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I 

 

Förord 
Vi läser båda företagsekonomi med inriktning redovisning/revision och är båda intresserade 

av en karriär inom revision. Därför föll det sig naturligt för att skriva vår uppsats inom just 

revision. Slopandet av revisionsplikten och prognoser av dess effekter på små aktiebolag var 

vida omskrivet åren innan reformens införande. Många uppsatser skrevs inom ämnet före 

reformen trädde i laga kraft. Det var studier som behandlade och beskrev den slopade 

revisionspliktens förväntade påverkan på småföretag, revisorer, revisionsbyråer, skatteverket 

och andra intressenter. Under arbetet med denna uppsats har vi noterat att antalet utförda 

studier på ämnet har sjunkit drastiskt efter att revisionsplikten slopades. Idag, fem år efter 

införandet, är ämnet inte alls lika omskrivet och vi såg ett behov att göra en 

uppföljningsstudie inom ämnet. Med den slopade revisionsplikten och dess effekter på 

småföretags efterfrågan på revision som val av ämne hoppas vi kunna jämföra denna studies 

resultat med tidigare studiers prognoser och förutsägelser om efterfrågan på revision. 

Flera personer har varit oumbärliga för genomförandet av detta arbete, och vi vill börja med 

att tacka vår handledare Jan Hemlin för hans hjälp, goda råd och kritiska granskning av vårt 

examensarbete. Jan har också visat stort tålamod med oss genom handledningen av denna 

uppsats som drog ut på tiden. 

Tack till Jimmy Persson på Grant Thornton Östersund för att han tog sig tid att träffa oss och 

diskutera uppsatsidéer och lämpliga enkätfrågor. 

Till alla småföretag som tog sig tid att medverkat i denna studie vill vi också rikta ett stort 

tack. Utan deras enkätsvar så hade detta arbete inte varit möjlig att utföra. 

Eventuella felaktigheter i denna uppsats är givetvis helt våra egna. 

 

 

 

Östersund den 6 april 2016 

Johan Sterner        Mahan Jonbeshshoar 
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenterar vi uppsatsens bakgrund och problemdiskussion. Vi 

lägger även fram studiens frågeställning samt syfte och vidare redogör vi i kapitlet för 

studiens avgränsningar, målgrupp och disposition. 

 

1.1 Bakgrund  

Det är i skrivande stund snart fem år sedan revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen 

avskaffades, vilket omfattade drygt 70 procent av landets 350 000 aktiebolag.1 Avskaffandet 

av revisionsplikten har varit ett omdiskuterat ämne och har undersökts ur många olika 

perspektiv. Slopandet av revisionsplikten var en reform vars syfte var att förenkla och sänka 

kostnaderna för småföretagande. Många nystartade aktiebolag väljer idag att avstå från 

revision när möjligheten finns. I en rapport från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC 

framkommer det att fyra av fem nystartade aktiebolag väljer bort revision.2 Även etablerade 

små aktiebolag väljer bort revision. Totalt sett rapporterar UC i en rapport från 2014 att drygt 

60 procent av de drygt 220 000 aktiebolag som omfattades av den slopade revisionsplikten 

har valt att inte fortsätta med revision. Ytterligare sänkning av kraven för revision drivs 

fortfarande politiskt, nu med ännu högre trösklar för aktiebolag. Centerpartiet vill höja 

tröskeln för revisionsplikt till aktiebolag med upp till 50 anställda med motiveringen att 

ytterligare förenkla och sänka kostnader för småföretag.3 Detta skulle göra att Sverige hamnar 

mer i linje med hur det ser ut på området i övriga Europa. Tabell 1.1 visar kraven för 

revisionsplikt i nio andra europeiska länder4. 

Tabell 1.1 Kraven för revisionsplikt i nio andra europeiska länder. Källa: egen bearbetning av 
Lennartssons tabell 5 

Land 

Medelantalet anställda  

under räkenskapsåret Balansomslutning  Nettoomsättning 

Storbritannien 50 41,5 miljoner kr 82,8 miljoner kr 

Nederländerna 50 40,9 miljoner kr 81,8 miljoner kr 

Tyskland 50 31,6 miljoner kr 64,1 miljoner kr 

Frankrike                       50 14,4 miljoner kr 28,8 miljoner kr 

Sverige 3 1,5 miljoner kr 3 miljoner kr 

Danmark 12 1,9 miljoner kr 3,7 miljoner kr 

                                                 
1 Victor Jensen & Josef Björklund, Centern: Fler företag ska slippa revisionsplikt, 2014-08-05, hämtad 2015-12-

10 från http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5929911 
2 UC, 4 av 5 nystartade aktiebolag väljer bort revisor – försämrad kvalitet på boksluten, 2014-11-12, hämtad 

2015-12-10 från 

http://www.far.se/PageFiles/14031/4%20av%205%20nystartade%20aktiebolag%20har%20valt%20bort%20revi

sor%20nov%202014.pdf 
3 Centerpartiet, Annie Lööf vill se slopad revisionsplikt för fler företag, 2014-08-05, hämtad 2015-12-10 från 

https://www.centerpartiet.se/2014/08/05/annie-loof-vill-se-slopad-revisionsplikt-fler-foretag/ 
4 Lennartsson, Rakel. Det nordiska undantaget, Balans nr. 5 (2010): 23. 
5 Nationella valutor konverterade till svenska kronor. Dagskurser per 20.12.2015, avrundat till en decimal. 
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Finland 3 0,9 miljoner kr 1,9 miljoner kr 

Norge 10 19,4 miljoner kr 4,9 miljoner kr 

 

 

En europeisk jämförelse visar att Sverige och Finland har en mer omfattande revisionsplikt än 

både våra nordiska grannländer men även övriga europeiska länder. Senast att göra ändringar 

på området i norden var Norge som höjde trösklarna för revisionsplikt år 2011.6  

 

1.2 Problemdiskussion 

Den första november 2010 avskaffades revisionsplikten för de små aktiebolagen i Sverige. 

Med små aktiebolag menas i denna studie om inget annat sägs aktiebolag som uppfyller två av 

de nedanstående tre kriterierna: 

- Högst 1,5 miljoner kr i balansomslutning (för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren) 

- Högst 3 miljoner kr i nettoomsättning (för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren)  

- Högst 3 anställda (i medeltal under vart och ett av de två senaste    

räkenskapsåren) 7 

Den slopade revisionsplikten har medfört att de små aktiebolagen själva har möjligheten att 

välja ifall de vill ta hjälp av en extern revisor eller inte. Revisionspliktens avskaffande 

föregicks av en livlig debatt och det har skrivits många uppsatser som undersökt troliga 

effekter av reformen. Vad kostar då en extern revision för ett företag som omfattas av den 

slopade revisionsplikten? En studie som har genomförts inom detta område är Hasic och 

Olofsson uppsatsarbete från Södertörns högskola Kostnaden för revision. I uppsatsen 

undersökte författarna om höga revisionskostnader upplevs vara en belastning för företagen8. 

Hasic och Olofssons slutsats var att enbart kostanden för revison inte var anledning nog för att 

slopa revisionsplikten då den inte ansågs tillräckligt belastande för det ändamålet. Hasic och 

Olofsson beräknade den genomsnittliga kostnaden för revision till 10 644 kronor.9 Två år före 

Hasic och Olofssons uppsats hade professorerna Thorell och Norberg beräknat samma arbete 

till cirka 10 000 kronor i en undersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv.10 Vad företag är 

villiga att betala för revision är dock beroende på fler faktorer än utbud och efterfrågan på 

revisionstjänster. Abdel-Khaliks forskning på den amerikanska revisionsmarknaden tyder på 

                                                 
6 Regjeringen.no, Unntak fra revisjonsplikten kan registreres i Foretaksregisteret, 2011-05-13 hämtad 2015-12-

10 från https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/unntak-fra-revisjonsplikten-kan-registre/id643462/ 
7 Skatteverket. Frivillig revision för de minsta bolagen. 2010-11-01 hämtad 2015-12-10 från 

https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2010/2010/frivilligrevisionfordeminstabolagen.

5.1a098b721295c544e1f800047828.html# 
8 Hasic, Melissa & Olofsson, Angelica, Kostnaden för revision: Hur belastande är revisionskostnaden för 

mikrobolag?. Kandidatuppsats, Södertörns högskola, 2007 s. 5 
9 Hasic och Olofsson s. 40 
10 Per Thorell & Claes Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005-04-01 hämtad 2015-12-10 från 

http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/revisionsplikten-i-sma-

aktiebolag_525930.html/binary/Revisionsplikten%20i%20sm%C3%A5%20aktiebolag s. 47 

http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/revisionsplikten-i-sma-aktiebolag_525930.html/binary/Revisionsplikten%20i%20sm%C3%A5%20aktiebolag
http://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/revisionsplikten-i-sma-aktiebolag_525930.html/binary/Revisionsplikten%20i%20sm%C3%A5%20aktiebolag
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att småföretag vars långivare efterfrågar revision av företaget är beredda att betala mer för 

revisionen än andra småföretag.11 

Vad är det egentligen företag betalar för när de upphandlar en revision? En revision av ett 

företags finansiella information ökar dess trovärdighet. Utan revision av ett företag skulle dess 

intressenter behöva tillsätta egna kontrollanter eller på egen hand försöka bedöma om den 

information ett företag lämnar är trovärdig eller inte.12 Revision utför på så sätt även en 

samhällsnytta och är en förutsättning för ett välmående näringsliv och civilsamhälle. Det är 

svårt att tänka sig hur aktie- och fondmarknaderna i industriländer skulle fungera utan företag 

som löpande revideras av oberoende respekterade revisionsfirmor. Börsbolag behöver så gott 

som undantagslöst ha minst en extern revisor vilket är inskrivet i lag eller börskontrakt.13 Nu 

har de minsta aktiebolagen inte någon lag längre som kräver revision utan andra faktorer 

bidrar till upphandlandet av revision. Tidigare forskning kring dessa faktorer är Danielsson 

och Kristofferssons uppsats Slopad revisionsplikt som undersökte de faktorer som bidrog till 

att småföretagare planerade att fortsätta med revisionen efter det att den blev frivillig14. 

Undersökningen gjordes innan revisionsplikten slopades. En faktor som författarna 

identifierar är relationen mellan företaget och dess revisor. Författarnas slutsats var att 

förtroende och ömsesidig respekt är viktiga relationsattribut för ett revisionssamarbete. 

Företagaren ska kunna dela med sig av känslig information samt att revisorn ska kunna ge 

feedback och råd till företaget utan att det uppstår konflikt mellan parterna.15 Av 

respondenterna i studien svarade cirka 70 procent att de var positivt inställda till revision och 

ämnade behålla revisionen även i framtiden, främst för olika finansiella kontrollbehov.16 

Ytterligare forskning på området har genomförts av Hellgren och Skoogh som har studerat 

revisionspliktens avskaffande i sin uppsats Revisionspliktens avskaffande17. Även denna 

uppsats är skriven innan den slopade revisionsplikten trädde i kraft. Författarnas avsikt var att 

undersöka om de mindre aktiebolagen skulle fortsätta med revision eller avskaffa den efter att 

det blivit frivilligt. Den respons som författarna mottog visade att en knapp majoritet av de 

tillfrågade företagen skulle välja kvar revisionen efter att den blev frivillig.18 Författarnas 

resultat avslöjade att de företag som väljer att ta bort revisionen gör så för att kostnaderna helt 

enkelt är för höga.19 Däremot framkom det att de företag som frivilligt valt att behålla revision 

gjorde det för att det förbättrar kvalitén på räkenskaperna och företagets kreditvärdighet.20 

                                                 
11 Abdel-Khalik, A. Rashad, “Why Do Private Companies Demand 

Auditing? A Case for Organizational Loss of Control”, Journal of Accounting, Auditing & Finance, 1989, s. 47   
12 Vad är revision?, 5., [uppdaterade och kompletterade] uppl., FAR förlag, Stockholm, 2001 s. 7 
13 Carrington, s. 242. 
14 Kristoffersson, Linda & Danielsson, Åsa. Slopad Revisionsplikt: faktorer som påverkar småföretagaren i 

valet av fortsatt revision. Magisteruppsats, Mittuniversitetet, 2010 s. 6 
15 Kristoffersson & Danielsson s. 43 
16 Kristoffersson & Danielsson s. 44 
17 Hellgren, Sofie & Skoogh, Marika, Revisionspliktens avskaffande - Behåller aktiebolagen en frivillig revision 

och vilka faktorer påverkar valet. Magisteruppsats, Linköpings universitet, 2011 
18 Hellgren & Skoogh, s. 38 
19 Hellgren & Skoogh, s. 39 
20 Hellgren & Skoogh s. 47 
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Vidare identifierades i studien faktorer som revisionens kostnad, kreditvärdighet och upplevd 

kvalitetssäkring som särskilt viktiga vid företagarnas beslut att anlita en revisor eller ej.21 

Teorier om varför småföretag köper in revisionstjänster när det inte längre är lagstadgat att de 

måste göra så behandlas utförligare i kapitel två. Tidigare forskning av Abdel-Khalik visar 

dock att långivare kan komma att agera som pseudo-reglerare i det fall då de kräver 

reviderade finansiella uppgifter från ett småföretag. Revisionen lämnas i de fallen som en 

försäkran gentemot långivaren att företagets finansiella information är trovärdig. Ur företagets 

synvinkel har då staten ersatts av långivaren som den part som kräver revision.22  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara vilka faktorer som påverkar ej 

revisionspliktiga aktiebolags beslut att anlita revisor. Studien syftar även till att med hjälp av 

statistiska verktyg mäta styrkan i olika samband och testa hypoteser kring olika fördelningar 

för att identifiera vilka faktorer som starkast påverkar företagens beslut. Delsyfte i denna 

studie är att mäta hur utbredd kännedomen om den slopade revisionsplikten är bland 

småföretagen.  

 

Utifrån tidigare studier genomförda i ämnet ämnar vi utföra en uppföljningsstudie. Det är i 

skrivande stund strax över fem år sedan revisionsplikten avskaffades. Därmed blir en 

jämförelse mellan tidigare studiers, utförda innan revisionsplikten avskaffades, och denna 

studies resultat möjlig. Författarnas huvudfrågeställning är slutligen: 

 

 Vilka faktorer är det som påverkar de företag som inte är revisionspliktiga att ändå 

frivilligt anlita en extern revisor? 

 

För att identifiera olika faktorer som kan påverka företags beslut att anlita revisor kommer 

statistiska verktyg att användas för att testa styrkan i olika korrelationssamband samt testa 

hypoteser kring olika fördelningar inom primärdatat. Specifikt kommer relationen mellan 

företagen och deras revisor att granskas och styrkan i sambandet mellan företagens 

förväntningar på sin revisor och revisorns faktiska prestationer testas. Vidare kommer fyra 

hypoteser formuleras och testas baserad på olika fördelningar inom uppsatsens primärdata. 

Den första tar sikte på revisionens påverkan på ett företags lån- och kapitalkostnader. Vi vill 

ta reda på om en utförd revision från en Big 4-byrå sänker småföretagens lån- och 

kapitalkostnader. Revisionsbyråerna som ingår i Big-4 är de fyra största byråerna globalt sett 

och består av Deloitte, PwC, KPMG och Ernst & Young. Det leder till följande hypotes: 

 

H1: Företag som revideras av en Big 4-byrå sänker lån- och kapitalkostnader i högre 

utsträckning än företag som anlitar annan revisionsbyrå. 

 

Hypotes två, tre och fyra redovisas nedan och ämnar ta reda på huruvida småföretag ser ett 

mervärde i sin revisor, något som indikeras i Andersson och Martinssons forskning och 

                                                 
21 Hellgren & Skoogh s. 52 
22 Abdel-Khalik, A. Rashad, s. 46-47 
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revisionens mervärde23. Här vill vi ta reda på om företagen efterfrågar revisorns och dennes 

revisionsbyrås tjänster för andra revisionsnäratjänster som löpande bokföring, upprättandet av 

årsbokslut och skatterådgivning. Detta leder till formulerandet av följande tre hypoteser: 

 

H2: Företag med stort behov av extern hjälp med löpande bokföring anlitar extern hjälp 

i högre utsträckning än företag med medelstort och litet behov. 

 

H3: Företag med stort behov av extern hjälp med årsbokslut anlitar extern hjälp i högre 

utsträckning än företag med medelstort och litet behov. 

 

H4: Företag med stort behov av extern skatterådgivning anlitar extern hjälp i högre 

utsträckning än företag med medelstort och litet behov. 

 

Att ta reda huruvida dessa hypoteser kan bekräftas eller förkastas samt beräkna styrkan i 

ovannämnda korrelationssamband menar vi kommer öka förståelsen om småföretags 

efterfrågan på revision. Det kommer således hjälpa oss att besvara studiens 

huvudfrågeställning.  

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen avgränsas till företag som idag ej är revisionspliktiga men samtidigt anlitar en 

revisor. Med detta fokus avgränsas studien till de aktiebolag som frivilligt anlitar en revisor. 

Vi menar att denna avgränsning underlättar i arbetet att besvara frågeställningen då aktiebolag 

som tvingas anlita en revisor exkluderas. 

 

1.5 Målgrupp 

Målgrupp för denna studie är revisionsbyråer med verksamhet som riktar sig till små 

aktiebolag. Idag står många små aktiebolag utan revisor och om denna uppsats kan öka 

förståelsen för vad småföretagare värdesätter i en revision borde resultatet vara av intresse för 

revisionsbyråer. Av särskilt intresse tror vi att uppsatsen kommer att vara för 

redovisningsbyråer aktiva i Jämtlands och Västernorrlands län då datainsamlingen är gjord 

från jämtländska och västernorrländska aktiebolag. Vi hoppas att även studenter och framtida 

forskare ska finna uppsatsen informativ och behjälplig vid framtida forskning inom området. 

 

                                                 
23 Andersson, Sandra & Martinsson, Sophie, En studie om mervärde i revisor-klientrelationen, Masteruppsats, 

Linnéuniversitetet, 2014, s. 2 
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1.6 Disposition 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inledning

• I den inledande kapitlet bekantar sig läsaren med vad uppsatsen kommer att 
handla om och dess problemformulering. Läsaren kommer få en 
övergripande bild om vad revision och revisionsplikt är.

Teori

• I det andra kapitlet presenteras tidigare forskning om detta ämne och vi 
kommer även att lägga fram våra egna antaganden och kommentarer om 
ämnet.

