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Först och främst vill vi rikta ett stort tack till James Sallis, din hjälp var ovärderlig. 
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Sammandrag 

År 2010 avskaffades revisionsplikten för små bolag i Sverige vilket gör att det numera är 

frivilligt för dessa bolag att ha en revisor. Det är kombinationen av Sveriges låga gränsvärden 

för undantagande av revisionsplikt, samt avsaknaden på tidigare forskning i en svensk kontext 

som motiverar denna studie. I denna undersökning, som bygger på ett slumpmässigt urval av 

400 svenska små bolag, testas faktorer som i utländska studier tidigare funnits påverka 

efterfrågan på frivillig revision. Detta görs för att se om samma samband finns i Sverige. Vi 

förutspår att efterfrågan på revision påverkas av företagets storlek, skuldsättningsgrad, risk 

och ålder. Undersökningen gav signifikant stöd för att företagets ålder påverkar efterfrågan på 

revision, begränsat stöd för att företagets storlek och risk påverkar efterfrågan på revision och 

inget stöd för att företagets skuldsättningsgrad påverkar efterfrågan på revision.  

 

Nyckelord: Revisionspliktens avskaffande; principal-agentteorin; små bolag; frivillig 

revision.  
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Introduktion 

På 1980-talet infördes lagstadgad revisionsplikt för alla svenska aktiebolag. Detta gjordes 

primärt för att minska den växande kriminaliteten bland företagarna och i förlängning för att 

skapa säkerhet för företagens intressenter (SOU 2008:32). I november 2010 ändrades 

emellertid lagen vilket gör att det numera är frivilligt för omkring 97 procent av alla svenska 

aktiebolag att ha en revisor (Frivision, 2011). De företag som har möjlighet att välja bort 

revision är de så kallade ”små bolagen” vilka fastställs efter tre gränsvärden; 1,5 miljoner 

kronor i totala tillgångar, 3 miljoner kronor i nettoomsättning och 3 anställda. För att undantas 

från revisionsplikt ska företaget under ett räkenskapsår per tvåårsperiod hålla sig under två av 

de tre gränsvärdena. Tanken bakom lagändringen är att revision innebär en förhållandevis hög 

kostnad för dessa företag jämfört med det värde som revision anses tillföra (SOU 2008:32). 

Av den stora andel företag som står inför valet att ha eller inte ha revisor väljer majoriteten att 

avstå revision. Antalet företag som väljer bort revisor ökar dessutom för varje år, både bland 

nystartade företag och bland företag som var verksamma innan lagändringen (Marténg, 2014). 

Detta bör inte vara en överraskning då syftet med att avskaffa revisionsplikten var att 

kostnadsmässigt underlätta för de minsta företagen som bedömer att revision är för dyrt 

jämfört med värdet som tillförs (SOU 2008:32). Å andra sidan finns det uppenbarligen företag 

som tillhör kategorin ”små bolag” som anser att revision behövs eftersom vissa av dessa 

företag fortfarande efterfrågar revision. Att ett företag frivilligt väljer revision innebär 

följaktligen att företaget anser att värdet av revision överstiger kostnaden.  

 

Jensen och Meckling (1976) menar att värdet av revision uppkommer när företagets 

finansiella information kontrolleras av en oberoende tredje part. Denna kontroll fungerar som 

en lösning för att motverka potentiella agentkostnader som uppkommer genom 

intressekonflikter mellan företagets beslutsfattare och dess intressenter. Detta då kontrollen 

minskar möjligheten för beslutsfattare i företaget att agera mot ägare och andra intressenters 

vilja. Denna problematik har även bekräftats av tidigare forskning som funnit att högre 

agentkostnader ökar företags efterfrågan på frivillig revision (Collis et al. 2004; Dedman et al. 

2014).  

 

Flera utländska studier har undersökt företag som har möjlighet att frivilligt välja om de vill 

ha en revisor eller inte för att utreda vad som påverkar efterfrågan på revision. I de tidigare 

studierna har man kopplat vissa faktorer hos företag till efterfrågan på frivillig revision som 

bland annat storlek, skuldsättningsgrad, risk och ålder. Kopplingen har gjorts då dessa 

faktorer på olika sätt anses påverka just företagets agentkostnader (Chow 1982; Dedman et al. 

2014; Niemi et al. 2012; Carey et al. 2000; Collis et al. 2004). Företagets storlek påverkar 

agentkostnader då övervakningsfunktionen blir svårare ju större ett företag är varpå revision 

kan kompensera för den ökande bristen på kontroll (Jensen & Meckling, 1976). 

Agentkostnader ökar också med ökad skuldsättningsgrad då ägarnas andel i företaget minskar 

vilket kan skapa agentproblematik mellan långivaren och företaget (Jensen & Meckling, 

1976). Ett företag kan även vara riskfyllt för intressenter baserat på andra faktorer än 

skuldsättningsgrad och storlek, som vissa riskfyllda tillgångar samt företagets resultat och 

ålder (Dedman et al. 2014). Efterfrågan på revision uppkommer därmed för att kontrollera att 
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beslut fattas utifrån korrekta beslutsunderlag samt i en önskan att signalera företagets kvalitet 

och trovärdighet till företagets intressenter (Dedman et al. 2014; Jensen & Meckling, 1976). 

 

Tidigare forskning som undersökt efterfrågan på frivillig revision har utförts i bland annat 

Storbritannien, Australien, USA, Nya Zeeland, Danmark och Finland, men så vitt vi vet har 

inga motsvarande studier genomförts i Sverige. Av dessa länder har Sverige de lägst satta 

gränsvärdena vilket gör att de svenska företagen som undantas revisionsplikt är mindre än de 

företag som kan välja bort revision i andra länder. Därmed blir det intressant att studera om de 

tidigare undersökta faktorerna kan påverka företags efterfrågan på revision även vid mindre 

storlek på företagen. Utöver detta finns det dessutom skillnader mellan länder gällande skatt 

och lagar som påverkar både redovisning och revision varpå det också är intressant att se om 

vi kan hitta likheter med den tidigare forskningen utförd i de nämnda länderna (Niemi et al. 

2012). Faktumet att det snart gått fem år sedan den svenska lagändringen 2010 gör dessutom 

att man nu även tydligt bör kunna se effekterna av ändringen, inte minst då företag måste ta 

ett aktivt beslut att avregistrera sig från revision (SOU 2008:32). Den svenska kontexten 

erbjuder därmed nu en möjlighet att studera företagsfaktorers påverkan på efterfrågan på 

frivillig revision.  

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån principal-agentteorin och tidigare forskning undersöka 

faktorer som i andra länder funnits påverka efterfrågan på frivillig revision. Detta för att se 

om samma samband finns i Sverige. Det leder fram till vår frågeställning: 

 

Vilka faktorer påverkar efterfrågan på frivillig revision bland små svenska aktiebolag? 

 

För att besvara frågeställningen kommer vi att använda oss av faktorer som testats i tidigare 

forskning som företagets storlek, skuldsättningsgrad, risk och ålder. Genom att mäta dessa 

faktorer mäts indirekt även agentkostnader och dess påverkan på efterfrågan på frivillig 

revision. För att mäta dessa faktorer används variabler som även de är baserade på tidigare 

forskning, däribland nettoomsättning, totala tillgångar och antal anställda. Vi kommer utifrån 

detta att utveckla och testa hypoteser relaterat till efterfrågan på frivillig revision. 

  

Resterande del av denna undersökning är organiserad enligt följande; i nästa sektion 

presenteras bakgrund som följs av en genomgång av teori och tidigare forskning. Därefter 

följer hypotesutveckling och sedan metod. Efter detta presenteras uppsatsens resultat och 

analys för att sedan avslutas med en slutsats där även förslag till vidare forskning ges.   

Bakgrund 

För att skapa förståelse för problematiken kring valet av att ha eller inte ha en revisor 

presenteras i det här avsnittet först bakgrund till borttagande av revisionsplikten, vilket 

inkluderar kostnader för företaget såväl som konkurrens från övriga europeiska länder. Detta 

följs av en beskrivning av nyttan av revision vilket är det värdet som revision kan skapa för 

såväl det egna företaget som dess intressenter. 
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Revisionens historia i Sverige och bakgrund till borttagandet 

Svenska aktiebolag har varit revisionspliktiga sedan revisionsreformen år 1983 som medförde 

att alla bolags årsbokslut skulle granskas och skrivas under av en oberoende revisor som var 

antingen godkänd eller auktoriserad (Svanström, 2008). För att motverka ekonomisk 

brottslighet kom år 1999 ett tillägg som innebar att revisorn är skyldig att lämna sitt uppdrag 

och anmäla till åklagare om en styrelseledamot eller den verkställande direktören gör sig 

skyldig till vissa typer av brott (SOU 2008:32). Tanken att revisorn ska agera inte bara för 

aktieägarna utan också för samhället är ett vanligt synsätt i Sverige och andra nordiska länder 

och innebär att revisorn även ska se till att företagen betalar rätt skatter och avgifter till staten 

(Öhman & Wallerstedt, 2012). Ett borttagande av revisionsplikt kan därmed inte enbart 

innebära förlorad information för aktieägarna, utan även förlorad samhällsnytta (Dedman et 

al. 2014). Därmed kan revision ses som en samhällsnytta som gynnar flera externa parter 

medan kostnaden, både mätt i tid och direkta utgifter, enbart ligger hos företaget självt och 

dess ägare (Dedman et al. 2014). Kostnaden för revision stiger med företagets storlek vilket 

gör att kostnaden varierar beroende på företag. I utredningen inför lagändringen uppskattades 

kostnaden för revision till i genomsnitt 15 000 kronor per år för företag med nettoomsättning 

upp till 3 miljoner och högst 3 anställda (SOU 2008:32).  

