtalbart, att ens land bara är ett 

exotiskt ställe, att ens utbildning inte har någon självklar svensk motsvarighet, att de 

universitet där man studerat inte är ett av dem som anses prestigefulla och att de företag där 

man arbetat är okända, då saknar man en identitet som arbetssökande.” (Gutiérrez, SOU 

2006:59, s.238-239).  

 

Detta visar att som immigrant kan det tänkas att då de känner sig osynliga för samhället vill 

de hålla kvar sin revisor för att ha honom eller henne som markering på att de finns på 

arbetsmarknaden. Som icke svensk kan det tänkas kräva mer jobb för att arbeta upp ett 

förtroende på arbetsmarknaden än för en svensk.   

 

Hypotes 21: Svensk härkomst är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 22: Svensk härkomst är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 
 

Enligt Powell &Ansic (1997) har det i flera undersökningar framkommit ett flertal skillnader 

mellan män och kvinnor bland annat vad det gäller beslutsfattande, social och kognitiv 

förmåga. I dessa studier har det även framkommit att kvinnor är mindre aggressiva än män, 

mer försiktiga samt lättare att övertala (Powell &Ansic, 1997). Stinerock, Stern & Solomon 

(1991) har i sin undersökning upptäckt att kvinnor är mer villiga till att använda sig av 

finansiella rådgivare än vad män är. Att det är just på detta sätt kan tänkas bero på att kvinnor 

vill försäkra sig om att det verkligen blir rätt, tillskillnad från männen, som känner att de litar 

på sin egna första instinkt. Bromiley och Curley (1992) menar istället att beteendet på grund 

av könsskillnaderna och inställningen till risk varierar beroende på bland annat ekonomiskt 

beslutsfattande.  
 

I ett stereotypt sätt att se på samhället är det allmänt vedertaget att kvinnor är mer försiktiga 

än män, det vill säga att män ses som mer villiga att ta risker än vad kvinnor är.  

Eftersom kvinnorna tvingas jobba mer för att upprätthålla sitt förtroende kan de känna att de 

måste ha kvar revisorn då det skapar tillit. Männen däremot som är mer riskvilliga kan tänkas 

förändra samarbetet med revisorn, detta då de känner att de inte behöver hålla kvar honom 

eller henne utan att de klarar av att hålla bra kvalitet på sin redovisning utan hjälp. Samt att 

det förtroende som folk har gentemot dem är så pass starkt att det räcker.  

 

Hypotes 23: Manligt ägande är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 24: Manligt ägande är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 
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3.4.8 Ägarstruktur 

Hur är ägarstrukturen uppbyggd; är företaget familjeägt? eller privatägt? Enligt Mitra & 

Hossain (2007) så bestäms nivån av övervakning utav ägarförhållandena i ett företag. 

Författarna menar på att; olika aktieägare utövar kontroll på olika nivåer, där nivåerna baseras 

på deras investeringsmål och ekonomiska insatser i en verksamhet. Ett exempel som Mitra & 

Hossain (2007) tar upp är att då nivån på aktieinnehav är låg så är aktieinnehavarna inte lika 

engagerade i att följa företagets beslutsfattande. Bland de små bolagen där separationen 

mellan ägare och ledning är liten eller obefintlig är det istället andra orsaker som bidrar till att 

anlita revisor, exempelvis att allt stämmer överens med verkligheten och allt redovisas på rätt 

sätt (Knechel, Niemi och Sundgren, 2008). Därav kan det tänkas att ju färre aktieägare desto 

mindre kontroll är det inom företaget. I ett familjeägt företag kan det tänkas att man inte ser 

något värde av revisionen eftersom informationen redan är känd för alla. Medan i ett privatägt 

företag med flera olika aktieägare kan det tänkas ligga till större vikt att följa 

revisionsstandarden som den ser ut idag. Ägarförhållandet kan därmed ha en betydande roll i 

hur ett företag är utformat och framförallt hur beslut tas.  

 

Hypotes 25: Familjeägt företag är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 26: Familjeägt företag är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Kopplat till ägarstrukturen är i vilken generation företaget befinner sig. Ett företag som är 

inne på tredje generation har troligen ett betydligt mer avancerat nätverk än vad ett företag 

som befinner sig i första generationen. Ett företag som har ett stort nätverk och väletablerat 

namn kan då tänkas vara mer förtroendegivande.  

 

Hypotes 27: Generationen är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 28: Generationen är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 
 

3.5 Kapitelsammanfattning 

Kapitel tre började med en kort överblick om vad revision innebär. I stycket 3.2 presenterar vi 

den kategorisering vi har gjort för att få en överskådlig informationsbild om företaget. Den 

information vi valt att undersöka är den; primära, finansiella, interna och den externa 

informationen. I stycket 3.3 har vi skapat vår huvudsakliga modell, från vilken vår teori är 

utformad. Modellen studerar företagens agerande idag utifrån förändringar i 

ekonomiförändring och/eller relationsförändring med flertalet oberoende variabler. Nedan 

återfinns modellens tvåsteg, ovan nämnt figur 3.2 och 3.3. 

 

Steg 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Modellens första steg 
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Steg 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Modellens andra steg 
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Kapitel 4: Empirisk Metod 
 
I detta kapitel beskrivs det hur vi gått till väga i den empiriska metoden. Vi redogör för vår 

undersökningsmetod, vårt urval och hur vi samlat in vår data. Vidare presenterar vi 

operationaliseringen med enkätfrågor och kapitlet avslutas med en bortfallsanalys. 

 

4.1 Undersökningsmetod & Urval 

För att studera hur företag i dagsläget agerar, inför beslutet att avskaffa eller behålla sin 

revisor, har vi valt att göra en enkätundersökning. Vår undersökning bygger på en kvantitativ 

ansats eftersom syftet är att undersöka vilka olika faktorer som påverkar företagens agerande i 

dagsläget. Både Jacobsen (2002) och Saunders et al (2003) menar att en fördel med en 

kvantitativ studie är möjligheten att generalisera från ett urval till en population.  

 

Vår hela population består av cirka 250 000 stycken aktiebolag, det vill säga de företag som 

går inom gränserna till att få avskaffa revisorn. Eftersom detta är en stor grupp respondenter 

var vi tvungna att göra ett urval, detta urval blev 500 företag. Urvalet till vår enkätstudie gick 

till på det sättet att vi utifrån en lista med Sveriges 50 största kommuner (www.scb.se) har vi 

systematiskt valt ut var tredje kommun. Genom att ta var tredje blev inte urvalet bara de 

kommuner som är störst utan det blev en bredare blandning. För att få fram e-post adresser till 

företag i de kommunerna använde vi oss av ett företagsregister som finns på hemsidan 

www.foretagsfakta.se, där kunde vi kryssa i de krav vi ställde på företagen, så som anställda, 

omsättning och lokalisering i Sverige. Av de företag vi fick fram genom denna hemsida valde 

vi slumpmässigt ut de som skulle bli våra respondenter.  

4.2 Datainsamling 

Jacobsen (2002) skiljer på primärdata och sekundärdata, primärdata är den data som 

undersökaren själv samlar in medan sekundär är data som är insamlad av någon annan. Till 

vår undersökning har vi valt att nyttja båda dessa former av data. Som Jacobsen (2002) 

beskriver, så får vi primärdata genom att göra en enkätundersökning och vår sekundärdata har 

vi plockat från Affärsdata.   

 

För att på ett smidigt sätt kunna skicka ut vår enkät till så många som möjligt valde vi att 

skicka ut den elektroniskt. Då våra frågor inte har några direkta kopplingar mellan varandra, 

utan snarare är ute efter ren fakta går det inte att svara strategiskt, därför kände vi att det inte 

fanns något behov av att blanda frågorna. Från Affärasdata valde vi att ta fram följande 

information; omsättning, årets resultat, balansomslutning, soliditet och kassalikviditet. 

 

 

 

 

http://www.foretagsfakta.se/
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4.3 Operationalisering 

Genom att operationalisera gör man ett abstrakt begrepp mätbart (Jacobsen, 2002; Saunders et 

al, 2003). Operationaliseringen är på så vis en sammanfogning mellan teorin och empirin. För 

att kunna genomföra en empirisk analys på ett tillförlitligt sätt är operationalisering en 

nödvändighet (Saunders et al., 2003).  

 

Vår elektroniska enkät består av olika frågor, många är för att få fram rådata men vissa är 

även inställningsfrågor i form av påståenden. För påståendefrågorna ska respondenterna svara 

genom att gradera sitt svar på en sjustegsskala. Dessa frågor hamnar på nivån för ordinalskala, 

vilket gör att man kan rangordna svaren i förhållande till varandra (Jacobsen, 2002; Wahlgren, 

2008). Första steget på skalan representerar ”instämmer inte alls” och det sjunde steget står 

för ”instämmer helt”. Wärneryd (1993) menar att fördelar med att använda sig av sju skalsteg 

är att om man använder sig av för få skalsteg, så kan respondenten känna att inget alternativ 

passar honom/henne. En annan fördel som nämns är att det går att uppnå större variation i 

svaren. Vi har även använt oss av nominalskala, vilket är de frågor som består av text 

exempelvis kön. För att kunna använda de i ett statistiskt syfte och därmed kunna göra 

jämförelser har vi fått göra dummyvariabler av dessa. På nominellnivå kan man urskilja 

likheter och skillnader mellan respondenternas svar (Jacobsen, 2002). Vi har även använt oss 

av frågor som mäts med kvotskala, med denna går det att säga att något är dubbelt så stort 

som något annat (Saunders & Brown, 2007). 

 
4.3.1 Ekonomiförändring 

Eftersom vi vill veta hur företagen agerar i dagsläget, kommer vi att fråga om de redan nu har 

gjort en omstrukturering av sin ekonomiavdelning/ekonomifunktion. För att få fram det 

kommer frågorna beröra huruvida, de köpt in nytt ekonomisystem, infört fler interna 

kontroller, eller anställt mer personal till ekonomiadministrationen, vilka följer nedan.  

 

I svarsalternativen för respektive fråga har vi även öppna följdfrågor där företaget får chans 

att förklara varför. Detta även för att vi ska få en bättre insikt i varför företaget agerar som det 

gör. 

 
 Kommer ert företag att fortsätta att anlita en revisor, till vad denne gör i dagsläget, nu när 

möjligheten till att avskaffa er revisor finns? 
- Ja 

- Nej 

- Vet ej 

- Kommentera gärna 

 

 Om svaret blir nej på föregående fråga: tror ni att ert företag kommer att anlita en revisor för 

annat än revision? T.ex. rådgivning, skattefrågor. 
- Ja 

- Nej 

- Vet ej 

- Kommentera gärna. 