Metod

• I det tredje kapitelet kommer vi beskriva tillvägagångssättet som vi har 
använt oss av för att kunna samla in och bearbeta nödvändig data för att 
besvara vår problemformulering.

Empiri

• I kapitel fyra presenteras fakta, resultat och statistiska samband som vi har 
samlat in och bearbetat.

Analys

• I det femte kapitlet presenteras vår analys av resultatet och de statistiska 
sambanden med hjälp av den teoretiska referensramen.

Slutdiskussion

• I det sjätte och avslutande kapitlet sammanfattas uppsatsens resultat samt 
analys och författarnas egna slutsatser kring dessa presenteras. Slutsatserna 
jämförs också med tidigare forskning.
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2. Teori 
 

I det andra kapitlet presenteras den teoretiska referensramen. I kapitlet redogörs för 

tidigare forskning om företags efterfrågan på revision och nyttan revision tillför företag. 

Relationen mellan företag och revisor och effekter av denna presenteras också. Detta ger 

den teoretiska grund som är nödvändig för att kunna analysera och dra slutsatser från 

datainsamlingen som återfinns i uppsatsens resultat.  

 

2.1. Översiktlig historik över revisionens och revisionspliktens historia i Sverige 
För att ge läsaren en bakgrund till varför det finns en revisionsplikt i Sverige samt hur den 

uppstod och utvecklades till dagens version följer nedan en översiktlig genomgång av 

revisionens och revisionspliktens historia i Sverige. Den första lagen som krävde revision av 

vissa bolag i Sverige kom med 1895 års aktiebolagslag.24 Den tidigare aktiebolagslagen från 

1848 krävde ingen revision av aktiebolag.25 Aktiebolagslagen från 1895 sade bland annat att 

förvaltning och bolagets räkenskaper skulle granskas av en eller flera revisorer och ett 

skriftligt uttalande ska lämnas årligen. Värt att nämna är att det inte fanns några föreskrifter i 

lagen om revisorns oberoende eller utbildning. 26 År 1910 infördes en ny aktiebolagslag som 

skärpte reglerna kring revision. Bland annat fick personer som var i bolagets eller 

styrelseledamots tjänst inte utses som revisor. Revisorerna fick också tydligare tillgång till 

företagens böcker och kunde när som helst inventera bolagets kassa och övriga tillgångar.27 

Stockholms handelskammare auktoriserade år 1912 de första revisorerna i Sverige. 

Kriterierna för att få erhålla auktorisationen var att den sökande fyllt 25 år och hade en 

examen från Handelshögskolan i Stockholm. Utöver detta skulle den sökande ha tre års 

tjänstgöring hos auktoriserad revisor eller hos Stockholms Köpmannaförenings ackords- och 

konkursavdelning.28 En ytterligare skärpning av den lagstadgade revisionen kom med 1940 

års aktiebolagslag. En detaljerad jävsparagraf tillkom med bestämmelser om vilka personer 

som skulle anses jäviga för ett revisorsuppdrag.29 Lagstiftarna menade dock att det inte var 

praktiskt genomförbart eller önskvärt att införa revisionsplikt för samtliga aktiebolag.30 

Motiveringen som lagstiftarna gav var det ringa antalet auktoriserade revisorer och att långt 

ifrån alla aktiebolag ansågs ha behov av revision. Det skulle dröja ända till år 1983 innan 

lagstiftning infördes att alla aktiebolag i Sverige ska revideras av auktoriserad eller godkänd 

revisor31. År 2010 slopades revisionsplikten för små aktiebolag. Undantagna från 

revisionsplikten är aktiebolag som uppfyller två av de nedanstående tre kriterierna: 

- Högst 1,5 miljoner kr i balansomslutning (för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren) 

                                                 
24 Carrington, Thomas, Revision, 2. [utök. och uppdaterade] uppl., Liber, Malmö, 2014 sida 7 
25 Wallerstedt, Eva, Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, 1. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2009, s. 22. 
26 Wallerstedt, s. 27. 
27 Wallerstedt, s. 46. 
28 Wallerstedt, s. 52. 
29 Wallerstedt, s. 154. 
30 Wallerstedt, s. 153. 
31 Wallerstedt, s. 207. 
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- Högst 3 miljoner kr i nettoomsättning (för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren)  

- Högst 3 anställda (i medeltal under vart och ett av de två senaste    

räkenskapsåren) 32 

 

2.2. Små aktiebolag ur svenskt och EU perspektiv 
En svårighet med presentationen av den tidigare forskningen på området är den varierande 

definitionen av småföretag som används av olika studier och institutioner. Denna studies 

definition av ett småföretag är de som möter de i ovanstående avsnitt presenterade kriterierna 

för undantaget av den svenska revisionsplikten. EU har också presenterat en definition av 

småföretag. Enligt EU-direktiv 2013/34/EU så definieras småföretag som ett företag som inte 

överskrider två av tre gränsvärden i form av nettoomsättning, balansomslutning, 

genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret. Dessa gränsvärden och ett urval av deras 

historiska utveckling visas i tabell 2.1 nedan.33 EU-direktiv 2013/34/EU säger även att 

småföretag inte bör omfattas av revisionsplikt34. Delar av eller hela EU:s gränsvärden för 

småföretag är flitigt använda som urval inom forskning om efterfrågan av revision och 

effekter av revisionsplikt. Tabell 2.1 kan därför användas som guide och förklaring till de 

olika definitionerna av småföretag som presenteras i detta kapitels litteratur. Enligt tabell 2.1 

har EU:s definition av ett småföretag förändrats kraftigt sedan år 1998 till att inkludera allt 

större företag mätt i omsättning och balansomslutning. Både omsättning och 

balansomslutning har fördubblats mellan 1998 års och 2013 års definition, dock har 

medeltalet anställda förblivit konstant. 

Tabell 2.1 Gränsvärden för revisionsplikt enligt EU-direktiv uttryckt i miljoner svenska kronor. Källa: 
Egen bearbetning och uppdatering av Collis tabell 35 

EU-direktiv (år)  1998 1999 2003 2008 2013 

Omsättning < 63,7 mkr 79,6 mkr 92,9 mkr 112,0 mkr 129,8 mkr 

Balansomslutning < 31,8 mkr 39,8 mkr 46,5 mkr 56,0 mkr 64,9 mkr 

Medeltal antal anställda < 50 50 50 50 50 

 

2.3. Revisionens betydelse inom intressentmodellen 
Intressentmodellen utformades av Freeman år 1984 och avser att ge förståelse för företagets 

relationer till sin omgivning36. Figur 2.1 visar intressentmodellen med företaget som 

utgångspunkt och vilka intressenter som är involverade. Intressenter anses vara olika grupper 

eller individer som har någon form av utbytesrelation med företaget.37 Genom att 

                                                 
32 Skatteverket. Frivillig revision för de minsta bolagen. 2010-11-01 hämtad 2015-12-10 från 

https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2010/2010/frivilligrevisionfordeminstabolagen.

5.1a098b721295c544e1f800047828.html# 
33 EU-direktiv 2013/34/EU, s. 10 
34 EU-direktiv 2013/34/EU,  s. 6 
35 Collis, Jill, “Audit Exemption and the Demand for Voluntary Audit: A Comparative Study of the UK and 

Denmark”, International Journal of Auditing, Volume 14, Issue 2, , Juli, 2010, s. 33. Beloppen konverterade från 

engelska pund till svenska kronor. Dagskurser per 20.12.2015, avrundat till en decimal 
36 Friedman, A. & Miles, S.. Stakeholders theory and practice. Great Britain: Oxford University Press, 2006, s.1 
37 Bruzelius, Lars H. & Skärvad, Per-Hugo, Integrerad organisationslära, 10., [rev. och aktualiserade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 73 
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Företag

Ägare

Stat och 
kommun

Kunder

Leverantör
Styrelse och 

VD

Investerare 
och 

kreditgivare

Anställda

intressenterna har en god utbytesrelation med företaget kan de tillsammans uppnå 

vinstmaximering38. Intressentmodellen är enligt Bruzelius och Skärvad ett sätt att förstå hur 

organisationer fungerar39. Ett företag kan ha många intressenter som är ömsesidigt beroende 

av varandra40. Enligt intressentmodellen bör företag sträva efter att hålla sina intressenter 

nöjda och undvika konflikter mellan dessa.41 Vidare förespråkar intressentmodellen att 

företagen ska arbeta mot att skapa ett stabilt förhållande med sina intressenter och tillgodose 

deras krav på företaget42. Intressenternas tillit till företaget ökar när en revisor granskar driften 

av företaget och dess finansiella rapporter. Detta uppnås genom att revisorn i sin opartiska roll 

ger en oberoende granskning av företaget. Därmed minskar risken för felaktigheter i 

rapporteringen om driften och den finansiella ställningen.43 I figur 2.1 nedan illustreras 

intressentmodellen med företaget som utgångspunkt. 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

Figur 2.1 Intressentmodellen. Källa egen bearbetning av Ax & Kullvéns figur44 

 

En av företagets viktigaste intressentgrupp är kunderna. När kunder köper varor och tjänster 

efterfrågar de ofta information om öppet köp, varugarantier, leveranser och andra långvariga 

åtaganden. Vid upphandling vill många större kunder ha en trovärdig ekonomisk information 

från företaget. En revisor gör denna information mer tillförlitlig.45 Efterfrågan på dessa 

mertjänster måste företaget kunna tillgodose för att skapa och bibehålla en långvarig 

affärsrelation. Denna relation är en av de viktigaste förutsättningarna för företagets 

                                                 
38 Freeman, R. E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press. 2010 
39 Bruzelius & Skärvad, s. 73 
40 Gray, Rob, Owen, Dave & Adams, Carol. Accounting & accountability. London: Prentice Hall, 1996 
41 Ax, Christian & Kullvéns. 25-27 
42 Ax, Christian & Kullvén, Håkan, Den nya ekonomistyrningen. Övningsbok med lösningar, 4. uppl., Liber, 

Malmö, 2009 s. 25-26 
43 Carrington, s. 8 
44 Ax, Christian & Kullvén, Håkan, Den nya ekonomistyrningen. Övningsbok med lösningar, 4. uppl., Liber, 

Malmö, 2009 s. 25-26 
45 FAR förlag, s. 21 
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fortlevnad.46 Leverantörer har en affärsrelation med företaget där de säljer varor och tjänster 

som företaget efterfrågar. För leverantörer är det viktigt att veta om den finansiella 

informationen är trovärdig för att säkerställa att företaget kan betala sina kortfristiga skulder47. 

Skälet till det är att de behöver ha en stabil och säker kund som betalar för dess produkter48. I 

kreditupplysningen som leverantören gör på sina kunder framkommer eventuella orena 

revisionsberättelser. En oren revisionsberättelse kan antyda felaktigheter och oegentligheten i 

företagets finansiella information.49 Revisorns arbete verkar därmed som en försäkran för 

företagets leverantörer. I mindre bolag har oftast ägarna full kontroll över sin verksamhet och 

tar del av informationen direkt. I större bolag däremot, så kan det vara så att ägarna får 

information av styrelse och VD. Utan eget inflytande är det viktigt att ägaren förses med 

korrekt information. I en sådan situation kan det uppstå intressekonflikter och då kan en 

revisors bedömning av den finansiella informationen vara avgörande för ägaren och dennes 

beslutsfattande.50 Kreditgivare och investerare behöver kunna göra en bedömning av huruvida 

företaget kan betala tillbaka sina lån och åtaganden. Tillförlitlig finansiell information av ett 

företag fungerar som säkerhet för vederbörande. Denna säkerhet ökar då den finansiella 

informationen revideras av en revisor51. Vissa kreditgivare och investerare kräver revision av 

ett företag innan de ingår i en affärsrelation. Effekten av det kravet blir att kreditgivare och 

investerare agerar som pseudo-reglerare av revision.52 

2.4. Agentteorin 
Agentteorin ämnar förklara den intressekonflikt som kan uppstå mellan två parter i en 

affärsrelation, exempelvis bolagsledningen (agenten) och ägaren (principalen).53 

Bolagsledningen vill ha någon form av belöning av ägaren för sina insatser för företaget och 

ägaren behöver få någon form av garanti att bolagsledningen agerar i företagets bästa.54 Det 

som försvårar relationen mellan dessa två parter är att principalen och agenten ofta har olika 

mål. Inom agentteorin så påstås att parterna oftast tänker på sin egen vinstmaximering. Både 

bolagsledningen och ägaren förväntas därför agera ur sina egenintressen och försöker 

maximera sin egen vinst och det uppstår informationsasymmetri mellan principalen och 

agenten då agenten är betydligt mer insatt i verksamhetens dagliga drift än principalen. 

 

                                                 
46 Bruzelius & Skärvad, s. 75 
47 Jensen, M., , ”Value maximisation, stakeholder theory, and the corporate objective function”, European 

financial management, Vol. 7, No.3, 2001 s. 297-317 
48 Bruzelius & Skärvad, 201, s. 75 
49 FAR förlag, s. 20 
50 Revision: en praktisk beskrivning, FAR förlag, Stockholm, 2006, s. 20 
51 FAR förlag, s. 21 
52 Abdel-Khalik, A. Rashad, s- 46-47 
53 Bruzelius, Lars H. & Skärvad, s. 79 
54 Carrington, s. 19 
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Figur 2.2 Agentteorin. Bearbetad av författarna, baserad av Carringtons beskrivning55 

I dessa situationer kan en revisor och revision av företaget vara lösningen, för att kunna intyga 

att agenten agerar för företagets bästa samt att principalen ger skälig ersättning för agentens 

arbete. På det sättet kan en oberoende tredje part (en revisor) anställas för att försäkra ägaren 

att bolagsledningen har skött sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Detta samspel illustreras i 

figur 2.2. Lösningen på agentproblematiken kan uppnås med hjälp av revision som bekräftar 

företagsledningens finansiella rapporter och goda förvaltning.56  

2.4.1. Agentteorin i små aktiebolag 

Forskning till stöd för agentteorin återfinns hos Niema et al. Deras studie som är utförd på 

småföretag upp till och med tio anställda i Finland visar på att de företag som outsourcar sin 

bokföring ökar sin efterfrågan på revision. Detta då outsourcandet av bokföringsfunktioner 

skapar en agentliknande relation mellan ägaren och bokföraren. I kontrast till detta konstaterar 

författarna också att företag som anlitar extern skatterådgivning minskar efterfrågan på 

revision.57 Förklaringen till detta finner författarna i att tillgängligheten av och 

konkurrenskraften i skatterådgivning minskar incitamenten att anlita en revisor. En 

redovisningsbyrå anses vara mer kostnadseffektiv då de till skillnad från en revisor är mer 

insatt i och redan bekant med företagets bokföring.58 Resultaten av Niema et al. kan verka 

tvetydiga ur ett agentteoretiskt perspektiv. Vidare forskning från England publicerad av 

Collis, Jarvis & Skerratt59 stödjer dock agentproblematiken som en viktig faktor för 

efterfrågan på revision. Studien identifierar agentproblematiken som några av de mest 

signifikanta faktorerna när det kommer till småföretags efterfrågan på revision. Studien som 

utfördes på småföretag i England identifierade agentproblematik mellan de olika ägarna i 

företaget och mellan företag och långivare som den fjärde respektive femte största faktorn 

                                                 
55 Carrington, s. 16-21 
56 Carrington, s. 19 
57 Niemia,et al., “Drivers of voluntary audit in Finland: to be or not to be audited?”, Forthcoming in Accounting 

and Business Research, Vol. 42, 2012, s. 33 
58 Niemia et al., s. 14 
59 Collis, J, Jarvis, R & Skerratt, L, ”The demand for the audit in small companies in the UK”, Accounting and 

Business Research, Vol. 34, Nr. 2, 2004 
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som driver efterfrågan av revision60. Definitionen av småföretag som används i Collis, Jarvis 

& Skerratt är dock bredare än den som används i denna studie och inkluderar företag av 

betydligt större storlek, se tabell 2.2. 

Tabell 2.2 Maximal storlek av företag i Collis, Jarvis & Skerratt studie. Minst två av tre kriterier 
behöver uppfyllas. Källa: Egen framställning från data ur Collis, Jarvis & Skerratt.61 

Collis, Jarvis & Skerratt.   

Omsättning < 53,5 miljoner 

kronor 

Total balansomslutning < 26,7 miljoner 

kronor 

Medeltal antal anställda < 50 

 

Eftersom vår studie riktar in sig på små aktiebolag så är ett principal- och agentförhållande 

inte alltid förekommande. Istället är det troligt att det finns företag där ägaren själv är 

engagerad i alla delar av verksamheten och leder företaget. Detta innebär att agentteorin inte 

är aktuell för dessa bolag och att agentproblem inte uppstår i den typen av företag. Det kan 

dock finnas småföretag där ett principal- och agentförhållande existerar. Det förutsätter att ett 

företags ägare är skild från driften av företaget, företaget har en löpande affärsrelation med 

externa långivare, eller om viktiga ekonomifunktioner outsourcas till en extern part. 