 

En obligatorisk revisionsplikt finns inskriven i EU:s fjärde bolagsdirektiv, men direktivet ger 

möjlighet till undantag för små företag (SOU 2008:32). Inom EU har vissa länder aldrig haft 

tvingande revision för små företag medan de länder som tidigare haft detta krav numera också 

utnyttjar det möjliga undantaget (Thorell & Norberg, 2005). Gränsvärdena för undantaget 

inom Europeiska Unionen (EU) är baserade på storlek och satta till att företaget högst får ha 

50 anställda, 7,3 miljoner euro i nettoomsättning och totala tillgångar för 3,65 miljoner euro. 

De maximala gränsvärdena är alltså betydligt högre än de svenska, detta är möjligt då det är 

upp till varje land att bestämma vilka gränsvärden som ska tillämpas så länge de nationella 

gränserna inte överskrider de maximala (Thorell & Norberg, 2005). 

 

England var det första landet inom EU som gick från att ha tvingande revision för samtliga 

företag till att avskaffa revisionsplikten för små bolag. Detta skedde redan år 1994 men med 

betydligt lägre gränsvärden än de EU gav möjlighet till (Collis, 2010). Därefter har 

gränsvärdena i England höjts tre gånger till att år 2010 sluta vid EUs maximala gränser. 

Höjningarna har enligt Thorell och Norberg (2005) varit en del av en medveten strategi där 

man prövat om nyttan av revisionsplikten vid de satta gränsvärdena varit mindre än 

kostnaden. När det funnits att nyttan varit lägre än kostnaden har gränsvärdena höjts. Bland de 

nordiska länderna avskaffade Danmark revisionsplikten för små företag år 2006 och Finland 

år 2007 (Collis, 2010; Niemi et al. 2012). När Sverige slopade revisionsplikten var landet det 

sista av de gamla EU-länderna (medlemmar före utvidgningen 2004) att göra detta. Sveriges 

regelverk har idag de lägst satta gränsvärdena av alla EU-länder följt av just Finland och 

Danmark (SOU 2008:32). 

 

Bakgrunden till borttagandet var därmed kombinationen av den höga kostnad revision innebär 

för ett litet företag tillsammans med faktumet att små företag i andra europeiska länder redan 
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var undantagna revisionsplikt. Detta antogs ge svenska företag en nackdel i internationell 

konkurrens (Thorell & Norberg, 2005).   

Nyttan med revision  

Nyttan med revision kan ses som det värde revision medför för det egna företaget samt 

företagets intressenter (Svanström, 2008). Knechel et al. (2008) lyfter fram förbättrad kvalitet 

på företagets finansiella rapporter som den största vinsten. Studien fann även att interna 

processer blev mer effektiva och att regler i högre grad följdes om företaget hade en revisor. 

En annan fördel med revision är att revisorn bidrar med ekonomisk rådgivning och 

handledning, vilket kan vara extra fördelaktigt för ett litet företag då kompetensen inte 

nödvändigtvis finns inom företaget. För företagets externa intressenter är nyttan av revision 

att revisorn på ett oberoende sätt uttrycker en åsikt om företagets finansiella information och 

hur ledningen förvaltar företaget (Eilifsen et al. 2009). Denna kontroll av företaget 

säkerställer företagets finansiella rapporter gällande dess tillförlitlighet vilket fungerar som en 

försäkran för externa intressenter att företaget uppvisar en sann bild (Rogers & Stocken, 

2005).  

 

Nyttan av revision kan vidare uppstå genom att skatter och andra avgifter betalas in korrekt 

vilket gör att företaget undviker eventuella straffavgifter och andra negativa konsekvenser 

(Svanström, 2008). För företag som väljer bort revision kan det även vara svårare att få lån 

beviljat då banker tenderar att lättare medge banklån till företag med reviderade finansiella 

rapporter då dessa betraktas som mer tillförlitliga (Berry & Robertson, 2006).  Detta då 

institutionella kreditgivare främst använder årsredovisningar i bedömning av små och 

medelstora företags kreditvärdighet (Blackwell et al. 1998). Även Collis et al. (2004) fann 

stöd för detta då de fann att 94 procent av bankerna var villiga att låna ut mer kapital till ett 

mindre företag om de fick tillgång till ett reviderat bokslut. För långivare innebär 

kreditbedömning av oreviderade företag att resurser behöver läggas på att kontrollera den 

uppvisade informationen och en följd av detta kan bli högre avgifter och höjda räntor för 

dessa företag (Svanström, 2008). Blackwell et al. (1998) fann ett positivt samband mellan 

reviderad redovisning och lägre ränta vilket tydde på att belånade företag, genom att använda 

en revisor, kan minska sina kostnader i relation till långivare. Avskaffandet av 

revisionsplikten för små bolag leder således till att företagen tillåts göra en egen analys av 

huruvida fördelarna överstiger kostnaderna för revision. 

Teori och tidigare forskning                                                                                                                                                                                  
I detta avsnitt presenteras principal-agentteorin och tidigare studier om företagsfaktorers 

påverkan på frivillig revision. Avsnittet avslutas med en sammanfattade tabell över den 

redogjorda forskningen. 

 

Principal-agentteorin 

På grund av att företag kan se mycket olika ut samt att de marknader som företagen agerar på 

skiljer sig åt är det svårt att identifiera ett ramverk som ensamt förklarar efterfrågan på 

revision hos alla företag (Carey et al. 2000). Det finns därför många kompletterande teorier 



 
 

9 

och åsikter om vad som påverkar efterfrågan på revision (se till exempel Chow, 1982; Hay & 

Davis, 2004). En teori som ofta och konsekvent används för att förklara efterfrågan på 

revision är principal-agentteorin som behandlar så kallade agentrelationer (Knechel et al. 

2008).  Jensen och Meckling (1976) definierar en agentrelation som ett kontrakt där en eller 

flera personer (principaler) får en annan person (agenten) att utföra tjänster åt dem.  Detta 

resulterar i att principalen delegerar sitt beslutsfattande till agenten. Om agenten är 

nyttomaximerare, det vill säga agerar utifrån sitt eget intresse, kan det leda till att agenten inte 

alltid agerar i principalens bästa intresse och då uppstår agentkostnader. För att minska 

agentkostnaderna kan principalen införa övervakningsåtgärder för att försöka få agenten att 

agera i principalens intresse. Jensen and Meckling (1976) menar att agentkostnaderna kan 

reduceras med hjälp av en oberoende tredje part, som exempelvis en revisor, som granskar 

företaget. Revisorns roll är följaktligen att minska intressekonflikter mellan företags 

principaler och agenter genom att kontrollera och övervaka agenterna (Chow, 1982). 

 

Principal-agentproblematiken associeras ofta med stora företag där det finns många externa 

och passiva aktieägare där revision används för att minska informationsasymmetrin mellan 

dessa aktieägare och chefer (Collis et al. 2004). Små företag är oftast ägarledda vilket gör att 

ägarna själva tar beslut som maximerar deras nytta varpå ingen informationsasymmetri av 

detta slag uppstår (Svanström, 2008). Små företag har dock andra intressenter som berörs av 

företagets agerande där agentkostnader kan uppkomma. Ett litet företags principaler blir då 

alla som inte har direkt kontroll över chefers handlande, till exempel långivare, leverantörer, 

kunder samt även eventuella externa aktieägare (Collis et al. 2004). En principal-agentrelation 

kan också finnas inom företaget om inte alla verksamma har den nödvändiga kunskap som 

behövs för att tolka finansiell information (Power, 1997). Det problemet kan enligt Freedman 

och Goodwin (1993) uppkomma oavsett storlek på företaget. Så trots att ett litet företag inte 

alltid har externa ägare finns det ändå situationer där agentproblematik kan uppstå och där 

revision kan fungera som en garanti för den ekonomiska informationen trovärdighet och 

minska informationsasymmetrin. 

