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År 1895 blev det lagstadgat för svenska aktiebolag att använda sig av revision vilket pågick 

under en lång tid. När sedan Sverige gick med i EU har flertalet länder slopat revisionsplikten 

och efter diskussioner ledde det även till att Sverige föll in i samma spår och revisionsplikten 

slopades i november 2010 dock med lägre gränsvärden än EU:s rekommendationer 

Då detta är ett relativt nytt område i den svenska historian så finns det bristfälligt med studier 

gjorda men däremot finns det liknande studier gjorda i t ex Storbritannien och Danmark där 

revisionsplikten slopades tidigare där en av den största diskussionspunkten har varit den 

minskade kostnaden slopad revisionsplikt medför för företagen. Dock påpekar Bolagsverket 

att de förutspår en försämrad kvalité på företagens årsredovisningar och förseningar gällande 

att få in årsredovisningarna i tid 

Syftet med denna studie var att kartlägga hur småföretagens beslut om externa 

redovisningstjänster påverkas utifrån faktorer rörande företaget och företagsledaren 

Data samlades in genom en elektronisk enkät där vi fick användbara svar från 63 

respondenter. Enkätfrågorna rörde företaget och företagsledaren och dess användande av 

redovisnings- och revisionstjänster och dessa svar har sedan fungerat som grund för denna 

studie. 

Resultatet i vår studie gav oss inget större samband mellan faktorer hos företaget och 

företagsledaren och dess användande av redovisnings- och revisionstjänster. Den variabeln 

som gav det en svag antydan till acceptans var företagsledarens etnicitet. Vi har dock funnit 

en bred spridning över användandet av dessa tjänster och även bakgrunden hos både 

företagsledaren och företaget som har varit intressant att tagit del av. 
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Denna studie har gett en inblick i hur företagens val har sett ut sedan revisionsplikten slopades 

och det finns flera intressanta aspekter att basera vidare forskning på då detta är ett relativt 

nytt område i Sverige. 

Nyckelord: Frivillig revision, små aktiebolag, påverkningsfaktorer 
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Abstract 

Title: Voluntary audit - Influencing factors of the company and the business leader 

Authors: Linda Borg & Sofia Johansson 

Supervision: Jan Svanberg 

Date: June 2014 

Level:  Candidate-thesis, economics-accounting 

Language: Swedish 

In 1895, it became statutorily for Swedish companies to make use of auditing which lasted for 

a long time. Then, when Sweden joined the EU, most countries have abolished the audit 

requirement and following discussions led it also to Sweden fell into the same track and audit 

requirement was abolished in November 2010, however, with lower limits than the EU 

recommendations 

As this is a relatively new area in Swedish history , there is inadequate with studies did but 

there are similar studies done in the UK and Denmark where the audit requirement was 

abolished earlier where one of the biggest discussion point has been the reduced cost 

abolishing mandatory auditing on businesses. Points out, however Bolagsverket that predicts a 

poorer quality of corporate annual reports and delays force to get into the financial statements 

on time 

The purpose of this study was to identify how SMEs decisions on external accounting 

services external influence factors relating to the company and the business leader 

Data were collected through an electronic survey where we received usable responses from 63 

respondents. Survey questions covered company and its manager and its use of accounting 

and auditing services, and these responses have since served as the basis for this study. 

The results in our study gave us no greater connection between elements of the company and 

the business leader and its use of accounting and auditing services. The variable which gave it 

a slight hint of acceptance was the manager's ethnicity. However, we have found a wide 

spread over the use of these services and also the background of both the manager and the 

company that has been interesting to read. 
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This study has provided an insight into how corporate elections has been like since the audit 

requirement was abolished and there are several interesting aspects to base further research on 

which this is a relatively new area in Sweden . 

Keywords: Voluntary audit, small companies, actuatingfactors 
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1. Inledning 

I det första kapitlet presenteras inledningen av studien där vi lyfter fram syftet vi har med 

studien genom en bakgrundspresentation som leder in på problematiseringen som ligger inom 

vårt valda forskningsområde. Vidare görs kopplingen av bakgrunden och problematiseringen 

som leder in till frågeställningen som ska kunna besvara syftet. 

1.1 Bakgrund 

I mitten på 1800-talet blev det allt vanligare med företag där ägandet var separerat från 

företagsledandet, den så kallade moderna företagsformen, varifrån det uppstod ett behov av 

revision (Hayes, Dassen, Schilder, Wallage, 2005).  I Sverige blev det år 1895 lagstadgat att 

aktiebolag skulle använda sig av revisor (Wallerstedt, 2005), det dröjde dock till 1983 innan 

lagändringen, som krävde att alla aktiebolag skulle använda sig av en auktoriserad eller 

godkänd revisor, trädde i kraft (Wallerstedt, 2009). 

När Sverige år 1995 blev medlem i Europeiska Unionen (EU) medförde detta att vissa beslut 

rörande lagstiftning fattades i symbios med resterande medlemsstater och inte enbart i 

Sveriges riksdag som tidigare. Enligt EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv åläggs alla noterade 

företag att upprätta en årsredovisning/koncernredovisning som sedan ska granskas av en 

kvalificerad revisor (SOU 2008:32). Detta direktiv ger dock medlemsländerna möjlighet att 

göra undantag för små och medelstora aktiebolag som innebär att de kan undgå 

revisionsplikten (grantthornton.se).  Det finns tre gränsvärden (omsättning 7,3 miljoner euro, 

balansomslutning 3,65 miljoner euro och medelantalet heltidsanställda 50 personer), där 

aktiebolag måste understiga minst två av dessa gränsvärden för att undantas revisionsplikt 

(SOU 2008:32). 

Möjligheten till slopande av revisionsplikten ledde till diskussioner i Sverige, år 2010 infördes 

en lagändring som innebar att små bolag undantas från revisionsplikten. Även om satta 

gränsvärden är långt under EU:s uppsatta gränsvärden för revisionsundantag så berörde 

lagändringen cirka 70% utav de svenska aktiebolagen, cirka 250 000 företag (skatteverket.se). 

De gränsvärdena som uppsattes av Sverige år 2010 där högst två kriterier får vara uppfyllda är 

(bolagsverket.se a): 

 3 miljoner i nettoomsättning 

 1,5 miljoner i balansomslutning 
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 3 anställda 

Lagändringen medförde att små bolag fritt kunde välja om de ville fortsätta använda sig av 

revisions- eller redovisningstjänster eller inte. Vi kan välja att kategorisera in de olika 

tjänsterna i fyra grupperingar av alternativ där små bolag sedan tidigare har varit i kontakt 

med två av dem, användande av revisor och redovisningskonsult eller enbart revisor 

(srfkonsult.se). 

Revision 

Ett företags redovisning och förvaltning kan lämnas in för att granskas i syfte att ge 

upplysning om redovisningens tillförlitlighet (ne.se). Följaktligen kan det bekräftas att den 

ekonomiska informationen företaget lämnat går att lita på (kpmg.com). 

Redovisningstjänster 

Genom att anlita en extern redovisningskonsult kan ett företag erhålla assistans med flertalet 

redovisningstjänster. Några av de tjänster som vanligtvis erbjuds är avstämning av konton, 

upprättning av årsredovisning och deklaration, göra skatteinbetalningar samt rådgivning 

(srfkonsult.se). 

Revision och redovisningstjänster 

Således en kombination av de två ovan. 

Inga tjänster 

Företaget väljer att varken använda sig av revisor eller redovisningskonsult. 