 

 Har ni under det senaste året genomfört någon form av förändring/omstrukturering i er 

ekonomiadministration/ekonomifunktion? 
- Ja 

- Nej 

- Vet ej 

- Kommentera gärna. 
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 Har ni under det senaste året infört fler interna kontroller?(exempelvis; månadsbokslut, 

veckoavstämningar). 
- Ja< 

- Nej 

- Vet ej 

- Kommentera gärna. 

 

 Har ni under senaste året anställt mer personal till 

ekonomiadministrationen/ekonomifunktionen? 
- Ja 

- Nej 

- Kommentera gärna 

 

 Har ni under det senaste året utökat antalet arbetstimmar inom ekonomiarbetet? 
- Ja 

- Nej 

- Kommentera gärna. 

 

4.3.2 Relationsförändring 

Vi kommer att mäta relationen genom att fråga hur kontakten med revisorn har förändrats den 

senaste tiden. Detta kommer att frågas både med svarsalternativ som kryss-svar, samt genom 

skalsteg efter olika påståenden. Vi väljer att använda oss av olika svarsalternativ för att få så 

stark validitet i svaren som möjligt.  

 
 Hur har kontakten med er revisor förändrats det senaste halvåret? 

- Ökat  

- Minskat 

- Ingen förändring 

 

Till följande fråga kring hur kontakter förekommer har respondenterna fått bedöma utifrån 

fyra svarsalternativ. Dessa fyra alternativ har varit; aldrig, sällan, ibland och ofta. Vi har valt 

att fråga denna fråga för att säkerställa att kontakt sker. 

 
 I vilken omfattning förekommer följande typer av kontakter mellan ert företag och er 

revisionsbyrå? 

 

- Telefonsamtal 

- E-mail/internet 

- Brev per post 

- Någon från revisionsbyrån besöker företaget 

- Någon från företaget besöker revisionsbyrån 

- Spontana möten över exempelvis lunch 

 

 

 Vid hur många tillfällen har någon på ert företag haft kontakt mer er revisionsbyrå under det 

senaste året? (Räkna in alla typer av kontakter; möten, sammanträden, telefonsamtal, 

brevkontakt, mailkontakt, spontana möten på staden). 

 
- Minst en gång i veckan 

- Flera gånger i veckan 

- Minst en gång i månaden 

- Flera gånger i veckan 

- Minst en gång i halvåret 
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- Flera gånger i halvåret 

- Minst en gång per år 

- Färre än en gång per år 

 
4.3.3 Omgivningens åsikter 

För att se hur företagets intressenter påverkar deras agerande, bad vi våra respondenter att ta 

ställning till olika värderingar. Detta gjordes genom flertalet påståenden, där vi mätte svaren 

med hjälp av en sjustegs skala; steg 1 representerar instämmer inte alls och steg 7 resulterar i 

instämmer helt. Fördelen att mäta med hjälp av sju skalsteg, blir att fler företag kan hitta ett 

värderingsalternativ som passa in på just dem (Wärneryd, 1993). Nedan följer påståendena 

med vilken intressent de behandlar. 
 

För att mäta på vilken skala företaget värderar ägarnas och personalens åsikter har vi ställt följande 

frågor: 

 Revisionen gör att ekonomiska problem i företaget kan upptäckas tidigare 

 

 Revisionen ger hjälp till intern styrning och kontroll 

 

 Revisionen ger trygghet för styrelsen. 

 

 Revisionen ger trygghet för VD. 

 

 Revision ger ingen nytta 

 

 Personalen uppfattar revisionen som en trygghet 

 

För att mäta på vilken skala företaget värderar kreditgivarnas åsikter har vi ställt följande fråga: 

 Revisionen ger en trygghet för företagets långivare. (vilket exempelvis kan underlätta 

företagets möjligheter att erhålla krediter). 

 

 

För att mäta på vilken skala företaget värderar kundernas och leverantörernas åsikter har vi ställt 

följande fråga: 

 Revisionen gör att företagets kunder och leverantörer kan göra säkrare affärer med företaget 

 

För att mäta på vilken skala företaget värderar skatteverkets åsikter har vi ställt följande fråga: 

 Revisionen underlättar skattemyndighetens kontroll av företaget. 

 
4.3.4 Storlek 

Storleken kan mätas men hjälp av många faktorer, vi har valt att studera antal anställda, 

företagets omsättning och företagets balansomslutning. Att vi har valt just dessa faktorer är 

för att det är dessa som är de betydande faktorerna kring huruvida företag passar in bland de 

som har möjlighet till frivillig revision. För dessa tre har vi valt att studera en tvåårsperiod, 

detta för att de företag som har möjlighet till att avskaffa sin revisor måste ha uppfyllt kraven 

för det, under de två senaste räkenskapsåren. Vi har valt att ta fram omsättning och 

balansomslutningen via Affärsdata, för att få exakta och trovärdiga siffror. Det kan även 

kännas omständigt för respondenterna att ta fram dessa uppgifter, så vi kan tänkas öka 

svarsfrekvensen om vi tar fram dessa data själva. Därav blev enda frågan under variabeln 

storlek, hur många anställda företaget har.  

 

Nettoomsättningen är uträknad enligt följande formel: resultat efter finansiella intäkter & 

kostnader x100/Omsättning 
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Balansomslutningen är summan av alla tillgångar. 

 
 Antal anställda på företaget? 
- År 2009: 

- År 2008: 

 

4.3.5 Bransch 

Vid mätning av bransch har vi valt att undersöka olika faktorer. Den första faktorn vi valt är 

vilken bransch företaget är verksam i, vilket vi mäter genom att kategorisera branschen i fyra 

kategorier; tillverkning, handel, tjänster och annat. Valet av kategorier baseras på att vi 

noterat dem som svarsalternativ i tidigare undersökningar, exempelvis från Svanström (2008). 

Den andra faktorn vi kommer att undersöka är vilken marknad företaget riktar sig till, vilket 

vi även där mäter med hjälp av tre olika svarsalternativ; lokalt, nationellt och internationellt. 

Detta för att se om marknadsandelar har någon påverkan på företags agerande, vilket vi innan 

nämnt i teorin. Var vi skriver att det kan tänkas att ju större marknad ett företag har, desto fler 

kunder har de att visa ett förtroende till. Vilket därav kan tänkas att ju större marknad desto 

mer troligt att företaget exempelvis satsar på en starkare relationsförändring. Vidare ska vi 

studera kund- och leverantörsstorlek, vilket vi mäter genom att fråga företagen om en 

uppskattad siffra på mängden kunder och leverantörer de haft under det senaste året.  

Att vi frågar om antalet kunder och leverantörer, är precis som ovan, att det kan tänkas att ju 

fler desto mer troligt att företaget kommer fortsätta att revidera sitt företag med hjälp av sin 

revisor. Att vi att fråga inom vilken bransch de är aktiva är då vi kan tänka oss att det har 

betydelse för hur de väljer att agera med sin revisor. Intressant att företag inom samma 

bransch agerar på liknande sätt eller om det är helt bransch oberoende. Att sedan ta med 

vilken marknad företaget riktar sig till har betydelse för om de vill har kvar sin revisor på 

samma sätt som tidigare.  

 
 Inom vilken/vilka branscher är ert företag aktivt? 
- Tillverkning 

- Handel 

- Tjänster 

- Annat 

-  

 Vilken marknad når ni ut till? 
- Lokalt 

- Nationellt 

- Internationellt 

 Uppskattningsvis hur många kunder har ert företag haft det senaste året? 
Svar… 

 

 Uppskattningsvis hur många leverantörer har ert företag haft det senaste året? 
Svar… 

 

4.3.6 Företagsålder 

För att mäta företagets ålder kommer vi att fråga efter vilket år företaget grundandes samt 

vilket år det registrerades som aktiebolag. Detta frågar vi för att undersöka om företagets ålder 

har någon påverkan på hur man agerar till följd av valet att avskaffa sin revisor. Den nya 

lagen innefattar endast aktiebolag, därav har vi valt att ha med en fråga kring vilket år det 

registrerades som det. Frågan om vilket år det grundades har vi tagit med för att se om äldre 

företag agerar annorlunda jämfört med yngre bolag. 

 
 Vilket år grundades företaget? 
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Svar… 

 

 Vilket år registrerades er företag som ett aktiebolag? 
Svar… 

 
4.3.7 Lönsamhet 

Hur lönsamheten är i ett företag går att mäta på flera olika sätt, vi har valt att studera 

företagens resultat efter skatt. Detta för att ett lönsamhetsmått som detta utger en verklig 

ekonomisk bild av företaget. Vi kommer att studera en tvåårsperiod bakåt i tiden, eftersom de 

är just de två senaste åren som påverkar om företagen får välja att avskaffa sin revisor. För att 

få fram siffror på företagens resultat efter skatt kommer vi att granska data från Affärsdata. På 

affärsdata är resultatet Det som står på nedersta raden i företagets resultaträkning, det vill säga 

resultatet efter alla dispositioner och skatt. 

 
4.3.8 Soliditet & Kassalikviditet 

Soliditet är ett vanligt räkenskapstal som används för att undersöka ett företags 

betalningsförmåga på längre sikt. Likaså är kassalikviditet ett vanligt förekommande mått för 

att granska betalningsförmågan på kort sikt. Valet av dessa två baseras på att vi vill studera 

företaget på både kort och långsikt. Vi kommer att mäta dessa genom att vi granskar data från 

Affärsdata.  

 

Vi har även här valt att studera en tvåårs period bakåt i tiden. Detta för att hålla en konsekvent 

tidsperiod genom hela undersökningen. Uträkningarna för dessa mått är enligt nedan: 

 

Soliditet = (0,7xobeskattade reserver+summa eget kapital) x100/Balansomslutning 

Kassalikviditet = Omsättningstillgångar-varulager x100/Kortfristiga skulder 

 

 
4.3.9 Ägare 

För att kunna mäta denna faktor kommer vi att studera hur många ägare det finns i företaget, 

samt ägarens verksamma år inom företaget. Vi har tidigare i teorin diskuterat de olika 

egenskaperna hos en ägare som kan påverka beslutsfattande, vilka är; kön, etnisk bakgrund 

och utbildningsnivå. Dessa kommer vi mäta genom att ge olika svarsalternativ, vilket kommer 

att ge oss rådata. Att vi frågar om rådata är bland annat för att då har vi själva möjlighet att 

efter insamling kategorisera in svaren vart efter dem passar ihop. Efter insamlingen valde vi 

att kategorisera fördelningen genom att se vilket som var i majoritet. Det vill säga, om 

företaget i fråga exempelvis svarat att de har två manliga ägare, samt en kvinnlig ägare har vi 

i vår analys kategoriserat det som manligt ägande. Vid frågan om etnisk bakgrund har vi valt 

att enbart använda oss av alternativen svensk eller immigrant, detta för att undersöka om det 

finns en påverkan på hur ett företag agerar om ägaren är inhemsk eller ej.  
 