Tidigare forskning 

Flera forskare har undersökt faktorer hos företag som är associerade med efterfrågan på 

revision där Chow (1982) lade grunden för denna forskning med sin studie ”The demand for 

external audit”. Undersökningen utgick från ett agentteoretiskt ramverk för att analysera 

amerikanska företags incitament att anlita en extern revisor innan revision blev lagstadgat i 

USA år 1926. Chow (1982) fann att en stor anledning till varför ett företag valde att anlita en 

revisor var för att hantera de intressekonflikter som fanns mellan företagets chefer, aktieägare 

och långivare. Slutsatsen var att olika företagsfaktorer påverkade hur allvarlig konflikten 

mellan dessa blev vilket påverkade efterfrågan på revision. De faktorer Chow (1982) fann 

påverkade var företagets skuldsättningsgrad och storlek. Påverkan av storlek skiljde sig dock 

mellan bolag listade på New York Stock Exchange (NYSE) och bolag vars värdepapper 

handlades utanför marknaden, så kallat “over-the-counter” (OTC). För NYSE-företag fann 

Chow (1982) ingen signifikant skillnad mellan företag med och utan revision, medan större 

OTC-bolag efterfrågade revision i högre utsträckning än mindre OTC-bolag. Då OTC-bolag 

oftast är mindre företag som inte lever upp till kraven för listning på börsen har de troligen 
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mer likheter med de små aktiebolag som idag undantas revisionsplikt i Sverige varpå 

resultatet för dessa bolag är mer aktuellt för vår studie. Skillnaden i resultat mellan NYSE-

företag och OTC-bolag tyder därmed på att företag över en viss storlek finner revision värt sin 

kostnad (Chow, 1982). Det är dock viktigt att notera att företagsklimatet såg annorlunda ut år 

1926, samt att undersökningen inkluderade företag i alla storlekar.  

 

Sedan Chows (1982) forskning har mer specifik forskning bedrivits på små företags 

inställning till efterfrågan på frivillig revision. I Storbritannien genomförde Collis et al. 

(2004) en enkätundersökning som besvarades av 352 privata företag. Samtliga företag 

klassificerades som små företag år 1999 enligt de dåvarande brittiska gränsvärdena. 

Undersökningen byggde på hypotetiska framtida beslut vid den då kommande höjningen av 

gränsvärdena för lagstadgad revision. Detta gör att även om undersökningen bidrar till detta 

teoretiska ramverk är resultaten begränsade av att de är baserade på förutspådda reaktioner. 

Studien fann att 68 procent av de tillfrågade företagen skulle behålla extern revision även 

efter borttagandet av revisionsplikten. Studiens syfte var att undersöka huruvida de tänkta 

storlekskriterierna var en bra approximation för efterfrågan på revision. Collis et al. (2004) 

fann att efterfrågan på revision ökade med företagets storlek mätt genom nettoomsättning, 

totala tillgångar och antal anställda eftersom agentkostnaderna då ökade. En annan bidragande 

orsak till resultatet var även att marginalkostnaden för revision minskar med företagets storlek 

vilket gjorde det relativt billigare för större företag att ha en revisor varpå efterfrågan ökade.  

Samtliga storleksmått gav alltså tillsammans en signifikant ökad efterfrågan på revision, men 

nettoomsättning var också enskilt en signifikant faktor. Nettoomsättning ansågs därmed 

ensamt fånga avvägningen mellan revisionens värde och kostnad (Collis et al. 2004). De 

storleksmått som används för gränsvärdena inom lagstiftningen har därmed funnits ha en 

relevant relation till efterfrågan på revision. Collis fortsatte sitt arbete med att kartlägga små 

företags efterfrågan på revision och 2010 publicerades en studie som skiljer sig från de 

tidigare genom att den var en jämförande studie mellan företag i Storbritannien och Danmark. 

Även denna undersökning fann att nettoomsättning i båda länderna ensamt var en signifikant 

faktor för efterfrågan på revision.  

 

Collis et al. studie från 2004 har replikerats i Finland av Niemi et al. (2012) för att undersöka 

anledningar till varför små finska företag med färre än 10 anställda frivilligt använder sig av 

revision. I denna replikerande studie gav resultatet stöd för Collis et al. (2004) resultat att 

storlek påverkar efterfrågan på revision genom ökade agentkostnader. Detta tyder på att 

sambandet mellan företagets storlek och efterfrågan på revision kan generaliseras även till en 

annan rättslig kontext som är typisk för många Europeiska länder. Niemi et al. (2012) 

undersökning bygger även den på en enkätstudie besvarad av 412 stycken små företag som 

hade tvingande revision när studien genomfördes vilket medför att resultatet även i denna 

studie byggde på förväntat beteende. Denna studie och Collis et al. (2004) studie fann alltså 

att samma faktorer hos företag ökade efterfrågan på revision både i Finland och Storbritannien 

vilket tyder på att samma drivkrafter skulle kunna existera i Sverige.  

 

Efterfrågan på revision hos familjeägda företag i Australien undersöktes år 2000 av Carey et 

al. Faktorer som undersöktes var bland annat företagens storlek och skuldsättningsgrad. 
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Undersökningen byggde på en enkätundersökning besvarad av 186 företag där man enbart 

fann ett signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och efterfrågan av revision och alltså 

inget signifikant samband mellan storlek och efterfrågan på revision. Sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och efterfrågan på revision fanns även av Ettredge et al. (1994) i deras 

studie av amerikanska företags efterfrågan på revision av kvartalsrapporter i förhållande till 

att enbart revidera årsrapporter. Ettredge et al. (1994) fann även att företagets storlek 

signifikant påverkade efterfrågan på revision. Även Hay och Davis (2004) fann i sin 

undersökning av ideella organisationer i Nya Zeeland att större, mer skuldsatta organisationer 

i högre utsträckning frivilligt använde sig av extern revision. Författarna fann agentrelationen 

mellan långivaren och organisationen vara en viktig drivkraft bakom valet. Detta då kostnader 

för lån är en betydelsefull aspekt vid organisationers beslut om revision och lånekostnaden 

kan minska om företaget är reviderat (Hay & Davis, 2004).  

 

I en amerikansk studie undersökte Abdel-khalik (1993) 134 privatägda företag för att försöka 

förstå varför vissa företag frivilligt använde sig av revision. Abdel-khalik (1993) fann en 

signifikant korrelation mellan storlek mätt genom hierarkiska nivåer och revision med 

förklaringen att ett mer komplext företag behövde mer övervakning. Vidare hittades dock 

inget signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och efterfrågan på revision (Abdel-

khalik, 1993). Seow (2001) intervjuade chefer i 32 företag i Storbritannien och fann att 

beslutet att frivilligt ha en revisor till stor del berodde på krav från kreditgivare för dessa 

företag. Hon fann i undersökningen dock inget stöd för att skuldsättningsgrad skulle ha en 

påverkan på frivillig revision.  

I en nyligen publicerad studie av Dedman et al. (2014) undersöktes i likhet med Collis et al. 

(2004) brittiska företag. Undersökningen utfördes över en treårsperiod där 6274 stycken 

företag som undantogs revision år 2004 studerades. Data samlades in från företagens 

årsredovisningar och analyserades med regressionsmodeller, både för total data och data för 

varje enskilt år. Utifrån agentteori och tidigare forskning utvecklades hypoteser som byggde 

på tidigare studerade faktorer som storlek och skuldsättningsgrad, men studien lade även till 

risk som en faktor som förutspåddes öka efterfrågan på frivillig revision. Dedman et al. 

(2014) valde att lägga till risk då det är bevisat att företag som anses mer riskfyllda har motiv 

att manipulera resultat. Därmed blir det viktigare för dessa företag att bevisa att de uppvisar 

sanna siffror till sina intressenter, vilket borde öka deras efterfrågan på revision.  

 

Dedman et al. (2014) menade att ett företags risk kan mätas genom företagets resultat och 

ålder, samt genom att uppskatta företagets andel tillgångar som anses vara riskfyllda. De 

riskfyllda tillgångarna som användes i studien var inventarier, fordringar och likvida medel. 

Ett företag ansågs mer riskfyllt ju lägre resultat företaget uppvisade då ett lågt resultat 

indikerade en osäker framtid. Även yngre företag ansågs utgöra en större risk för externa 

intressenter då intressenterna inte har något rykte om företagets historia att basera sina beslut 

på. Av de riskfyllda tillgångarna ansågs det mer riskfyllt att ha en hög andel inventarier och 

fordringar medan en högre andel likvida medel ansågs göra företaget mindre riskfyllt. Detta 

då hög andel inventarier och fordringar innebär mer risk då det gör företaget mindre flexibelt 

samt att det finns en osäkerhet kring om alla fordringar kommer att betalas. Företag med mer 
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likvida medel sågs som mindre riskfyllda då likvida medel ansågs kunna utgöra en säkerhet 

för externa intressenter vilket därmed kan kompensera för att företaget inte har en revisor. 

Företag som anses mer riskfyllda ökar dock samtidigt kraven på revisorns kompetens vilket 

kan leda till högre revisionskostnader, vilket därmed bör minska efterfrågan på frivillig 

revision (Simunic, 1980). Dessutom blir kostnaden för revision ännu mer betungande för 

företaget om det redan är i ett pressat finansiellt läge vilket också bör leda till minskad 

efterfrågan på revision för företag med lågt resultat (Rogers & Stocken, 2005). 

 

Dedman et al. (2014) fann ett negativt samband för resultat och efterfrågan på revision samt 

signifikant positiva samband mellan efterfrågan på revision och samtliga riskfyllda tillgångar 

(inventarier, fordringar och likvida medel). Därmed stämde utgångspunkten om risk för 

företag med hög andel fordringar och inventarier genom att det för dessa företag kan vara 

viktigt att behålla trovärdighet i relation till externa parter som leverantörer (Dedman et al. 

2014).  Det signifikant positiva sambandet för likvida medel var inte i den förväntade 

riktningen. Resultatet förklarades av att likvida medel är särskilt kostsamt att revidera. 