1.2 Problemdiskussion 

Efter förändringarna år 2010 har cirka 250 000 svenska småföretag möjlighet att välja bort 

revision. Detta innebär att revisionen blir efterfrågestyrt och att företagens behov är 

avgörande för valet av revision (kpmg.com). Den gemensamma nämnaren är storleken på 

företagen, utöver detta kan företagen skilja sig mycket åt. Därför bör behovet och efterfrågan 

på revision påverkas av olika egenskaper och faktorer hos företagsledare och inom företaget. 

Svårigheten med detta ämne är att finna tidigare forskning inom området i Sverige. Då 

revisionsplikten slopades först år 2010 i Sverige så är detta ett relativt nytt fenomen som inte 

har gett något vidare belägg för vetenskapliga artiklar gällande revisionsplikten i mindre 

företag efter år 2010. De gränsvärdarna som är satta för svenska företag som är långt under 

EU:s gränsvärden medför ofta att företaget är så pass begränsat i sin storlek att det inte har 
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några externa intressenter vilket leder till att det inte finns någon vedertagen teori om dess val 

att använda revision då de slutsatser som har dragits är baserade på material som faller utanför 

vår studie gällande omsättning, tillgångar och antal anställda. 

Dessa tidigare studier (Collis, Jarvis, Skerratt, 2004; Seow, 2001; Abdel-Khalik, 1993; Carey, 

Simnett & Tanewski, 2000; Svanström, 2008) belyser alla nyttan av revision sett för små och 

mellanstora företag men där samtliga företag är större än i vår studie vilket medför att det till 

viss del saknas empiriskt bevis för vissa teorier rörande val av revision. 

I Finland gjordes en studie där försök till kartläggning av påverkningsfaktorer vid val av 

revision genomfördes där de fick ett liknande resultat som tidigare studier men där de även 

kunde utläsa att en bokföringskonsults kunskapsnivå påverkade och spelade in och de som 

även kunde erbjuda skatterådgivning ledde till att företagets behov av revision minskade 

(Niemi, Kinnunen, Ojala, Troberg 2012). 

En stor orsak till att företag väljer bort revision är kostnaden där studier i flera länder har 

påvisat samma sak. En studie av Collis (2004) som är gjort i England där revisionsplikten 

slopades 1993 pekade på att 58% av respondenterna valde att utnyttja undantagen just på 

grund av den höga kostnaden sett mot de få fördelar revisionen gav dem. 

Även i Danmark där revisionsplikten slopades 2006 ansågs det vara så att nyttan inte 

uppväger kostnaderna (SOU 2008:32). En studie som gjordes ett år efter slopandet av 

revisionsplikten visade på att endast 2% av respondenterna valde bort revisionen och där 83% 

räknade med att fortsätta på ett liknande sätt som tidigare och där de resterande 

respondenterna fortfarande övervägde möjligheterna (Aggerstam, 2007). 

I Sverige slopades revisionsplikten delvis sett till att kostnaden ansågs vara hög för dessa små 

företag och att kostnaden även översteg nyttan för dem. Enligt en artikel i Driva Eget hade en 

kartläggning av de årliga kostnaderna för små företag gjorts utifrån sex olika revisionsbyråer 

där de årliga kostandena oftast låg inom intervallet 8-20 000 kr (Brickman, 2008).  

Huruvida syftet att minska kostnader för svenska småföretag uppfyllts genom denna 

lagändring är ej ännu utrett (regeringen.se). Vi kan däremot konstatera att ämnet är aktuellt då 

frågan planeras att utredas med start år 2015 (ibid.) Samtidigt är det lika intressant som 

aktuellt då vi kan hitta diskussioner kring revisionsplikten, dess nytta, fördelar och nackdelar 

med att slopa revisionsplikten samt hur företag relaterar till externa revisions- och 

redovisningstjänster i tidskrifter, eftergymnasiala uppsatser, doktorsavhandling samt 
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vetenskapliga artiklar både på nationell som internationell utgångspunkt (tidningenbalans.se; 

Lundquist, Martinsson & Nygren, 2003; Bengtsson, Hagelborn, Hemberg & Henriksson, 

2004; Svanström, 2008; Langli & Svanström, 2013; Collis, 2010). 

Bolagsverket informerar på deras hemsida om att de sett att en del aktiebolag utan revisor 

lämnar in bristfälliga årsredovisningar och rekommenderar att företagen ska överväga för- och 

nackdelarna med revision och om det kan vara värt att anlita extern hjälp (bolagsverket.se). 

Detta för oss in på en diskussion om huruvida slopandet av revisionsplikt har påverkat 

företagens inställning till revisorer och vilka faktorer som är avgörande i valet. Finns det 

några tydliga faktorer och egenskaper hos företag och företagsledare som vi kan finna ett 

samband gällande valet av externa redovisnings- och revisionstjänster? 

1.3 Problemformulering 

Studiens frågeställning blir således: 

 Vilka faktorer påverkar småföretags val av externa redovisnings- och 

revisionstjänster? 

Vidare blir de mindre frågeställningarna om företaget respektive företagsledaren således: 

 Påverkas valet av externa redovisnings- och revisionstjänster utifrån företagets 

branschinriktning och ålder? 

 Påverkas valet av externa redovisnings- och revisionstjänster utifrån företagsledarens 

kön, ålder, etnicitet och utbildning? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att kartlägga hur småföretagens beslut om externa 

redovisningstjänster påverkas utifrån faktorer rörande företaget och företagsledaren. Vårt 

största fokus ligger på faktorerna hos företagsledaren såsom ålder och utbildningsnivå och två 

faktorer rörande företaget som innefattar registreringsåret och branschinriktningen som även 

inkluderastas i studien. 

1.5 Disposition 

1.5.1 Inledning 

I första kapitlet presenteras syftet med studien, det som ligger till grund för syftet och 

frågeställningen som ska kunna besvara syftet. 
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1.5.2 Teoretiskt referensram 

I det andra kapitlet presenteras relevant teori baserat på studiens syfte och 

problemformulering. 

1.5.3 Metod 

I det tredje kapitlet i studien beskrivs metod och vårt tillvägagångssätt för studiens 

genomförande.  

1.5.4 Empirisk metod 

I det fjärde kapitlet behandlas den samlade empirin med hjälp av bland annat diagram. 

1.5.5 Empirisk analys 

I det femte kapitlet analyseras empirin. 

1.5.6 Slutsats 

I det sjätte kapitlet presenteras studiens slutsats. 
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2. Teoretisk referensram 

I det andra kapitlet presenteras vår teoretiska referensram där vi mer genomgående beskriver 

de delar av forskningsområdet vi har valt att fördjupa oss och med basering på tidigare 

studiers resultat. Vi kommer presentera lagstiftningen runt revisionsplikten och vi kommer gå 

vidare med ett flertal faktorer hos företaget och företagsledaren som står som grund för vår 

empiriska studie i kommande kapitel. 

2.1 Revisionens syfte och samhällsfunktion 

Behovet av revision uppstod som tidigare nämnts när en företagsform där ägandet var 

separerat från företagsledningen blev allt mer vanligt förekommande. Eftersom 

företagsägarna fick all beslutsgrundande finansiell information från företagsledare uppstod 

behovet av ett kontrollerande verktyg (Hayes et al, 2005), en revisor behövdes som en tredje 

oberoende part för att säkerhetsställa kvalitén i den finansiella rapporteringen från 

företagsledarna (Svanström, 2008). Den eventuella nyttan med revision ses som 

mångnyanserad (Knechel, 2008), företagets ägare (aktieägarna) ses vanligtvis som den med 

störst intresse i revisionen, men det finns fler parter som har ett intresse i revisionen, så som 

kreditgivare, Skatteverket (samhället), kunder och leverantörer (Svanström, 2008). Dessa 

intressenter och den nytta de menas ha av revisionen beskrivs nedan. 