 

2.5. Revison och revisionsbyråns inverkan på kapitalkostnader 
Ett argument som används för revision är dess betydelse för externa långivare. Att låna ut 

pengar innebär alltid en risk och revision av ett företag är ett sätt för långivare att sänka risken 

för kreditförluster.62 En lägre risk ur långivarnas synvinkel bör innebära lägre lånekostnader 

för företaget. Forskning av Karjalainen63 visar att revisionen och revisionsberättelsens 

innehåll faktiskt har betydelse för ett företags kapitalkostnader. Karjalainen har forskat om 

revisionskvalité och lånekostnader på privata företag i Finland. Resultaten av Karjalainens 

studie visar att företag som presenterar en oren revisionsberättelse har högre lånekostnader än 

företag med en ren revisionsberättelse. Vidare visar forskningen att val av revisionsbyrå kan 

ha betydelse för företags kapitalkostnader. Karjalainens resultat tyder på att företag som 

revideras av någon av Big 4-byråerna, det vill säga Deloitte, PwC, EY eller KPMG, har lägre 

kapitalkostnader i form av låneräntor än företag som revideras av annan revisionsbyrå.64 

Enligt studien har företag som revideras av fler än en revisor även dom lägre kapitalkostnader 

än företag som revideras av endast en revisor. Karjalainen menar att gemensamma revisioner 

med minst två påskrivande revisorer i revisionsberättelsen uppfattas av långivarna att hålla 

högre kvalité på grund av ökat revisorsoberoende. 65 

                                                 
60 Collis, Jarvis & Skerratt, s. 97 
61 Collis, Jarvis & Skerratt, s. 91. Beloppen konverterade från engelska pund till svenska kronor. Dagskurser per 

20.12.2015, avrundat till en decimal 
62 KPMG, Value of Audit, Februari 2014, hämtad 2016-05-01 från 

https://www.kpmg.com/IE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/value-of-audit-feb-2014.pdf    
63 Karjalainen, Jukka,  “Audit quality and cost of debt capital for private firms: evidence from Finland”, 

International Journal of Auditing, Februari, 2011 
64 Karjalainen, s. 20-21 
65 Karjalainen, s. 20-21 

https://www.kpmg.com/IE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/value-of-audit-feb-2014.pdf
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Karjalainens resultat är i linje med tidigare forskning från Korea. Kim, Simunic, Stein & Yi 

visar att privata företag i Korea som frivilligt reviderar sin finansiella rapporter betalar 

betydligt lägre låneräntor än företag som inte revideras. 66 Utöver det visar studien att bland 

företagen med frivillig revision så lånar de företag som revideras av en Big 4-byrå till lägre 

räntor än de företag som revideras av övriga revisionsbyråer. Författarnas resultat indikerar att 

revision är relevant när det kommer till lånekostnader för företag och en revision av en Big 4-

byrå värderas högre av banker och övriga långivare.67 

Liknande forskning från Spanien styrker delvis Karjalainens och Kims et al. resultat. Cano, 

Sanchez, Torres fann genom kvantitativ forskning med data från 15 165 spanska företag att 

även spanska företag som revideras av Big 4-byråer har lägre lånekostnader.68   

Urvalet som användes för ovanstående studier är brett och innehåller företag av storlek som 

vida överstiger denna studies definition av småföretag. Utöver diskrepansen i storlek är de 

ovanstående studierna utförda på företag verksamma utanför Sverige och är därför inte 

representativt för svenska förhållanden. Av särskilt intresse vore givetvis en studie med fokus 

på svenska företag. Vi har tyvärr inte lyckats hitta tidigare forskning med det fokus. 

2.6. Kostnaden för revision 
Hasic och Olofsson har forskat om småföretag på den svenska marknaden, deras studie fann 

bland annat att småföretags revisionskostnad som andel av resultat ökar ju mindre företaget 

är69. Författarna argumenterar att även om den relativa kostnaden för revision ökar för företag 

ju mindre de är så anses den inte vara tillräckligt betungande för småföretagen för att motivera 

slopad revisionsplikt. Argumentation i studien utgår dock från ett statligt- och allmännyttigt 

perspektiv, vad företagarna själva tycker behandlas ej.  

Hasic och Olofssons slutsats styrks dock av en studie av Collis genomförd med data från 

engelska och danska företag visar att kostnaderna för revision inte ses som en betydande 

kostnad och att revisionen bidrar med fördelar i form av förbättrad finansiell information70. 

En fördel med Collis studie är antalet användbara svar och den höga svarsfrekvensen 

författaren lyckades uppnå. Collis mottog 790 svar från engelska företag motsvarade en 

svarsfrekvens på 30 procent samt 553 svar från danska företag motsvarade en svarsfrekvens 

på 33 procent. Studien innehöll företag av betydligt större storlek än definitionen av 

småföretag som används i denna studie71. Företagen som deltog i studien var av varierande 

storlek men dock inom 2003 års EU-definition av småföretag. Nackdelen med studien är att 

trots den höga svarsfrekvensen så representerades de minsta företagen inte fullt ut72. I likhet 

med Collis drar Kristoffersson och Danielsson från sin forskning på den jämtländska 

marknaden slutsatsen att revisionens nytta överstiger dess kostnader ur företagens synvinkel73.  

                                                 
66 Kim, J.-B et al., Voluntary audit and the cost of debt capital for privately-held firms: Korean evidence. 

Working paper. 2007, 
67 Kim et al. s. 26 
68 Cano, M., Sánchez Alegria, S. & Arenas Torres, P. Do banks value audit reports or 

auditor reputation? Evidence from private Spanish firms. Working paper. 2008, s. 32 
69 Hasic & Olofsson, s 53 
70 Collis, Jill, “Audit Exemption and the Demand for Voluntary Audit: A Comparative Study of the UK and 

Denmark”, International Journal of Auditing, Volume 14, Issue 2, , Juli, 2010, s. 23 
71 Collis, s.15-16 
72 Collis s. 24 
73 Kristoffersson & Danielsson, s. 45 
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Trots uppfattningen bland småföretag att nyttan med revision överstiger kostnaderna 

misstänker författarna att det inte är på just revision som småföretagen helst spenderar sina 

resurser. Forskningsresultat visar nämligen att småföretag är villiga att betala mer för 

revisionsnära tjänster i form av företagsrådgivning än för vanlig revision.74 

 

2.7. Relationen till revisorn och revisionens mervärde 
Tidigare forskning av Joseph V. Carcello, Roger H. Hermanson och Neal T. McGrath75 

undersökte vilka kvalitativa egenskaper som revisorer, controllers och användare av en 

revisionsberättelse ansågs vara de viktigaste egenskaperna för revisionens kvalité. Studien 

kom fram till fyra faktorer som ansågs höja kvalitén på revisorns arbete.  De viktiga 

egenskaperna presenterades som följande: revisionsbyråers erfarenhet att jobba med klienten, 

kunskapen om klientens bransch, revisorns förmåga att ta till sig av klientens behov och 

revisionsbyråns efterlevnad av de allmänna revisionsstandarderna.76 

Ett företag har rätten att själva välja revisor samt byta revisor när missnöje mellan parterna 

uppstår. År 2011 genomfördes en studie av Magdy och Rafik där författarna undersökte om 

revisionskostnad och kunders lojalitet gentemot revisionsbyråer har någon koppling. 

Författarnas slutsats var att de företag som betalar lägre revisorsarvode än sina 

branschkonkurrenter tenderar vara mer lojala gentemot sina revisorer och att revisionsklienter 

som upplever mindre förändringar i revisionskostnader tenderar vara mer lojala gentemot 

revisionsbyråerna. Studien visade också att det uppstod konsekvenser för företag som var mer 

benägna att byta revisionsbyrå då de företagen hade högre revisionskostnad än företag som 

visade att de planerade ha samma revisionsbyrå under längre period då de hade lägre 

revisionskostnader.77  

Den vedertagna uppfattningen är att en revisors allmänna förtroende förbättras genom att 

revisorn fokuserar på sina kärnvärderingar som integritet, objektivitet, oberoende, 

självständighet och kompetens78.  Det finns dock forskning som tyder på att andra faktorer 

spelar in när det kommer till hur användbar och kompetent revisionsklienter och dess 

intressenter uppfattar sin revisor. Resultaten av Öhman, Häckner och Sörboms studie 

identifierar en diskrepans mellan klientens tillfredsställelse med revisionen och de externa 

intressenterna uppfattade nytta av revisionen. Denna diskrepans betonar revisionens 

inneboende problematik när det kommer till att tjäna flera parter samtidigt. Resultatet av 

studien visar att revisorer får problem när de ska tillgodose flera parters behov samtidigt då 

revisionsklienterna upplever ett starkt positivt samband mellan deras egen nöjdhet med 

revisionen och dess nytta för externa intressenter. Alltså tvärtemot resultatet av studien. Något 

överraskande för författarna till denna studie visade Öhman et al. också att ju mer en revisor 

                                                 
74 Gooderham, P. N. & Nordhaug, O., The Authorized Accountant as a Value Creation Agent in the SMB-Sector: 

Status and Possibilities, Working paper 1/2000. Bergen: SNF. 
75 Carcello, Joseph, Hermanson, Roger &  McGrath, Neal, Audit Quality Attributes: The Preceptions of Audit 

Partners, Preparers, and Financial Statement Users, AUDITING: A Journal of Practice & Theory, Volume 11, 

Issue 1, 1992 
76 Carcello, Hermanson & McGrath, s. 11 

77 Farag, Magdy & Elias, Rafik, Relative audit fees and client loyalty in the audit market, Accounting Research 

Journal, Volume. 24 Issue 1, 2011, s. 91 
78 Rezaee, Zabihollah, Restoring public trust in the accounting profession by developing anti-fraud education, 

programs, and auditing, Managerial Auditing Journal, Volume 19, Issue 1, 2004, s.147 
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ifrågasätter företagets rapporter desto mindre användbart ser de externa intressenterna 

revisorns arbete. Författarna indikerar även att det råder ett positivt samband mellan revisorns 

upplevda kompentens och klientnöjdhet och hur användbar externa intressenter bedömer 

revisorns arbete att vara.79 

I Lavelle och Herdas studie som genomfördes 2013 så framkommer det att besök från 

revisionsbyråer och revisorns arbete ofta ses som en börda för viss personal inom företaget. 

Författarna menar att revisorns besök kan ändra de anställdas normala rutiner och detta bidrar 

till att besök av revisorn oftast ses som en negativ händelse i synnerhet av anställda på lägre 

hierarkinivå menar Lavelle och Herda.80 Att ha en god relation mellan revisor och klient är 

dock mycket viktigt. Genom forskning på den svenska revisionsmarknaden har Kristoffersson 

och Danielsson identifierat respekt och förtroende mellan revisor och klient som viktiga 

relationsattribut som företag tar ställning till när de beslutar om att behålla sin revisor.81  

Andersson och Martinsson har forskat om revisionens mervärde och funnit att en god relation 

parterna emellan kan generera mervärde för båda parterna genom att revisorn bidrar till 

företaget med sin kompetens och agerar som bollplank för företagare82. Forskning från 

Storbritannien indikerar att majoriteten av småföretagare saknar formell ekonomi- eller 

managementutbildning och att många av småföretagarna saknar kunskaper om hur finansiella 

kontrollsystem kan vara främja beslutsfattande83. Vi finner det rimligt att anta att dessa 

förhållanden är desamma i Sverige. Gooderham et al. har forskat om företagsrådgivning till 

småföretag i Norge och funnit två förhållanden som måste råda för att ett småföretag ska köpa 

revisionsnära tjänster av sin revisor. För det första måste revisorns tjänster uppfattas vara av 

hög kvalité och för det andra måste småföretaget ha en ambition att växa eller utvecklas i den 

omfattningen att de blir mottaglig för tjänsterna som erbjuds. I en situation där dessa två 

förhållanden råder ökar småföretagares efterfrågan på revisionsnära tjänster markant.84  

Svanström har forskat om efterfrågan på revision och revisionsnära rådgivning och visar att 

revisionsbyråerna under de senaste två decennierna har förändrat och utökat sitt tjänsteutbud 

till ett till förmån för revisionsnära tjänster mer anpassat utbud.85 Svanström menar också att 

revisorn är en efterfrågad rådgivare, särskilt till småföretag. Revisorns rådgivande roll 

omfattar huvudsakligen rådgivning av operativ karaktär som skatterådgivning, 

redovisningsfrågor och andra juridiska frågor.86 Vidare menar Svanström att revisorer kan 

tillföra mervärde till företag genom att erbjuda olika redovisningstjänster och företag 

uppfattar också revisorn som den viktigaste informationskällan för att hålla sina 

redovisningskunskaper aktuella87. 

                                                 
79 Öhman, Peter, Häckner Einar & Sörbom Dag, Client satisfaction and usefulness to external stakeholders from 

an audit client perspective, Managerial Auditing Journal, Volume 27, Issue 5, 2012, s. 490 
80 Lavelle, James &  Herda, David, How the Auditor-Client Relationship Affects the Extent of Value-Added 

Service Provided to the Client, Current Issues in Auditing, Volume 7, Issue 1, 2013, s.12-13 
81 Kristoffersson & Danielsson, s. 45 
82 Andersson & Martinsson, s. 134-135  
83 Gooderham, P., Tobiassen, A., Döving, E. &  Nordhaug, O., Accountants as Sources of Business Advice for 

Small Firms, International Small Business Journal, Vol 22, Nr 1, 2004, s. 7 
84 Gooderham et al., s. 17 
85 Svanström, T., Revision och rådgivning, efterfrågan, kvalitet och oberoende. 

Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet, 2008, s. 59-60 
86 Svanström s. 60 
87 Svanström s. 61-62 
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När det kommer till att tillhandahålla de revisionsnära tjänsterna påpekar också Carrington att 

företagens revisionsbyråer har konkurrensfördelar gentemot övriga aktörer. Två 

konkurrensfördelar nämns särskilt och det första är det existerande förtroende parterna 

emellan som byggts upp i affärsrelationen. Den andra är förmågan att erbjuda tjänsterna till ett 

lägre pris då revisorn och dennes byrå redan har insyn i företaget och är insatt i företagets 

verksamhet genom revisionen.88  Mervärdet i affärsrelationen verkar vara ömsesidigt mellan 

parterna, forskning från Sverige av Andersson och Martinsson visar att företag även önskar att 

revisorn ska hjälpa till med företagsrådgivning utöver traditionell revision. Denna mer 

heltäckande företagsrådgivning är gynnsamt ur företagets synvinkel då det är ett enkelt och 

kostnadseffektivt sätt att hjälpa företaget med problemlösning och låsa upp tillväxtpotential. 

Detta är möjligt eftersom revisorn kan använda sina befintliga kunskaper om företaget både 

inom revisionen och i förlängningen inom rådgivningen.89 

 

  

                                                 
88 Carrington s. 206 
89 Andersson & Martinsson s. 29-30 
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3. Metod 
 

Metodkapitlet redogör för uppsatsens valda vetenskapliga metod, datanalysmetod och 

enkätens utformning. Kapitlet avslutas med författarnas reflektioner och kritik av 

metodvalet. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Uppsatsen använder ett deduktivt tillvägagångssätt och positivistisk kunskapssyn. Den 

positivistiska kunskapssynen ser kunskapstillväxt som en kumulativ process, där ny kunskap 

läggs ovanpå existerande kunskap.90 Positivismen förespråkar också en användning av 

naturvetenskapliga metoder på den sociala verkligheten och alla dess aspekter.91 Studien 

syftar att samla in data från små aktiebolag i form av en enkät och jämföra resultatet med 

tidigare forskning inom området. Studiens syfte uppnås enligt författarna bäst med ett och 

positivistiskt synsätt, som förespråkar kvantifiering och statistisk behandling av fakta och 

möjliggör att generella slutsatser dras92. Likaledes anser vi att det deduktiva 

tillvägagångssättet är att föredra. Enligt Björklund och Paulsson: ”vid en deduktion börjar 

forskaren med utgångspunkt i de existerande teorierna och gör utifrån dessa förutsägelser om 

empirin, vilka man sedan försöker få verifierade av insamlade fakta” 93. 

3.2 Vetenskaplig metod 

Metod är det verktyg som används för att uppnå uppsatsens syfte. Syftar studien till att 

använda enkäter och matematiska modeller är det oftast mer lämpligt att använda en 

kvantitativ metod.94 Kvantitativ metod är även att föredra om studiens resultat ska 

generaliseras utifrån urvalet till hela populationen.95 Valet av metod har fattats utifrån 

kunskap om tillvägagångssättets fördelar och nackdelar samt med utgångspunkt i den 

frågeställning studien syftar till att besvara.96 Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en 

enkätundersökning beskriva och förklara vilka faktorer som påverkar ej revisionspliktiga 

aktiebolags beslut att anlita revisor. Vår ambition är att även kunna generalisera studiens 

resultat från urvalspopulationen till hela populationen. Därför har vi valt att använda en 

kvantitativ metod, som innefattar mätningar samt kvantifiering med hjälp av matematik och 

statistik för studien. 97 

3.3 Litteratursökning 
För att skriva ett akademiskt arbete krävs mycket information och vi behöver vara insatta i 

ämnet. Väsentlig information är nödvändig för att kunna besvara uppsatsens frågeställning 

                                                 
90 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf, Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 66 
91 Bryman, Alan & Bell, Emma, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Stockholm, 

2013, s. 36 
92 Thurén, Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, 2., [omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2007, s. 17 
93 Björklund & Paulsson, s. 64 
94 Björklund & Paulsson, s. 65 
95 Holme & Solvang, s. 77 
96 Holme & Solvang, s. 14 
97 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, 2., uppdaterade [och utö.]. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 53 
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och uppfylla dess syfte. Den information som fås från litteraturstudier är så kallad 

sekundärdata, alltså information hämtad från existerande forskning och framtagen av någon 

annan än forskaren själv.98 Vi har sökt litteratur från databaser över akademiska verk, 

bibliotek och tidigare akademiska arbeten. Databaser som användes var Google Scholar, 

Retriever och Mittuniversitetets egna nätverk av databaser, framförallt DiVa. Vi har använt 

oss av sökorden ”revision”, ”frivillig”, ”revisionsplikt”, ”små företag” och motsvarande på 

engelska. Tidigare akademiska arbeten har också utnyttjas då relevant litteratur har funnits 

genom att studera arbetenas referenslistor över tidigare forskning. 

3.4. Population 
Populationen för studien är alla aktiebolag i Jämtlands och Västernorrlands län som ej 

omfattas av revisionsplikten men som anlitar en revisor. I enlighet med rådande 

aktiebolagslag är företag som ej omfattas av revisionsplikten de aktiebolag som under två 

räkenskapsår i följd uppfyller minst två av följande kriterier: 

 

1. Högst tre anställda 

2. Högst 1,5 miljoner kr i balansomslutning 

3. Högst 3 miljoner kr nettoomsättning99 

 

Vi har valt att geografiskt begränsa populationen till aktiebolag verksamma inom Jämtlands 

och Västernorrlands län. Anledningen till detta är att motsvarande population för hela Sverige 

i skrivande stund består av 46 497 aktiebolag. Att behandla en så stor population är inte 

realistiskt med tidsramen och omfattningen av detta arbete. Den valda populationen uppgår 

till 1134 aktiebolag fördelat på 325 aktiebolag i Jämtlands län och 809 aktiebolag i 

Västernorrlands län. För att fastställa populationen har författarna använt sig av 

företagsdatabasen Retriever Business. Retriever Business är en del av Retriever som är en 

leverantör av bland annat företagsinformation. Retriever är sedan år 2012 fullvärdiga 

medlemmar i AMEC som står för International Association for Measurement and Evaluation 

of Communication och är en internationell branschorganisation för företag som erbjuder 

tjänster inom mätning och kommunikationsutvärdering100. Retriever Business har en 

sökfunktion som sorterar aktiebolag som ej omfattas av revisionsplikten men samtidigt anlitar 

en revisor, helt i linje med denna studies problemformulering och syfte. Denna sökfunktion 

har använts för att fastställa populationen för studien. 