Därmed var det för likvida medel kostnaden för revisionen snarare än risken för externa 

intressenter som styrde efterfrågan. För variabeln ålder fanns ett signifikant samband enbart 

det sista året. Resultaten tydde sammantaget på att företag med högre agentkostnader för 

externa intressenter mätt som risk är mer troliga att frivilligt anlita en revisor för att signalera 

sin trovärdighet till dessa intressenter även om likvida medel avvek från hypotesen (Dedman 

et al. 2014).  

 

Få tidigare undersökningar har inkluderat ålder som en faktor som påverkar efterfrågan på 

revision. Dedman et al. (2014) inkluderade dock företagets ålder som en riskfaktor med 

utgångspunkten att yngre företag är mer riskfyllda att revidera då informationsasymmetrin är 

högre. Samtidigt förutspåddes detta leda till att kostnaderna för revision ökar och då påverkar 

efterfrågan på revision negativt (Dedman et al. 2014). Å andra sidan kan företag bygga upp 

värdefulla relationer till kreditgivare över tid vilket gör att värdet som revision tillför ett 

företag genom kontroll åt externa intressenter minskar med tiden. Nya företag kan därför i 

högre utsträckning efterfråga revision som kompensation för avsaknaden av tidigare relation 

till exempelvis långivare (Dedman et al. 2014).  

 

Svanström (2008) menar att yngre företag inte har samma erfarenhet som äldre företag när det 

kommer till att hantera lagar och regler vilket gör att de har högre incitament att söka 

rådgivning av en revisor. Detta fann Svanström (2008) också stöd för i sin avhandling när han 

undersökte hur företagens ålder påverkade efterfrågan av rådgivning från revisionsbyråer. 

Detta har även bekräftats av Kirby och King (1997) som fann ett negativt samband mellan 

ålder och användning av revision för rådgivning. Detta med förklaringen att yngre företag har 

större behov av råd och kan antas ha sämre kännedom om regler och praxis medan äldre 

företag upplever samma råd som överflödiga (Kirby & King, 1997). Simunic (1980) menar 

dock att kostnaden av revision kan slå extra hårt mot just nystartade företag, vilket alltså bör 

dämpa efterfrågan på revision. 

 

 



 
 

13 

Tabell 1, Sammanfattning av tidigare forskning.  

 
Not: Tabell 1 sammanfattar faktorer som undersökts i tidigare forskning. Förklaring av använda tecken 

representerade i tabellen: + betyder funnet positivt samband till efterfrågan på frivillig revision. – står 

för ett negativt samband till efterfrågan på frivillig revision. * innebär att den undersökta faktorn fanns 

signifikant. [ ] = undersökt faktor som ej fanns signifikant. 

Hypotesutveckling  

För att besvara vår frågeställning kommer vi att använda oss av faktorer som testats i tidigare 

forskning som företagets storlek, skuldsättningsgrad, risk och ålder. Genom att undersöka 

dessa faktorer mäts även indirekt agentkostnader och dess påverkan på frivillig revision. 

Storlek 

Som tidigare diskuterat fann Chow (1982) att företag efterfrågade revision för att hantera 

intressekonflikter mellan företagets intressenter och att denna efterfrågan ökade med 

företagets storlek. Chows (1982) slutsats var att större företag har högre agentkostnader vilket 

då även är positivt korrelerat med efterfrågan på frivillig revision. Collis et al. (2004) fann 

även de att agentkostnader mätt genom storleksmåtten nettoomsättning, totala tillgångar och 

antal anställda positivt påverkade efterfrågan på revision. Samtliga storleksmått gav 

tillsammans en signifikant ökad efterfrågan på revision, men nettoomsättning var också 

enskilt en signifikant faktor. Detta samband bekräftades även i en ytterligare studie av Collis 

(2010). Detta stödjs även av Niemi et al. (2012), Hay och Davis (2004) och Ettredge et al. 

(1994) som också fann en positiv korrelation mellan företagets storlek och efterfrågan på 

revision. Tidigare forskning har alltså funnit ett positivt samband mellan ett företags 

agentkostnader, mätt som storlek, och efterfrågan på revision.   

 

De ovan nämnda undersökningarna har utförts i USA, Storbritannien, Nya Zeeland, Danmark 

och Finland och inkluderar allt ifrån små familjeägda företag till börsnoterade företag. Att 

dessa undersökningar alla fått fram storlek som en signifikant faktor tyder på att samma 

samband skulle kunna existera i Sverige och därför formulerar vi hypotes 1 enligt följande: 

 

Hypotes 1: Efterfrågan på revision ökar med företagets storlek. 
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Skuldsättningsgrad 

Sambandet mellan skuldsättningsgrad och efterfrågan på revision har undersökts av ett flertal 

forskare där Chow (1982), Carey et al. (2000) och Hay och Davis (2004) fann 

skuldsättningsgrad signifikant positivt korrelerat med efterfrågan på frivillig revision. Det 

positiva sambandet kan förklaras av att revisorns granskning reducerar långivarens risk vilket 

gynnar företaget genom bland annat lägre räntekostnader och större möjlighet till lån 

(Svanström, 2008; Blackwell et al. 1998). Därför bör högre skuldsatta företag frivilligt 

efterfråga revision i högre utsträckning än lägre skuldsatta företag. Jensen och Meckling 

(1976) menar också att agentkostnader borde öka med företagets skuldsättningsgrad då risken 

förflyttas från ägare till långivare. Forskning av Abdel-khalik (1993) och Seow (2001) fann 

dock inget signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och efterfrågan på revision. 

Det finns alltså motstridiga resultat kring sambandet mellan skuldsättningsgrad och 

efterfrågan på revision vilket gör att vi finner det intressant att testa denna faktor. Då ingen 

tidigare forskning visat att högre skuldsättningsgrad skulle minska efterfrågan på revision 

förutspår vi att företag med högre agentkostnader, här mätt som skuldsättningsgrad, 

efterfrågar frivillig revision i högre utsträckning än företag med lägre skuldsättningsgrad. 

Hypotes 2: Efterfrågan på revision ökar med företagets skuldsättningsgrad. 

Risk  

Nästföljande hypotes är utformad för att undersöka sambandet mellan variabler som mäter 

företagets risk (fordringar, inventarier, likvida medel, företagets resultat och ålder) och 

efterfrågan på frivillig revision. Dedman et al. (2014) fann att företag med hög risk i högre 

utsträckning efterfrågade revision där ett lägre resultat, lägre andel likvida medel och högre 

andel inventarier och fordringar ansågs göra ett företag mer riskfyllt. Även ålder diskuterades 

som riskfaktor med utgångspunkten att yngre företag innebär en större risk för externa 

intressenter, signifikant resultat för detta fanns dock enbart ett av tre år i deras undersökning. 

Dedman et al. (2014) fann alltså att ökad risk för externa intressenter ökade agentkostnaderna, 

varpå efterfrågan på revision ökade. Samtidigt menar Simunic (1980) att riskvariablerna är 

besvärliga att revidera och ställer höga krav på revisorns kompetens, vilket ökar kostnaden för 

revision. Detta bör då leda till minskad efterfrågan på revision då revision blir dyrare 

(Simunic, 1980).  

 

Då ökad risk ökar både agentkostnader och revisionskostnader finns krafter som påverkar 

efterfrågan på revision både positivt och negativt. Trots det fann Dedman et al. (2014) ett 

övervägande positivt samband till efterfrågan på revision baserat på riskvariablerna. Vi väljer 

därmed att formulera vår hypotes enligt följande: 

 

Hypotes 3: Efterfrågan på revision ökar med företagets risk.  

Ålder 

Då tidigare forskning har funnit olika förklaringar till varför ett företags ålder påverkar 

efterfrågan på revision utvecklar vi även en hypotes enbart för ålder. Som tidigare nämnts 

anses yngre företag vara mer riskfyllda då de omfattas av större osäkerhet, varpå revision kan 
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användas som en försäkran om företagets finansiella informations trovärdighet för externa 

intressenter (Roger & Stocken, 2005; Dedman et al. 2014). Samtidigt är revision relativt dyrt 

vilket gör att denna kostnad kan slå hårt mot nystartade företaget, vilket alltså bör dämpa 

efterfrågan på revision (Simunic, 1980). Dock har revisorn en stor rådgivande funktion där 

yngre företag har större behov av hjälp med att tyda lagar och regler. Att yngre företag i hög 

grad använder revisorer som rådgivare har funnits av både Svanström (2008) samt Kirby och 

King (1997).  

 

Tidigare forskning har därmed funnit att yngre företag har större behov av revision jämfört 

med äldre företag, vår fjärde hypotes blir därför: 

 

Hypotes 4: Efterfrågan på revision har ett negativt samband med företagets ålder.  

Metod                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Metodavsnittet inleds med en genomgång av datainsamling och urval. Därefter beskrivs 

studiens använda variabler, följt av en beskrivning av genomförda tester. Avslutningsvis 

testas variablerna för multikollinearitet. 