Valet av att antingen avstå från revision eller använda sig av det går att se utifrån flera 

perspektiv där både positiva och negativa aspekter spelar in. Simunic & Stein (1987) och 

Abdel-Khalik (1993) föreslår det faktum att ett av motiven till att välja att efterfråga revision 

är att ägaren eller företagsledaren kompenserar upp en eventuell förlust av kontroll genom att 

efterfråga revision. Detta kan exemplifieras som hur en person (aktieägaren) investerar kapital 

i ett företag och en annan person (företagsledaren) har i uppdrag att förvalta detta kapital, viss 

osäkerhet kan då uppstå eftersom den som förvaltar kapitalet kan fatta beslut som gynnar egna 

intressen vilket beskrivs som agentproblem (Svanström, 2008). I större företag där det finns 

flera hierarkinivåer kan det även leda till en negativ konsekvens i övervakningssyfte genom 

minskad informationssymmetri mellan de högre och de lägre anställda (Fama och Jensen, 

1993). I mindre företag, som de vår studie riktar sig till, finns det sällan flera hierarkiska 

nivåer vilket leder till att kontrollen och övervakning där fungerar på en direkt nivå för 

företagsledaren, vilket mynnar ut i att det är mindre resurskrävande att skapa en god kontroll 

över hela företaget (Hay & Davis, 2004).  
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Vid valet av att använda sig av revision för företaget pekas även utvärderingen av interna 

processer som positiv effekt av revisorns arbete vilket kan tolkas som att en ökad efterfrågan 

av revision uppkommer vid en förbättring av effektiviteten inom företaget (Chow, 1982; 

Page, 1984). Effektivitetens förbättring uppkommer genom att det hävdas främst för de 

mindre företagen där de anser att revisionen har ett stort värde för dem (Wallace, 1981) 

Studier visar även att de företag som använder sig av revisionsbyråer för fler tjänster än enbart 

revision går det att finna att en kunskapsöverföring mellan tjänsterna som kan uppkomma 

vilket kan leda till en förbättrad effektivitet (Simunic, 1987; Arruñada, 1991). 

Små företag skiljer sig till stor del från större företag gällande resurser, struktur, ägarstil 

etcetera som självklart spelar in i hur redovisnings- och revisionstjänster väljs (Chen & 

Hambrick, 1995; Rangone, 1999; Man, Lau, Chan., 2002). Det som ses som en fördel hos de 

mindre företagen är dess flexibilitet inom produktionen där de kan utnyttja sin ringa storlek 

för att skapa en nischad inriktning av sin bransch och där de snabbt kan ändra, kontrollera 

eller fatta nya beslut på ett mer effektivt tillvägagångssätt (Fiegenbaum & Karnani, 1991; 

Cooper, Willard, Woo, 1986). Det har vidare föreslagits att mindre företag först och främst 

bör utnyttja sina begränsade resurser till att utveckla primära förmågor innan fokus vidare 

läggs på externt lärande för att utveckla sekundära förmågor (Bierly & Daly, 2007). 

Generellt sett har forskningen funnit att mindre företag har bristande kompetens och även 

begränsade möjligheter till att anställa personal som sköter de ekonomiska frågorna vilket 

skulle leda till att mindre företag överlag har ett större behov av extern resurskomplettering 

(Johannisson & Lindmark, 1996; Johansson, 1997; Stanworth & Gray, 1991; Tanewski & 

Carey, 2007 ). 

2.1.1 Utomstående ägare 

Utomstående ägare är en primär intressent, vilket blir tydligt i företag där ägande och ledande 

är separerat. Revision ska då ge ägaren inblick i den ekonomiska situationen samt förhindra 

ledning att handla i eget vinstsyfte (Svanström, 2008). Detta ses då som ett kostnadseffektivt 

sätt att förhindra de agentproblemen som finns ur agentteoretiskt perspektiv (Carey et al., 

2000). Enligt flertalet studier ökar efterfrågan på revision i små företag när ägaren är 

utomstående (Carey et al, 2000; Tauringana & Clarke, 2000; Seow, 2001; Collis et al., 2004). 

Forskning från Storbritannien (Berry & Robertson, 2006) stöder detta men visar även på att 

mycket information utbyts genom personlig kontakt. Forskningen har även visat på att ägare 

grundar sina investeringsbeslut på ekonomiska rapporter samt information direkt från 
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företaget. En kanadensisk undersökning har däremot visat på att det inte finns samband 

mellan efterfrågan på revision och företagsledningens ägarandel (Senkow, Rennie, Rennie, 

Wong, 2001). 

2.1.2 Intern nytta 

Forskning visar på att vilken intern nytta revision ger är individuell samt att det finns ett antal 

olika områden där revision kan skapa interna förtjänster (Svanström, 2008). Dels kan revision 

ge minskad informationssymmetri samt effektivisera interna processer (Knechel et al., 2008). 

Forskning har även påvisat att revision är till nytta för företagsledningen då reviderad 

redovisningsinformation är ett viktigt underlag för beslut (Collis et al., 2004).  Genom en 

revisors återkoppling på revisionen kan företagsledningen se vilka åtgärder som behöver 

göras för att förbättra verksamhet och lönsamhet (Svanström, 2008). 

2.1.3 Kreditgivare 

Vilken nytta revision gör för kreditgivare råder det delad mening om. Viss tidigare 

forskningen menar på att trovärdig finansiell informationen är en viktig faktor för att 

kreditgivare ska bedöma ett företags kreditvärdighet (Berry & Robertson, 2006; Svensson, 

2003; Svanström, 2008; Senkow et al., 2001). Även om forskning visar på att även 

information genom personliga intervjuer är ett underlag för kreditbedömning (Berry & 

Robertson, 2006) har det visat sig att reviderad redovisningsinformation höjer trovärdigheten 

på informationen ur kreditgivarnas synvinkel (Berry & Robertson, 2006; Collis et al. 2004). 

En svensk studie på uppdrag av Svenskt Näringsliv (Thorell & Norberg, 2005; Svanström, 

2008) har visat på att vikten av reviderad redovisningsinformation för kreditgivares beslut ej 

skall överdrivas.   

2.1.4 Samhället och andra intressenter 

Internationellt är investerare och kreditgivare de viktigaste intressenterna (Hendriksen & Van 

Breda, 1992). Sverige har en något bredare syn där alla som har eller kan komma att få 

kontakt med ett företag anses vara företagets intressenter, även anställda, leverantörer och 

kunder (Svanström, 2008). Samhället i stort räknas som en viktig intressent där skatteverket 

fungerar som en mellanhand, med hjälp av bokslut och det resultat som där presenteras 

beräknas bland annat bolagsskatten, år 2004 uppgick den totala bolagsskatten till 5,5% av de 

totala skatteintäkterna (SOU 2008:32). Följaktligen är det av vikt för skatteverket och 

samhället att boksluten är tillförlitliga (Svanström, 2008). 
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2.2 Frivillig revision 

Efter att lagändringen trädde i kraft år 2010 är revision frivilligt för små företag 

(skatteverket.se). Detta innebär att företag som räknas till små företag och tidigare hade 

revisionsplikt, nu kan välja att endast lämna in årsredovisningen till bolagsverket (Ju 10.11). 