 

3.5. Urval 
För att öka sannolikheten att urvalet skall vara representativt för populationen är det 

fördelaktigt att ha så stort urval som möjligt101. Urvalet i denna studie begränsas dock till de 

företag författarna kan nå med e-post då denna studies datainsamlingsmetod är en webbaserad 

enkät. Därför behöver ett urval göras ur populationen till de aktiebolag som har en tillgänglig 

e-postadress publicerad. Utan en e-postadress skulle vi inte ha något realistisk sätt att nå ut till 

                                                 
98 Björklund & Paulsson, s. 69 
99 2005:551. Aktiebolagslag 
100 Retriever, Om Retriever, hämtad 2016-01-06 från http://www.retriever-info.com/sv/om-oss/ 
101 Trost & Hultåker s. 37 
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och samla in data från de utvalda aktiebolagen inom den för uppsatsarbetet givna tidsramen. 

Urval för e-postadress är därför absolut nödvändigt för genomförandet av studien. Efter urval 

för e-postadress landar studien i ett återstående populationsurval på 349 företag, fördelat på 

79 företag i Jämtlands län och 270 företag i Västernorrlands län. Populationsurvalet motsvarar 

knappt 31 procent av hela populationen. 

 

3.6. Enkäten 
Uppsatsens primärdata kommer i form av en webbaserad enkät. Björklund och Paulsson 

definierar en enkät som bestående av ett antal standardiserade på förhand bestämda frågor och 

svarsalternativ102.  Enkäten i denna uppsats håller sig till den definitionen och presenteras i 

bilaga 1. Författarna har valt en enkät då det bedöms vara det mest effektiva sättet att insamla 

data ur tids- och resursperspektiv. 

       3.6.1 Enkätens utformning 

Enkäten börjar med ett försättsblad där ämnesval, problem och syfte presenteras. Vidare 

beskrivs i vilket sammanhang enkäten utförs, vilka avsändarna är och kontaktuppgifter till 

vederbörande. Försättsbladet presenteras i bilaga 1. Enkäten är konstruerad i det webbaserade 

enkätprogrammet Google Formulär och består av 25 frågor indelade i fyra kategorier. Den 

innehåller en blandning av flervalsalternativ och rangordningar med möjlighet för 

respondenten att kommentera. Den första kategorin efterfrågar bakgrundsinformation och är 

en blandning mellan öppna frågor och flervalsalternativ. Det är totalt sex frågor där 

respondenten får fylla i information om företaget och dess revisor och revisionsbyrå. Detta för 

att säkerställa att företaget är ett aktiebolag och har en revisor och således innefattas av 

studiens urval. Även företagets namn efterfrågas, det är dock endast för författarnas interna 

kontroll och kommer inte bearbetas på något sätt. Slutligen frågas om respondenterna är 

medvetna om den slopade revisionsplikten och att den omfattar deras företag. Just denna fråga 

var flitigt omnämnd som förslag på ytterligare forskning i arbeten skrivna innan slopandet av 

revisionsplikten. Den andra kategorin behandlar företagens efterfrågan på revision och 

revisionsnära tjänster. Revisionsnära tjänster definierar Carrington som en typ av rådgivning 

som har ett nära samband med revisionen och som syftar till att förbättra företagets 

redovisning103. Enkäten fokuserar på revisionsnära tjänsterna i form av löpande bokföring, 

skatterådgivning och årsbokslut. Frågorna är en blandning av flervalsalternativ och frågor där 

respondenten ombeds rangordna olika alternativ på en ordinalskala från ett till fem. Kategorin 

efterfrågar hur ofta respondenterna tar hjälp av sin revisor, vilka tjänster de efterfrågar av 

revisorn och om de anlitar extern hjälp med sin redovisning. Nästföljande kategori frågar 

respondenterna om deras inställning till revision. Respondenterna ställs inför nio olika 

påståenden om revisionens nytta för företaget och huruvida företagets intressenter efterfrågar 

revision av företaget. Den sista kategorin behandlar företagets relation till sin revisor, även 

här ombeds respondenterna svara genom att rangordna olika alternativ på en ordinalskala från 

ett till fem. Slutligen frågas om respondenterna upplever om deras revisor är tillräckligt 

kompetent eller ej. 

                                                 
102 Björklund & Paulsson, s. 70 
103 Carrington, s. 205 
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3.6.2 Enkätutskick 

Enkäten skickas ut till respondenterna via det webbaserade enkätprogrammet Google 

Formulärs inbäddade utskicksfunktion. E-postadresserna är hämtade genom företagens 

hemsidor eller på annat sätt framtagna med hjälp av sökmotorer, vissa är personliga medan 

andra är adresserade till en särskild avdelning på företaget eller till företaget som helhet. 

Respondenterna får ett epostmeddelande med en länk till enkäten som helt webbaserad. 

Enkäten visas sedan som en interaktiv hemsida där respondenten enkelt kan fylla i sina svar. 

Det finns en balansgång att ta hänsyn till när det kommer till att skicka ut påminnelser. Om 

den första påminnelsen kommer alltför tätt inpå utskicket finns risken att respondenten 

uppfattar avsändaren som alltför påflugen. En skyndsam påminnelse kan emellertid ge ett 

seriöst intryck och ses som ett tecken att avsändarna verkligen bryr sig om enkäten och detta 

kan gagna svarsfrekvensen.104 Med det i åtanke sätts den totala svarstiden för enkäten till tre 

veckor med en första påminnelse efter en vecka och en andra påminnelse efter två veckor. 

Efter utgången av den tredje veckan stängs enkäten och inga vidare svar kommer behandlas i 

studien.     

3.6.3 Enkätinsamling 

Svarsdata från respondenterna lagras i Google Formulär och exporteras sedan till 

databehandlingsprogrammet Excel för vidare analys. Tillgången till både svarsdata och Excel-

dokument är lösenordskyddad och endast avsändarna har tillgång till den under studiens gång. 

Det är absolut nödvändigt att svarsdata behandlas konfidentiellt, inte minst ur ett 

forskningsetiskt perspektiv. 

 

3.7. Studiens trovärdighet 
För att en studie ska anses trovärdig behöver den uppvisa en hög validitet, som talar om i hur 

stor grad studien mäter det som avses att mäta105. Studien behöver också uppvisa hög 

reliabilitet, som möjliggör för andra att replikera studiens resultat genom att utföra den på 

nytt106. Studien skall också vara objektiv. En studies objektivitet beskriver huruvida 

författarnas eller andras värderingar och ställningstaganden påverkar studien107. Ett 

acceptabelt bortfall och en god generaliserbarhet är också nödvändigheter för studiens 

trovärdighet. I underrubrikerna nedan behandlas hur vi har arbetat med att säkerställa studiens 

validitet och reliabilitet samt utvärderar studiens bortfall och möjligheter till generalisering.  

3.7.1 Studiens validitet 

Studien riktar sig till små aktiebolag inom Jämtlands och Västernorrlands län som anlitar en 

revisor. För att nå just de nämnda aktiebolagen med enkäten och inga andra bolag användes 

företagsdatabasen Retriever Business där urval enligt våra parametrar kunde göras. Utöver det 

ställdes tre kontrollfrågor för att säkerställa att företaget anlitade en revisor, var aktivt och 

hade bolagsformen aktiebolag. Viktigt för studiens validitet är också att enkäten besvaras av 

en ledande beslutsfattare eller av en person med god insyn i ekonomifunktionen. Enkätens 

andra fråga ämnade ta reda respondentens roll inom företaget och visade att 85,6 procent av 

                                                 
104 Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 3., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007, s. 105-106 
105 Björklund & Paulsson, s 61 
106 Björklund & Paulsson, s 61 
107 Björklund & Paulsson, s 61 
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respondenterna identifierade sig som antingen VD eller ekonomiansvarig vilket bidrar till att 

öka studiens validitet. 

3.7.2 Studiens Reliabilitet 

Reliabilitet är ett mått på studiens pålitlighet och replikerbarhet. Enkätstudien använder 

uteslutande standardiserade svar där respondenten ombeds kryssa för en viss ruta eller välja 

en viss siffra på en ordinalskala. Detta bidrar till ökad reliabilitet då enkäten kan göras om 

genom att ställa samma frågor och använda samma skalor på nytt. Ju högre svarsfrekvens en 

studie uppnår, desto mer ökar reliabiliteten då inflytande av eventuella förvrängande svar 

minimeras. Enkätens svarsfrekvens på 28,9 procent är i linje med vad som kan förväntas av en 

studie som riktar sig till små aktiebolag och bidrar till att öka reliabiliteten. Negativt för 

studiens reliabilitet är det icke-slumpmässiga urvalet. Ett slumpmässigt urval ökar chanserna 

att replikera studiens resultat jämfört med ett icke-slumpmässigt urval. Reliabiliteten sänks 

därför av studiens urval. 

3.7.3 Generaliserbarhet 

För att ett urval ska kunna generaliseras till en större population behöver urvalet vara 

representativt för populationen. Att skapa ett urval som representerar populationen på ett 

rättvist sätt kan vara svårt. En grundläggande idé är att slumpmässigt välja urvalet. Ett 

slumpmässigt urval skyddar inte bara mot kända faktorer som kan förvränga data utan kan 

också skydda mot förvrängande faktorer som inte är kända på förhand. Genom att 

slumpmässigt välja urvalet säkerställs det att urvalet i genomsnitt liknar den större 

populationen.108 För att uppnå ett representativt urval och därmed kunna generalisera behöver 

inte en stor procentandel av populationen tillfrågas, det viktiga är antalet individer i urvalet. 

Enkäter som försöker hitta de andelar av populationen som faller inom olika kategorier 

behöver vanligtvis flera hundra respondenter för att vara precisa nog för att generalisera. 109 

Med bakgrund i detta kan resultatet och slutsatserna av denna studie inte anses vara 

generaliserbara till populationen. Den kan däremot verka som en indikation och ge en 

fingervisning om förhållandena i den större populationen.    

3.7.4 Bortfall 

Statistiska centralbyrån definierar bortfall som en generell avsaknad av värden på en eller 

flera variabler som ska inhämtas i en undersökning110. Bortfall är ett problem därför att 

skattningarna som grundas på svarsdatat riskerar bli skeva. Variansen i svarsdatat riskerar 

också att öka till följd av bortfall då det urval som svarsdatat hämtas från blir mindre än 

ursprungligen tänkt. Bortfall behöver även följas upp, detta kan vara tidskrävande och bli 

dyrt.111 Därför är det viktigt att försöka minimera bortfallet i en enkätundersökning. Bortfall 

kan delas upp i kategorierna, objektsbortfall och partiellt bortfall. Inom ramen för denna 

studie vore ett objektsbortfall att ett företag helt enkelt inte svarar på enkäten. Med partiellt 

bortfall menas att en respondent inte svarat på enkätens alla frågor utan utelämnat en eller 

flera frågor112. Vi räknar med ett visst partiellt bortfall i fråga 15 till 19 då enkäten är 

                                                 
108  De Veaux, Richard D., Velleman, Paul F. & Bock, David E., Stats: data and models, 4. ed., global edition, 

Pearson, Boston, 2016 s. 312 
109 De Veaux. Velleman & Bock s 313 

110 Japec, Lilli (red.), Minska bortfallet, Statistiska centralbyrån (SCB), Stockholm, 1997 hämtad 2016-03-11 

från http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2000I02_BR_X97ÖP9701.pdf s. 14 

111 Japec, Lilli (red.), s. 9 

112 Japec, Lilli (red.), s. 14 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV9999_2000I02_BR_X97ÖP9701.pdf
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konstruerad på sådant vis att respondenter uppmanas hoppa över frågor de inte kan svara på. 

Till exempel ombeds företag utan övriga ägare att hoppa över frågor som rör övriga ägare i 

företaget och det räknas då till enkätens partiella bortfall.  

Enkätstudien fick totalt 104 svar. Det visade sig dock att tre av svaren var dubbletter där 

samma respondent svarat två gånger. Borträknat för dubbletter uppgick antalet unika svar till 

101 stycken vilket resulterade i en svarsfrekvens på 28,9 procent. Av de 101 unika svaren 

uppgav två respondenter att de ej ville delta i studien. Vidare svarade ytterligare två 

respondenter att de i dagsläget ej anlitar en revisor och faller således ur urvalet. Det totala 

antalet användbara svar uppgick därmed till 97 stycken. Partiellt bortfall återfinns i fråga 15 

till 19 i enlighet med enkätdesignen. Dock drabbades också fråga 20 och fråga 21 av partiellt 

bortfall med två respektive tre svar som saknas. Bortfallet i fråga 20 och fråga 21 överraskade 

oss tills vi upptäckte ett designfel i enkäten som gjorde fråga 20 och 21 till icke-obligatoriska. 

Dessa frågor var tänkta som obligatoriska som alla andra frågor förutom fråga 15 till 19. 

En av de största utmaningarna när det kommer till forskning om småföretag är bristen på 

representation i det tillgängliga urvalet. Småföretag har relativt korta livslängder och 

ägarledda företag kan vara motvilliga att delta på grund av hög arbetsbelastning.113 Detta 

återspeglas också i den feedback vi mottog från de företag som avstod att delta. Tidsbrist och 

hård arbetsbelastning angavs som skäl för deras beslut att inte delta. 

 

3.8. Analysverktyg och metod 
För att analysera svarsdatat användes huvudsakligen statistikprogrammet Minitab och 

databehandlingsprogrammet Microsoft Excel. Statistikprogrammet Minitab användes för att 

beräkna Chi-två-test och korrelation samt framställa beskrivande statistik över svarsdatat. 

Microsoft Excel har använts för att skapa datatabeller och figurer med beskrivande statistik. 

Nedan följer en kort introduktion av och motivering bakom de valda analysmetoderna Chi-

två-test och Spearmans rangkorrelationskoefficient. 

3.8.1. Chi-två-test: Test of Homogeneity 

Ett Chi-två: Test of Homogeneity är ett statistiskt verktyg som tillhör Chi-två-familjen av 

statiska verktyg och används för att jämföra olika grupper114.  Att använda ett Chi-två-test är 

användbart i denna studie då det möjliggör jämförandet av två eller flera kategorier och 

upptäckandet av eventuella avvikelser. Dessa avvikelser går det sedan att formulera hypoteser 

kring som går att testa med de statistiska metoderna nämnda ovan. Det är användbart för att 

ge förklaringar till olika samband och metoden kommer användas för att testa hypoteserna 

som formulerades i problemdiskussionen. Testet startar med att definiera de olika grupperna, 

identifiera de aktuella variablerna och ange en nollhypotes, H0, och en alternativhypotes, HA. 

Test of Homogeneity kommer med en inbyggd nollhypotes, nämligen att fördelningen inte 

ändrar sig från grupp till grupp.115 Kortfattat innebär testet att jämföra observerade antal i 

dataceller med det förväntade antalet i datacellerna. Varje avvikelse i de enskilda cellerna 

bidrar till att öka X2 så ju fler celler som används desto större måste X2 bli innan det blir 

                                                 
113 Curran, J. & Blackburn, R. A., Researching the Small Enterprise, London: Sage. 2001 
114 De Veaux. Velleman & Bock s. 680 
115 De Veaux. Velleman & Bock s. 680-683 
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anmärkningsvärt, detta illustreras i tabell 3.1116.  Ekvationen för ett Chi-två-test ser ut som 

följande: 

 

= är en observerad frekvens för  

= är en förväntad frekvens för   

 

Antal frihetsgrader för ett Test of Homogeneity är antalet rader i tabellen minus en 

multiplicerat med antalet kolumner i tabellen minus en. Signifikansnivån som användes sattes 

till fem procent vilket motsvarar ett P-värde på 0,05. Vi valde en signifikansnivå på fem 

procent då detta är en vanlig förekommande nivå. 

 

Tabell 3.1 Chi-två P- och kritiska värden. För studien aktuella värden är fetmarkerade. Källa: egen 
bearbetning av De Veaux, Velleman & Bocks tabell117 

Chi-två P-värden 

Signifikansnivå (P-värde)  0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 

       

Frihetsgrad (df)  Kritiskt värde     

1  2,706 3,841 5,024 6,6635 7,879 

2  4,605 5,991 7,378 9,21 10,597 

3  6,251 7,815 9,348 11,345 12,838 

4  7,779 9,488 11,143 13,277 14,86 

5  9,236 11,07 12,833 15,086 16,75 

När P-värdet är litet, i det här fallet lika med eller under 0,05, säger det åt oss att vara 

överraskade över fördelningen i de jämförda grupperna. Ett litet P-värde betyder att det är 

väldigt osannolikt att den observerade datan skulle se ut som den gör om nollhypotesen var 

sann. Det vill säga, nollhypotesen som startade testet och den insamlade datan är i strid med 

varandra. Då bör nollhypotesen förkastas och alternativhypotesen övervägas. Är P-värdet 

högt, i det här fallet över 0,05, har inget överraskande observerats och datan är konsekvent 

med nollhypotesen och det föreligger ingen anledning att förkasta nollhypotesen.118 För 

analyserna i denna studie används signifikansnivån fem procent vilket tillsammans med två 

frihetsgrader ger ett kritiskt värde på 5,991 enligt tabell 3.1. För att alternativhypotesen ska 

kunna erbjudas som förklaring till fördelningarna måste värdet av X2 överstiga det kritiska 

värdet. Understiger X2 det kritiska värdet kan nollhypotesen ej förkastas. 

3.8.2. Spearmans rangkorrelationskoefficient 

Spearmans rangkorrelationskoefficient, eller Spearmans rho, är ett icke-parametriskt 

korrelationsmått som mäter icke-linjär korrelation mellan olika variabler. Att mäta styrkan i 

olika samband med hjälp av Spearmans rho lämpar sig särskilt bra för denna studie där 

respondenterna till största del ombeds rangordna olika behov, förhållanden, och inställningar 

till revison på en ordinal- eller Likertskala från ett till fem. Det som skiljer Spearmans 

rangrangkorrelationskoefficient från den mer vanligt förekommande Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient, eller Pearsons r, är att Spearmans rho ersätter 

originaldatavärdena med deras rang inom varje variabel. På så sätt blir det lägsta värdet längs 

                                                 
116 De Veaux. Velleman & Bock s. 678 
117 De Veaux. Velleman & Bock s. 674 
118 De Veaux. Velleman & Bock s. 512-513 
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x-axeln ersatt med siffran ett, det näst minsta siffran med två och så vidare tills det högst 

värdet får siffran n. Samma rangordningsmetod tillämpas på y-axeln. Spearmans rho tittar 

alltså på datapunkternas interna rangordning längs varje axel snarare än deras absoluta värde. 