 Hur ser följande fördelningar ut? 

 Hur många kvinnor respektive män är ägare i företaget? 
Svar…………st kvinnor 

Svar…………st män 

 

 Vad har ägaren/ägarna för etnisk bakgrund? 
- Svensk……st. 

- Immigrant…..st. 

 

 Vad har ägaren/ägarna för utbildningsnivå? 
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- Lägre än högstadienivå 

- Högstadienivå 

- Gymnasienivå 

- Högskola/universitetsnivå 

- Forskningsnivå 

- Annat… 

 

 
4.3.10 Ägarstruktur 

Denna faktor kommer vi att mäta genom att fråga hur företaget är ägt, där vi valt att fokusera 

på om det är ett familjeägt eller privatägt företag. Detta för att se om det råder några 

skillnader mellan dessa två ägarformer, vid val av att behålla sin revisor eller ej. Vi kommer 

ha olika följdfrågor beroende på om företaget är helt, delvis eller inte familjeägt. Detta för att 

kunna få fram en uppskattning på vilken generation företagen befinner sig i. 

 
 Är ert företag ett familjeföretag? (D.v.s. företaget ägs och drivs av familj och/eller släkt). 
- Ja, helt 

- Delvis 

- Nej 

- Vet ej 

-  

Beroende på svaret i frågan ovan, blir det någon av de tre nedanstående frågorna som en följdfråga. 

 

 Om helt familjeföretag, i vilken generation befinner sig företaget? 
Svar… 

 

 Om delvis familjeföretag, har företaget under sin verksamma tid bytt ägare? 
- Ja 

- Nej 

- Vet ej 

 Om Ja, hur många gånger: 
 

 Om inte familjeföretag, har företaget under sin verksamma tid bytt ägare? 
- Ja 

- Nej 

- Vet ej 

- Om Ja, hur många gånger:… 

 

4.4 Bortfallsanalys 

Av de 500 företag vi skickade ut till fick vi in 89 stycken svar. Av dessa 89 har vi sedan fått 

sortera bort ett antal som inte stämde in på våra kriterier eller som inte fullföljt enkäten, vilket 

totalt gav oss 34 stycken nästintill fullständiga svar. Dessa gav oss en svarsfrekvens på 6.8 %.  

Enligt Jacobsen (2002) sker bortfallet i fyra olika faser, första blev då vi begränsade oss till att 

bara undersöka svenska aktiebolag som går inom gränserna för avskaffandet, nästan bortfall 

blev då vi begränsade oss till att bara studera vissa kommuner. Det tredje bortfallet blev då vi 

valde att göra en elektronisk undersökning och slutgiltiga bortfallet blev då inte alla svarade 

samt då inte all angivet fullständiga svar. Vår låga svarsfrekvens kan tänkas bero på ett flertal 

olika anledningar. Dels att det varit fel e-post adress som varit registrerad på 

www.foretagsfakta.se, vilket vi i ett antal fall märkte av då det kom tillbaka felmeddelande 

om att adressen inte existerade. Andra orsaker kan vara att respondenten inte velat svara, känt 

http://www.foretagsfakta.se/
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att de inte ingår i den population som undersökningen riktar sig till eller inte hunnit med då de 

har haft mycket annat att göra. 

 

På frågan kring vilken generation företaget befinner sig har vi valt att bortse dessa svar i 

analysen då de var så låg svarsfrekvens på dessa. Utav de 34 svar som fått in sammanlagt är 

det inte ens 50 % som svarat på frågan kring vilken generation företaget befinner sig. Vi anser 

därför att det inte kan ge oss en giltig grund att analysera och generalisera utifrån.  

 

Eftersom vi endast har fått in 34 stycken fullständiga svar blir tillförlitligheten låg då 34 

stycken företag inte är representativt för alla de 250 000 företag som finns. Det ger dock en 

översyn över hur olika företag agera inför lagändringen. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 

”…vad vi vill ha är resultat som mäter det vi är intresserade av och som vi kan lita på” 

(Jacobsen, 2002, s. 22). 

 

Jacobsen (2002) menar på att validitet avser att vi mäter det som är relevant i sammanhanget 

jämförelsevis med reliabilitet som avser att vi mäter på ett tillförlitligt sätt. Empirin vi 

använder oss av måste vara valid, det vill säga att vi använder oss av rätt sak vid rätt tillfälle. 

Vår studie är valid genom att vi har studerat de företag som faller inom gränserna för tillämpa 

frivillig revision. Något som Jacobsen (2002) diskuterar är den interna och externa 

giltigheten. Vid utformandet av frågeformulär är det viktigt att ha den interna giltigheten i 

åtanke, det vill säga att frågorna är ställda på ett sådant sätt att vi mäter det vi faktiskt vill 

mäta (Jacobsen, 2002). I vårt fall lät vi ett antal utomstående läsa igenom våra frågor, och på 

så sätt kontrollera om de tyckte att frågorna var relevanta samt för att öka validiteten. Enligt 

Jacobsen (2002) syftar den externa giltigheten på att undersökningstillfället är giltigt i 

förhållande till andra mätningstillfällen. Eftersom vår studie behandlar en så pass ny fråga, som 

vid undersökningens tillfälle inte var tillämpningsbar, kan den externa giltigheten ha påverkats 

negativt.  
 

Reliabilitet fokuserar istället på materialets pålitlighet, att empirin skall vara både trovärdig 

och tillförlitlig (Jacobsen, 2002). Vi har uppnått en reliabel undersökning genom att vi både 

utformat frågorna baserat på vår modell, och även eftersom vi använt oss av sekundärdata från 

Affärsdata. 

 

4.6 Kapitelsammanfattning 

Vår studie utfördes med hjälp av en surveyundersökning, av vilken vi både samlade in primär- 

och sekundärdata. I operationalisering har vi diskuterat för valet av frågor för enkätstudien. 

Hela kapitlet avslutas med en bortfallsanalys.  
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Kapitel 5: Analys av enkätstudie 
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av vad respondenterna svarat på 

enkätundersökningen. Vidare analyseras dessa svar statistiskt, för att kunna redogöra för 

vilka samband vi funnit. 

 

5.1 Beskrivande analys 

Vi fick totalt in 89 svar, efter att rensat bort de företag som inte klarar av kraven för att få 

avskaffa sin revisor, blev det 34 stycken nästintill fullständiga svar för analys. Att svaren inte 

är helt fullständiga beror på två anledningar. Den första är att vi har valt att ta med de 

respondenter som valt att avstå från endast en eller två frågor. Den andra anledningen är för 

att vissa företag är så pass nystartade att de saknar finansiell data för föregående år.De 34 

stycken enkätsvaren som vi nedan ska analysera ger oss en svarsfrekvens på 6,8 %.Vi börjar 

med att presentera respondenternas svar. 

 

Av våra respondenter är det 24 % som sagt att de inte ska behålla sin revisor, vilket även 

överensstämmer med att nästan en tredjedel tidigare angivet att de inte tycker revisionen ger 

någon nytta. Det är 18 % som svarat att de inte vet om de ska fortsätta anlita revisor, vilket 

tyder på att de 24 % ovan kan komma att ökas. Det är även hela 15 % som svarat att de ej ska 

anlita revisor för annat än revision.  

 
5.1.1 Ekonomiförändring 

Av våra 34 stycken respondenter är det 12 % som svarat att de gjort förändringar i deras 

ekonomifunktion under det senaste året. 24 % har angivet att de har infört fler interna 

kontroller. Sex procent har svarat att de anställt mer personal till ekonomfunktionen. Strax 

över en tredjedel av respondenterna har under det senaste året utökat antalet arbetstimmar 

inom ekonomiarbetet.  

 
5.1.2 Relationsförändring 

En femtedel av våra respondenter har svarat att kontakten med deras revisor har ökat under 

det senaste halvåret. Som vi diskuterat i teorin är kontakt en viktig knytpunkt mellan parter, 

vilket även våra respondenters svar tyder på, då trettio procent av respondenterna kontaktar 

sin revisor flera gånger i halvåret och 9 % flera gånger i månaden. Hur respondenterna väljer 

att kontakta sin revisor varierar, men det sker ofta med e-mail, ibland med telefonsamtal och 

ibland genom att företaget besöker revisionsbyrån. 

 
5.1.3 Omgivningens åsikter 

För att kunna sammanfatta hur företagen värderar intressenternas åsikter har vi valt att om 

svaret blev 1-3 tolkar vi det som respondenterna inte instämmer, 4 är att de ställer sig neutrala 

och 5-7 de instämmer helt. För påståendet ”revisionen ger en trygghet för företagets 

långivare”, är det cirka 56 % som instämmer. Att ”revisionen gör att företagets kunder och 

leverantörer kan göra säkrare affärer med företaget” instämmer 53 %. Endast 47 % instämmer 

med att ”revisionen ger hjälp till intern styrning och kontroll”, trots att det är hela 74 % 

respektive 71 % som instämmer med att revisionen ger trygghet till styrelse respektive vd. Att 

majoriteten svarat att de ser de olika intressenterna som viktiga stämmer överens med den 
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institutionella teorin. Detta då teorin bygger på att organisationer agerar på så sätt att de 

önskas ses som legitima av sin omgivning. 

 

Påståendet ”revisionen underlättar skattemyndighetens kontroll av företaget” är det 77 % av 

respondenterna som instämmer. I vår teori har vi framhållet att skatteverket är en av de 

viktigaste parterna inom vad omgivningen har för åsikter till avskaffandet av revisor. Att det 

är så pass stor procent av respondenterna som instämmer tyder på att även dessa tycker det.  

 

Att ”revisionen gör att ekonomiska problem i företaget kan upptäckas tidigare” instämmer ca 

47 % med. Enligt respondenterna så är det endast 32 % som instämmer på påståendet 

”personalen uppfattar revisionen som en trygghet” och hela 56 % som inte instämmer alls på 

detta. ”Revision ger ingen nytta”, för detta påstående blev utfallet 65 % som inte instämmer. 

Vilket säger oss att nästan en tredjedel av våra respondenter inte tycker att revisorn tillför 

någon nytta.  
 
5.1.4 Storlek 

Storleken innefattar; antal anställda, omsättning och balansomslutning. Antalet anställda har 

vi valt att indela enligt följande; 0-1stärett litet företag och 2st eller fler är ett stort företag 

bland våra respondenter. För 2009 var det 53 % som var ett litet företag och 47 % som var ett 

stort. Året innan, 2008, var 59 % små företag och 41 % stora företag. 