Syftet med den slopade revisionsplikten var att minska kostnaderna för de små företagen, 

vilket skulle innebära att företagen fick större möjlighet att växa samt att efterfrågan efter 

arbetskraft skulle öka (regeringen.se ). Det finns delade meningar om denna lagändring burit 

med sig positiva eller negativa effekter, troligtvis är svaret på detta inte heller så enkelt. I 

budgeten för år 2014 föreslår regeringen att den slopade revisionsplikten ska utvärderas med 

start år 2015 för att se om revisionsplikten ska slopas för fler företag (regeringen.se). 

I en rapport från Norge har en studie gjorts för att se vilka konsekvenser, positiva såsom 

negativa, som kan härröras till avskaffandet av revisionsplikt för små aktiebolag (ECON-

rapport nr 2007-049). Denna norska rapport sammanfattar de argument som genom historien 

motiverat revisionsplikt samt de argument som använts i diskussion kring revisionsplikten för 

småaktiebolags vara eller icke vara. 

2.2.1 Kostnadsargumentet 

Kostnadsargumentet är det som oftast berörs i forskning kring slopad revisionsplikt (SOU 

2008:2, ECON-rapport nr 2007-049). Som tidigare nämnts har EU-direktiv öppnat upp för 

möjligheten att aktiebolag som inte uppnår en viss storlek ska få undgå revisionsplikten. 

Mot revisionsplikt 

I Danmark har siffror tagits fram som visar på att kostnaderna för revision uppgått till i 

genomsnitt cirka 10 000 danska kronor per aktiebolag (SOU 2008:2). Enligt rapporten innebär 

detta inte att reformen besparar varje företag hela denna summa, men det är då upp till varje 

företag att själva avgöra vilken kostnad eventuell revision eller annan granskning ska 

budgeteras för inom deras företag.  

I Sverige arbetar näringsdepartementet bland annat med att förenkla vardagen för 

småföretagare, detta genom just minskade kostnader och mindre administrativt arbete. Målet 

med detta är att fler ska kunna starta upp företag och på så sätt bidra till ökad 

arbetskraftsefterfrågan (regeringen.se).  
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För revisionsplikt  

Det finns en risk att de besparingar små aktiebolag gör när revisionsplikten inte uppvägs av de 

besparingar en kontinuerlig kontakt med revisor kan innebära (ECON-rapport nr 2007-049). 

2.2.2 Ekonomisk brottslighetsargumentet 

Revisionsplikt motiveras delvis av lagstiftare som ett förebyggande medel mot ekonomisk 

brottslighet (ECON-rapport nr 2007-049). Det har diskuterats kring om fördelar med slopad 

revisionsplikt, så som ovan nämnda kostnadsbesparingar, inte uppväger de negativa 

effekterna så som ökad andel skattefusk och annan ekonomisk brottslighet (Ibid.) Sedan året 

1999 är revisorer också skyldiga att anmäla misstankar om brott till åklagare (10 kap. 38-40 

§§ ABL, Munck, 2012), även detta som ett viktigt verktyg i kampen mot ekonomisk 

brottslighet (Burén & Nyqvist, 2005). 

Samhället är den stora vinnaren när bedrägerier och ekonomisk brottslighet förebyggs 

eftersom detta gynnar sund konkurrens, seriösa företag samt att företagens resurser kan 

fördelas och nyttjas effektivare (Svanström, 2008). Av egna erfarenheter vet vi dock med oss 

att en viss oro kan infinna sig när det gäller byråkratiska saker och att det kan finnas en rädsla 

för att göra fel och bli anklagad för fusk, därför tror vi att ekonomisk brottslighetsargumentet 

kan vara aktuellt även för företagaren själv, även om den största intressenten här är samhället 

(ibid). 

Mot revisionsplikt 

Argumentet att revisionsplikten och anmälningsskyldigheten hos revirsorer är ett viktigt 

verktyg mot ekonomisk brottslighet kan diskuteras då individer med målet att begå 

ekonomisk brottslighet enkelt kan välja en annan företagsform som inte omfattas av 

revisionsplikten (Burén & Nyqvist, 2005).   

Nedan beskrivs hur svensk regering tagit med ett ökat skattefusk i beräkningen inför 

lagändringen. I Danmark slopades revisionsplikten år 2007, två år senare gjordes en 

omfattande utvärdering som visade på att skattefusket ej ökat i samband med reformen 

(svensktnaringsliv.se). Även länder som utnyttjat möjligheten med slopad revisionsplikt till 

EUs maxgräns visar inte heller de på några sådana oönskade effekter (SOU 2008:32). 

För revisionsplikt 

I Sverige fanns en oro från regeringens sida att reformen som innebar slopad revisionsplikt för 
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små aktiebolag skulle medföra ett ökat skattefusk, regeringen kom fram till ett beräknat 

skattebortfall på 1,3 miljarder kronor (svensktnaringsliv.se).  

2.2.3 Externa intressenterargumentet 

I avsnitten 2.1.3 Kreditgivare och 2.1.4 Samhället och andra intressenter har vi beskrivit de 

intressenter som kan ha nytta av informationen som återfinns i revision. Större företag har 

större andel intressenter, men även små aktiebolag har externa intressenter och det menas 

därför att det finns en betydande användning av informationen (ECON-rapport nr 2007-049).  

Mot revisionsplikt 

En kreditgivare som är en aktiv företagsägare har vanligtvis inget större intresse av revisionen 

då andra faktorer ligger till grund för ett eventuellt investerande av kapital (Burén & Nyqvist, 

2005). I en svensk studie beskrivs hur vissa externa kreditgivare, som till exempel 

leverantörer, sällan eller aldrig använder information från reviderade årsredovisningar vid 

kreditbedömningen av ett företag (Svensson, 2003). De använder oftare upplysningar från ett 

kreditupplysningsföretag (ibid.). Vidare konstaterar Svensson i sin studie (2003) att banker 

lika ofta använder reviderade årsredovisningar som intern information från företag, till 

exempel periodrapporter och budgetar.  

För revisionsplikt 

Skatteverket fordrar att aktiebolagens räkenskaper är korrekta och att bokföringen är i god 

ordning för skattekontrollen (Burén & Nyqvist, 2005). Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.3 

Kreditgivare, har flertalet forskare beskrivit hur revisionen är ett viktigt beslutsunderlag för 

kreditgivare (Berry & Robertson, 2006; Svensson, 2006; Svanström, 2008; Senkow et al., 

2001). Burén och Nyqvist (2005) menar att det finns två sorters kreditgivare, dels aktiva 

företagsägare och dels externa kreditgivare såsom banker. De menar att revisionen har mindre 

betydelse för en aktiv företagsägare medan banker och andra externa kreditgivare ser det som 

mycket positivt om företags räkenskaper är reviderade (ibid.).   

2.2.4 Kontrollargumentet 

Som tidigare nämnts finns bakgrunden till revisionsplikten i agentproblemet och behovet hos 

företagsägare att få ta del av samma information som företagsledare, samt att denna 

finansiella information är sanningsenlig. I en norsk rapport (ECON-rapport nr 2007-049) 

beskrivs behovet som att företagsledningen har en informationsfördel gentemot passiva ägare, 

trots att dessa passiva ägare vanligtvis förser företaget med kapital och därför kan ha ett annat 

intresse i företaget än aktiva ägare som investerar arbetskraft i företaget.  



22 
 

Mot revisionsplikt 

I små aktiebolag är det mer vanligt med färre ägare och att ägarna är mer delaktiga i driften av 

företaget än i de stora aktiebolagen (ECON-rapport nr 2007-049; Burén & Nyqvist, 2005). 