Det ger följande ekvation för Spearmans rho: 

 

där  är skillnaden i rang och  är antalet observationer. 

Fördelen med Spearmans rho är att metoden går att använda när endast rangordningen av 

värdena är kända och inte värdena själva men också att den kan mäta korrelation även när 

korrelationstrenden är icke-linjär. Dessutom påverkas inte Spearmans rho av outliers på 

samma sätt som Pearsons r då vi endast är intresserad av en datapunkts interna rangordning.119 

 

3.9. Metodkritik 
Studiens urval där endast företag med publicerad e-postadress väljs ut kan beskrivas som ett 

tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval120. Alla individer i populationen har med andra ord 

inte lika stor chans att komma med i urvalet. Urvalet baseras istället på de företag som 

författarna kan nå ut till på ett tids- och resurseffektivt sätt. Detta tillvägagångssätt är inte 

optimalt för studiens trovärdighet. Det kan heller inte uteslutas att väsentliga skillnader 

existerar mellan företag som publicerar en e-postadress och de som inte gör det. Till exempel 

kan småföretag vara mer eller mindre benägna att publicera en e-postadress beroende på 

branschtillhörighet. Därmed existerar risken för att urvalet inte är representativt för 

populationen. Det i sin tur kan orsaka generaliseringsproblem då det kan leda till felaktiga 

slutsatser om populationen. Idealt för studien vore att ha tillgång till en företagsdatabas som 

utöver indelning för revisionsplikt och revisor också innehåller e-postadressen till samtliga 

företag i databasen. Med hjälp av en sådan databas skulle ett slumpmässigt urval kunnat 

genomföras samtidigt som vi hade kunnat nå respondenterna på ett tids- och kostnadseffektivt 

vis.  

 

  

                                                 
119 De Veaux. Velleman & Bock s. 178 
120 Holme & Solvang, s. 183 
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4. Resultat 
 

I det fjärde kapitlet presenteras resultatet av enkätstudien. Fördelningen av svaren till 

enkätens 25 frågor redovisas i text, stapel- och tårtdiagram. Även resultat från 

korrelationsanalyser och Chi-två-tester från utvalda grupper och data redovisas.  

 

4.1. Bakgrundsdata 
Nedan presenteras resultatet ur delen bakgrundsdata i enkäten. I bakgrundsdata återfinns 

frågor som syftar till att öka enkätstudiens reliabilitet men även frågor som resulterar i 

identifierar- och kategorivariabler nödvändiga för administration och analys av enkäten. 

Vidare ställs en fråga som behandlar studiens delsyfte att ta reda på hur stor medvetenheten 

om den slopade revisionsplikten är bland små aktiebolag. 

Företagets namn 

Fråga ett i enkäten frågar respondenterna om deras företagsnamn. Denna fråga fyller 

funktionen som en identifierarvariabel och ingår ej i resultatet. Den kvalitativa variabeln 

användes för att administrera enkätutskicken och registrera vilka respondenter som hade 

besvarat enkäten och således ej skulle ingå i påminnelseutskick. Fråga ett användes också för 

att sortera bort dubbletter ur de insamlade svaren i de fallen samma företag lämnat fler än ett 

svar. 

Respondentens roll inom företaget 

Fråga två efterfrågar vilken roll respondenten har inom företaget. Resultatet visar att 66,0 

procent av respondenterna hade rollen som VD, 19,6 procent hade rollen som 

ekonomiansvarig och 14,4 procent av respondenterna hade en annan roll. Resultatet illustreras 

i cirkeldiagram 4.1. 

  

 

Cirkeldiagram 4.1 Respondentens roll inom företaget 
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Bolagsform, antal aktiva år och anställd revisor 

Fråga tre, fyra och fem fungerade som kategorivariabler för att säkerställa att den enskilda 

respondenten faller inom urvalet för studien. Eftersom studien endast omfattar aktiebolag 

ställdes frågan vilken bolagsform respondenterna innehar. Samtliga respondenter svarade att 

deras företag var ett aktiebolag. Fråga fyra efterfrågade antal år som aktiva aktiebolag och 

ställdes för att sortera bort inaktiva aktiebolag bland respondenterna. Samtliga respondenter 

svarade att deras företag har varit aktiva i minst ett år. Fråga fem ställdes för att säkerställa att 

alla respondenter anlitade en revisor. Bland svaren var det två respondenter som svarade att de 

ej anlitar en revisor räknas därför till studiens bortfall. 

Anlitat revisionsbolag 

Resultatet av fråga sex illustreras i stapeldiagram 4.2 nedan. Respondenterna ombeds fylla i 

vilket revisionsbolag de anlitar. Resultatet visar att knappt 33 procent anlitar en annan 

revisionsbyrå än de sex största på marknaden. Andelen företag som anlitar en Big 4-byrå 

uppgår till 52,6 procent. Andelen som anlitar Grant Thornton, som fokuserar på 

marknadssegmentet små och medelstora ägarledda företag, uppgår till 14,4 procent.  

 
 

Stapeldiagram 4.2 Val av revisionsbyrå 

Medvetenhet om revisionsplikt 

Fråga sju mäter studiens delsyfte direkt genom att fråga respondenterna huruvida de är 

medvetna om att revisionsplikten för små aktiebolag är slopad. Resultatet visar att en 

övervägande majoritet av respondenterna, 97,9 procent är medvetna om reformen och endast 

2,1 procent var omedvetna. Fördelningen illustreras i cirkeldiagram 4.3. 
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Cirkeldiagram 4.3 Medvetenhet om revisionsplikten 

4.2. Efterfrågan på revisionsnära tjänster 
I fråga 8 till 12 frågades respondenterna om deras efterfrågan på revisionsnära tjänster. Vi har 

delat in revisionsnära tjänster i hjälp med löpande bokföring, hjälp med årsbokslut, 

skatterådgivning och annat. Respondenterna frågades hur stort deras behov av olika 

revisionsnära tjänster var och hur ofta de tar hjälp av sin revisor. Vidare fick respondenterna 

svara på huruvida de tar extern hjälp med löpande bokföring, skattefrågor och årsbokslut och i 

så fall från vilken aktör. 

Behov av tjänster 

I fråga åtta fick respondenterna svara på deras behov av revisionsnära tjänster samt revision. 

Respondenterna ombads rangordna behovet för olika revisionsnäratjänster på en femgradig 

ordinalskala som löper från ett litet till stort behov. Resultatet illustreras i sin helhet i 

stapeldiagram 4.4. Från resultatet kan vi se att företagen har störst behov av bokslut och 

revision med 67 respektive 66 procent av företagen som har stort eller ganska stort behov av 

tjänsterna.  På tredje plats kommer skatterådgivning där 34 procent av respondenterna uppgav 

att de hade ganska stort eller stort behov. Näst lägst behov hade företagen av hjälp med 

löpande rådgivning, 19,6 procent av företagen svarade att de hade ganska stort eller stort 

behov. Minst behov av hjälp har företagen med annat. Enligt resultatet anser sig endast 14,5 

procent av respondenterna ha ganska stort eller stort behov av annat. 
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Stapeldiagram 4.4 Behov av revisionsnära tjänster 

Konsultationstillfällen per år 

Fråga nio mäter hur många gånger per år respondenterna tar hjälp av sin revisor. Resultatet, 

som visas i stapeldiagram 4.5, avslöjar att en klar majoritet tar hjälp högst fem gånger per år. 

 
 

Stapeldiagram 4.5 Antal konsultationer per år med revisorn 
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Externhjälp av revisionsnära tjänster 

Fråga tio, elva och tolv mäter huruvida respondenterna anlitar externhjälp med sin löpande 

bokföring, upprättandet av bokslut och skattefrågor. Resultatet visas i sin helhet i 

stapeldiagram 4.6. Enligt resultatet anlitar majoriteten av företagen externhjälp med alla tre 

tjänsterna. Vanligast bland företagen är att anlita externhjälp med skatterådgivning som 70,1 

procent av företagen gjorde följt av årsbokslut med 68, procent av företagen och löpande 

bokföring med 56,7 procent av företagen. Bland företag som anlitar externhjälp är det 

vanligast att anlita företagets revisionsbyrå som 47,7 procent av företagen gör när det kommer 

till skatterådgivning och 43,3 procent av företagen gör med upprättande av årsbokslut. 

Undantaget är tjänsten löpande bokföring där det är lika vanligt att anlita en annan ekonomi- 

eller redovisningsbyrå som företagets revisionsbyrå. Resultatet visar även att det är ytterst 

sällsynt att anlita två revisionsbyråer samtidigt. Enligt resultatet förekom den endast vid 

skatterådgivning och då enbart av 2,1 procent av företagen. 

 

Stapeldiagram 4.6 Anlitar ni någon utomstående person/företag för revisionsnära tjänster 
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4.3. Inställningar till revision 
I fråga 13 till 21 frågades respondenterna om deras inställningar till revision. Respondenterna 

fick ta ställning till ett antal påståenden om revision, dess effekter för företaget och hur 

företagets olika intressenter ser på revision. Svaren registrerades på en femgradig ordinalskala 

från ”instämmer inte alls” till ”instämmer helt” huruvida de höll med påståendet. 

Kostnaden för revision 

Huruvida respondenternas kostnader för revisionen vägs upp mot den upplevda nyttan den 

tillför mäts i fråga 13. Enligt resultatet i stapeldiagram 4.7 ser vi att 42,3 procent av 

respondenterna instämmer eller instämmer helt med att nyttan överstiger kostnaden gentemot 

26,9  procent som bara delvis instämmer eller inte instämmer alls. Knappt en tredjedel, 30,9 

procent, av respondenterna hade ingen uppfattning.  

 

 

Stapeldiagram 4.7 Revisionskostnad kontra upplevd nytta 
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Bankers och övriga kreditgivares krav på revision 

Fråga 14 och 15 mäter huruvida respondenternas bank respektive övriga kreditgivare kräver 

att företaget revideras. Resultatet visar att 28,9 procent av respondenterna upplever ett krav 

från deras bank på revision av företaget. Samma siffra för övriga kreditgivare uppgår till 17,6 

procent. Majoriteten av företagen upplever dock inget revisionskrav från varken deras bank 

eller övriga kreditgivare då 52,6 procent respektive 57,6 procent av företagen svarade att de 

inte instämmer alls eller bara instämmer delvis. 18,6 procent av företagen hade ingen 

uppfattning. Företag utan övriga kreditgivare ombads hoppa över fråga 15 och redovisas i en 

separat stapel i stapeldiagram 4.8. 

 

Stapeldiagram 4.8 Banker och övriga kreditgivares krav på revision 

Övriga ägares och potentiella investerares krav på revision 

Fråga 16 och 17 visar huruvida företagets övriga ägare och potentiella investerare kräver 

revision. Enligt resultatet upplever majoriteten av respondenterna inget krav på revision från 

varken övriga ägare eller potentiella investerare. 61,8 procent av företagen svarade att de inte 

alls instämmer eller bara instämmer delvis att övriga ägare kräver revision, för potentiella 

investerare var samma siffra 56,7 procent. 19,6 procent av respondenterna instämde eller 

instämde helt att övriga ägare kräver revision och för potentiell investerare var samma siffra 

14,4 procent. Företag utan övriga och potentiella investerare ombads hoppa över fråga 16 och 

17 och redovisas i en separat stapel i stapeldiagram 4.9. 
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Stapeldiagram 4.9 Övriga ägare och potentiella investerares krav på revision 

Leverantörers och kunders krav på revision 

I fråga 18 och 19 fick respondenterna svara på huruvida de upplever ett krav på revision från 

företagets leverantörer respektive kunder. Endast 5,1 procent av respondenterna instämmer 

eller instämmer helt att företagets leverantörer kräver revision, motsvarande siffra för 

företagets kunder uppgår till 8,3 procent. Enligt resultatet i stapeldiagram 4.10 ser vi att en 

klar majoritet, 81,5 procent respektive 79,3 procent, av respondenterna inte alls instämmer 

eller bara delvis instämmer med påståendet att leverantörer respektive kunder kräver revision 

av företaget. Företag utan leverantörer och kunder ombads hoppa över fråga 18 och 19 och 

redovisas i en separat stapel i stapeldiagram 4.10. 
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Stapeldiagram 4.10 Leverantörer och kunders krav på revision 

Revision och trovärdighet gentemot intressenter 

I fråga 20 ombads respondenterna ta ställning till påståendet att revision av företaget stärker 

dess trovärdighet gentemot dess intressenter. Stapeldiagram 4.11 visar att av en majoritet av 

respondenterna, 55,8 procent, instämmer eller instämmer helt med påståendet. Av de 

tillfrågade företagen uppgav 23,2 procent att de inte hade någon uppfattning och 21,1 procent 

instämde inte alls eller bara delvis med påståendet.   

 

Stapeldiagram 4.11 Revision och trovärdighet gentemot intressenter 
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Revisionens påverkan på lån- och kapitalkostnader 

Huruvida revision av företaget bidrar till lägre lån- och kapitalkostnader behandlas i fråga 21. 

Enligt resultatet som visas i stapeldiagram 4.12 nedan så svarade majoriteten av företagen, 

64,8 procent, att de inte alls instämmer eller bara delvis instämmer med påståendet att 

revision sänker företagets lån- och kapitalkostnader. 21,3 procent av företagen hade ingen 

uppfattning och 13,9 procent av respondenterna instämde eller instämde helt med påståendet. 

 

Stapeldiagram 4.12 Revision och företagets lån- och kapitalkostnader 

4.4. Relationen med revisorn 
Sista delen i enkäten fokuserar på respondenternas relation med sin revisor. Respondenterna 

fick ange hur de upplever sin relation till sin revisor, vilka relationsattribut som de tycker är 

viktiga hos sin revisor och hur väl revisorn visar prov på dessa egenskaper. Slutligen frågades 

respondenterna huruvida de upplever att deras revisor besitter den nödvändiga erfarenheten 

och kompetensen för att tjäna deras företag. 
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Fråga 22 mäter respondenternas relation till sin revisor på femgradig ordinalskala som löper 

från professionell till familjär. Resultatet visas i stapeldiagram 4.13. Resultatet visar att en 

professionell relation dominerar med 45,4 procent av respondenterna svarade 1 eller 2 på 

mätskalan gentemot 20,6 för alternativ 4 och 5. Drygt en tredjedel, 34,0 procent, svarade 
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Stapeldiagram 4.13 Relationen med revisorn 

 

Viktiga relationsattribut för en givande relation 

I fråga 23 fick respondenterna svara på vilka egenskaper hos revisorn som är viktiga för en 

givande relation. Respondenterna ombads rangordna behovet för olika relationsattribut på en 

femgradig ordinalskala som löper från inte alls viktigt till mycket viktigt. Resultatet illustreras 

i sin helhet i stapeldiagram 4.14. Företagen värderar relationsattributen högt över lag och 

samtliga fem kommer över 70 procent i kategorin viktigt eller mycket viktigt. Enligt resultatet 

anser respondenterna att förtroende är den klart viktigaste egenskapen med hela 96,9 procent 

av respondenterna som angav detta som viktigt eller mycket viktigt. Sedan följer de övriga 

fyra relationsattributen tätt med revisorns oberoende med 77,2 procent i kategorin viktigt eller 

mycket viktigt, anpassningsförmåga till företagets önskemål med 76,3 procent, företags- och 

branschkunskap med 74,2 procent och respektfullt uppträdande med 72,2 procent. Endast ett 

fåtal procent av företagen tyckte att något av de fem relationsattributen var oviktiga eller inte 

alls viktiga. 
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Stapeldiagram 4.14 Viktiga egenskaper hos en revisor 
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Upplevda relationsattribut för en givande relation  

I fråga 24 får respondenterna rangordna på en femgradig ordinalskala hur väl deras revisor 

visar prov på relationsattributen från fråga 23. Resultatet i sin helhet visas i stapeldiagram 

4.15. Bäst resultat ger företagen sina revisorer när det kommer till förtroende där 88,6 procent 

instämde eller instämde helt med att de har förtroende för sin revisor. Anmärkningsvärt är 

också att inte ett enda företag angav att de inte hade förtroende för sin revisor. Enligt 

företagen visade revisorerna näst bäst prov på respektfullt uppträdande med 82,5 procent som 

instämde eller instämde helt. Därefter kom uppvisat oberoende med 75,3 procent och 

anpassningsförmåga till företagets önskemål med 62,9 procent. Lägst resultat ger 

respondenterna sina revisorers företags- och branschkunskap där 53,6 procent instämde eller 

instämde helt att deras revisor visar prov på detta. Endast ett fåtal procent av företagen angav 

att deras revisor inte visar prov på något relationsattribut. Revisorns företags- och 

branschkunskap sticker dock ut som det relationsattribut där flest företag önskar mer från sin 

revisor med 6,2 procent av företagen som bara delvis instämmer att revisorn visar prov på 

detta. 

Stapeldiagram 4.15 Upplevda egenskaper hos revisorn 
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Revisorns uppvisade kompetens 

Enkätens sista fråga efterfrågar huruvida respondenterna tycker att revisorn besitter den 

nödvändiga kompetensen och erfarenheten för att tjäna deras företag. En överväldigande 

majoritet av respondenterna svarade att så är fallet med 92,8 procent som svarade ja. Endast 

3,1 procent svarade uttryckligen nej och 4,1 procent hade ingen uppfattning. Resultatet 

illustreras i cirkeldiagram 4.16. 

 

Cirkeldiagram 4.16 Revisorns kompetens 

4.5. Korrelationsanalyser 
Tabell 4.1 nedan innehåller fem korrelationsanalyser mellan svaren från fråga 23 och svaren 

från fråga 24, båda besvarade i en femgradig ordinalskala. Korrelationsanalyserna är 

beräknade genom Spearmans rho. Syftet är att ta reda på hur väl de individuella företagens 

revisor matchar de önskade relationsattributen med de faktiskt uppvisade relationsattributen. 

Med andra ord, hur väl de anlitade revisorerna passar in på företagens relationspreferenser. 