 

Datainsamling och urval 

För att få fram data till undersökningen används databasen Retriever Business. I databasen 

finns möjlighet för avgränsning i sökfunktionen vilket görs genom val av aktiebolag som 

bolagsform och år 2014 som bokslutsår. Vidare används en funktion för att sortera ut ”ej 

revisorspliktiga bolag”. Det totala urvalet består då av 73 722 stycken bolag från alla 

branscher spridda över hela Sverige, vilka enligt databasen var undantagna revision 2014. Det 

vill säga, de skulle för ett av de två senaste åren vara under två av de tre kriterierna; 1,5 

miljoner kronor i totala tillgångar, 3 miljoner kronor i nettoomsättning och 3 anställda. Vår 

undersökning kräver att två urvalsgrupper tas fram bland bolagen som inte var 

revisorspliktiga, en grupp som har revisor och en grupp som valt bort revisor. Retriever 

Business har en sorteringsfunktion även för detta vilket gav oss data till båda våra 

urvalsgrupper.  

 

Vi insåg dock vid en kontrollstudie att vissa av de utsorterade bolagen inte stämde överens 

med de valda urvalskriterierna. Det vill säga, vissa företag låg över flera gränsvärden över 

mer än ett år och är därför revisionspliktiga, samt att vissa företag som sorterades ut som “ej 

revisorspliktiga utan revisor” vid närmare granskning av årsredovisningen hade påskrivande 

revisor. Även bland de utsorterade företagen med revisor var det många företag som var 

märkta som icke revisorpliktiga fast de i själva verket var revisorspliktiga. Felaktigheterna 

bekräftades i kontakt med Retriever Business
12

. Då urvalsfelen visade sig vara relativt stora är 

vi tvungna att manuellt kontrollera huruvida företagen som tas med i undersökningen 

                                                
1
Business retrievers leverantör av information är Bolagsverket, vilka skickar med en avisering om huruvida 

revisionsplikt gäller för företaget. Business Retriever anger sedan själva huruvida dessa bolag har revisor eller 

inte. Därmed kan bristande information hos Bolagsverket ligga bakom felaktig sortering av företag.  
2
Customer development manager. 2015. E-mail, 10 april. 
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stämmer överens med urvalskriterierna, detta för att få ett tillförlitligt resultat. Detta resulterar 

i att vi istället för att använda den totala datamängden gör ett slumpmässigt urval från de båda 

grupperna vilka sedan kontrolleras. 

 

För att få ett slumpmässigt urval används all utsorterad data för de båda urvalsgrupperna, 

vilket då inkluderar de företag som egentligen inte stämmer överens med urvalskriterierna. 

Det totala antalet företag i kategorierna med och utan revisor förs sedan över till Excel och 

numreras slumpmässigt. Därefter väljs de 200 företag per urvalsgupp som slumpmässigt fått 

lägst nummer ut och som inte behövs sorteras bort på grund av databasens urvalsfel. Vidare 

sorteras företag med annat bokslutsår än 12 månader bort eftersom jämförelser mellan 

nettoomsättning annars blir missvisande. Även de företag som saknar tillgångar sorteras bort 

eftersom riskmätningen kräver att riskfyllda faktorer delas med totala tillgångar för att få bort 

storleksskillnader. Dessa företag utan tillgångar karaktäriserades dessutom också av att övriga 

värden var noll, vilket tyder på att deras bokslut var ofullständiga i stort eller på annat sätt 

felaktiga. Därmed skulle deras deltagande ändå snedvridit vår studie vilket är ytterligare ett 

argument för att de ska sorteras bort. Genom detta får vi slutligen fram data för 200 bolag 

undantagna revisionsplikt som saknar revisor samt 200 bolag som har revisor trots att de är 

undantagna revisionsplikt. Det är dessa företag som undersökningen bygger på. 

Urvalsstorleken är vald då Hosmer och Lemeshow (2000) rekommenderar ett urval på minst 

400 observationer för den typ av regression vi ska utföra.  

Beskrivning av variabler 

Tabell 2 sammanfattar variablerna, hur de mäts, vilken hypotes de testar samt förutspått 

samband med revision. De variabler som används är motiverade av tidigare forskning, se 

avsnitt ”Teori och tidigare forskning”. 

 

Tabell 2, Beskrivning av variabler. 

 
Not: Tabell 2 presenterar variablerna som används i vår analys samt hur de tagits fram. Tabellen visar 

även vilka hypoteser som variablerna används för att testa, samt deras förväntade påverkan på den 

beroende variabeln revision. Revision = 0 om företaget inte har revisor och Revision = 1 om företaget 

har revisor; Omsättning = företagets nettoomsättning; Tillgångar = företagets totala tillgångar; 
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Anställda = antal anställda på företaget; Skuldsättningsgrad = (summa långfristiga skulder + summa 

kortfristiga skulder)/totala tillgångar; Inventarier = inventarier/totala tillgångar; Fordringar = Summa 

kortfristiga fordringar/totala tillgångar; Likvida medel = Kassa och bank/totala tillgångar; Resultat = 

Resultat före räntor och skatt/ totala tillgångar; Ålder = 2014 – år för registrering. 

 

Beroende variabel 

Revision är den beroende variabeln och härleds från ett dikotomt mått (Ja/Nej) baserad på 

data från Retriever business. Om företaget har en revisor tar variabeln värdet 1 och om 

företaget inte har en revisor så tar variabeln värdet 0. 

 

Oberoende variabler 

Nettoomsättning, totala tillgångar och antal anställda är variabler som används för att mäta 

storlek. Dessa variabler används för att testa hypotes 1 och de förutspås ha en positiv 

påverkan på den beroende variabeln revision. Variablerna nettoomsättning och totala 

tillgångar mäts i miljontals kronor. Nettoomsättning, totala tillgångar och antalet anställda har 

utlästs direkt från databasen Retriever Business, och mäts i enlighet med bland annat Collis et 

al. (2004) och Niemi et al. (2012).   

 

Skuldsättningsgrad är variabeln som används för att testa hypotes 2, huruvida företagens 

skuldsättningsgrad påverkar efterfrågan på revision. Skuldsättningsgraden är mätt i relativa tal 

genom summan av långsiktiga och kortsiktiga skulder delat med totala tillgångar för att kunna 

jämföra företagen med varandra. Detta sätt att mäta skuldsättningsgrad kommer från tidigare 

studier av bland annat Dedman et al. (2014) och Hay and Davis (2004). Skuldsättningsgrad 

förutspås ha ett positivt samband med revision.  

 

Inventarier, fordringar, likvida medel, ålder och resultat är variabler som används för att testa 

hypotes 3; om efterfrågan på revision ökar med företagets risk. Inventarier, fordringar och 

likvida medel är variabler som klassificeras av Dedman et al. (2014) som riskfyllda tillgångar 

och mäts som kvoter i relation till totala tillgångar. Även variabeln resultat mäts i enlighet 

med Dedman et al. (2014) vilket är resultat före räntor och skatt delat på totala tillgångar. En 

högre andel fordringar och inventarier antas öka risken samtidigt som ett lägre resultat och 

lägre andel likvida medel ses som mer riskfyllt. Högre risk förutspås öka efterfrågan på 

revision.  

 

Ålder används dels i hypotes 3 som en riskvariabel, men även ensamt för att mäta hypotes 4 

som förutspår att äldre företag är mindre troliga att välja frivillig revision. I båda hypoteserna 

mäts ålder i enlighet med Svanströms (2008) forskning vilket är antal år sedan företagets 

registrering. 

Beskrivning av tester 

För att besvara uppsatsens frågeställning har vi utifrån teori och tidigare forskning utvecklat 

hypoteser. För att testa dessa hypoteser kommer vi att använda oss av en regressionsanalys. 

Då den beroende variabeln, revision, är dikotom och enbart kan anta två värden (har 

revisor/har inte revisor) använder vi oss av en binär logistisk regressionsmodell (Stock & 

Watson, 2014). Fördelen med en logistisk regressionsmodell är, förutom att den kan användas 
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när den beroende variabeln är dikotom, att modellen inte bygger på antagandet att data 

behöver vara normalfördelad, vilket ställer lägre krav på urvalet (Gujarati, 2003). Logistiska 

regressionsmodeller har även använts i tidigare studier om företagsfaktorers påverkan på 

efterfrågan på revision varpå användningen av en logistisk regressionsmodell underlättar 

jämförelser (se exempelvis Collis et al. 2004; Niemi et al. 2012; Dedman et al. 2014). Den 

valda signifikansnivån i vår hypotesprövning är 5 procent (0,05) och vi kommer att utföra vår 

regression i statistikprogrammet SPSS.  

 

Genom att använda odds förutspår den logistiska regressionsmodellen sannolikheten för ett 

visst utfall, i det här fallet att ett litet företag har revisor. Målet med en logistisk regression är 

att placera individer, i vårt fall företag, i rätt grupp med en precision högre än slumpen 

(Gujarati, 2003). Ett sätt att mäta modellens förmåga att förutspå huruvida ett företag 

använder sig av revisor eller inte är att jämföra modellens prediktionsförmåga mot 

sannolikheten att få utfallet i en slumpmässig modell.  Det innebär i vårt fall, då grupperna är 

lika stora, att en slumpmässig modell kommer att placera rätt individ i rätt grupp i 50 procent 

av fallen. För att modellerna därmed ska förutspå utfall på den beroende variabeln med en 

precision högre än slumpen måste den så kallade ”hit-raten” vara högre än 50 procent. För att 

den framtagna modellen ska räknas som trovärdig sätts en gräns för det förutspådda utfallet 

med 25 procents högre säkerhet än placering av den slumpmässiga modellen (Hair et al. 