Därför är kontrollbehovet som argument för revisionsplikt inte användbart i små företag 

(ECON-rapport nr 2007-049), då ägaren i de flesta små företag har full insikt i företaget. 

För revisionsplikt 

I de företag där det finns flera ägare alternativt en ägare som inte är aktiv i företaget kan 

revisionsplikten förhindra konflikter mellan parterna (ECON-rapport nr 2007-049; Burén & 

Nyqvist, 2005). 

2.3 Externa redovisnings- och revisionstjänster 

Vid vår studie har vi valt att utgå ifrån fyra möjliga svarsalternativ som respondenterna ska 

kategorisera in företaget i och dessa är: redovisnings- och revisionstjänster, enbart revision, 

enbart redovisningstjänster eller inga externa tjänster alls. Dessa svarsalternativ presenteras 

kort härunder: 

2.3.1 Revision 

Revision innebär att företaget enbart tar hjälp av en eller flera externa revisorer som granskar 

företagets årsredovisning och bokföring men även ledningens förvaltning. Syftet med att ta 

hjälp av en extern revisor är att tillgodose intressenters informationskrav på företaget där det 

väger tungt att en auktoriserad revisor finns tillgänglig för att kontrollera att företaget arbetar 

på ett lagenligt och korrekt sätt samt att företagets ställning och resultat redovisas korrekt 

(Bolagsverket.se a).  

2.3.2 Redovisningstjänster 

Redovisningstjänster innebär att företaget anlitar en extern redovisningskonsult som har som 

uppgift att stämma av företagets konton, sköta löpande bokföring, årsredovisning, deklaration, 

skatteinbetalningar och upprätta kontakter med myndigheter etcetera (FAR., 2014). Flertalet 

studier har lyft fram betydelsen av externa redovisningstjänster som en källa till upplysning 

där revisorer har en roll som rådgivare (Berry & Sweeting, 2006). 

2.3.3 Revision och redovisningstjänster 

Revisions- och redovisningstjänster innebär att företaget använder sig av en kombination av 

både revision och redovisningstjänster där en redovisningskonsult anlitas för löpande 

bokföring, årsredovisning, deklaration etcetera men även där de tar hjälp av en eller flera 
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revisorer som granskar arbetet som har utförts av redovisningskonsulten (Bolagsverket, FAR, 

2014). 

2.4 Företaget 

Vissa faktorer inom företag torde finnas samband till valet av användning av redovisnings- 

och revisionstjänster från externa parter. Tidigare forskning har testat hypoteser för att finna 

samband mellan vissa faktorer hos företaget som kan påverka valet. En vanlig hypotestestning 

är företagets storlek där ett relativt givet svar är att behovet av externa tjänster ökar i samband 

med omsättningen. I en studie av Svanström (2008) finner han en positiv korrelation mellan 

ökade efterfrågan på revision och storleken på företaget men även en brittisk studie påvisar 

samma resultat (Collins et al., 2012). 

2.4.1 Bransch 

Att se till hur företagets branschtillhörighet är nästa faktor vi anser kan vara intressant att 

undersöka i vår studie för att se om det går att finna ett samband mellan vissa inriktningar av 

företagsbranscher för att veta vilken av revision- och redovisningstjänster de använder och i 

vilken utsträckning. Enligt DiMaggio & Powell (1983) kan branschfaktorn kopplas till 

osäkerheten inom företagen där de företag som har en högre osäkerhetsgrad tenderar att apa 

efter de framgångsrika företagens handlingar där denna typ av branschfaktor kan utgå ifrån 

mimetisk isomorfism. 

Utifrån detta borde olika företags branschtillhörighet påverka osäkerhetsnivån vilket därför 

kommer kunna påverka valet av redovisnings- och revisionstjänster.  Detta utgår även från det 

faktum att företag inom olika branscher sällan har helt likvärdiga krav på sig utifrån vad dess 

inriktning är där tex en jämförelse av ett kontorsjobb och ett tillverkande företag visar oss på 

att företag inom samma ramar för storlek och omsättning ändå kan skilja sig åt på flera plan. 

Tidigare forskning har pekat på att det kan påvisas att det finns behovsskillnader beroende på 

branschtillhörighet (Tanewski & Carey, 2007). I vår studie riktar vi dock in oss på de mindre 

företagen vilka oftast inte har en sådan komplex företagsuppbyggnad vilket skulle kunna 

minska variationen i efterfrågan och användningen av redovisnings- och redovisningstjänster. 

(Tabone & Baldacchino, 2003; Svanström, 2008). Dessa studier genomfördes dock innan 

revisionsplikten slopades vilket kan leda till att vår studie finner ett annat resultat. 

Tidigare studier visar även på att en mer komplex företagsform kan leda till högre arvoden 

hos en revisor men att det även går att finna ett tydligare samband då de komplexa företagen 

anser att nytta av tjänsterna överstiger kostnaden (Chow, 1982). Liksom tidigare argument så 
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bör en så stor variation i företagskomplexitet inte uppvisas vid vår studie som rör de mindre 

företagen. 

Hypotes utifrån detta: 

Det finns ett samband mellan branschinriktning hos företagen och dennes användning av 

externa redovisnings- och revisionstjänster 

2.4.2 Företagets ålder 

Genom att se till faktorn ålder hos företaget så kan vi påvisa om det går att finna något 

samband mellan ålder och val av att använda sig av extern hjälp. Detta faktum är intressant 

med tanke på att revisionsplikten slopades i nuläget för mindre än fyra år sen vilket kan 

påverka nya företag mer än äldre med tanke på den markanta ökningen av nystartade 

aktiebolag enligt Bolagsverket sedan revisionsplikten slopades. Att företagets ålder skulle 

påverka valet av externa redovisnings- och revisionstjänster bottnar sig i den nyinstitutionella 

teorin som utgår från att företag agerar i samma mönster, banor och rutiner där ett välbeprövat 

koncept väger tungt (Meyer & Rowan, 1977). 

Detta skulle kunna visa att det finns skillnader mellan äldre och nyare företag där de äldre har 

tydliga rutiner sedan innan år 2010 med hjälp av revisor och redovisningskonsult och därför 

kan tänkas fortsätta inom samma bana även efter slopandet av revisionsplikten då det är ett 

fungerande system som har gett dem tidigare positiva upplevelser. De företag som istället är 

uppstartade efter slopandet av revisionsplikten har då inget gammalt system att utgå ifrån utan 

kan fritt välja om de helt och hållet vill avstå från att ta hjälp av revisor och 

redovisningskonsult redan från starten eller inte. 

Dessa ovanstående diskussioner rör faktorer som är positiva till att det finns ett samband 

mellan företagets ålder och skillnader i användandet av redovisnings- och revisionstjänster. 

Dock finns det även vissa utgångspunkter som pekar på det motsatta där det då inte skulle 

peka på någon skillnad i tjänsteutnyttjandet sett till företagets ålder. Den teori som har dessa 

grundläggande principer är legitimitetsteorin som utgår från det faktum att företagen ska 

anpassa sig efter samhället och där samhällets efterfrågan styr företagets agerande för att nå 

acceptans och legitimitet (Pfeffer, & Salancik, 2003). 

En faktor som skulle kunna tänkas påverka nystartade företags användande av redovisnings- 

och revisionstjänster är det faktum att nystartade företag ställs inför många utmaningar de 

första åren vilket skulle kunna skapa en osäkerhetskänsla hos företaget där en kvalificerad 
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redovisningskonsult eller revisor ses som en trygghet i penningområdet (Tanewski & Carey, 

2007). 