Resultatet avslöjar medelstarka korrelationssamband i sjunkande styrkeordning mellan önskat 

och upplevt förtroende, mellan önskad och upplevd respekt och mellan önskat och upplevt 

oberoende. Vidare återfinns svaga korrelationssamband i sjunkande styrkeordning mellan 

önskad och upplevd företags- och branschkunskap och mellan önskad och upplevd 

anpassningsförmåga. 
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Tabell 4.1 Korrelationsanalys mellan önskade och upplevda relationsattribut 

 

Spearmans rho Fråga 23: Respekt Fråga 24: Respekt 

Fråga 23: Respekt -  

Fråga 24: Respekt 0,476 - 

 

Spearmans rho Fråga 23: Förtroende Fråga 24: Förtroende 

Fråga 23: Förtroende -  

Fråga 24: Förtroende 0,596 - 

 

Spearmans rho Fråga 23: Kunskap om 

företaget och branschen 

det verkar inom 

Fråga 24: Kunskap om 

företaget och branschen 

det verkar inom 

Fråga 23: Kunskap om 

företaget och branschen det 

verkar inom 

-  

Fråga 24: Kunskap om 

företaget och branschen det 

verkar inom 

0,382 - 

 

Spearmans rho Fråga 23: Revisorns 

oberoende 

Fråga 24: Revisorns 

oberoende 

Fråga 23: Revisorns 

oberoende 

-  

Fråga 24: Revisorns 

oberoende 

0,407 - 

 

Spearmans rho Fråga 23: Anpassning till 

företagets önskemål 

Fråga 24: Anpassning till 

företagets önskemål 

Fråga 23: Anpassning till 

företagets önskemål 

-  

Fråga 24: Anpassning till 

företagets önskemål 

 

0,289 - 

 

 

4.6. Chi-två-test: Test of Homogenity 
Fyra Chi-två-tester utfördes mellan olika fördelning i svarsdatat. Det första berörde val av 

revisionsbyrå och dess inverkan på ett företags lån- och kapitalkostnader. I fråga sex i enkäten 

ombeds respondenterna ange revisionsbyrå. Vidare fick respondenterna i fråga 21 svara på 

huruvida de tycker revisionen sänker lån- och kapitalkostnaderna. Den fem-gradiga 

ordinalskala i fråga 21 komprimerades inför analysen till en tre-gradig skala där alternativen 

”instämmer inte alls” och ”instämmer delvis” slogs ihop och samma ihopslagning gjordes 

med alternativen ”instämmer” och ”instämmer helt”. Detta gjordes för att anpassa data inför 

ett Chi-två-test. Syftet med testet var att testa antagandet att företag som revideras av Big 4-

byråer skulle få sänkta lån- och kapitalkostnader i högre utsträckning än företag som 

reviderats av andra revisionsbyråer. Nollhypotesen i testet formuleras enligt följande:  
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H0: Företag som revideras av en Big 4-byrå sänker sina lån- och kapitalkostnader i 

samma utsträckning som företag som anlitar annan revisionsbyrå.  

Alternativhypotesen formuleras som:  

HA: Företag som revideras av en Big 4-byrå sänker lån- och kapitalkostnader i högre 

utsträckning än företag som anlitar annan revisionsbyrå.  

Tabell 4.2 visar resultatet av Chi-två-testet mellan svarsfördelningarna i fråga 6 och fråga 21 

Tabell 4.2 Chi-Square test fråga 6 mot fråga 21 

 Värde Frihetsgrader P-Värde 

Pearson Chi-Square 0,740 2 0,691 

 

Likelihood Ratio Chi 

Square 

0,745 2 0,689 

 

Resultatet visar att P-värdet på 0,691 är mycket högre än den valda signifikansnivån på 0,05 

vilket inte ger något skäl att förkasta nollhypotesen. Vår data finner alltså inget stöd för 

antagandet att företag som revideras av Big-4 skulle sänka företagens lån- och 

kapitalkostnader i högre utsträckning än företags som revideras av andra revisionsbyråer. 

Resterande tre Chi-två-tester testade företagens behov av en revisionsnära tjänster och i vilken 

utsträckning de anlitar extern hjälp med den tjänsten. Då små aktiebolag inte är tvungna att 

anlita en revisor eller revidera sina bolag finner vi det rimligt att anta att bolagen ser ett 

mervärde i sin revisor. Mer specifikt vill vi veta om det finns ett samband mellan stort behov 

av revisionsnära tjänster och anlitandet extern hjälp. För att besvara frågan utförs Chi-två-

tester mellan behovet av en revisionsnära tjänst och beslutet att anlita extern hjälp med den 

tjänsten. Inför testet reduceras ordinalskalan i fråga åtta, som frågar företagen hur stort behov 

de har av respektive revisionsnära tjänst, från fem till tre skalor. Det ger en skala för 

litet/mindre behov, en andra för medelstort behov och en tredje för större/stort behov. För att 

jämföra företag som anlitar extern hjälp och det som inte gör det klumpas alla ja-alternativ i 

fråga tio, elva och tolv ihop till ett ja-alternativ för varje fråga. Nollhypoteserna för alla tre 

tester är:  

H0: Företag med stort behov av extern hjälp med en revisionsnära tjänst anlitar extern 

hjälp i samma utsträckning som företag med medelstort och litet behov.  

Finns det en diskrepans mellan grupperna kan nollhypotesen förkastas och ett statistiskt 

samband säkerställas. Efter förkastandet av nollhypotesen kan alternativhypotesen övervägas. 

Tabell 4.3 visar resultatet av Chi-två-testet mellan svarsfördelningarna i fråga 10 och fråga 8, 

löpande bokföring. Alternativhypotesen formuleras som:  

 

HA: Företag med stort behov av extern hjälp med löpande bokföring anlitar extern hjälp 

i högre utsträckning än företag med medelstort och litet behov. 
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Tabell 4.3 Fråga 10: Ja/Nej mot Fråga 8: Löpande bokföring, tre-skalig 

 Värde Frihetsgrader P-Värde 

Pearson Chi-Square 9,055 2 0,011 

 

Likelihood Ratio Chi 

Square 

9,774 2 0,008 

 

Chi-två-testet i tabell 4.3 gav ett P-värdet på 0,011 vilket är väl under den valda 

signifikansnivån på 0,05. Nollhypotesen kan därmed förkastas och alternativhypotesen 

erbjuds som förklaring till avvikelsen. 

 

Tabell 4.4 visar resultatet av Chi-två-testet mellan svarsfördelningarna i fråga 11 och fråga 8, 

årsbokslut. Alternativhypotesen formuleras som:  

 

HA: Företag med stort behov av extern hjälp med årsbokslut anlitar extern hjälp i högre 

utsträckning än företag med medelstort och litet behov. 

 

Tabell 4.4 Fråga 11: Ja/Nej mot Fråga 8: Årsbokslut, tre-skalig 

 Värde Frihetsgrader P-Värde 

Pearson Chi-Square 18,000 2 0,000 

 

Likelihood Ratio Chi 

Square 

17,479 2 0,000 

 

 

Chi-två-testet i tabell 4.4 gav ett P-värdet på 0,000 vilket är väl under den valda 

signifikansnivån på 0,05. Nollhypotesen kan därmed förkastas och alternativhypotesen 

erbjuds som förklaring till avvikelsen. 

 

Tabell 4.5 visar resultatet av Chi-två-testet mellan svarsfördelningarna i fråga 12 och fråga 8, 

skatterådgivning. Alternativhypotesen formuleras som:  

 

HA: Företag med stort behov av extern skatterådgivning anlitar extern hjälp i högre 

utsträckning än företag med medelstort och litet behov. 

 

Tabell 4.5 Fråga 12: Ja/Nej mot Fråga 8: Skatterådgivning, tre-skalig 

 Värde Frihetsgrader P-Värde 

Pearson Chi-Square 2,652 2 0,265 

 

Likelihood Ratio Chi 

Square 

2,657 2 0,265 

 

Chi-två-testet I tabell 4.5 gav ett P-värde på 0,265 vilket är väl över den valda 

signifikansnivån på 0,005. Nollhypotesen kan därmed ej förkastas och alternativhypotesen 

inte erbjudas som förklaring till avvikelsen. 
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Nollhypotesen förkastas alltså för två av de tre testerna och vi finner således ett samband 

mellan stort behov av tjänsterna löpande bokföring och bokslut och anlitande av extern hjälp 

med dessa tjänster. Ett statistiskt samband mellan stort behov av skatterådgivning och 

anlitande av extern skatterådgivning kunde inte säkerställas.  
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5. Analys 
 

I analyskapitlet analyseras resultatet med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Analysmetoder inkluderar Chi-två-tester och korrelationsanalyser samt mer beskrivande 

statistik. Vidare ges möjliga förklaringar till påvisade statistiska samband i materialet. 

 

5.1. Revisionsbyråns påverkan på lån- och kapitalkostnader 
I kapitel 2.9 presenterades forskning kring huruvida val av revisionsbyrå har en påverkan på 

lån- och kapitalkostnader bland annat genom Karjalainens forskning från Finland som påvisar 

att sådant samband finns. Resultatet visade att företag som reviderades av en Big 4-byrå hade 

lägre lån- och kapitalkostnader än företag som revideras av övriga revisionsbyrå. Vi vill ta 

reda på om vi kan hitta stöd för detta samband i vårt data från Jämtlands- och Västernorrlands 

län. Stapeldiagram 5.1 visar företagens inställningar till revision och sänkta lån- och 

kapitalkostnader indelat på revisionsbyrå. 

 

Stapeldiagram 5.1 Revision och lån- och kapitalkostnader 

Staplarna i stapeldiagram 5.1 avslöjar inga större skillnader mellan företag med olika 

revisionsbyråer, för att närmare studera om ett samband finns används ett Chi-två test som 

visade på ett P-värde på 0,691. Det höga P-värdet, över signifikansnivån på 0,05, gör att 

nollhypotesen inte kan förkastas och inget samband mellan revisionsbyrå och sänkta lån- och 

kapitalkostnader kan fastställas. Analysen visar att småföretagen som anlitar en Big 4-byrå 

inte upplever sänkta lån- och kapitalkostnader i en betydande högre utsträckning än företag 

som anlitar annan revisionsbyrå. Skulle revisionen ha en betydande positiv påverkan på ett 

småföretags lån- och kapitalkostnader är det rimligt att anta att fler än 13,8 procent skulle 

svara att de instämmer eller instämmer helt med påståendet. Det är också rimligt att anta att 

fler småföretag skulle välja en Big 4-byrå än de 52,6 procent som gjort det i denna studie om 

så var fallet. Med bakgrund till detta utesluts sänkta lån- och kapitalkostnader som en 

betydande faktor för småföretags efterfrågan på revision. Vår analys av resultatet påvisar 
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alltså inget stöd för slutsatserna som dras av Cano, Sanchez & Torres121, Kim et al.122 och 

Karjalainen123 att revision från en Big 4-byrå sänker ett företags lån- och kapitalkostnader. 

 

5.2. Intressenternas krav på revision 
Till skillnad från staten har övriga intressenter inte makten att lagstifta om revision, men kan 

genom sitt agerande och ställningstaganden ställa de facto krav på att företagen ska revideras. 

Till exempel kan banker och övriga kreditgivare ställa krav på att ett företags räkenskaper och 

finansiella ställning ska vara reviderade innan en låneansökan behandlas och potentiella 

investerare kan tänkas vilja ha ett oberoende expertutlåtande angående företagets räkenskaper 

innan de investerar. Övriga ägare kan till exempel kräva revision av företaget som en lösning 

på agentproblematik och kunder och leverantörer vill kunna säkerställa sig om företagets 

finansiella hälsa innan de ingår i långvariga affärsrelationer med varandra. 

Hur många företag upplever ett krav på revison från en eller flera intressenter? 

Eftersom samtliga företagen i studien inte har krav från staten på revision är det intressant att 

veta hur många av företagen som upplever ett krav från övriga intressenter. Revisionskraven 

från de övriga intressenterna blir dock av en subjektiv karaktär då de saknar lagstiftad makt 

för sina krav på revision. I mätskalan som användes i frågorna 14-19 tolkas en besvarad fyra 

som ett starkt revisionskrav och en besvarad femma som ett mycket starkt revisionskrav. 

Figur 5.2 visar andelen företag som upplever ett starkt samt mycket starkt revisionskrav från 

minst en av sina intressenter.  

 

Stapeldiagram 5.2 Andel företag och revisionskrav från mint en intressent 

Stapeldiagram 5.2 visar att 39,2 procent av företagen upplever ett starkt till mycket starkt 

revisionskrav från minst en intressent. Resultatet visar att även om företagen inte längre är 

bundna av lagen att låta sig revideras har många alltjämt krav från övriga intressenter på 

                                                 
121 Cano, M., Sánchez Alegria, S. & Arenas Torres, P. s. 32 
122 Kim et al. s. 26 
123 Karjalainen s. 20-21 
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revision. När resultatet från enkäten analyseras närmare finner vi alltså att knappt fyra av tio 

småföretag har ett revisionskrav från minst en intressent vilket stödjer Abdel-Khaliks124 tes att 

företagets intressenter tar över statens roll som reglerare vid frivillig revision. Den inneboende 

agentproblematiken mellan småföretag och dess intressenter som redogjorts för i avsnitt 2.4 

spelar förmodligen också en betydande roll när intressenter ställer krav revisionskrav på 

bolagen.    

Vilken intressent ställer flest krav på revision? 

Knappt hälften av företagen upplever ett revisionskrav från en intressent men kraven upplevs 

inte jämt fördelat från alla intressenter. Vissa intressenter ställer krav på revision mer frekvent 

än andra som stapeldiagram 5.3 nedan visar. Stapeldiagram 5.3 visar vilka intressenter som 

företagen upplever ett revisionskrav från och hur frekvent kravet är. Resultatet är framställt 

genom att sortera och räkna data från fråga 14 till 19. En stapel representerar andelen företag 

som upplevade ett starkt eller mycket starkt revisionskrav från respektive intressent. Notera 

att samma företag kan uppleva ett revisionskrav från flera intressenter samtidigt. 

 

Stapeldiagram 5.3 Krav på revision från intressent i rangordning 

Resultatet visar att banker är den intressent som sticker ut och i högst utsträckning ställer krav 

på att företagen revideras. Av respondenterna svarade 28,9 procent att de upplevde ett 

revisionskrav från företagets bank.  Övriga ägare kommer på andra plats med 21,8 procent 

och övriga kreditgivare på tredje plats med 18,7 procent, tätt följt av potentiella investerare 

med 17,3 procent. Företagens kunder och leverantörer är det intressenter som i lägst 

utsträckning ställer krav på revision med revisionskrav från endast 8,5 procent av företagens 

kunder respektive 5,3 procent av företagens leverantörer.  

5.3. Behov av revisionsnära tjänster och utomstående hjälp 
För att avgöra vilka revisionsnära tjänster företagen har störst behov av görs en liknande 

indelning som i avsnitt 5.2. Alternativ ett och två på ordinalskala och alternativ fyra och fem 

                                                 
124 Abdel-Khalik, A. Rashad, s. 46-47 
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på ordinalskala grupperas ihop. Mittenalternativet bilder en egen grupp. Stapeldiagram 5.4 

visar resultaten i antal företag som större/stort behov av respektive revisionsnära tjänst. 

 

Stapeldiagram 5.4 Behov av revisionsnära tjänster i rangordning 

Bokslut och årsredovisningar samt revision sticker ut som de tjänster företagen har störst 

behov av med så gott som lika stort behov, 67,0 respektive 66,0 procent. Skatterådgivning är 

den tredje mest efterfrågade tjänsten med 34 procent följt av löpande bokföring på fjärde plats 

med 19,6 procent. Föga överraskande kommer kategorin annat sist med endast 14,4 procent 

av de tillfrågade företagen som har ganska stort eller stort behov av denna tjänst. Under annat 

ryms alla tjänster som varken är revision, skatterådgivning, löpande bokföring, eller bokslut 

och årsredovisningar. 

 

Vidare kan vi se i stapeldiagram 5.5 att en klar majoritet på 64,9 procent av företagen har 

större eller stort behov av minst en revisionsnära tjänst. Värt att notera är att samma företag 

kan ha större eller stort behov av fler än en revisionsnära tjänst. 
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Stapeldiagram 5.5 Större eller stort behov av minst en revisionsnära tjänst 

Intressant är att hjälp med bokslut och årsredovisningar kommer före revision när det kommer 

till företagens behov då revision trots allt är revisorns kärnverksamhet. Värt att notera är att 

företagen i studien ej är revisionspliktiga och den huvudsakliga anledningen bakom anlitandet 

av en revisor kan ligga bortom revision då företagen inte behöver revideras enligt lag. Att 

majoritet av företagen har ett större eller stort behov kan förklaras genom Gooderham et al. 

som visar att majoriteten av småföretagare saknar formell ekonomiutbildning och kunskaper 

om hur finansiella kontrollsystem kan vara främja beslutsfattande125. Vi finner det rimligt att 

anta att särskilt småföretag saknar den nödvändiga kompetensen inom företaget för att 

tillgodose behovet av de revisionsnära tjänsterna själva. Svanström påpekar också att 

revisionsbyråerna har blivit mycket mer fokuserade på att marknadsföra dessa tjänster till 

företag genom att använda revisionen som språngbräda.126. Vi menar att det är troligt att en 

kombination av det aktiva marknadsarbetet från revisionsbyråerna och småföretagens 

inneboende kompetensbrist inom områdena har påverkat deras efterfrågan på tjänsterna. 

Fråga tio, elva och tolv frågade företagen huruvida de anlitar utomstående konsulter för olika 

revisionsnära tjänster. Revisionsnära tjänster definierades i studien som löpande bokföring, 

upprättande av årsbokslut, skattefrågor och annat. Då endast 14,4 procent av företagen 

uttryckte ett ganska stort eller stort behov av andra tjänster kommer den kategorin inte att 

analyseras vidare. En majoritet av företagen anlitade extern hjälp med alla tre revisionsnära 

tjänster. Av de tillfrågade så anlitade 56,7 procent extern hjälp för löpande bokföring, 68,0 

procent för upprättande av årsbokslut och 70,1 procent för hjälp med skattefrågor, detta 

illustreras i stapeldiagram 5.6.  

 

Stapeldiagram 5.6 Revisionsnära tjänster och anlitandet av extern hjälp 

Chi-två-testerna mellan stort behov av en revisionsnära tjänst och beslutet att anlita extern 

hjälp med den tjänsten visar att samband finns för tjänsterna löpande bokföring och 

årsbokslut. Med ett P-värde på 0,011 för löpande bokföring och ett P-värde på 0,000, båda 

under signifikansnivån på 0,05, förkastas nollhypotesen. Resultatet indikerar att företag som 

                                                 
125 Gooderham et al. s. 7 
126 Svanström, s. 59-60 
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har stort behov av dessa tjänster också faktiskt anlitar extern hjälp i större utsträckning. 