 

Omsättningen har en median på 605.250kr, vilket resulterar i att de företag som ligger på eller 

under denna summa, har vi klassificerat som låg omsättning respektive tvärtom för hög 

omsättning. Denna summa har räknats fram genom att addera medianen för omsättning från år 

2009 och år 2008, för att sedan dividera med två. Detta gav oss att år 2009 hade 38 % av 

företagen låg omsättning och 62 % hade hög omsättning. För år 2008 var det 50 % med låg 

omsättning och 38 % med hög. De resterande 12 % representerar uteblivande svar. 

 

Medianen för balansomslutningen är 532750kr, vilken har räknats fram på samma sätt som 

för omsättningen. Företag på och under denna median klassificerar vi som låg 

balansomslutning och tvärtom. Under år 2009 var det 41 % med låg balansomslutning 

respektive 59 % med hög balansomslutning. För året 2008 var det 47 %med låg 

balansomslutning och 41 % med hög. Uteblivna svar blev 12 %. 

 
5.1.5 Bransch 

Inom bransch har vi frågat företagen om vilken bransch de tillhör, alternativen var; 

tillverkning, handel, tjänster eller annan. Respondenternas svar är en enligt följande;56 

%tillhör tjänstebranschen, tillverkning och handel har en fördelning av 6 % vardera. 

Alternativet annat innefattar 15 %. Vidare var det 6 % som verkade inom både tjänster och 

tillverkningsbranschen. Det var även 6 % som verkade inom tjänster och annat.  

Det var även 3 % som hade en verksamhet inom både tjänster, tillverkning och annat. De 

återstående 3 % var uteblivna svar. 

 
5.1.6 Företagsålder 

När vi studerade företagets ålder, frågade vi både när företaget startades och när det 

registrerades som ett aktiebolag. Medianen på dessa två blev 15år respektive 12år. Av våra 

respondenter var det 53 % som var nya företag, dvs. max 15år gamla. Aktiebolagsregistrering 

skedde för 56 % av företagen mellan åren 1998 och 2010, det vill säga att de är de nyare 

företagen.  
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5.1.7 Soliditet & Kassalikviditet 
Respondenternas soliditet har under räkenskapsåren varit allt ifrån negativ till + 100 procent. 

Medianen för soliditet blir 48,5% respektive 56 % för våra respondenter. Kassalikviditeten för 

det senaste räkenskapsåret varierar mellan +61% till +6764%, medianen är 185 %. Om man 

istället fokuserare på året innan, låg kassalikviditeten på mellan 0 % upp till 8212 %, men en 

median på 184,5%. 

 
5.1.8 Lönsamhet 

Lönsamhetsmåttet vi valt att studera är årets resultat. För det senaste räkenskapsåret så låg 

medianen för årets resultat på 49500kr och året innan var det 35500kr.  

 
5.1.9 Ägare 

När vi studerat ägarna har vi valt att fråga om kön, utbildning och nationalitet. Våra 

respondenter har angett att 53 % av företagen är ägda av män, 18 % av kvinnor, 23 % är ägt 

av blandat kvinnor och män och 6 % vet inte hur ägarfördelningen ser ut.  

 

Vid nationalitet har respondenterna svarat att för 79 % av företagen är härkomsten svensk. För 

15 % av företagen är det utländsk bakgrund bland ägarna, och 6 % av företagen vet inte hur 

fördelningen av nationaliteter är bland ägarna.  

 

Utbildningsnivåerna är skiftande bland ägarna i företagen. Den högsta procenten, 32 %, 

utgörs av de ägare som har högskola/universitetsutbildning. Den näst högsta är 15 %, vilken 

återspeglar de ägare vars utbildning är en blandning av gymnasie- och 

högskola/universitetsnivå. Tolv procent av företagen har ägare med enbart 

högstadieutbildning, likaså gäller detta procenttal även för enbart gymnasienivå. Hela 6 % av 

företagen har ägare med en utbildningsnivå som motsvarar lägre än högstadieutbildning. 

Resterande företag, har angett följande fördelningarpå ägarna; 

högstadie+högskola/universitet, högstadie+gymnasium, lägre än högstadie+gymnasium och 

gymnasium+högskola/universitet+annat. Samtliga av dessa fördelningar representerar 3 % 

vardera av företagens ägares utbildningsnivå. Dock fick vi även uteblivna svar på 6 %. 

 
5.1.10 Ägarstruktur 

Vid studerandet av ägarstrukturen, bad vi respondenterna ange om företaget var familjeägt 

och till vilken generation företaget tillhörde. Utav våra respondenter var det 47 % vars företag 

var familjeägt, 35 % var inte det, 12 % svarade att de inte visste och 6 % valde att inte svara 

alls. Av de 47 % som var familjeföretag var det44 % som befann sig i första generationen 

respektive 3 % som var inne på andra. De resterande procenten har dessvärre inte svarat på 

denna fråga, och därmed som nämnt tidigare så har vi valt att bortse från denna fråga i 

analysen eftersom vi en så pass liten svarsfrekvens på just denna. 

 

5.2 Statistiskanalys 

För att undersöka vad det finns för samband i vår modell har vi testat våra variabler i 

statistikprogrammet SPSS. Vi började med att undersöka frekvensen för att bekanta oss med 

våra variabler. Genom att studera histogram kunde vi konstatera att vi hade snedfördelade 

variabler. Med snedfördelade variabler menas att de ej är normalfördelade, vilket gör att man 

måste använda sig av ickeparametriska tester (Körner och Wahlgren, 2006). En annan 
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anledning till att vi valt att använda oss av ickeparametriska tester är att vårt stickprov är 

relativt litet, vilket också är en anledning till att använda dessa tester (ibid.). Vid användning 

av ickeparametriska tester så är resultaten inte lika tillförlitliga, jämförelsevis som med 

parametriska tester, detta eftersom testerna ger en lägre styrka(ibid.).  

För att kunna mäta den kvalitativa data vi fått från respondenterna, exempel vilken bransch 

företaget är verksam i, har vi använt oss av dummyvariabler.  

 

För att kunna testa våra beroende variabler;ekonomiförändring och relationsförändring, har vi 

utfört faktoranalys på dessa variabler. Genom att faktorsanalysera så har vi fört ihopde 

variabler som antytt ha beroende sinsemellan, detta för att få en kategorisering av vad som 

påverkar och inte. Genom att göra en faktoranalys av detta slag har vi kunnat reducera våra 

variabler till mer hanterbar mängd, det gör även det möjligt att se om det finns korrelation 

mellan variablerna. Efter denna analys fick vi utifrån våra beroende variabler fram fem nya 

variabler. Inom relationsförändring fick tre stycken som vi valt att kalla; Relation1, Relation2 

samt Relation3. Kring faktorerna gällande förändring i ekonomiförändring kunde vi 

kategorisera de till två nya variabler, som vi valt att kalla; Ekonomi1 och Ekonomi2. 

Faktorsanalysen gjordes för att kunna utföra våra hypotestester. I analys och slutsats har vi 

dock valt att benämna vår fem variabler som de två ursprungliga huvudnamnen; 

ekonomiförändring och relationsförändring. 

5.3Modellens första steg och hypotesprövning 

Vi börjar med att utföra ett chi två test på variabeln; ”kommer ni att fortsätta anlita er 

revisor?” Detta chi två test såg ut enligt följande: 

Fortsätta.anlita.revisor 

 Observerad N Förväntad N Residual 

Ja 19 11,0 8,0 

vet ej 6 11,0 -5,0 

Nej 8 11,0 -3,0 

Total 33   

Figur 5.1 Tabell fortsätta anlita revisor 

 

Detta säger oss att den förväntade frekvensen är 11 +11 +11. Det är 8 fler ja än förväntat, 5 

färre vet ej än förväntat och 3 nej färre än förväntat. 

 

Test Statistik 

 fortsätta.anlita.revisor 

Chi-två 8,909
a
 

Frihets grader 2 

Signifikans ,012 

Figur 5.2 Tabell Test statistic 
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Signifikansen är 0,012 vilket är under 0,05, vilket då säger oss att det är statistiskt säkerställt 

att fortsätta anlita revisorn inte är ett 50/50 beslut. Det vill säga att det inte är slumpen som 

avgör utfallet.  

 

Vi fortsatte med att utföra Spearmans rangkorrelations test, vilket är icke parametriskt test, 

detta för att kunna analysera samband och studera vilka hypoteser som förkastas eller icke 

förkastas (ibid.). Vid hypotesprövning använder man sig av en hypotes och en mothypotes,  

dessa blir då ”H0: hypotesen är sann” med mothypotes att den inte är sann. Vi har valt att 

studera en signifikansnivå på 5 %. Nedan presenterar vi resultaten vi fick av att utföra 

Spearmans test. 
 

5.3.1Ekonomiförändring&Relationsförändring 

Hypotes A: Förändringar i ekonomiförändringen är positivt korrelerat mot att slopa 

revisorn. 

Hypotes B: Relationsförändringar är positivt korrelerat mot att slopa revisorn. 

 
Av testet får vi fram att Relation1 och Relation3 är signifikanta, se nedan. Dessa båda är 

negativt korrelerad, vilket vi tolkar som ju mer de satsar på relationsförändring desto mindre 

kommer de fortsätta att anlita sin revisor. Detta säger oss att hypotes A ska förkastas. Hypotes 

B ska däremot icke förkastas, då två av de tre faktorerna mätande relationsförändring är 

signifikanta. Detta resultat stämmer överens med Ruter och Wetzels (1999), som ansåg att 

relationen mellan en revisor och dennes klient är mycket viktig. 

 
Korrelationer 

      anlita 
rev. EKONOMI1 EKONOMI2 RELATION1 RELATION2 RELATION3 

Spearman'srho anlita rev. Korr. 
Koeff. 

1,000 ,210 -,058 -,618
**
 ,111 -,364

*
 

Sig. . ,120 ,381 ,000 ,270 ,022 

N 33 33 30 32 33 31 

EKONOMI1 Korr. 
Koeff. 

,210 1,000 ,119 -,181 ,154 -,083 

Sig. ,120 . ,265 ,156 ,196 ,325 

N 33 34 30 33 33 32 

EKONOMI2 Korr. 
Koeff. 

-,058 ,119 1,000 -,054 -,286 ,162 

Sig. ,381 ,265 . ,391 ,063 ,206 

N 30 30 30 29 30 28 

RELATION1 Korr. 
Koeff. 

-,618
**
 -,181 -,054 1,000 ,357

*
 ,260 

Sig. ,000 ,156 ,391 . ,023 ,075 

N 32 33 29 33 32 32 

RELATION2 Korr. 
Koeff. 

,111 ,154 -,286 ,357
*
 1,000 ,008 

Sig. ,270 ,196 ,063 ,023 . ,482 

N 33 33 30 32 33 31 

RELATION3 Korr. 
Koeff. 