Hypotes utifrån detta: 

Det finns ett samband mellan åldern hos företagen och dennes användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster 

2.5 Företagaren 

Hur valet av redovisnings och revisionstjänster påverkas av faktorer rörande företagsledaren 

är en aspekt som vidare ska undersökas i denna studie. Det borde finnas faktorer hos 

företagsledaren som man kan finna ett samband till i deras val av externa tjänster till 

företagets redovisning och revision. I företag som klassas som små borde det även kunna gå 

att påvisa ett ännu tydligare samband till företagsledaren då den företagsledaren ofta är både 

ägaren och den som har den största kontrollen inom företaget och de valen som görs (Tabone 

& Baldacchino, 2003). Vi har därför i denna studie inte enbart utgått ifrån faktorer rörande 

företaget i sig utan utgår även ifrån ägarens perspektiv då så pass små företag oftast kräver en 

involverad ägare som är den som ofta tar de stora och avgörande besluten inom företaget. 

Därför har vi valt att även se till vissa faktorer hör företagsledaren/ägaren sett till dess kön, 

etnicitet, ålder och utbildningsnivå där vi vill fördjupa oss något mer inom den sistnämnda 

faktorn för att belysa kopplingar mellan utbildningsnivån och utbildningsform hos ägaren och 

dess påverkan på den frivilliga revisionen. 

2.5.1 Kön 

Att könet hos företagsledaren skulle vara en orsaksfaktor till valet av redovisnings- och 

revisionstjänster är en aspekt att utgå ifrån vid finnandet av eventuellt samband då tidigare 

resultat inom flertalet studier visar upp skillnader vid tyckande, tänkande och utförande vid 

jämförelser mellan kvinnor och män. Denna ståndpunkt kan kopplas till legitimitetsteorin och 

intresseteorin som båda påvisar att det finns vissa normer och beteende grundade i samhället 

(O´Donovan, 2002). Enligt O´Donovan (2002) skulle då dessa normer enligt legitimitetsteorin 

påverka hur företagen väljer att agera för att upprätthålla ett förtroende från samhällets sida 

för att kunna utvecklas. I en studie av Daruvala (2007) utgick de från att samhället ser att 

kvinnor är mer riskaverta än män vilket inte kunde bevisas i studien då det inte fanns något 

signifikant samband mellan risktagandet och könet. 
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Tidigare forskning pekar dock på att det finns vissa aspekter som skiljer män och kvinnor åt i 

sitt agerande och tänkande. Powell & Ansic (2007) belyser att det har framkommit skillnader 

gällande beslutsfattande, social förmåga och kognitiv förmåga och där man även kan se att 

kvinnor generellt tenderar till att vara lugnare än män och mer försiktiga men att de även är 

mer påverkningsbara vid övertalningsförsök. Detta pekar även på det faktum att kvinnor kan 

framstå som mer osäkra och där de vill göra rätt för sig vilket gör att de i en större 

utsträckning är villiga att använda sig av finansiella rådgivare gentemot män som oftare litar 

på sitt eget omdöme och kunskap (Stinerock, Stern & Solomon, 1991). 

Könet påstås även spela roll i hur pass stort intresset hos företagen är med att lämna ut aktuell 

information till externa parter. Det påvisar att kvinnor i större utsträckning är positiva till att 

delge bokslutrapporter eller finansiella rapporter till företagets intressenter (Helgesen, 1990; 

Rosener, 1990). 

Hypotes utifrån detta: 

Det finns ett samband mellan könet hos företagsledaren och dennes användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster. 

2.5.2 Företagarens ålder 

Vi har som en fjärde faktor hos företagsledaren valt att ta med dennes ålder i vår studie då vi 

anser att det kan vara av intresse liksom företagets ålder som har beskrivits tidigare i avsnittet. 

Det kan dras kopplingar till hur personers ålder spelar in i hur de ser på olika typer av faktorer 

i samhället. De unga har troligtvis inte lika djupt inpräntade vanor, rutiner och mönster som i 

sin tur kan påverka styrningen av företaget då agerandet sker utifrån företagsledarens val 

(Meyer & Rowan, 1977). Det beskrivs vidare hur de äldre företagarna sannolikt följer de 

gamla vanorna med att ha ett fortsatt samarbete med en revisor såsom det var innan 

revisionsplikten slopades men där de unga företagarna inte har samma tidigare regelverk som 

har styrt dem och därför kan se mer öppet på det faktum att det är frivilligt med externa 

redovisnings- och revisionstjänster vilket ger dem en bredd där de kan använda sig av 

kvalitativ rådgivning inom just det område som det anses behövas inom och där fokus inte 

behöver läggas på att följa lagar. 

Kirby & King (1997) har även dragit kopplingar till mimetisk isomorfism där 

osäkerhetsgraden hos företagsledaren spelar in och där det anses att sannolikheten är högre att 

äldre företagsledare är mer bekväma och säkra i situationerna som kan uppkomma inom 



27 
 

företaget och därför inte har ett lika stort behov av externa redovisnings- och revisionstjänster 

som de unga företagsledarna. Därför borde faktorn om företagsledarens ålder kunna urskilja 

en skillnad vid efterfrågan av redovisnings- och revisionstjänster. 

Hypotes utifrån detta: 

Det finns ett samband mellan åldern hos företagsledaren och dennes användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster. 

2.5.3 Etnicitet 

En faktor som vi har valt att undersöka är etniciteten på företagsledaren/ägaren.  Vi anser att 

det är en intressant faktor att studera då det trots allt är ett jämställt land vi har valt att utföra 

vår studie i så anser vi att det ändå kan vara så att faktorn etnicitet kan spela roll och som 

olika samhällsgrupper har en varierad acceptans. Vi vill undersöka om det kan finnas ett 

samband mellan ökad efterfrågan på redovisnings- och revisionstjänster beroende på etnicitet. 

Människor med utländsk bakgrund kan kopplas samman till negativitet i samhället och där 

ord som arbetslöshet, bidragsberoende och utanförskap nästan ses som synonymer med ordet 

invandrare. Det som ofta ses som en negativ aspekt hos dessa människor är den bristande 

kunskapen inom det svenska språket och kulturen vilket kan leda till svårigheter att anpassa 

sig till samhället och arbetslivet vilket ger negativa ekonomiska konsekvenser (SOU 

2006:59). Tidigare forskning visar även att personer som är utlandsfödda oftare har 

svårigheter med både språket och de lagar som finns i deras nya bostadsland vilket kan leda 

till missuppfattningar och svårigheter (Danielsson, Pettersson, Tellblom, 2003). 

Trots att många med invandrarbakgrund har en hög utbildning från sitt hemland kan det ändå 

leda till att de tvingas byta arbetsinriktning eller starta eget för att ha en chans till att klara sig 

ekonomiskt (SOU 2006:59). 

Hypotes utifrån detta: 

Det finns ett samband mellan etnicitet hos företagsledaren och dennes användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster 

2.5.4 Utbildning 

Svanström (2008) belyser det faktum att även om det är en anställd inom företaget som sköter 

ekonomin så är det ändå ägaren som har ansvaret om en revisor ska behållas eller avskaffas. 

Han har vidare funnit i sin studie ett samband som talar för att efterfrågan av rådgivning från 
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revisionsbyråer ökar hos de företagarna med en lägre utbildningsnivå. Det dras vidare 

kopplingar till att personer utan akademisk utbildning kommer känna en högre osäkerhetsnivå 

vilket leder till att behovet av utomstående kunskap och hjälp ökar. 