Sambandet är extra starkt för tjänsten årsbokslut. Detta kan förklaras med att årsbokslut är en 

händelse som per definition inträffar en gång per år för ett företag. Är företaget dessutom ett 

småföretag enligt denna studies definition är det troligt att den nödvändiga kompetensen för 

att upprätta ett bokslut saknas inom företaget. Istället för att gå till besväret att göra det själva 

anlitas en extern part. Samma förklaring kan ges för företagens tendens att anlita en extern 

part för löpande bokföring när stort behov finns. Här är dock P-Värdet något högre och den 

löpande bokföringen är till skillnad från årsbokslut ett återkommande moment i ett företags 

vardag. Löpande bokföring är också en tjänst som är olika krävande för ett företag beroende 

på volym. Finns det ett stort behov för löpande bokföring inom företaget med många 

affärshändelser som måste bokföras kan det ta oförsvarbart mycket resurser från ett mindre 

företags kärnverksamhet att åtgärda. Resultaten indikerar att företagen ser en affärsnytta i att 

anlita en extern part istället för att försöka sköta tjänsterna internt inom företaget. 

Däremot kunde inget samband säkerställas för tjänsten skatterådgivning som hade ett P-värde 

på 0,265, över den signifikanta nivån på 0,05. Nollhypotesen kan därför inte förkastas och det 

innebär att företagen anlitar extern hjälp med skattefrågor i samma utsträckning även vid 

medelstort och lågt behov. För ett småföretag kan även relativt enkla skattefrågor vara svåra 

att lösa själv och skatterådgivning är också den revisionsnära tjänst som flest företag, 70,1%, 

anlitar extern hjälp för. Det gör den förmodligen till den mest kvalificerade revisionsnära 

tjänsten, den tjänsten som företagen är sämst rustade för att lösa internt inom företaget. Vi 

tolkar resultatet som att företagen behöver extern hjälp med skatterådgivning i samma 

utsträckning även vid lägre volymer och komplexitetsgrad av skattefrågor. 

Vi finner det troligt att företag ser ett mervärde i en affärsrelation med en revisor som sträcker 

sig bortom revision. Revisorn är ju trots allt redan insatt i bolaget och dess räkenskaper och en 

affärsrelation är redan på plats. Majoriteten av företagen anlitar extern hjälp med en eller flera 

revisionsnära tjänster och här kan revisorn vara en naturlig part att tillgodose företagets 

behov. Det leder till följande fråga:  

Väljer företag som behöver extern hjälp med revisionsnära tjänster att använda sig av 

revisorn och dennes revisionsbyrå i högre utsträckning än andra? 

När det kommer till hjälp med bokslut och skattefrågor är svaret ja. Vid behov av de 

revisionsnära tjänsterna anlitas revisorn och dennes revisionsbyrå mer frekvent än andra 

aktörer med 63,6 procent av bokslutsuppdragen samt 67,6 procent av 

skatterådgivningsuppdragen. Den fullständiga kartläggningen av anlitade aktörer återfinns i 

tabell 5.1.  De företag som anlitar extern hjälp med löpande bokföring är mer spridda i sina 

val av uppdragsgivare och endast en delad majoritet på 36,4 procent av den externa hjälpen 

går till revisorn och dennes byrå, en lika stor andel går till annan ekonomi- och 

redovisningsbyrå och 9,1 procent som går till annan aktör. Noterbart är att det är extremt 

ovanligt att anlita externhjälp från två olika revisionsbyråer. I vårt data förekom det endast 

bland företag som anlitade skatterådgivning, och då endast var det ynka 2,9 procent av 

företagen som anlitade två olika revisionsbyråer. 
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Tabell 5.1 Andel av extern hjälp per aktör 

Andel av extern hjälp med löpande bokföring som går till aktör Procent 

Företagets revisionsbyrå 36,4% 

Annan ekonomi- och redovisningsbyrå 36,4% 

Annan revisionsbyrå 0,0% 

Annan aktör 27,3% 

Andel av extern hjälp med bokslut som går till aktör  

Företagets revisionsbyrå 63,6% 

Annan ekonomi- och redovisningsbyrå 27,3% 

Annan revisionsbyrå 0,0% 

Annan aktör 9,1% 

Andel av extern skatterådgivning som går till aktör  

Företagets revisionsbyrå 67,6% 

Annan ekonomi- och redovisningsbyrå 13,2% 

Annan revisionsbyrå 2,9% 

Annan aktör 16,2% 

Carrington127 argumenterar för att revisionsbyrån har viktiga konkurrensfördelar jämfört med 

andra aktörer när det kommer till revisionsnära tjänster. Den kan utföra tjänsterna till lägre 

pris genom sina företagsspecifika kunskaper som den erhållit genom revisionen och den har 

redan ett förtroendekapital uppbyggt hos klienten genom den befintliga affärsrelationen. Vår 

analys av företagens val av leverantör stödjer Carringtons argument då företagets 

revisionsbyrå är den vanligaste leverantören att anlita bland småföretagen. Förhållandena kan 

också analyseras med stöd av Svanström128 vars studie visar att revisorn är en åtrådd 

rådgivare för småföretag som ofta anlitas för att lösa redovisningsfrågor och bistå med 

skatterådgivning då småföretag ofta saknar de nödvändiga kunskaperna inom dessa områden. 

Analysen av företagens föredragna leverantör av revisionsnära tjänster och den tidigare 

forskningen på området pekar på att småföretag ser ett mervärde i sin revisor som sträcker sig 

bortom revision. Att färre företag väljer att anlita revisorn och dess byrå när de söker hjälp 

med löpande bokföring jämfört med de andra tjänsterna kan förklaras med att det råder högre 

konkurrens i utbudet av bokföringstjänster. Bokföringstjänster är av enklare karaktär än 

årsredovisningar och skatterådgivning och kan därmed utföras av ett större antal aktörer. En 

revisor är också överkvalificerad och billigare leverantörer finns troligen att hitta för 

företagen. 

5.4. Relationen till revisorn 
De blå staplarna i stapeldiagram 5.7 visar de relationsattribut som företagen tyckte var viktiga 

eller mycket viktiga för en revisor att uppvisa för en givande affärsrelation. Staplarnas längd 

motsvarar hur stor andel av företagen som tyckte det nedanstående relationsattributet var 

viktigt eller mycket viktigt. Det relationsattributet som företagen värdesätter mest hos sin 

revisor är förtroende med hela 96,6 procent av respondenterna som tyckte det är viktigt eller 

mycket viktigt med förtroende mellan företaget och revisorn. Förtroende parterna emellan 

verkar oumbärligt för affärsrelationen, och det är lätt att förstå då företagen behöver blotta alla 

räkenskaper och sina finansiella tillgångar för att ge revisorn komplett insyn under revisionen, 

                                                 
127 Carrington s. 206 
128 Svanström s. 59-61 
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det är knappast något som görs till part som det saknas förtroende för. Det bekräftas också av 

Kristoffersson och Danielsson studie129. De övriga relationsattributen oberoende, anpassning 

till företagets önskemål, kunskaper om företaget och dess bransch samt respekt får alla höga 

noteringar runt 75 procent, resultaten visas i sin helhet i stapeldiagram 5.7. 

 

Stapeldiagram 3.7 Viktiga eller mycket viktiga relationsattribut 

De orangea staplarna i stapeldiagram 5.7 visar hur väl företagen tycker att revisorn uppvisar 

de underliggande relationsattributen. Staplarnas längd motsvarar andelen av företagen som 

antingen instämmer eller instämmer helt med påståendet att deras revisor visar prov på de 

nämnda egenskaperna.  

När svaren från fråga 23 och 24 analyseras framgår det att företagen ger sina revisorer goda 

omdömen överlag och har en till synes god relation till sin revisor. Det tillsammans med att 

92,8 procent av företag tycker att deras revisor besitter den tillräckliga kunskapen och 

erfarenheten för att tjäna deras företag så klarnar bilden av en god relation. De orangea 

staplarna följer de blåa staplarna hyffsat väl med endast relationsattributen kunskap om 

företaget och dess bransch med 62,9 procent samt respekt med 53,6 procent som hamnar 

under 75 procent.  

Kontrasten mellan stapeldiagram 5.7 och stapeldiagram 5.8 som visar andelen företag som 

tycker underliggande relationsattribut är oviktiga är slående. Endast cirka en av tjugo företag 

tycker oberoende, anpassningsbarhet, företags- och branschkunskap och respekt är oviktiga 

för en givande affärsrelation. Inte en enda tyckte att förtroende var oviktigt. Det är också 

ytterst få revisorer som enligt företag inte uppvisar de underliggande relationsattributen med 

som mest 6,2 procent av företagen som tycker deras revisor saknar eller helt saknar företags- 

och branschkunskap för deras företag, se stapeldiagram 5.8. 

                                                 
129 Kristoffersson & Danielsson, s. 45 
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Stapeldiagram 5.8 Inte alls viktiga eller inte viktiga relationsattribut 

För att ta reda på hur väl de individuella företagens revisor matchar de önskade 

relationsattributen med de faktiskt uppvisade relationsattributen utfördes korrelationsanalyser 

med hjälp av Spearmans rho. Med andra ord, hur väl passar de anlitade revisorerna in på 

företagens relationspreferenser? I tabell 5.2 redovisas korrelationsanalyserna mellan fråga 23 

och fråga 24 i fallande styrkeordning, båda besvarade i fem-skaliga ordinalskalor.  

Tabell 5.2 Korrelationsanalys mellan önskade och upplevda relationsattribut 

Relationsattribut Spearmans rho 

Förtroende 

Respekt 

Oberoende 

Företags- och branschkunskap 

Anpassningsförmåga 

0,596 
0,476 
0,407 
0,382 
0,289 

 

Korrelationsanalysen visar att variablerna korrelerar och medelstarka och svaga samband 

finns. Högst korrelation återfinns mellan önskat och upplevt förtroende med en 

korrelationskoefficient på 0,596. Det tyder på ett medelstarkt samband mellan önskat och 

upplevt förtroende revisorn och företaget emellan. Inte fullt lika starkt men väl medelstarkt 

samband återfinns mellan önskad och upplevd respekt med en korrelationskoefficient på 

0,476. Ett medelstarkt samband uppvisas också mellan önskat och upplevt oberoende med en 

korrelationskoefficient på 0,407. Svaga samband återfinns mellan önskade och upplevda 

kunskaper om företaget och dess bransch med en korrelationskoefficient på 0,382 samt mellan 

önskad och upplevd anpassningsförmåga till företagets önskemål med en 

korrelationskoefficient på 0,289. 

 

Anpassningsförmåga till företagets önskemål sticker ut som det relationsattributet där 

revisorerna är sämst på att möta företagens förväntningar. En förklaring till det kan finnas i 

den ojämna arbetsfördelningen som revisorer upplever när det kommer till att tjäna småbolag. 

De flesta småbolag vill ha sina årsredovisningar reviderade under perioden februari till april 

och här får revisorer problem att tjäna alla sina bolag samtidigt. 
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Det andra svaga sambandet mellan önskad och upplevd kunskap om företaget och dess 

bransch kan förklaras med den stora variationen av företag och branscher en revisor tjänar. 

Det är av uppenbara anledningar svårt att ha djupgående företags- och branschkunskaper i alla 

företag och branscher. Dock kan det inte fastställas om det är företagens förväntningar som är 

för höga eller revisorernas uppvisade kunskaper som är för låga, eller en kombination av 

båda. 

Analysen visar dock att företagen som helhet har en god relation till sin revisor, det tydliggörs 

genom stapeldiagram 5.7 och de funna korrelationssambanden som visar att revisorerna till 

stor del uppfyller företagens förväntningar på relationen. Lägg därtill att 92,8 procent av 

företagen ansåg att deras revisor var kompetent så klarnar bilden av en god relation som 

förutsättning för frivillig revision. En god relation är även en förutsättning för att generera 

mervärde enligt Andersson och Martinsson130 då företagen genom en god relation till revisorn 

kan använda denne som bollplank och ta tillvara på revisorns kompetens. Båda parter har 

mycket att tjäna på en god relation då Andersson och Martinsson också visar att företag ser 

stora fördelar med att sin revisor ger rådgivning utöver den vanliga revisionen. Analysen 

stödjs ytterligare av att Andersson och Martinsson är noga med att påpeka att en god relation 

är en central utgångspunkt för möjlighet till det mervärdesskapande som företagen 

eftertraktar. 131  

 

 

  

                                                 
130 Andersson & Martinsson, s. 134-135  
131 Andersson & Martinsson s. 29-30 
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6. Slutdiskussion 
 

I det avslutande kapitlet sammanfattas uppsatsens resultat samt analys och författarnas 

egna slutsatser kring dessa presenteras och jämförs med tidigare forskning. Kapitlet 

avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

Det visar sig att medvetenhet om den slopade revisionsplikten fem år efter införandet är stor. 

Studies resultat visar att nästan alla tillfrågade företag, 97,9 procent, var medvetna om att de 

inte behövde revideras enligt lag. Med bakgrund till den höga medvetenheten om den 

nuvarande revisionsplikten kan vi utesluta att företag i någon betydande omfattning anlitar en 

revisor trots att de egentligen inte skulle vilja. Förmodligen har inte 100 procents medvetenhet 

uppnåtts ännu då två av de 97 företagen som svarade på enkäten uppgav att de inte kände till 

att de inte var revisionspliktiga utan att kommentera det vidare. Vi finner det troligt att företag 

snabbt tar till sig en sådan förändring i lagstiftning som rör deras verksamhet då det handlar 

om en genomsnittlig kostnad på cirka 10 000 kronor per revision enligt Hasic & Olofsson och 

Thorell & Norberg en inte obetydligt summa för ett litet företag.  

Vidare tycker också 42,3 procent av företagen att nyttan för revision överstiger kostnaderna 

jämfört med 26,9 procent av företagen som inte gör det. Det resultatet ligger i linje med 

Kristofferson och Danielssons slutsats att revisionens nytta värderas högre än 

kostnadsbesparingen att vara utan revision. Även forskning från Collis tyder på att företag 

inte ser kostnaderna för revision som en betydande kostnad jämfört med dess fördelar i form 

av förbättrad finansiell information. 

Endast 13,9 procent av företagen instämde eller instämde helt med påståendet att revision 

sänker företagets lån- och kapitalkostnader. Inget statistiskt samband för att val av 

revisionsbyrå skulle minska ett företags lån- och kapitalkostnader återfinns heller i datan. Vår 

data kunde alltså inte stödja Karjalainens resultat att företag som revideras av Big 4-byråer 

skulle erhålla lägre lån- och kapitalkostnader. Karjalainen är inte ensam om att komma fram 

till det resultatet då forskning av Cano, Sanchez & Torres samt Kim et al. drog samma 

slutsats. Det är troligt att anta att när det kommer till att tjäna småföretag är skillnaderna i de 

olika revisionsbyråernas produkterbjudanden och kvalité betydligt mindre än för större 

företag med mer komplexa affärsrörelser och omständigheter. Med de två omständigheterna 

som bakgrund utesluts sänkta lån- och kapitalkostnader som en betydande faktor för 

småföretags efterfrågan på revision.  

Knappt fyra av tio företag upplever ett krav från minst en av dess intressenter. Det resultatet 

menar vi stärker teorin om revisionens roll inom intressentmodellen samt agentteorin. 

Nedbrutet per intressent var den vanligaste intressenten att kräva revision är företagets bank 

med knappt tre av tio företag som upplever krav på revison från dess bank. Efter företagets 

bank kommer övriga ägare med 21,8 procent och därefter övriga kreditgivare och potentiella 

investerare med knappt två av tio företag som upplever krav från vardera av intressenterna. 

Krav från kunder och leverantörer förekommer också men i en mindre utsträckning. Vi finner 

förklaringen till intressenternas insisterande på revision i revisions roll inom intressentteorin 

samt agentteorin och informationsasymmetri som uppstår mellan principalen och agenten. 

Den slutsatsen stöds också av Collis, Jarvis & Skeratt som identifierade agentproblematik som 
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en viktig faktor i företags efterfrågan på revision. Det faktum att företagets bank och övriga 

kreditgivare är bland de intressenter som ställer flest krav på revision talar för Abdel-Khaliks 

tes i inledningen av uppsatsen att ett företags långivare agerar som pseudo-reglerare i 

avsaknad av lagstiftat krav på revision. En betydande andel, 39,2 procent, av företagen 

upplever alltså en de facto revisionsplikt trots att revisionsplikten är slopad. För de företagen 

har staten ersatts av övriga intressenter som de parter som ställer revisionskrav. Drygt hälften, 

55,8 procent, av respondenterna instämde också med påståendet med att revision stärker 

företagets trovärdighet gentemot dess intressenter vilket ytterligare bekräftar 

intressentmodellens betydelse för efterfrågan på revision. De ovannämnde faktorerna 

tillsammans gör revisionskrav från intressenter till en betydande faktor som driver 

småföretagens efterfrågan på revision. 

Vi hittar stöd i studiens data för slutsatsen att företagen ser ett mervärde i att anlita en revisor.  

Förutom själva revisionen, kan revisorn och revisionsbyrån han företräder hjälpa till med 

andra revisionsnära tjänster. Väl över hälften, 64,9 procent av företagen, har ett större eller 

stort behov av extern hjälp med minst en revisionsnära tjänst och över hälften, av företagen 

anlitar hjälp med minst en revisionsnära tjänst. Störst behov ser företagen med hjälp kring 

upprättandet av bokslut och årsredovisningar, följt av skatterådgivning och löpande 

bokföring. Ett statistiskt samband mellan stort behov för hjälp med bokslut och 

årsredovisningar samt löpande bokföring och anlitandet av extern hjälp med dessa tjänster har 

hittats. Vidare är företagen som anlitar extern hjälp med alla revisionsnära tjänster mer 

benägna att anlita revisorn och dennes byrå istället för en tredje part. Därmed finner denna 

studie stöd i Svanströms forskning som visar att revisorn och dennes revisionsbyrå är en 

eftertraktad rådgivare för småföretag. Vår slutsats är också i linje med Andersson & 

Martinsson som visar att företag efterfrågar fler revisionsnära tjänster av sin revisor förutom 

själva revisionen då det ses som ett kostnadseffektivt sätt att lösa problem. Vi har också belyst 

revisionsbyråernas inneboende konkurrensfördelar genom Carringtons litteratur om revision. 