-,364
*
 -,083 ,162 ,260 ,008 1,000 

Sig. ,022 ,325 ,206 ,075 ,482 . 

N 31 32 28 32 31 32 

Figur 5.3 Tabell korrelationer 
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5.4 Modellens andra steg och hypotesprövning 

Med hjälp av det andra steget i vår modell vill vi undersöka vilka oberoende faktorer som 

påverkar företagets agerande kring ekonomiförändring och relationsförändring. Vi utför 

hypotestestning med hjälp av Spearmans rangkorrelationstest, för att urskilja vilka variabler 

som är signifikanta och för att se om de visar en positiv eller negativ korrelation. 
 

5.4.1 Omgivningens åsikter 

Hypotes 1: Företagets värdering är negativt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 2: Företagets värdering är negativt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Vi kunde inte finna någon signifikans för värderingar mot varken relationsförändring eller 

ekonomiförändring. Därav har vi valt att inte heller uttala oss om korrelationen. 
 
5.4.2 Storlek 

Hypotes 3: Storlek är negativt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 4: Storlek är negativt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Företagens storlek innefattar antal anställda, omsättning och balansomslutning. Ingen av dessa 

visade sig vara signifikant mot ekonomiförändring och därav förkastas hypotes 2. Omsättning, 

balansomslutning och antal anställda uppvisade signifikans mot relationsförändringar. Denna 

signifikans säger oss att det finns ett samband mellan företagsstorlek och relationsförändring. 

Dock var både omsättning och balansomslutning positivt korrelerade, vilket kan tolkas som 

att ju högre omsättning respektive balansomslutning desto mer satsar företagen på 

relationsförändringar. Detta gör att Hypotes 1 bör förkastas. Antal anställda däremot 

uppvisade en negativ korrelation, vilket kan utläsas som att ju färre anställda desto mer 

benägna är företagen att satsa på relationsförändring. Eftersom storleken på företaget 

innefattar både antal anställda, omsättning och balansomslutning, kan vi varken anta eller 

förkasta Hypotes 1, då dessa visar på olika korrelationer. 
 

5.4.3 Bransch 

Hypotes 5: Kund- och leverantörsstorlek är negativt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 6: Kund- och leverantörsstorlek är negativt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Företagens kund- och leverantörsstorlek visade signifikans mot ekonomiförändring, där det 

påvisades en negativ korrelation. Detta kan tolkas som att ju färre kunder och leverantörer ett 

företag har desto fler förändringar gör de i ekonomiförändringen. Alltså icke-förkastar vi 

Hypotes 3. Vad det gäller Hypotes 4, så fick vi enbart signifikans när vi testade antalet 

leverantörer, även här fann vi en negativ korrelation, vilket vi tolkar som att ju färre 

leverantörer, desto mer benägna är företaget att satsa på relationsförändring. Eftersom vi inte 

kunde påvisa signifikans för antal kunder kan vi varken anta eller förkasta Hypotes 4. 

 

Hypotes 7: Diversifiering är negativt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 8: Diversifiering är negativt korrelerat mot ekonomiförändring 

 

Diversifiering är signifikant mot relationsförändringar. De företag som är verksamma 

inomtjänster+tillverkning var positivt korrelerat mot relationsförändring, medan de företag 
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som enbart var verksamma inom tjänsteområdet visade negativ korrelation. Detta tolkas till att 

hypotes 5 icke-förkastas, eftersom ju mindre diversifierat företag desto mer satsar företaget på 

relationsförändring. Hypotes 6 ska icke-förkastas då diversifiering påvisar signifikans mot 

relationsförändring, med en negativ korrelation. Detta kan tolkas som ju mindre diversifierat 

företaget är inom sin verksamhet desto mer benägna är de att göra förändringar i 

ekonomiförändringen. 

 

Hypotes 9: Marknadsandelar är negativt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 10: Marknadsandelar är negativt korrelerat mot ekonomiförändring. 

Marknadsandelar visade ingen signifikans mot varken relationsförändring eller 

ekonomiförändring, därav kan vi ej uttala oss om hypotes 7 och 8. 

 
5.4.4 Företagsålder 

Hypotes 11: Företagsålder är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 12: Företagsålder är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

För hypotes 9 kunde vi inte urskilja någon signifikans, det vill säga det fanns inget samband 

mellan företagsålder och relationsförändring. Sambandet mellan ekonomiförändring och 

företagsålder fanns då denna visade signifikans. Dock fann vi en negativ korrelation, vilket 

tolkas till att ju yngre företag desto mer benägna är de att utföra förändringar i 

ekonomiförändringen. Detta resulterar i att hypotes 10 förkastas och hypotes 9 kan vi inte 

säga något om då det saknades signifikans. 

 
5.4.5 Soliditet och Kassalikviditet 

Hypotes 13: Soliditet är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 14: Soliditet är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Vi fann ingen signifikans för soliditet mot varken relationsförändring eller 

ekonomiförändring, och därför har vi valt att inte uttala oss om hypotes 13 & 14. 

 

Hypotes 15: Kassalikviditet är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 16: Kassalikviditet är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Kassalikviditeten fann vi signifikant mot både relationsförändring och ekonomiförändring. 

Hypotes 16 ska icke-förkastas då vi fick fram positiv korrelation. Detta säger oss att ju högre 

kassalikviditet desto mer benägna är företagen att satsa på ekonomiförändring. Vad det gäller 

hypotes 15 så fann vi både en positiv och en negativ korrelation, detta eftersom vi testade 

kassalikviditeten på olika år. Så för det senaste räkenskapsåret fann vi en positiv korrelation 

men om man jämförde med två år tillbaka fann vi en negativ korrelation. Detta gör att vi 

varken kan anta eller förkasta hypotes 15. 

 
5.4.6 Lönsamhet 

Hypotes 17: Lönsamhet är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 18: Lönsamheten är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Hypotes 11 ska icke-förkastas eftersom vi fann en positiv korrelation mot 

relationsförändringar. Detta tolkar vi till att ju högre resultat desto mer satsar företaget på 

relationsförändringar. Vi kunde dock inte finna någon signifikans mellan lönsamhet och 

ekonomiförändring och därför kan vi heller inte uttala oss om denne. 
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5.4.7 Ägare 

Hypotes 19: Ägarnas utbildningsnivå är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 20: Ägarnas utbildningsnivå är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Vi fann signifikans för utbildningsnivå både mot relationsförändring och ekonomiförändring. 

Dock var dessa två olika korrelerade. Hypotes 17 fann vi en positiv korrelation vilket gör att 

denna icke-förkastas. Detta kan tolkas till att ju högre utbildningsnivå desto mer benäget är 

företaget till att satsa på relationsförändring. För Hypotes 18 däremot fann vi en negativ 

korrelation, vilket gör att denna hypotes förkastas. 

 

Hypotes 21: Svensk härkomst är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 22: Svensk härkomst är positivt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Vi kunde inte finna någon signifikans för svensk härkomst mot varken relationsförändring 

eller ekonomiförändring. Därav har vi valt att inte heller uttala oss om korrelationen. 

 

Hypotes 23: Kvinnligt ägande är negativt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 24: Kvinnligt ägande är negativt korrelerat mot ekonomiförändring. 

 

Kvinnligt ägande fann vi var signifikant mot både relationsförändring och ekonomiförändring. 

Vi fann även en negativ korrelation för de båda variablerna. Detta kan tolkas som att ju färre 

kvinnliga ägare desto mer benägna är företagen till att utföra förändringar i 

ekonomiförändring och relationsförändring. Vilket resulterar i att hypoteserna 21 och 22 kan 

antas och ska därmed icke-förkastas. Vi testade även korrelationen för manligt ägande, vilken 

var positivt korrelerad mot relationsförändring. Detta styrker att hypotes 21 icke-förkastas, då 

denna negativa korrelation tolkas till att ju fler manliga ägare desto mer benäget är företaget 

att satsa på relationsförändring. Mellan manligt ägande och ekonomiförändring fann vi ingen 

signifikans. 

 
5.4.8 Ägarstruktur 

Hypotes 25: Familjeägt företag är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 26: Familjeägt företag är positivt korrelerat mot ekonomiförändring 

 

Vi kunde inte finna någon signifikans för familjeföretag mot varken relationsförändring eller 

ekonomiförändring. Därav har vi valt att inte heller uttala oss om korrelationen. 

 

Hypotes 27: Generationen är positivt korrelerat mot relationsförändring. 

Hypotes 28: Generationen är positivt korrelerat mot ekonomiförändring 

 

Vi kunde inte finna någon signifikans för generation mot varken relationsförändring eller 

ekonomiförändring. Därav har vi valt att inte heller uttala oss om korrelationen. 

 

5.5 Kapitelsammanfattning 

Detta kapitel inleddes med en beskrivande analys, där vi har sammanfattat respondenternas 

svar. Kapitlet fortsatte med en redogörelse av vad vi kommit fram till i steg ett och steg två 

för vår modell. Vi har i detta kapitel även framställt resultaten av våra hypoteser. 
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Hypotesprövningen har vi gjort för att kunna urskilja vilka variabler som är signifikanta, det 

vill säga vilka som påverkar ekonomiförändring och relationsförändring och som i sin tur 

påverkar företagets val att fortsätta anlita revisor.   
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Kapitel 6: Slutsatser 
 
I detta kapitel kopplas teorin och analysen samman med våra egna tankar och reflektioner. 

Kapitlet avslutas med förslag för vidare forskning.  

 

6.1 Slutsatser och reflektioner  

Syftet har i denna uppsats varit att undersöka hur aktiebolagen agerar i dagsläget inför valet 

av fri revision. Vi har utgått från att väljer man att slopa revisorn så innebär det alla tjänster 

denne tillhandahåller i dagsläget, det vill säga företagen väljer att ta bort ”revisions-paketet”. 

Vi kan i efterhand konstatera att detta synsätt har varit aningen trångsynt, då för många 

företag handlar det endast om att avskaffa tjänsten revision och inte som vi diskuterat tidigare 

”hela paketet”. Men för att undersöka vårt ursprungliga synsätt har vi tagit fram en modell 

med beroende och oberoende variabler som vi kunde tänka påverka agerandet. Vår 

frågeställning löd enligt följande: Hur agerar aktiebolag, i dagsläget, inför möjligheten till 

frivillig revision? För att testa denna frågeställning utformade vi en modell enligt nedan. Efter 

att ha undersökt och testat denna modell har vi kunnat konstatera vilka variabler som är 

signifikanta och därför betydelsefulla för modellen. Detta visar vi nedan genom att kryssa 

över de som inte visade sig ha någon signifikans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.1 Modell med signifikanta faktorer 
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Vår modell är en tvåstegs modell, vilket medförde att vi började att testa om 

relationsförändring eller ekonomiförändring var två möjliga agerande alternativ för företagen 

gentemot om de slopade revisorn. De variabler längst till vänster i modellen, testade vi sedan 

mot Ekonomiförändring och Relationsförändring, för att kunna studera vilka faktorer som 

påverkade dessa ageranden.  