Svanström (2008) belyser även det faktum att kompetensnivån inom mindre företag inom 

områden som rör redovisningsfrågor varierar och där även det administrativa arbetet kan 

anses betungande. Dock har dess mindre företag även få eller inga anställda vilket leder till att 

det kan vara svårt att sköta bokföring internt om intresse eller kunskap saknas och det även 

inte finns möjlighet att ha en ekonomiansvarig anställd inom företaget. Gooderhamn,  

Tabiassen, Doving, Nordhaug, (2004) menar på att detta faktum att företagsledaren inte alltid 

har möjlighet att använda sig av de önskade resurserna kan leda till en större efterfrågan av 

externa redovisnings- och revisionstjänster ökar med ett fokus på rådgivning. I ett flertal 

studier pekar det dock på att det finns ett negativt samband mellan efterfrågan av 

redovisnings- och revisionstjänster och en högre utbildning hos företagsledaren där de med en 

högre kunskapsnivå mer sällan ser ett behov till att ta hjälp av externa tjänster (Svanström, 

2008; Bennet & Robson, 1999). 

Svanström (2008) har även vidare sett till inriktningen av utbildningen hos företagsledaren 

och hur det kan påverka beslutet om att använda sig av externa redovisnings- och 

revisionstjänster. Det anses att en företagsledare som har en eftergymnasial utbildning med 

inriktning mot ekonomi har större förutsättningar att själva kunna sköta om företagets 

ekonomi en såsom löpande bokföring, deklaration och årsredovisning en högre utsträckning 

än de med en lägre kunskapsnivå. 

Hypotes utifrån detta: 

Det finns ett samband mellan utbildningen hos företagsledaren och dennes användning av 

externa redovisnings- och revisionstjänster. 

 

Det finns ett samband mellan inriktningen av utbildningen hos en företagsledare och dennes 

användning av externa redovisnings- och revisionstjänster. 

2.6 Sammanställning av hypoteser 

Företaget 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan branschinriktning hos företagen och dennes 

användning av externa redovisnings- och revisionstjänster. 
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Hypotes 2: Det finns ett samband mellan åldern hos företagen och dennes användning av 

externa redovisnings- och revisionstjänster.  

Företagsledaren 

Hypotes 3: Det finns ett samband mellan könet hos företagsledaren och dennes användning av 

externa redovisnings- och revisionstjänster. 

Hypotes 4: Det finns ett samband mellan åldern hos företagsledaren och dennes användning 

av externa redovisnings- och revisionstjänster.  

Hypotes 5: Det finns ett samband mellan etnicitet hos företagsledaren och dennes användning 

av externa redovisnings- och revisionstjänster. 

Hypotes 6: Det finns ett samband mellan utbildningen hos företagsledaren och dennes 

användning av externa redovisnings- och revisionstjänster. 

 

Hypotes 7: Det finns ett samband mellan inriktningen av utbildningen hos en företagsledare 

och dennes användning av externa redovisnings- och revisionstjänster. 
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3. Metod 

I det tredje kapitlet presenteras studiens metod genom en presentation av uppsatsens 

forskningsansats, metod- och urvalsvals samt tillvägagångssättet för insamlandet av empiriskt 

material. Vi beskriver de källor vi har tagit hjälp av och diskuterar hur vi gör våra 

kopplingar mellan teori och empiri och studiens vetenskapliga utgångspunkt. 

3.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen beskriver den utgångspunkt studien har, det vill säga uppfattningen om 

hur förhållandet mellan praktik och teori ser ut (Bryman & Bell, 2013). Vår studie har en 

deduktiv forskningsansats, vilket innebär att den utgår från kända teorier och relevant tidigare 

forskning (ibid.). Genom att studera litteratur har vi formulerat hypoteser som testas genom 

insamling av data (empiri), med hjälp av det empiriska resultatet kan hypoteser bekräftas eller 

förkastas (Bryman & Bell, 2013). 

 

Figur 3.1 Den deduktiva processen (Ritat utifrån Bryman och Bell 2013) 

3.2 Val av metod 

Den metod som är den huvudsakliga inriktningen i deduktiv teoriprövning är kvantitativ 

metod (Bryman & Bell, 2013). Baserat på modellen över den deduktiva processen inleds 

studien med en litteraturstudie av relevant forskning och tidigare teorier. Utifrån dessa teorier 
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kommer vi att identifiera faktorer som kan vara väsentliga för valet av externa redovisnings- 

och revisionstjänster. För att uppfylla studiens syfte och besvara vår frågeställning har vi 

samlat in data via enkätundersökning som skickats ut till företagsledarna i svenska 

småföretag. 

Vi har i vår studie använt oss av en enkätstudie för att testa våra hypoteser. Bryman och Bell 

(2013) beskriver en enkätstudie som en form av surveyundersökning som omfattar en 

tvärsnittsdesign där man samlar in information vid en viss tidpunkt från betydligt fler än ett 

fall. En enkätundersökning används för att få fram en större uppsättning med kvantitativa eller 

kvantifierbara data som rör två eller flera variabler. Dessa variabler undersöks senare med 

syfte att hitta ett sambandsmönster. Vi har även sett att ett flertal artiklar (Svanström, 2008; 

Svanström & Sundgren, 2012; Tauringana & Clarke, 2000; Stone, 2013; Langli & Svanström, 

2013; Knechel et al, 2008) inom vårt rörda forskningsområde använder sig av 

enkätundersökningar som undersökningsmetod av deras huvudsakliga syfte vilket har legat 

till grund som motivering till vår val av denna undersökningsmetod. 

En enkätstudie ger oss möjlighet att undersöka en större kvantitet utan en lika stor tidsåtgång 

som vid en kvalitativ studie som riktar in sig på få respondenter men med mer djupgående 

intervjuteknik. Bryman och Bell (2013) presenterar denna metod med enkätundersökningar 

som ett tidseffektivt alternativ som gör det möjligt att analysera data på ett statistiskt sätt där 

en eventuell generalisering kan bli funnen bland slutsatserna av studierna. 

Det finns ett flertal problem som kan uppkomma vid användandet av enkätundersökningar, en 

av de mest väsentliga nackdelarna med enkätundersökning är att det vanligtvis blir ett 

betydligt större bortfall i denna undersökningsform än vid intervjuer, ett stort bortfall är ej 

önskvärt då det ökar risken för fel och skevheter (Bryman & Bell, 2013). Ytterligare en 

nackdel med enkäter är de begränsningar som kan härledas till uteblivna 

kommunikationsmöjligheter, när en intervjuare inte är på plats så kan denne inte hjälpa 

respondenten med att tolka frågor, den kan heller inte ställa uppföljningsfrågor (Bryman & 

Bell, 2013). Det kan även vara så att enkäter inte passar alla respondenter, personer med läs- 

och skrivsvårigheter eller som på grund av annan nationalitet kanske inte klarar av det 

svenska språket i den utsträckning som kanske behövs för att besvara en enkät 

tillfredsställande (Bryman & Bell, 2013). 
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3.3 Studiens genomförande 

3.3.1 Litteraturstudie 

I ett inledande skede läste vi debattartiklar i den svenska tidningen Balans, där fick vi en 

uppfattning om hur diskussioner sett ut inom detta ämnesområde och även inspiration till att 

söka efter vetenskapliga artiklar som behandlat ämnet, både nationellt och internationellt. De 

vetenskapliga artiklar vi studerat har vi påträffat genom sökningar i databaser som Emerald 

och Google schoolar. Genom att använda oss av artiklars referenslistor och söka vidare utifrån 

dessa anser vi oss nu ha fått en tillräcklig bas för vår litteraturstudie. 