1998). Detta ger att vår modells ”hit-rates” måste överstiga minst 62,5 procent (50*1,25). 

Uträknade ”hit-rates” redovisas i avsnittet ”Resultat från regressioner” i ”Hit-rate-tabeller” 

vilka först redovisar vilken grupp modellen predicerade att varje företag skulle tillhöra baserat 

på den framtagna modellen (predicted), samt de faktiska värdena (observed). Därmed kan 

andelen totala rätt redovisas i kolumnen längst till höger. Det är dessa värden som ska vara 25 

procent högre än en slumpmässig indelning, det vill säga över 62,5 procent, för att modellen 

ska anses predicera väl.  

 

Vidare visas ett bra förklaringsvärde för regressionsmodellen genom ett signifikant chi
2
-värde 

(<0,05) och ett ickesignifikant Hosmer-Lemeshowvärde (>0,05) (Hair et al. 1998). R
2
-värde 

är däremot inte rekommenderat för att mäta förklaringsgraden av en logistisk regression 

(Hosmer & Lemeshow, 2000). Hosmer-Lemeshowtestet utgår ifrån omvänd signifikans då 

testet används för att testa den framtagna modellen genom att titta på hur väl modellens 

förutspådda värden överensstämmer med de faktiskt observerade värdena. Är skillnaderna 

mellan de förutspådda och observerade värdena för stora kommer modellen att underkännas, 

men är skillnaden på en acceptabel nivå kommer modellen att klara testet. Därmed blir 

signifikansnivån för testet det omvända, om skillnaderna mellan de förutspådda och 

observerade värdena inte är signifikanta accepteras modellen (Gujarati, 2003). 

Multikollinearitet  

Genom vår regressionsmodell vill vi undersöka samband mellan den beroende variabeln och 

de oberoende variablerna. Då vi har flera oberoende variabler finns det dock risk för att dessa 

även korrelerar med varandra, vilket leder till ett problem kallat multikollinearitet (Körner & 

Wahlgren, 2006). Multikollinearitet gör det svårt att identifiera vilken enskild effekt de olika 

oberoende variablerna har på den beroende variabeln. Hög korrelation innebär också att den 
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extra variabeln i regressionen inte tillför någon ytterligare information och därmed inte ökar 

förklaringsvärdet för modellen nämnvärt (Stock & Watson, 2014). Multikollinearitet kan även 

leda till falska resultat, som kan yttra sig genom stora förändringar på både betakoefficienter 

och signifikansnivåer vid test av regressionsmodellens tillförlitlighet när regressionen utförs 

med och utan en misstänkt korrelerad variabel. En lösning kan därför vara att exkludera en av 

de korrelerande variablerna för att få en bättre förklarande modell (Hair et al. 1998; Gujarati, 

2003). Då de oberoende variablerna är numeriska testas deras relation till varandra med hjälp 

av Pearsons korrelationstest (Saunders et al. 2009). 

 

Tabell 3 visar korrelationsmatrisen för testet av korrelation där ingen korrelation mellan 

variablerna ger ett värde på noll och med ökad korrelation ökar värdet till ett värde på högst 1, 

vilket betyder perfekt korrelation. Korrelationsvärdet visar även i vilken riktning 

korrelationen föreligger genom positivt eller negativt tecken. Gränsen för stark korrelation 

kan ses gå vid 0,7 där värden runt och över detta kan bli problematiskt (Kervin, 1992; Lewis-

Beck, 1980). Av de parvisa korrelationerna i vårt test är det enbart variablerna antal anställda 

och nettoomsättning som uppvisar en hög nivå av korrelation (0,688). Ur tabellen nedan går 

det även att utläsa att denna höga korrelation är signifikant på femprocentsnivån. Sambandet 

mellan antal anställda och nettoomsättning kan därmed innebära att deras enskilda påverkan 

på revision kanske inte helt och fullt går att utläsa i regressionsmodellen eller att andra 

problem uppstår vilket kräver att regressionsanalysen utförs med försiktighet så att inte 

korrelationen bidrar till ett felaktigt resultat för regressionen (Stock & Watson, 2014).  

 

Tabell 3, Test för multikollinearitet. 

 
Not: Tabellen visar de parvisa korrelationerna mellan de förklarande variablerna. Nettoomsättning och 

totala tillgångar mäts i miljontals kronor, antal anställda och ålder i ental och skuldsättningsgrad, 

inventarier, fordringar, likvida medel och resultat är kvoter av totala tillgångar. Alla variabler är mätta 

för år 2014 och är beräknade för 12 månader. Omsättning = företagets nettoomsättning; Tillgångar = 

företagets totala tillgångar; Anställda = antal anställda på företaget; Skuldsättningsgrad = (summa 

långfristiga skulder + summa kortfristiga skulder)/totala tillgångar; Inventarier = inventarier/totala 

tillgångar; Fordringar = Summa kortfristiga fordringar/totala tillgångar; Likvida medel = Kassa och 

bank/totala tillgångar; Resultat = Resultat före räntor och skatt/totala tillgångar; Ålder = 2014 – år för 

registrering. 

∗Statistiskt signifikant på 10 % nivån.  
∗∗Statistiskt signifikant på 5 % nivån. 

 ∗∗∗Statistiskt signifikant på 1 % nivån. 

 

Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras först deskriptiv statistik för de två urvalsgrupperna följt av resultatet 

från regressionsanalysen. Slutligen tolkas och analyseras resultaten i relation till hypoteserna.  



 
 

20 

 

Deskriptiv statistik  

I tabell 4 presenteras deskriptiv statistik för de två urvalsgrupperna. Först beskrivs data för 

urvalsgruppen med revisor och därefter för gruppen utan revisor.  

Tabell 4, Deskriptiv statistik. 

 
Not: Den vänstra kolumnen presenterar de variabler som undersöks i studien och resterande kolumner 

visar minimivärde, maximivärde, medelvärde, median samt standardavvikelse för dessa variabler. 

Nettoomsättning och totala tillgångar mäts i miljontals kronor, antal anställda och ålder i ental och 

skuldsättningsgrad, inventarier, fordringar, likvida medel och resultat som kvoter av totala tillgångar. 

Alla variabler är mätta för år 2014 och är beräknade för 12 månader. Revisor = 0 om företaget ej har 

revisor och Revisor = 1 om företaget har revisor; Omsättning = företagets nettoomsättning; Tillgångar 

= företagets totala tillgångar; Anställda = antal anställda på företaget; Skuldsättningsgrad = (summa 

långfristiga skulder + summa kortfristiga skulder)/totala tillgångar; Inventarier = inventarier/totala 

tillgångar; Fordringar = Summa kortfristiga fordringar/totala tillgångar; Likvida medel = Kassa och 

bank/totala tillgångar; Resultat = Resultat före räntor och skatt/totala tillgångar; Ålder = 2014 – år för 

registrering.  

 

De företag som är med i undersökningen är klassade som små företag vilket återspeglas i de 

relativt låga värdena på de uträknade variablerna. Företagen med revisor har en genomsnittlig 

nettoomsättning på 1 397 000 kronor per år medan företagen utan revisor har en genomsnittlig 

nettoomsättning på 819 000 kronor per år. Företagen med revisor har i genomsnitt totala 
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tillgångar på 6 384 000 kronor och motsvarade siffra för totala tillgångar i gruppen utan 

revisor är 1 195 000 kronor. Antal anställda hos företag med revisor är i snitt 0,91 stycken och 

hos företag utan revisor är det 0,9 stycken. Skuldsättningsgrad och inventarier hos företag 

med revisor, mätt som kvoter av totala tillgångar, är i snitt 0,754 respektive 0,005 medan hos 

företag utan revisor är dessa kvoter 1,519 respektive 0,05. Genomsnittliga fordringar, likvida 

medel och resultat hos företag med revisor, mätt som kvoter av totala tillgångar, är 0,210, 

0,258 och 0,101. Hos företag utan revisor ligger dessa kvoter på 0,237, 0,397 och 0,235. Den 

genomsnittliga åldern hos företag med revisor är 3,385 år och hos företag utan revisor så är 

den genomsnittliga åldern 11,195 år.  

Resultat från regressioner 

Inledningsvis testas samtliga variabler som är förutspådda att påverka efterfrågan på revision i 

en regression. Denna modell har godkänd ”hit-rate” för både gruppen utan revisor och 

gruppen med revisor (67,5 procent respektive 79,5 procent, se tabell 5). Chi
2
-värdet är 

signifikant (p=0,000), men modellen når inte ett värde över 0,05 i Hosmer-Lemeshowtestet 

(p=0,023), se tabell 6. Därmed ger modellen ingen godkänd förklaring för variablernas 

påverkan på revision. 

  

Tabell 5, Hit-rate-tabell 1. 