 

Som ni kan urskilja ovan, så har vi kryssat för ekonomiförändring, detta eftersom denna inte 

var signifikant mot att fortsätta anlita revisorn. Det fanns dock flera av de oberoende 

variablerna som var signifikanta mot ekonomiförändring, vilka står beskrivna i tidigare 

kapitel. Vad vi därmed kommit fram till är att relationsförändringar har en påverkan på om 

företag väljer att avskaffa sin revisor. Vad som påverkar företagens relationsförändring är; 

storlek, bransch, ägare, lönsamhet, kassalikviditet och omgivningens åsikter.  

 

När vi studerar företag ur ett storleksperspektiv kan vi se att storleken är en variabel som 

påverkar. Vi har i teorin diskuterat tidigare forskning som påvisar just detta, exempelvis 

menar Svanström (2008) att för mindre företag är revision inget självklart val. Vår 

undersökning visar resultat på detta, då exempelvis antalet anställda på ett företag var negativt 

korrelerat mot relationsförändring. Vid granskning av branschen så har vi i teorin 

argumenterat för att ju mer diversifierat ett företag är desto mindre är företaget benägna till 

relationsförändringar. I vår undersökning har vi fått skilda resultat som säger att 

relationsförändring påverkas både av att företaget skulle vara mer, och mindre diversifierat. 

Detta tror vi kan bero på vilken bransch företaget är verksam inom. Precis som i teorin, var vi 

nämnt att komplexiteten på branschen kan påverka företagsbeslut. Inom bransch 

argumenterade vi även att leverantörsstorleken kan påverka, då vi diskuterade att företag med 

många leverantörer troligen kommer att behålla sin revisor eftersom de har fler att visa 

förtroende till. Detta stämmer in på våra resultat där vi har fått fram att antal leverantörer är 

negativt korrelerad, vilket säger att ju fler leverantörer desto mindre benägna är företaget att 

satsa på en relationsförändring, de kommer alltså kvarhålla samma system som idag.   

 

Företagens kassalikviditet från föregående räkenskapsår fann vi positiv korrelerad, till 

skillnad från två år tillbaka i tiden då kassalikviditeten var negativ korrelerad. Detta utfall tror 

vi kan ha påverkats av hur företagens finanser har varit under de senaste åren. Vad vi syftar på 

är den rådande finanskrisen som har påverkat samhället, och däribland många företag. 

Företagens resultat har vi trots finansläget funnit positivt korrelerat, vilket säger oss att ju 

högre resultat desto mer satsar företagen på relationsförändring. I teorin har vi argumenterat 

att om företag har stabil och god lönsamhet kommer de inte ha kvar sin revisor till vad denne 

gör i dagsläget, vilket därmed stämmer in på vårt resultat. 

 

Inom ägare så var manliga ägare positivt korrelerat mot relationsförändring medan kvinnor 

vad negativt korrelerat. Dessa två resultat säger oss att desto fler manliga ägare desto mer 

benägna är företaget att satsa på relationsförändring, och därmed slopa revisorn. Som vi 

tidigare skrivit i teorin så är männen oftast mer riskvilliga än kvinnor och därmed mer villiga 

att satsa på en förändring så som att slopa sin revisor som följd av ökad relation med revisorn. 

Något vi argumenterar för i teorin är att med en akademisk utbildning så känner ägaren att 

han eller hon har den utbildning som krävs för att klara av det revisorns arbete på egen hand. 

Utbildningsnivån forskning visade på en positiv korrelation mot relationsförändring, vilket 

styrker vår argumentation i teorin. 

 



46 

 

 

 

Den sista variabeln som visade sig ha en påverkan på företagens agerande var omgivningens 

åsikter. I vår enkätundersökning fick vi fram väl tänkvärda svar av våra respondenter. På 

påståendet ”personalen uppfattar revisionen som en trygghet” var det hela 56 % som inte 

instämde. Detta tror vi kan bero på att när enkätundersökningen skickades så bad vi att få den 

ifylld av vd eller ekonomichef, dessa personer har oftast en god bild över hur företagets 

finansiella bild är och behöver därför inte få den extra tryggheten revisorn kanske medför. 

Endast 47 % instämde med påståendet ”revisionen ger hjälp till intern styrning och kontroll”, 

trots att det är hela 74 % respektive 71 % som instämmer med påståendena att revisionen ger 

trygghet till styrelse respektive vd. Detta tror vi kan bero på att intern styrning och kontroll 

kan definieras på olika sätt av olika respondenter, samtidigt som styrelse och vd är mer 

konkreta begrepp. 

 

I teorin diskuterar vi att kunder och leverantörer eftersöker den kvalitetsstämpeln som en 

revisor medför. Därmed tycker vi att det är märkligt att det endast är 53 % som instämmer på 

påståendet: ”revisionen gör att företagets kunder och leverantörer kan göra säkrare affärer 

med företaget”. En förklaring till detta kan vi tänka oss beror på att respondenterna anser sig 

redan ha skapat goda relationer till sina kunder och leverantörer och därmed inte behöver en 

revisor till revidering av företaget. Det kan även tänkas bero på att mycket av vad som sker på 

ett företag är så inarbetat i kulturen att man inte ens reflekterar över att göra förändringar. 

Systemet är väl etablerat och det finns ingen mening att ändra på något som fungerar bra och 

har fungerat bra de sista åren. 

 

De variabler som inte visade samband till relationsförändring var; företagsålder, ägarstruktur 

och soliditet. Reflektionerna över att just dessa variabler inte visade något samband kan vara 

olika. Företagsåldern tror vi inte gav utslag då denna var så pass spridd bland företagen, vilket 

gör det svårt att finna samband. I teorin har vi argumenterat för att om företag har en stabil 

och ökande soliditet så kan de tänkas välja att satsa på relationsförändringar. Att soliditeten 

inte visat något positivt samband här, kan tänkas bero på att det är mycket varians i företagens 

soliditet. Företagets ägarstruktur visade heller inget samband med relationsförändring. Detta 

tror vi kan bero på att vi fick så pass låg svarsfrekvens överlag och då speciellt på 

generationsfrågan som ingår i ägarstrukturen.   

 

Tänkvärt är att ekonomiförändring inte visade sig signifikant, vilket vi tyckte var märkligt 

eftersom förändringar i ekonomiförändringen känns som det mest självklara att göra för ett 

företag som vill ändra revisorssamarbetet. En anledning till att vi inte funnit något samband 

mellan ekonomiförändring och avskaffandet av revisorn, behöver inte nödvändigtvis bero på 

att det inte finns. Företagen kanske anser förändringar i ekonomiförändring, exempelvis en 

extra kontroll vid månadsrapporteringen, som så pass vanliga i det vardagliga arbetet att det 

inte reflekterar över att de möjligtvis minskat eller ökat.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då lagen fortfarande inte blivit möjlig att tillämpa så skulle det vara intressant att om ett år 

undersöka hur företagen faktiskt agerar när de har möjlighet att välja att inte använda sig av 

revisionstjänsterna. Som nämnt tidigare blir det här aktuellt och intressant att se hur många 

företag som väljer att välja bort enbart revisionen jämförelsevis att studera företagen där hela 

”revisors-paketet” försvinner. Här hade det även kunnat vara intressant att undersöka hur 

olika företag uppfattar revisionen, vilka olika synsätt som existerar ute hos företagen.  Utifrån 

detta hade det även varit intressant att undersöka företagarnas perspektiv; hur de själva 
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upplever förändringen om de väljer att avskaffa sin revisor eller enbart revisionstjänsten. 

Vidare skulle det vara av intresse att göra en jämförelse mellan ett bestämt antal branscher 

och då få fram tydligare svar på om komplexiteten i branscher påverkar agerandet. Eftersom 

skatteverket är den intressent som företagen ansåg var en av de mest betydelsefulla, hade det 

varit intressant att göra en studie om enbart denna myndighet. Att undersöka om det blivit mer 

skattefel eller om företagen klarar att hålla en god redovisning och ge en rättvisande bild utan 

revisorskontrollen.  

 

Intressant resultat vår undersökning gav, är det faktum att relationsförändring blev en 

signifikant faktor. Därför anser vi att en fördjupning inom relationsförändringar skulle vara 

spännande. Sista punkt som vi anser är av intresse till vidare forskning är att ett år efter att 

förslaget kring möjligheten till frivillig revision trätt i kraft, utföra en jämförelsestudie mellan 

företags redovisningar. Detta för att se om det är någon kvalitetsskillnad i redovisningen 

mellan de som har kvar sin revisor samt de som valt att avskaffa. 

6.3 Kapitelsammanfattning 

I vårt sista kapitel har vi redogjort för vilka samband som vi funnit och reflekterat över dessa. 

Vi har avslutat kapitlet med att ge förslag till fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 – Brev till respondenterna 

Hej! 

 

Vänligen bifoga det här mailet till företagets ekonomichef eller VD. Tack! 

  

Regeringen har nyligen beslutat att göra det möjligt för mindre företag att själva välja ifall de 

vill ha kvar sin revisor eller ej. Detta innebär en möjlighet, för ca 250 000 aktiebolag i 

Sverige, att sänka sina kostnader. Hur agerar ni företag idag inför denna möjliga förändring, 

vad är det som påverkar era beslut? 

 

Ni är ett av våra utvalda företag som vi innerligt önskar ta er tid att svara på vår undersökning, 

vilken behandlar just denna fråga. Det skulle vara till stor hjälp i vårt uppsatsskrivande vilket 

vi, två studenter från Högskolan i Halmstad, just nu håller på med. 

 

Vi är medvetna om att ni har mycket att göra, men vi hoppas att ni tar er tid att svara på vår 

enkät, då resultatet kommer att vara intressant för oss alla. Enkäten tar ca 10 minuter att 

besvara, och svaren kommer att behandlas anonymt. 

 

Vill ni ta del av resultaten skickar vi dem mer än gärna till er! 

I sådant fall finns det möjlighet att ange er e-mailadress i slutet på enkäten. 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på e-mail: xxx eller ring Anna-Sara på nr: xxx eller 

Sofia på nr: xxx. 

 

Vår handledare är Professor Sven-Olof Collin (e-mailadress). 

 

Vi är tacksamma om ni har möjlighet att svara på enkäten senast per 2010-05-07. 

Med vänliga hälsningar 

 

Sofia Lorentzon & Anna-Sara Lööf 
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Bilaga 2 – Påminnelsebrev 

Hej! 