Småföretagen verkar dessutom vara mycket nöjda med sin revisors prestationer då hela 92,8 

procent angav att de anser sin revisor som tillräckligt kompetent och erfaren för att tjäna dem. 

Gooderham et al. belyser vikten av detta då de har identifierat att en av klientföretaget hög 

uppfattad kvalité på revisorns tjänster är en förutsättning för att småföretag ska köpa 

revisionsnära tjänster av sin revisor. Att så många av småföretagen i denna studie är nöjda 

med sin revisors kompetens och erfarenhet menar vi ytterligare stärker slutsatsen att 

småföretagen får ut ett faktiskt och upplevt mervärde i sin affärsrelation. Den påvisade 

trenden bland småföretagen i denna studie att i högre utsträckning anlita revisorn och dennes 

revisionsbyrå för revisionsnära tjänster menar vi därför drivs av ett faktiskt och upplevt 

mervärde som företagen får ut av sin affärsrelation med revisorn och är en viktig faktor som 

styr småföretags efterfrågan på revision.  

En god relation verkar vara en förutsättning i affärsrelationen mellan småföretag och dess 

revisor. Det kan även innebära kostnadsbesparingar för företag då forskning av Magdy och 

Rafik visat att företag som visar avsikt att behålla samma revisionsbyrå under längre period 

kan sänka sina revisionskostnader jämfört med andra bolag. Revision innebär mycket 

kundkontakt för en revisor och de utvalda relationsattributen förtroende, oberoende, 

anpassningsförmåga, företags- och branschkunskap och respekt mäter alla högt i vad 

företagen tycker är viktigt i en givande affärsrelation. Ungefär 75 procent av företagen svarar 

att de nämnda relationsattributen är viktiga eller mycket viktiga, medan hela 96,9 procent 

anger att förtroende är viktigt eller mycket viktigt. Resultatet är i linje med Carcello, 
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Hermanson & McGrath som bland annat identifierade en revisors anpassningsförmåga, 

branschkunskap och företagskunskap som viktiga egenskaper för en lyckad revision när 

controllers och användare av revision tillfrågades. 

Företagens revisorer matchar också företagens önskemål på ett bra sätt, och från våra data 

tolkar vi att företagen har goda relationer med deras revisorer. Detta stödjs av utförda 

korrelationsanalyser där ett medelstarkt korrelationssamband mellan önskat och upplevt 

förtroende har hittats. Medelstarka korrelationssamband mellan önskat och upplevt oberoende 

samt önskad och upplevd respekt återfinns också. Svagare samband beräknades mellan 

önskad och upplevd företags- och branschkunskap samt mellan önskad och upplevd 

anpassningsförmåga. Det är också slående hur få av företagen som finner relationsattribut 

oviktiga för en givande affärsrelation med cirka ett av tjugo företag som uppvisar en sådan 

preferens. Resultatet är i linje med Andersson & Martinsson som anger en god relation som 

en förutsättning för att generera mervärde. Noterbart är även att inga företag angav att 

förtroende är oviktigt eller inte alls viktigt, vilket förstärker vår uppfattning om att förtroende 

är det centrala relationsattributet i relationen mellan företag och revisor. Uppfattningen stärks 

av Kristoffersson & Danielssons som identifierade förtroende och respekt som de viktigaste 

relationsattributen. Från detta drar vi slutsatsen att en god relation är en förutsättning för en 

givande affärsrelation och en i allra högsta grad betydande faktor för företags beslut att anlita 

eller behålla sin revisor.  

Figur 6.1 sammanfattar våra slutsatser kring faktorer som driver småföretags efterfrågan på 

frivillig revision. Krav på revision från företagets intressenter och ett upplevt och faktiskt 

mervärde i form av tillgång till revisionsnära tjänster driver småföretagens efterfrågan på 

frivillig revision. En god relation mellan företagen och revisorn är en förutsättning för 

rekryteringen och bibehållandet av en revisor. 

 

Figur 6.1 Småföretags efterfrågan på revision. Källa: egen framställning 
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6.1. Förslag på vidare forskning 
Sverige ligger fortfarande högt i en europeisk jämförelse vad det gäller en omfattande 

revisionsplikt. Vi ligger trots en höjning av gränsvärdena år 2010 i botten bland jämförbara 

länder vad det gäller övre gränsvärden för frivillig revision, endast Finland har lägre 

gränsvärden. Grannlandet Norge höjde år 2011 sina gränsvärden markant över den svenska 

nivån för revisionsplikt och en intressant studie kunde vara hur den förändringen har påverkat 

efterfrågan på revision bland de påverkade företagen i Norge. 

Revisionsplikten i Sverige idag omfattar fortfarande cirka 30 procent av aktiebolagen och det 

finns alltså gott om utrymme för ytterligare höjningar av gränsvärden. En annan intressant, 

framåtblickande, studie kunde vara att ta reda på eventuella effekter av ytterligare ett slopande 

av revisionsplikten i Sverige, förslagsvis med de gränsvärdena som tillämpats i Norge. Hur 

det skulle påverka de träffade bolagens efterfrågan på revision eller hur arbetet på 

revisionsbyråerna skulle påverkas kan vara lämpliga frågeställningar.
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Försättsblad och enkät 
 

Hej!  

Vi heter Johan och Mahan och är två studenter som läser sista året på 

ekonomprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi skriver just nu vår 

kandidatuppsats inom företagsekonomi och skulle behöva er hjälp med att 

besvara några frågor om revision.  

 

Idag är det drygt fem år sedan revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag i 

Sverige. Sedan dess har cirka 132 000 små aktiebolag valt att inte fortsätta med 

revision och endast en av fem nystartade aktiebolag väljer att ha en revisor. 

Syftet med denna enkät är att ta reda på varför små aktiebolag som inte längre är 

revisionspliktiga ändå väljer att anlita en revisor. 

 

Det är bakgrunden till varför vi skickar ut enkäten till ert aktiebolag tillsammans 

med cirka 350 andra aktiebolag i Jämtlands och Västernorrlands län.  

 

Enkäten tar inte lång tid att besvara och det skulle betyda oerhört mycket för oss 

om ni tog er tid och besvarade den.  

 

Svaren i enkäten kommer behandlas konfidentiellt! 

 

I enkäten kommer ni bli ombedda att fylla i ert bolagsnamn, detta är endast för 

vår interna kontrolls skull, så att vi vet vilka som har svarat och ej skickar ut 

påminnelser i onödan. 

 

Tveka inte att kontakta oss om ni vill ta del av den färdiga studien eller har 

frågor eller synpunkter angående enkäten! 

 

Johan Sterner 

070-2261396 

jost1224@student.miun.se 

Mahan Jonbeshshoar 

073-5675129 

majo1317@student.miun.se 

 

 

Stort tack på förhand för Er medverkan! 

 

 

 

mailto:jost1224@student.miun.se
mailto:majo1317@student.miun.se
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Bakgrundsdata 

 

1. Företagets namn:___________________________________ 

(OBS! Kommer hållas anonymt, endast för vår interna avprickning) 

 

2. Vad är din roll i företaget? 

 

 VD/ägare 

 Ekonomiansvarig 

 Annan 

 

3. Bolagsform:  

 Aktiebolag 

 Annan 

 

4. Antal år aktiva som aktiebolag:_____år 

 

5. Har ni en extern revisor i dagsläget? 

 Ja 

 Nej 

 

6. Vilket revisionsbolag har ni anlitat? 

 Deloitte 

 Ernst & Young 

 Grant Thornton 

 KPMG  

 PWC 

 Annan 

 

7. Är ni medvetna om att små aktiebolag ej är revisionspliktiga? 

 Ja 

 Nej 

 

Bakgrund: Sedan november 2010 är aktiebolag som uppfyller två av de nedanstående tre 

kriterierna undantagna från revisionsplikten: (2005:551 Aktiebolagslag 9. kap 1. §) 

- Högst 1,5 miljoner kr i balansomslutning (för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren) 

- Högst 3 miljoner kr i nettoomsättning (för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren)  

- Högst 3 anställda (i medeltal under vart och ett av de två senaste    

räkenskapsåren) 
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Efterfrågan på revision och revisionsnära tjänster 
 

8. Inom vilka områden tar ni hjälp av er revisor? 
Revision Litet behov 1 2 3 4 5 Stort behov 

Skatterådgivning Litet behov 1 2 3 4 5 Stort behov 

Rådgivning i löpande bokföring Litet behov 1 2 3 4 5 Stort behov 

Bokslut och årsredovisning Litet behov 1 2 3 4 5 Stort behov 

Annat Litet behov 1 2 3 4 5 Stort behov 

 

9. Hur många gånger per år tar ni hjälp av er revisor? 

 0 gånger 

 1-5 gånger 

 6-10 gånger 

 11-15 gånger  

 16-20 gånger 

 21 gånger eller fler 

 

10. Anlitar ni någon utomstående person/företag för löpande bokföring? 

 Nej 

 Ja, företagets revisionsbyrå 

 Ja, via en annan ekonomi- och redovisningsbyrå 

 Ja, en annan revisionsbyrå  

 Ja, någon annan 

 

11. Anlitar ni någon utomstående person/företag för upprättande av 

årsbokslut? 

 Nej 

 Ja, företagets revisionsbyrå 

 Ja, via en annan ekonomi- och redovisningsbyrå 

 Ja, en annan revisionsbyrå  

 Ja, någon annan 

 

12.  Anlitar ni någon utomstående person/företag för hjälp med skattefrågor? 

 Nej 

 Ja, företagets revisionsbyrå 

 Ja, via en annan ekonomi- och redovisningsbyrå 

 Ja, en annan revisionsbyrå  

 Ja, någon annan 
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Inställningar till revision 

I fråga 13 till 17 framförs ett påstående om revision. Kryssa för det alternativ som passar bäst 

för ert företag.  

13.  Kostnaden för revision vägs upp mot nyttan det ger företaget  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

14.  Företagets bank kräver revision 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

       

15.  Företagets övriga kreditgivare kräver revision  

(Hoppa över frågan om företaget inte har några övriga kreditgivare)  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

  

16. Företagets övriga ägare kräver revision  

(Hoppa över frågan om företaget inte har några övriga ägare) 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

       

17. Företagets potentiella investerare kräver revision  

(Hoppa över frågan om företaget inte har några potentiella investerare)  
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt  

       

18.  Företagets leverantörer kräver revision 

(Hoppa över frågan om företaget inte har några leverantörer) 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

19. Företagets kunder kräver revision 

(Hoppa över frågan om företaget inte har några kunder) 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

20.  Revision stärker företagets trovärdighet gentemot dess intressenter 
(Anställda, kunder, leverantörer, ägare, investerare, långivare, stat och kommun) 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

21.  Revision sänker företagets lån- och kapitalkostnader 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
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Relationen med revisorn 

 

22.  Kryssa för på skalan det som bäst beskriver er relation med er revisor 

 
 Professionell 1 2 3 4 5 Familjär 

 

23.  Vilka egenskaper hos en revisor tycker ni är viktiga för en givande 

relation?   
Respekt Inte alls viktigt 1  2 3 4 5 Mycket viktigt 

Förtroende Inte alls viktigt 1  2 3 4 5 Mycket viktigt 

Kunskap om företaget och 

branschen det verkar inom 

Inte alls viktigt 1  2 3 4 5 Mycket viktigt 

Revisorns oberoende Inte alls viktigt 1  2 3 4 5 Mycket viktigt 

Anpassning till företagets 

önskemål 

 

Inte alls viktigt 1  2 3 4 5 Mycket viktigt 

24.   Upplever ni att er revisor visar prov på dessa egenskaper i er relation?   
Respekt Instämmer inte alls 1  2 3 4 5 Instämmer helt 

Förtroende Instämmer inte alls 1  2 3 4 5 Instämmer helt 

Kunskap om företaget och 

branschen det verkar inom 

Instämmer inte alls 1  2 3 4 5 Instämmer helt 

Revisorns oberoende Instämmer inte alls 1  2 3 4 5 Instämmer helt 

Anpassning till företagets 

önskemål 

 

Instämmer inte alls 1  2 3 4 5 Instämmer helt 

25. Tycker ni att er revisor har nödvändig erfarenhet och kompetens som 

krävs för uppdraget?  

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

26. Övriga kommentarer 

 

 

 

 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 2 - Påminnelsebrev till enkät 
 

Hej! 

Enligt våra anteckningar har ni ännu inte besvarat enkäten som ni bör ha 

fått per e-post för en vecka sedan. Det är av största betydelse för studien 

att även ni svarar. 

 

Vi är tacksam för om ni fyller i den länkade enkäten snarast. Skulle ni 

redan ha svarat ber vi er bortse från detta meddelande. 

 

Vi är mycket tacksamma för er medverkan. 

 

Länk till enkätformuläret: 

https://docs.google.com/forms/d/1gM7Z11V_WqWsAGvuQYBsONC08

ZM18c2t0qIHQB5HAro/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

Vänliga hälsningar, 

Johan och Mahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1gM7Z11V_WqWsAGvuQYBsONC08ZM18c2t0qIHQB5HAro/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1gM7Z11V_WqWsAGvuQYBsONC08ZM18c2t0qIHQB5HAro/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Bilaga 3 - Minitabutskrifter 
 

 

Tabulated Statistics: Fråga 6 omkodad big 4/annan; Fråga 21 omkodad 3 

skalor  

 
Rows: Fråga 6 omkodad big 4/annan   Columns: Fråga 21 omkodad 3 skalor 

 

             1        2        3  Missing  All 

 

1           30       11        8        2   49 

        31,798   10,426    6,777 

        -1,798    0,574    1,223 

       -0,3188   0,1779   0,4700 

       -0,7777   0,2898   0,7317 

        0,1017   0,0317   0,2209 

 

2           31        9        5        1   45 

        29,202    9,574    6,223 

         1,798   -0,574   -1,223 

        0,3327  -0,1857  -0,4904 

        0,7777  -0,2898  -0,7317 

        0,1107   0,0345   0,2405 

 

All         61       20       13        *   94 

 

Cell Contents:      Count 

                    Expected count 

                    Residual 

                    Standardized residual 

                    Adjusted residual 

                    Contribution to Chi-square 

 

 

Pearson Chi-Square = 0,740; DF = 2; P-Value = 0,691 

Likelihood Ratio Chi-Square = 0,745; DF = 2; P-Value = 0,689 
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Spearman Rho: A. Respekt; A. Respekt_1  

 
Spearman rho for A. Respekt and A. Respekt_1 = 0,476 

 

Spearman Rho: Förtroende; B. Förtroende_1  

 
Spearman rho for B. Förtroende and B. Förtroende_1 = 0,596 

 

Spearman Rho: C. Kunskap om företaget och bra; C. Kunskap om företaget 

och b_1  

 
Spearman rho for C. Kunskap om företaget och bra and C. Kunskap om företaget och 

b_1 = 0,382 

 

Spearman Rho: D. Revisorns oberoende; D. Revisorns oberoende_1  

 
Spearman rho for D. Revisorns oberoende and D. Revisorns oberoende_1 = 0,407 

 

Spearman Rho: E. Anpassning till företagets ö; E. Anpassning till företagets_1  

 
Spearman rho for E. Anpassning till företagets ö and E. Anpassning till 

företagets_1 = 0,289 
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Tabulated Statistics: Fråga 10, 1 Nej, 2 Ja; C. Behov av löp. Bokf. 3-skalig  

 
Rows: Fråga 10, 1 Nej, 2 Ja   Columns: C. Behov av löp. Bokf. 3-skalig 

 

            1       2       3  All 

 

1          32       7       3   42 

        25,55    8,23    8,23 

        6,454  -1,227  -5,227 

        1,277  -0,428  -1,822 

        2,709  -0,633  -2,699 

        1,630   0,183   3,321 

 

2          27      12      16   55 

        33,45   10,77   10,77 

       -6,454   1,227   5,227 

       -1,116   0,374   1,592 

       -2,709   0,633   2,699 

        1,245   0,140   2,536 

 

All        59      19      19   97 

 

Cell Contents:      Count 

                    Expected count 

                    Residual 

                    Standardized residual 

                    Adjusted residual 

                    Contribution to Chi-square 

 

 

Pearson Chi-Square = 9,055; DF = 2; P-Value = 0,011 

Likelihood Ratio Chi-Square = 9,774; DF = 2; P-Value = 0,008 
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Tabulated Statistics: Fråga 11, 1 Nej, 2 Ja; D. Behov av bokslut 3-skalig  

 
Rows: Fråga 11, 1 Nej, 2 Ja   Columns: D. Behov av bokslut 3-skalig 

 

            1       2       3  All 

 

1          14       5      12   31 

        6,711   3,515  20,773 

        7,289   1,485  -8,773 

        2,813   0,792  -1,925 

        3,853   1,019  -4,063 

        7,916   0,627   3,705 

 

2           7       6      53   66 

       14,289   7,485  44,227 

       -7,289  -1,485   8,773 

       -1,928  -0,543   1,319 

       -3,853  -1,019   4,063 

        3,718   0,294   1,740 

 

All        21      11      65   97 

 

Cell Contents:      Count 

                    Expected count 

                    Residual 

                    Standardized residual 

                    Adjusted residual 

                    Contribution to Chi-square 

 

 

Pearson Chi-Square = 18,000; DF = 2; P-Value = 0,000 

Likelihood Ratio Chi-Square = 17,479; DF = 2; P-Value = 0,000 

 

* NOTE * 1 cells with expected counts less than 5 
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Tabulated Statistics: Fråga 12, 1 Nej, 2 Ja; B. Behov skatterådgivning 3-ska  

 
Rows: Fråga 12, 1 Nej, 2 Ja   Columns: B. Behov skatterådgivning 3-ska 

 

             1        2        3  All 

 

1           12       10        7   29 

          8,97    10,16     9,87 

         3,031   -0,165   -2,866 

        1,0120  -0,0517  -0,9124 

        1,4544  -0,0767  -1,3416 

       1,02424  0,00268  0,83254 

 

2           18       24       26   68 

         21,03    23,84    23,13 

        -3,031    0,165    2,866 

       -0,6609   0,0338   0,5959 

       -1,4544   0,0767   1,3416 

       0,43681  0,00114  0,35505 

 

All         30       34       33   97 

 

Cell Contents:      Count 

                    Expected count 

                    Residual 

                    Standardized residual 

                    Adjusted residual 

                    Contribution to Chi-square 

 

 

Pearson Chi-Square = 2,652; DF = 2; P-Value = 0,265 

Likelihood Ratio Chi-Square = 2,657; DF = 2; P-Value = 0,265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