 
Not: Ur tabellen går det att utläsa genom kolumnerna ”Inte revisor” samt ”Revisor” under ”Predicted” 

vilken grupp regression 1 predicerade att varje företag skulle tillhöra. Vidare redovisas de faktiska 

värdena genom raderna ”Inte revisor” och ”Revisor”. Därmed kan andelen totala rätt redovisas i 

kolumnen ”Correct (percent)” längst till höger, vilket är modellens ”hit-rate” för respektive grupp. 

 

Tabell 6, Chi
2
- samt Hosmer-Lemshowtabell 1. 

 
Not: Tabellen redovisar chi

2
- samt Hosmer-Lemeshowvärdet för regression 1 samt motsvarande p-

värden. 

 

En möjlig förklaring till det låga värdet på Hosmer-Lemeshowtestet är problem med 

multikollinearitet (Hair et al. 1998). Vi misstänker att så är fallet med korrelationen mellan 

nettoomsättning och antal anställda då korrelationsvärdet är 0,688
3
. En lösning för problem 

med multikollinearitet är att ta bort en av de korrelerande variablerna för att få en bättre 

modell (Gujarati, 2003). Då variabeln nettoomsättning i tidigare forskning ofta visat sig vara 

signifikant och även enskilt förklarande för företags storlek väljer vi att behålla 

nettoomsättning och därmed istället ta bort variabeln antal anställda från vår regression. Den 

andra regressionsmodellen testar därmed åtta förklarande variabler. Vår nya modell har ett 

signifikant chi
2
-värde (p=0,000) och ett ickesignifikant Hosmer-Lemeshowvärde (p=0,628), 

                                                
3
Se avsnitt ”Multikollinearitet”, sida 17. 
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se tabell 8. Modellen har även godkända ”hit-rates” över 62,5 procent, med 65 procent för 

gruppen utan revisor och 80 procent för gruppen med revisor (se tabell 7). Vår modell utan 

variabeln antal anställda kan därmed användas för att undersöka vad som påverkar efterfrågan 

på revision. 

 

Tabell 7, Hit-rate-tabell 2.  

 
Not: Ur tabellen går det att utläsa genom kolumnerna ”Inte revisor” samt ”Revisor” under ”Predicted” 

vilken grupp regression 2 predicerade att varje företag skulle tillhöra. Vidare redovisas de faktiska 

värdena genom raderna ”Inte revisor” och ”Revisor”. Därmed kan andelen totala rätt redovisas i 

kolumnen ”Correct (percent)” längst till höger, vilket är modellens ”hit-rate” för respektive grupp. 

 

Tabell 8, Chi
2
- samt Hosmer-Lemshowtabell 2. 

 
Not: Tabellen redovisar chi

2
- samt Hosmer-Lemeshowvärdet för regression 2 samt motsvarande p-

värden. 

 

Tabell 9 redovisar resultat för samtliga åtta variabler i regression 2. Signifikans för varje 

undersökt variabel redovisas i form av p-värden i kolumn Sig. (p). Av modellens koefficienter 

är tre signifikanta samt har rätt riktning, det vill säga samma riktning som de ställda 

hypoteserna, och dessa är variablerna totala tillgångar (B=0,196; p=0,001), likvida medel 

(B=-0,855; p=0,039) och ålder (B=-0,176; p=0,001).  

 

Tabell 9, Resultat för variabler. 

 
Not: Tabell 9 visar resultatet för variablerna som inkluderats i regressionen. B-kolumnen visar riktning 

på variabeln och Sig. (p)-kolumnen visar signifikansvärde (p-värde).  
 

Tolkning av resultat 

För hypotes 1 förutspåddes ett positivt samband mellan företagets storlek mätt genom 

nettoomsättning, totala tillgångar och antal anställda och efterfrågan på revision. Till att börja 

med så exkluderades dock variabeln antal anställda från den ursprungliga modellen på grund 

av misstänkt problem med multikollinearitet varpå ingen bedömning av denna variabel kan 

göras. För variabeln totala tillgångar fann vi ett signifikant resultat (p-värde=0,001). Detta 
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kompletteras även av att vi fann en positiv riktning för variabeln (B-kolumnen, tabell 9), 

vilket överensstämmer med hypotesen. Detta resultat indikerar därmed att större företag mätt 

genom storleksvariabeln totala tillgångar i högre grad efterfrågar revision än företag med 

mindre tillgångar. Detta går i linje med Jensen och Mecklings (1976) teori om att 

agentkostnader ökar med företagets storlek då övervakningen blir svårare ju större företaget är 

varpå företaget efterfrågar revision som kontrollfunktion. Resultatet stämmer även överens 

med forskning av Collis et al. (2004) och Niemi et al. (2012) som också fann ett positivt 

signifikant resultat för variabeln totala tillgångar i deras undersökningar. En annan möjlig 

förklaring till resultatet är också att marginalkostnaden för revision minskar med storlek vilket 

gör att revision blir relativt sett billigare för företag som är större varpå de inte upplever 

kostnaden för revision som lika stor (Collis et al. 2004). För storleksvariabeln nettoomsättning 

fann vi dock inget signifikant resultat vilket går emot tidigare forskning av bland annat Collis 

et al. (2004) där denna variabel funnits signifikant påverka efterfrågan på revision. I Collis et 

al. (2004) studie där sambandet konstaterats var de undersökta företagen större sett till 

storleksmåtten nettoomsättning, totala tillgångar och antal anställda då de brittiska 

gränsvärdena för frivillig revisionsplikt är högre än de svenska gränsvärdena. Därmed kan de 

låga gränsvärdena för frivillig revisionsplikt i Sverige göra att variabeln nettoomsättning inte 

lyckas fånga agentkostnader som uppkommer med storlek varpå efterfrågan på revision inte 

påverkas. Sammanfattningsvis så förutspådde hypotes 1 ett positivt samband på revision för 

samtliga storleksvariabler men vi fann endast stöd för hypotesen genom en signifikant positiv 

relation för variabeln totala tillgångar.  

 

Hypotes 2, som förutspådde att högre skuldsättningsgrad ökar efterfrågan på revision 

förkastas då vi inte kan påvisa att företagens skuldsättningsgrad påverkar efterfrågan på 

revision (p-värde=0,700). Även om Chow (1982), Hay och Davis (2004) och Carey et al. 

(2000) fann att skuldsättningsgrad signifikant påverkade efterfrågan på revision så hittade 

Abdel-khalik (1993) och Seow (2001) inget signifikant resultat för detta. De tidigare 

resultaten har alltså inte varit entydiga vilket gör att vårt resultat inte är helt oväntat. I och 

med att hypotes 2 förkastas finner vi inget stöd för Jensen och Mecklings (1976) teori om att 

agentkostnader ökar med företagets skuldsättningsgrad då risken för ägarna minskar varpå 

revision blir en viktigare kontrollfunktion som externa intressenter då kräver. Att vi inte fann 

någon signifikans för att skuldsättningsgrad påverkar efterfrågan på revision kan också tänkas 

bero på att svenska långivare inte i lika hög utsträckning som utländska långivare kräver 

revision för att bevilja lån, alternativt att företag med en hög skuldsättningsgrad kan 

kompensera för den ökade risken för långivare genom en längre relation till långivarna där de 

tidigare visat sig vara pålitliga (Dedman et al. 2014). Detta stöds av resultatet för ålder som 

presenteras senare.  

 

Hypotes 3 förutspådde att efterfrågan på revision ökar med företagets risk mätt genom vissa 

riskvariabler. Dessa riskvariabler är inventarier, fordringar, likvida medel samt företagets 

resultat och ålder. Av dessa variabler fanns ett negativt signifikant samband för både likvida 

medel (p=0,039) och ålder (p=0,001), medan övriga variabler var ickesignifikanta. Det 

signifikanta negativa sambandet för variabeln likvida medel var i den förutspådda riktningen 

(vilket kan utläsas ur B-kolumnen, tabell 9). Detta tyder på att likvida medel kan fungera som 
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en försäkran om företagets framtida betalningsförmåga för externa intressenter, vilket gör att 

en hög andel likvida medel möjligen kan kompensera för att företaget inte har en revisor 

(Dedman et al. 2014). Därmed indikerar resultatet att om ett företag har likvida medel kan 

detta ses som en minskning av risk, vilket minskar efterfrågan på revision. Även mellan ålder 

och efterfrågan på revision fanns ett negativt signifikant samband (B-kolumnen, tabell 9) 

vilket indikerar att yngre företag efterfrågar revision i högre utsträckning än äldre företag. Det 

negativa sambandet mellan ålder och revision kan i termer av risk förklaras av att yngre 

företag inte har hunnit bygga upp förtroende hos långivare varpå företagen efterfrågar 

revision som kompensation för det bristande förtroendet (Dedman et al. 2014). Att vi inte 

fann några signifikanta resultat för övriga riskvariabler kan bero på att dessa variabler inte ses 

som riskfyllda av utomstående intressenter varpå revision inte behövs för att reducera risk 

eller så gäller Simunics (1980) teori om att dessa faktorer är särskilt svåra att revidera vilket 

ökar kostnaden för revision vilket i sin tur motverkar efterfrågan. Resultatet ger alltså inget 

stöd för att företag med sämre resultat skulle vilja signalera sin kreditvärdighet genom att ha 

en revisor eller att företag med hög andel inventarier och fordringar använder revision för att 

minska risken för externa intressenter. Dessa riskfyllda tillgångar har därmed ingen tydlig 

effekt på agentkostnader i vår undersökning. Intressanta skillnader mellan Dedman et al. 