 

För ungefär en vecka sedan mottog ni en förfrågan om att fylla i en elektronisk enkät som 

behandlade frågan om avskaffandet av revisorn i mindre företag. Detta val är omfattande 

eftersom det påverkar hela 250 000 aktiebolag i Sverige. För ert företag kommer detta kanske 

innebära en förändring. Hur agerar företagen idag inför denna förändring, alltså vilka faktorer 

är det som påverkar deras beslut? 

 

Ni är ett av våra slumpmässigt utvalda företag som vi innerligt önskar ta er tid att svara på vår 

undersökning, vilken behandlar just denna fråga. Det skulle vara till väldigt stor hjälp i vårt 

uppsatsskrivande vilket vi, två studenter från Högskolan i Halmstad, just nu håller på med. 

 

Vi är medvetna om att ni har mycket att göra, men vi hoppas att ni tar er tid att svara på vår 

enkät, då resultatet kommer att vara intressant för oss alla. Enkäten tar ca 10 minuter att 

besvara, och svaren kommer att behandlas anonymt. 

 

Vi är tacksamma om ni har möjlighet besvara enkäten senast xx 

 

Vill ni ta del av resultaten skickar vi dem mer än gärna till er! 

I sådant fall finns det möjlighet att ange er e-mailadress i slutet på enkäten. 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på e-mail: xxx 

eller ring Anna-Sara på nr: xxx eller Sofia på nr: xxx. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sofia Lorentzon & Anna-Sara Lööf 
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Bilaga 3 

 n Giltiga n Uteblivna Median 

År start ftg 34 0 1995,00 

År registrerat AB 34 0 1998,50 

anställda 09 34 0 1,00 

anställda 08 34 0 1,00 

bransch 33 1 1,00 

Marknad 32 2 2,00 

antal kunder 32 2 30,00 

antal leverantörer 33 1 15,00 

antal ägare 33 1 1,00 

Kön 34 0 1,00 

Nationalitet 34 0 1,00 

Utb.nivå 32 2 4,00 

Familjeftg 32 2 2,00 

Generation 16 18 1,00 

ej familjeägt bytt ägare 12 22 3,00 

Om ja, antal ggr 2 32 2,00 

trygg.ftg.långiv 33 1 5,00 

ek.prob.upptäcks.tid 33 1 4,00 

hjälp.int.styr&kont. 34 0 4,00 

ftg.kund&lev säkrare affärer 34 0 5,00 

underlätt.skatt-kontroll 34 0 6,00 

trygghet.för.styrelse 34 0 6,00 

trygghet.för.vd 32 2 6,00 

trygghet.för.personal 34 0 3,00 

revisionen ger ingen nytta 32 2 2,00 

fortsätta anlita revisor 33 1 1,00 

revisor för annat än revision 11 23 2,00 

förändring i ek. funktion 32 2 3,00 

infört fler interna kontroller 32 2 3,00 

mer pers. till ek. funktion 34 0 3,00 

utökat arbetstimmar i ek. 32 2 3,00 

kontakt med revisorn förändrats 33 1 3,00 

kontakt med rev.byrå 34 0 3,50 

telefonsamtal 34 0 3,00 

email/internet 34 0 3,00 

brev per post 33 1 2,00 

revisor besöker ftg 32 2 1,00 

ftg besöker revisor 34 0 2,50 

spontana möten 34 0 1,00 

oms1 34 0 868500,00 

oms2 30 4 342000,00 

sol1 34 0 48,50 

sol2 30 4 56,00 

bomsl1 34 0 616000,00 

bomsl2 30 4 449500,00 

klik1 34 0 185,00 

klik2 30 4 184,50 

res1 34 0 49500,00 

res2 30 4 35500,00 
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bransch 

    
Frekvens Procent 

Giltig 
procent 

Ökande 
procent 

Giltig tjänster 19 55,9 57,6 57,6 

tillverkning 2 5,9 6,1 63,6 

handel 2 5,9 6,1 69,7 

annat 5 14,7 15,2 84,8 

tjänster+tillverkning 2 5,9 6,1 90,9 

tjänster+annat 2 5,9 6,1 97,0 

tjänster+tillverkning+annat 1 2,9 3,0 100,0 

Total 33 97,1 100,0   

Utebliven System 1 2,9     

Total 34 100,0     

Marknad 

    
Frekvans Procent 

Giltig 
procent 

Ökande 
procent 

Giltig lokalt 1 2,9 3,1 3,1 

nationellt 20 58,8 62,5 65,6 

internationellt 11 32,4 34,4 100,0 

Total 32 94,1 100,0   

Uteblivna System 2 5,9     

Total 34 100,0     

Kön 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig man 18 52,9 52,9 52,9 

kvinna 6 17,6 17,6 70,6 

blandat 8 23,5 23,5 94,1 

vet ej 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0   

Nationalitet 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig svensk 27 79,4 79,4 79,4 

immigrant 5 14,7 14,7 94,1 

vet ej 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0   
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Utbildningsnivå 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig lägre än högstadie 2 5,9 6,3 6,3 

högstadie 4 11,8 12,5 18,8 

gymnasium 4 11,8 12,5 31,3 

högskola/universitet 11 32,4 34,4 65,6 

forskning 2 5,9 6,3 71,9 

gymnasie+högskola 5 14,7 15,6 87,5 

högstadie+högskola 1 2,9 3,1 90,6 

högstadie+gymnasie 1 2,9 3,1 93,8 

lägre än 
högstadi+högstadie+gymnasium 

1 2,9 3,1 96,9 

gymnasium+högskola+annat 1 2,9 3,1 100,0 

Total 32 94,1 100,0   

Uteblivna System 2 5,9     

Total 34 100,0     

Uteblivna System 22 64,7     

Total 34 100,0     

fortsätta.anlita.revisor 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig ja 19 55,9 57,6 57,6 

vet ej 6 17,6 18,2 75,8 

nej 8 23,5 24,2 100,0 

Total 33 97,1 100,0   

Uteblivna System 1 2,9     

Total 34 100,0     

anlita.revisor.för.annat.än.revision 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig ja 3 8,8 27,3 27,3 

vet ej 3 8,8 27,3 54,5 

nej 5 14,7 45,5 100,0 

Total 11 32,4 100,0   

Uteblivna System 23 67,6     

Total 34 100,0     

förändring.i.ek.funktion 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig ja 4 11,8 12,5 12,5 

vet ej 1 2,9 3,1 15,6 

nej 27 79,4 84,4 100,0 

Total 32 94,1 100,0   

Uteblivna System 2 5,9     

Total 34 100,0     
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infört.fler.interna.kontroller 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig ja 8 23,5 25,0 25,0 

nej 24 70,6 75,0 100,0 

Total 32 94,1 100,0   

Uteblivna System 2 5,9     

Total 34 100,0     

anställt.mer.personal.till.ek.funktionen 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig ja 2 5,9 5,9 5,9 

nej 32 94,1 94,1 100,0 

Total 34 100,0 100,0   

utökat.antalet.arbetstimmar.inom.ek.arbetet 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig ja 12 35,3 37,5 37,5 

vet ej 1 2,9 3,1 40,6 

nej 19 55,9 59,4 100,0 

Total 32 94,1 100,0   

Uteblivna System 2 5,9     

Total 34 100,0     

 
 

  
  

 
 

  
  

kontakt.med.revisorn.förändrats 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig ökat 7 20,6 21,2 21,2 

minskat 1 2,9 3,0 24,2 

ingen förändring 25 73,5 75,8 100,0 

Total 33 97,1 100,0   

Uteblivna System 1 2,9     

Total 34 100,0     

kontakt.med.revisionsbyrån 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig färre än en gång på år 2 5,9 5,9 5,9 

minst en gång per år 5 14,7 14,7 20,6 

minst en gång i halvåret 10 29,4 29,4 50,0 

flera gånger i halvåret 10 29,4 29,4 79,4 

minst en gång i månaden 3 8,8 8,8 88,2 

flera gånger i månaden 3 8,8 8,8 97,1 

minst en gång i veckan 1 2,9 2,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0   
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Telefonsamtal 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig sällan 12 35,3 35,3 35,3 

ibland 13 38,2 38,2 73,5 

ofta 9 26,5 26,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0   

Email.internet 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig aldrig 4 11,8 11,8 11,8 

sällan 10 29,4 29,4 41,2 

ibland 11 32,4 32,4 73,5 

ofta 9 26,5 26,5 100,0 

Total 34 100,0 100,0   

Brev.per.post 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig aldrig 13 38,2 39,4 39,4 

sällan 12 35,3 36,4 75,8 

ibland 8 23,5 24,2 100,0 

Total 33 97,1 100,0   

Uteblivna System 1 2,9     

Total 34 100,0     

revisionsbyrån.besöker.företaget 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig aldrig 20 58,8 62,5 62,5 

sällan 7 20,6 21,9 84,4 

ibland 4 11,8 12,5 96,9 

ofta 1 2,9 3,1 100,0 

Total 32 94,1 100,0   

Uteblivna System 2 5,9     

Total 34 100,0     

företaget.besöker.revisionsbyrån 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig aldrig 4 11,8 11,8 11,8 

sällan 13 38,2 38,2 50,0 

ibland 15 44,1 44,1 94,1 

ofta 2 5,9 5,9 100,0 

Total 34 100,0 100,0   

Spontana.möten 

    
Frekvens procent 

Giltig 
procent 

ökande 
procent 

Giltig aldrig 23 67,6 67,6 67,6 

sällan 11 32,4 32,4 100,0 

Total 34 100,0 100,0   
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Bilaga 4 

 

EKONOMI 1 
korr. 
koef Sig. N 

anställda 09 -0,140 0,215 34 

anställda 08 -0,167 0,173 34 

kunder -0,378 0,016 34 

leverantörer -0,345 0,025 33 

ägare -0,023 0,45 33 

trygg.ftg.långiv -0,061 0,368 33 

ek.prob.upptäcks.tid -0,068 0,354 33 

hjälp.int.styr&kont. -0,078 0,331 34 

ftg.kund&lev säkrare affärer -0,207 0,120 34 

underlätt.skatt-kontroll -0,059 0,369 34 

trygghet.för.styrelse -0,125 0,241 34 

trygghet.för.vd -0,066 0,361 32 

trygghet.för.personal -0,072 0,344 34 

oms1 -0,280 0,054 34 

oms2 0,178 0,174 30 

sol1 0,28 0,054 34 

sol2 -0,062 0,373 30 

bomsl1 -0,204 0,124 34 

bomsl2 0,278 0,069 30 

klik1 0,268 0,063 34 

klik2 0,340 0,033 30 

res1 -0,268 0,063 34 

res2 0,046 0,404 30 

tjänster 0,039 0,415 33 

tillverkning 0,065 0,361 33 

handel 0,065 0,361 33 

annat 0,107 0,276 33 

tjänster+tillverkning 0,065 0,361 33 

tjänster+tillv.+annat 0,045 0,402 33 

tjänster+annat -0,468 0,003 33 

utbLH 0,046 0,401 32 

utbH 0,068 0,356 32 

utbG 0,068 0,356 32 

utbHU -0,248 0,085 32 

utbF 0,046 0,401 32 

utbG+HU 0,077 0,337 32 

utbH+HU 0,032 0,430 32 

utbH+G 0,032 0,430 32 

utbG+HU+A 0,032 0,430 32 

utbLH+H+G 0,032 0,430 32 

lokalt 0,046 0,401 32 

nationellt 0,067 0,358 32 

internationellt -0,085 0,322 32 

man 0,204 0,102 32 

kvinna -0,374 0,018 32 

blandat 0,104 0,286 32 

svensk -0,077 0,337 32 

immigrant 0,077 0,337 32 
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famftgJA 0 0,500 32 

famftgNEJ -0,067 0,358 32 

famftgVETEJ 0,098 0,298 32 

ålder -0,293 0,046 34 

Abålder 0,038 0,415 34 

 

 

EKONOMI 2 
korr. 
koef Sig. N 

anställda 09 -0,251 0,090 30 

anställda 08 -0,120 0,264 30 

kunder -0,022 0,456 29 

leverantörer 0,026 0,445 30 

ägare 0,087 0,323 30 

trygg.ftg.långiv 0,310 0,048 30 

ek.prob.upptäcks.tid 0,211 0,132 30 

hjälp.int.styr&kont. 0,311 0,047 30 

ftg.kund&lev säkrare affärer 0,263 0,080 30 

underlätt.skatt-kontroll 0,253 0,089 30 

trygghet.för.styrelse 0,301 0,053 30 

trygghet.för.vd 0,327 0,045 28 

trygghet.för.personal 0,269 0,075 30 

oms1 -0,034 0,430 30 

oms2 -0,257 0,098 27 

sol1 -0,069 0,358 30 

sol2 -0,004 0,492 27 

bomsl1 0,055 0,386 30 

bomsl2 -0,014 0,472 27 

klik1 0,139 0,232 30 

klik2 -0,111 0,290 27 

res1 0,017 0,465 30 

res2 -0,195 0,165 27 

tjänster -0,065 0,366 30 

tillverkning 0,159 0,201 30 

handel 0,159 0,201 30 

annat 0,233 0,107 30 

tjänster+tillverkning -0,467 0,005 30 

tjänster+tillv.+annat -0,276 0,070 30 

tjänster+annat 0,159 0,201 30 

utbLH 0,166 0,195 29 

utbH 0,017 0,465 29 

utbG 0,038 0,422 29 

utbHU -0,091 0,320 29 

utbF -0,186 0,167 29 

utbG+HU 0,090 0,321 29 

utbH+HU 0,115 0,276 29 

utbH+G 0,115 0,276 29 

utbG+HU+A -0,374 0,023 29 

utbLH+H+G 0,115 0,276 29 

lokalt 0,111 0,280 30 

nationellt -0,237 0,104 30 

internationellt 0,200 0,144 30 

man 0,016 0,468 29 
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kvinna -0,259 0,087 29 

blandat 0,217 0,129 29 

svensk 0,111 0,283 29 

immigrant -0,111 0,283 29 

famftgJA -0,244 0,097 30 

famftgNEJ 0,089 0,319 30 

famftgVETEJ 0,233 0,107 30 

ålder 0,056 0,384 30 

Abålder 0,133 0,276 30 

 

RELATION 1 
korr. 
koef Sig. N 

anställda 09 0,252 0,078 33 

anställda 08 0,227 0,102 33 

kunder 0,214 0,123 31 

leverantörer 0,103 0,287 32 

ägare 0,119 0,258 32 

trygg.ftg.långiv 0,414 0,009 32 

ek.prob.upptäcks.tid 0,415 0,009 32 

hjälp.int.styr&kont. 0,429 0,006 33 

ftg.kund&lev säkrare affärer 0,544 0,001 33 

underlätt.skatt-kontroll 0,476 0,003 33 

trygghet.för.styrelse 0,446 0,005 33 

trygghet.för.vd 0,435 0,007 31 

trygghet.för.personal 0,429 0,005 33 

oms1 0,364 0,019 33 

oms2 0,274 0,075 29 

sol1 -0,162 0,185 33 

sol2 -0,117 0,274 29 

bomsl1 0,131 0,234 33 

bomsl2 0,052 0,395 29 

klik1 -0,406 0,010 33 

klik2 -0,068 0,364 29 

res1 0,231 0,098 33 

res2 0,370 0,024 29 

tjänster -0,083 0,325 32 

tillverkning -0,010 0,479 32 

handel -0,141 0,221 32 

annat -0,075 0,342 32 

tjänster+tillverkning 0,274 0,064 32 

tjänster+tillv.+annat 0,049 0,211 32 

tjänster+annat 0,147 0,394 32 

utbLH -0,185 0,160 31 

utbH 0,054 0,386 31 

utbG -0,141 0,225 31 

utbHU -0,273 0,069 31 

utbF 0,192 0,150 31 

utbG+HU 0,079 0,337 31 

utbH+HU 0,216 0,122 31 

utbH+G 0,144 0,220 31 

utbG+HU+A 0,308 0,046 31 

utbLH+H+G -0,010 0,478 31 

lokalt -0,185 0,160 31 
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nationellt 0,265 0,075 31 

internationellt -0,201 0,139 31 

man 0,011 0,477 31 

kvinna -0,069 0,356 31 

blandat 0,052 0,390 31 

svensk 0,179 0,168 31 

immigrant -0,179 0,168 31 

famftgJA -0,138 0,229 31 

famftgNEJ 0,026 0,445 31 

famftgVETEJ 0,168 0,183 31 

ålder -0,013 0,471 33 

Abålder -0,026 0,442 33 

 

RELATION 2 
korr. 
koef Sig. n 

anställda 09 -0,189 0,146 33 

anställda 08 -0,289 0,051 33 

kunder -0,225 0,112 31 

leverantörer -0,372 0,018 32 

ägare 0,013 0,471 32 

trygg.ftg.långiv -0,061 0,370 32 

ek.prob.upptäcks.tid -0,149 0,207 32 

hjälp.int.styr&kont. -0,224 0,105 33 

ftg.kund&lev säkrare affärer -0,089 0,311 33 

underlätt.skatt-kontroll 0,184 0,153 33 

trygghet.för.styrelse 0,183 0,154 33 

trygghet.för.vd 0,152 0,207 31 

trygghet.för.personal -0,060 0,370 33 

oms1 -0,329 0,031 33 

oms2 -0,115 0,276 29 

sol1 0,098 0,294 33 

sol2 0,066 0,367 29 

bomsl1 -0,204 0,128 33 

bomsl2 -0,228 0,117 29 

klik1 -0,178 0,161 33 

klik2 0,237 0,108 29 

res1 -0,126 0,243 33 

res2 0,110 0,285 29 

tjänster -0,387 0,014 32 

tillverkning 0,147 0,212 32 

handel 0,147 0,212 32 

annat 0,015 0,468 32 

tjänster+tillverkning 0,308 0,043 32 

tjänster+tillv.+annat 0,214 0,119 32 

tjänster+annat 0,015 0,468 32 

utbLH 0,139 0,228 31 

utbH -0,040 0,416 31 

utbG -0,113 0,272 31 

utbHU -0,272 0,069 31 

utbF 0,309 0,045 31 

utbG+HU 0,113 0,272 31 

utbH+HU -0,021 0,454 31 

utbH+G -0,021 0,454 31 
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utbG+HU+A 0,215 0,123 31 

utbLH+H+G -0,021 0,454 31 

lokalt -0,010 0,478 32 

nationellt 0,147 0,212 32 

internationellt -0,146 0,213 32 

man 0,328 0,036 31 

kvinna -0,365 0,022 31 

blandat -0,043 0,408 31 

svensk -0,088 0,320 31 

immigrant 0,088 0,320 31 

famftgJA 0,057 0,379 32 

famftgNEJ 0,125 0,248 32 

famftgVETEJ -0,268 0,069 32 

ålder -0,090 0,309 33 

Abålder 0,097 0,296 33 

 

RELATION 3 
korr. 
koef Sig. n 

anställda 09 0,045 0,404 32 

anställda 08 0,161 0,190 32 

kunder 0,131 0,245 32 

leverantörer 0,139 0,228 30 

ägare 0,129 0,244 31 

trygg.ftg.långiv 0,197 0,144 31 

ek.prob.upptäcks.tid 0,151 0,208 31 

hjälp.int.styr&kont. 0,300 0,048 31 

ftg.kund&lev säkrare affärer 0,260 0,075 32 

underlätt.skatt-kontroll 0,080 0,332 32 

trygghet.för.styrelse 0,507 0,002 32 

trygghet.för.vd 0,512 0,002 32 

trygghet.för.personal 0,282 0,059 30 

oms1 0,056 0,381 32 

oms2 0,103 0,302 32 

sol1 0,064 0,363 28 

sol2 -0,035 0,429 32 

bomsl1 0,290 0,054 28 

bomsl2 0,069 0,363 32 

klik1 0,106 0,282 28 

klik2 -0,310 0,054 32 

res1 0,497 0,002 28 

res2 -0,119 0,273 32 

tjänster -0,092 0,312 28 

tillverkning -0,167 0,184 31 

handel 0,160 0,194 31 

annat -0,075 0,344 31 

tjänster+tillverkning -0,040 0,415 31 

tjänster+tillv.+annat -0,168 0,010 31 

tjänster+annat 0,417 0,184 31 

utbLH -0,166 0,191 31 

utbH 0,231 0,109 30 

utbG 0,031 0,435 30 

utbHU -0,128 0,250 30 

utbF 0,130 0,246 30 
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utbG+HU 0,262 0,081 30 

utbH+HU -0,166 0,191 30 

utbH+G -0,166 0,191 30 

utbG+HU+A -0,166 0,191 30 

utbLH+H+G -0,166 0,191 30 

lokalt 0,105 0,291 30 

nationellt -0,095 0,308 30 

internationellt 0,058 0,381 30 

man -0,130 0,247 30 

kvinna -0,114 0,274 30 

blandat 0,251 0,090 30 

svensk 0,037 0,422 30 

immigrant -0,037 0,422 30 

famftgJA 0,008 0,482 30 

famftgNEJ -0,175 0,177 30 

famftgVETEJ 0,240 0,101 30 

ålder 0,184 0,157 32 

Abålder -0,142 0,219 32 

 