(2014) resultat och vårt är att de samtliga år fann signifikant stöd för alla riskvariabler utom 

ålder som enbart fanns signifikant ett av åren. I vår analys är istället ålder en av två 

signifikanta variabler funna för hypotes 3. Dessutom fann Dedman et al. (2014) en positiv 

relation för likvida medel, medan vi fann en negativ relation. Därmed fann vi stöd för likvida 

medels funktion som riskvariabel i företags beslut om revision. En möjlig förklaring till 

skillnaderna i resultat mellan undersökningarna är att Dedman et al. (2014) undersökning 

utfördes i Storbritannien som har betydligt högre gränsvärden varpå deras undersökning 

inkluderar företag som är större än företagen som undersöks i denna studie. 

Sammanfattningsvis fann vi stöd för hypotes 3 genom de funna negativa sambanden för 

likvida medel och ålder. De övriga tre variabler fann vi inte signifikant påverka efterfrågan på 

revision.  

 

Hypotes 4 som förutspådde att yngre företag i högre utsträckning efterfrågar revision jämfört 

med äldre företag accepteras.  Hypotesen behandlar ålder inte enbart utifrån ett riskperspektiv, 

som i hypotes tre, utan grundar sig även på att yngre företag behöver mer rådgivning än äldre 

företag. Hypotesen accepteras då p-värdet är 0,001 och riktningen är negativ (B-kolumnen i 

tabell 9), vilket är i samma riktning som den ställda hypotesen. Detta resultat indikerar alltså 

att ju yngre företaget är desto högre är efterfrågan på revision. Vårt resultat är därmed i 

enlighet med Svanströms (2008) och Kirby och Kings (1997) teori om att yngre företag 

använder revision för dess rådgivande funktion i högre utsträckning än äldre företag. Detta då 

yngre företag har större behov av råd då de kan antas ha sämre kännedom om regler, praxis 

och lagar medan äldre företag upplever samma råd som överflödiga. Vårt resultat pekar också 

på att yngre företag kan ses som mer riskfyllda för externa intressenter (i enlighet med 

hypotes 3) då dessa företag inte hunnit bygga upp trovärdighet över tid. Revision kan därmed 

fungera som en försäkran för informationens tillförlitlighet och på så sätt minska 

agentkostnader för externa intressenter (Dedman et al. 2014). Resultatet för hypotes 4 visar 

alltså att yngre företag i högre utsträckning efterfrågar revision vilket kan bero på att yngre 
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företag har större behov av rådgivning kring företagande samt att revision kan kompensera för 

kortare relation till intressenter. 

 

För att sammanfatta resultaten från den logistiska regressionen så fann vi signifikant resultat 

för variablerna totala tillgångar, likvida medel och ålder. Detta innebär att det är dessa tre 

variabler som påverkar efterfrågan på revision för små företag i Sverige. Resterande 

undersökta variabler (nettoomsättning, skuldsättningsgrad, resultat, fordringar och 

inventarier) var inte signifikanta. Resultatet kan tolkas enligt följande; hypotes 4 (ålder) 

accepteras, hypotes 1 (storlek) och 3 (risk) stödjs av vissa variabler (totala tillgångar, likvida 

medel och ålder) och hypotes 2 (skuldsättningsgrad) förkastas. 

Slutsats                                                                                                                                
Syftet med denna uppsats var att utifrån principal-agentteorin och tidigare forskning 

undersöka vilka faktorer hos svenska små aktiebolag som påverkar efterfrågan på frivillig 

revision. I detta avsnitt så sammanfattar vi resultatet av denna studie och tar upp 

undersökningens begränsningar, avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

                                                                                                                     

Hypotes 1, att efterfrågan på revision ökar med företagets storlek stöds av variabeln totala 

tillgångar som fanns signifikant påverka efterfrågan på revision. Däremot fann vi inget stöd 

för att variabeln nettoomsättning påverkar efterfrågan på revision, vidare kan inget sägas om 

variabeln antal anställda då den exkluderades från regressionen på grund av misstänkt 

problem med multikollinearitet. Resultatet för variabeln nettoomsättning skiljer sig från bland 

annat Collis et al. (2004) undersökning av brittiska små företag och efterfrågan på revision. 

Detta kan dock möjligen förklaras av de låga gränsvärdena Sverige har i jämförelse 

med Storbritannien. Vårt resultat för storleksvariabeln totala tillgångar stödjer därmed tidigare 

forskning som funnit att agentkostnader ökar med företaget storlek vilket påverkar efterfrågan 

på revision. 

 

Hypotes 2, att efterfrågan på revision ökar med företagets skuldsättningsgrad fann vi inget 

stöd för varpå hypotesen förkastades. Därför går det bara att spekulera i om agentrelationen 

till långivare är en viktig faktor i valet av att ha revisor, alternativt att svenska långivare inte i 

lika hög utsträckning som utländska långivare kräver revision för att bevilja lån. Inga sådana 

slutsatser kan dock dras utifrån det ickesignifikanta resultatet.   

 

Hypotes 3, att efterfrågan på revision ökar med företagets risk fann vi delvis stöd för i 

undersökningen. Hypotesen stöds av de funna signifikanta resultaten för variablerna ålder och 

likvida medel. Att vi fann ett signifikant negativt samband mellan likvida medel och revision 

indikerar att en hög andel likvida medel kan signalera trovärdighet till externa intressenter, 

medan låg andel likvida medel är mer riskabelt och att företaget därmed kompenserar för 

risken genom att ha en revisor. Att vi fann ett signifikant negativt samband mellan företags 

ålder och revision indikerar att yngre företag anses mer riskfyllda och genom att använda sig 

av en revisor så kompenserar de för denna risk. De övriga tre riskvariablerna; fordringar, 

inventarier och resultat fann vi inga signifikanta resultat för. Då vi fann få signifikanta resultat 

är det svårt att avgöra om riskfyllda företag är mer måna om att signalera sin trovärdighet till 
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externa parter och minska agentkostnader än mindre riskfyllda företag, eller om ökad risk 

ökar kostnaden för revision så pass mycket att det motverkar efterfrågan på revision. För 

hypotes 3 fann vi alltså enbart stöd genom variablerna likvida medel och ålder. 

 

Vi fann signifikant stöd för hypotes 4, att yngre företag i högre utsträckning efterfrågar 

revision, varpå hypotesen accepterades. Resultatet kan förklaras både utifrån ålder som 

riskfaktor men även utifrån att ålder är en avgörande faktor för huruvida revision ses som en 

värdeskapande rådgivande tjänst för ett företag.  Om det är ålder som riskfaktor som är 

drivkraften bakom högre efterfrågan på revision hos yngre företag eller unga företags behov 

av rådgivning vet vi dock inte. Oavsett så tycks värdet av revision sjunka med tiden när 

erfarenheten hos företagen ökar, men det minskande värdet av revision kan alltså också bero 

på att relationerna med externa intressenter har etablerats med tiden.   

 

Utifrån vårt resultat fann vi alltså att de faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig revision 

hos små svenska aktiebolag är storlek mätt genom totala tillgångar och risk mätt genom 

likvida medel och ålder. Ålder påverkar dock inte bara hur riskfyllt ett företag uppfattas utan 

också företagets behov av att ha en revisor för dess rådgivande funktion. 

 

Vårt resultat bör ses i relation till att gränsvärdena för frivillig revision skiljer sig mellan 

länder där Sverige har de lägsta gränsvärdena. Därmed är företagen i denna studie i 

genomsnitt mindre än företag som undersökts i liknande studier i andra länder, vilka vi byggt 

denna undersökning på. Vid en höjning av gränsvärdena i Sverige finns det därför möjlighet 

att resultaten skulle förändras då fler större företag skulle få möjlighet att välja bort revision 

varpå stöd för skuldsättningsgrad och fler storleks- och riskvariabler kanske skulle finnas. En 

ytterligare möjlig förklaring till skillnader i resultat är att en del av de tidigare 

undersökningarna är utförda innan förändring av lagstiftning skett. Det gör att svaren i dessa 

undersökningar bygger på hypotetiska beslut och därmed inte visar på det faktiska utfallet, 

vilket också kan förklara skillnader i resultat trots att länderna i övrigt har många likheter. 

 

Det är viktigt att poängtera att vår undersökning inte ger en komplett förklaring till varför 

vissa företag frivilligt väljer att ha en revisor. Främst består begränsningen av att det finns 

andra faktorer som kan tänkas påverka efterfrågan på revision såsom ägarförhållande, 

framtida belåningsplaner och uppfattning om revisionens värde. Denna undersökning är även 

begränsad enbart till hårddata vilket gör att subjektiva uppfattningar från företagens sida 

gällande revisionens värde och kostnad inte tas med som en förklarande faktor. Framtida 

forskning kan utveckla vår undersökning genom att studera andra faktorers påverkan på 

efterfrågan på revision eller så kan konsekvenserna av att ett företag väljer eller inte väljer att 

använda sig av en revisor undersökas.  
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