3.3.2 Urval 

Då vi inte har möjlighet att genomföra en undersökning av samtliga småföretag i Sverige har 

vi gjort ett urval. Detta är enligt Bryman och Bell (2013) en viktig del i forskningen. Då vi 

gärna vill kunna generalisera vårt resultat till alla småföretag har vi valt en urvalsteknik som 

ger oss ett representativt urval av populationen, det vill säga ett urval som kan utgöra en 

miniatyr av populationen (Bryman & Bell, 2013). Då slopandet av revisionsplikten rör cirka 

250 000 företag är det omöjligt för oss att ha möjligheten att samla in uppgifter från samtliga 

företag vilket leder oss in till att ett urval av populationen måste stå som grund i sökandet 

efter respondenter (Trost, 2012). 

För att få fram ett urval till undersökningen har ett stratifierat slumpmässigt urval använts. Ett 

stratifierat urval används när den hela populationen först delas upp i mindre delar innan det 

slumpmässiga urvalet görs (De Veaux, Velleman & Bock, 2012; Bryman & Bell, 2013) Det 

slumpmässiga urvalet görs i varje enskild gruppering men kan även sedan slås ihop till en hel 

enhet som även ska undersökas.  Ett stratifierat slumpmässigt urval kan hjälpa till att upptäcka 

viktiga skillnader mellan olika grupper. I vårt fall har vi gjort en indelning baserat på de 

utgångspunkter, det vill säga de gränsvärden som avgör om ett företag berörs av den slopade 

revisionsplikten och fritt kan välja om företagaren vill använda sig av externa redovisnings- 

och revisionstjänster eller sköta allt internt själv som företagsledare eller som övrig anställd 

inom företaget. Val av undersökningsobjekt är centralt för att erhålla extern validitet, vilket 

kan jämställas med studiens generaliserbarhet (Wallén, 1996; Bryman & Bell, 2013). 

Vi använde oss av tabellen ”Sample Size Table” (research-advisors.com) för att få fram den 

önskvärda, slumpmässigt framtagna, urvalsstorlek för just vår studie. Vi utgick från en 

population av 250 000 små företag som passar in på vår studie och där vi utgick från en 95% 

http://www.research-advisors.com/
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signifikansnivå. Vårt minimiantal enligt tabellen uppgick då till 384 vilket vi valde att 

avrunda uppåt till 500. 

Utifrån de företag som passade in på vår första gruppering så har vi sedan gått vidare med att 

få fram samtliga berörda företag genom att använda oss av sidan allabolag.se där indelningen 

sedan skett slumpmässigt och där vi sedan har sökt vidare på varje företags 

organisationsnummer på företagsfakta.se för att kunna ta del av kontaktuppgifter till 

företagen. 

3.3.3 Datainsamling och utformning av enkäter 

Efter det gedigna arbetet som beskrivs ovan erhöll vi en lista innehållande 500 företag. Till 

varje företag skickades ett brev med en kort presentation av oss samt vårt syfte med studie, 

samt en länk till det enkätformulär respondenterna ombads besvara.  

För att säkerhetsställa att enkätfrågor blir bra, samt öka sannolikheten för att en kvantitativ 

undersökning i sin helhet ska bli bra kan en pilotstudie vara ett viktigt hjälpmedel (Bryman & 

Bell, 2013). En pilotstudie beskrivs av Bryman och Bell (2013) som en metod där forskaren 

testar sina frågor i förväg på en mindre grupp respondenter med syfte att upptäcka eventuella 

problem med frågorna. Med hänsyn till tidsramarna för vår studie har vi valt att avstå från att 

göra en pilotstudie. Vi har istället hämtat inspiration från tidigare forskning och med stöd av 

erfarna forskare och deras enkäter (Collis et al., 2004 och Svanström, 2008) tror vi oss ha 

utformat enkätfrågor som kan förfylla syftet med vår studie. 

Vi valde att ta hjälp av Google Drive för att utforma våra enkäter då det var det enda 

alternativen vi visste fungerade att göra enkäter i och där man enkelt kunna länka den 

elektroniska enkäten till de mailutskick som gjordes. 

De sju första frågorna i enkäten rörde bakgrundsinformation gällande företag som fungerade 

som underlag för både vidare analys men även i syfte för att eliminera företag som inte 

passade in som respondenter där exempelvis dess storlek var långt över våra gränsvärden som 

visade på att vi fick vissa felkällor redan vid vårt urvalsarbete. Fråga 8-14 rörde 

företagsledaren där mer personliga svar efterfrågades såsom kön, ålder och utbildning. De 

resterande frågorna(15-18) rörde redovisningen, hur den sköttes och nyttan av den. Till sist 

valde vi att ha ett öppet kommentarsfält i slutet där respondenterna kunde ange sin mailadress 

om de ville ta del av studiens resultat och där det även fanns utrymme att lämna en kort 

kommentar. 
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3.4 Analysmetoder 

I vårt resultat och analyskapitel använde vi oss av dataprogramen Excel och SPSS i utförandet 

av tabeller, diagram och analysering. SPSS är enligt Bryman och Bell (2013) det mest 

använda statistiska dataprogramet gällande kvantitativ forskning vilket står som grund för vårt 

val att använda oss av SPSS. Excel användes som ett komplement och fungerade som grund 

för de tabeller och diagram som sammanställde respondenternas svar i kapitel 4.1 Univariat 

analys. 

SPSS användes i kapitel 4.2 Bivariat analys som krävde mer avancerade metoder. Vidare 

under det kapitlet presenterades deskriptiv statistik där antal, miniminvärde, maximivärde, 

medelvärde och standarsavvikelse räknades ut som fungerar som en överblick för läsaren där 

samtliga resultaten sammanställs i en komprimerad tabell (Denscombe,2000). Enligt De 

Veaux (2012) ska medelvärdet alltid presenteras tillsammans med standardavvikelsen vilket 

vi har presenterar. Vidare belyses det faktum att använda medelvärde och standardavvikelse 

inte är önskvärt för faktorer som har outliners. Vi motiverar vårt val av detta mått på grund av 

det faktum att vi har få svarsalternativ till de flesta frågor i vår enkät och de faktorer som kan 

ha en större spridning såsom exempelvis ålder kategoriseras ändå in i lämpliga intervall där 

varje intervallskod är det som tas med i analysen vilket gör att vi eliminerar eventuella 

outliners. 

Vidare i vår bivariata analys använder vi oss av korrelationsanalys genom SPSS vilket 

beskrivs som en effektiv metod som är bra för att ge oss en överskådlig bild av datamaterialet 

i ett tidigt skede av analysen(De Veaux, 2012). Korrelationsanalysen ger oss en bild på om det 

finns någon relation mellan variablerna vilket görs genom den bivariata analysmetoden 

Pearson r (Bryman & Bell, 2013).  

I vår analys följer vi upp korrelationsanalysen med en regressionsanalys där styrkan mellan en 

beroende variabel och flera oberoende variabler beskrivs (Saunders, 2008). I vårt fall kommer 

en multipel regressionsanalys utföras då vi testar fler än två variabler och kravet för att detta 

ska kunna utföras är att urvalet är slumpmässigt framtaget (De Veaux, 2012). 

En variabel som ingår i regressionsanalysen är förklaringsgrad. Den mäter variationen i den 

beroende variabeln beror på förändringen av den oberoende variabeln. Förklaringsvariabeln 

har ett värde mellan 0 och 1 där ett högre tal ger en högre förklaringsgrad (Bryman & Bell, 

2013). Även betavärdet räknas ut vilket förklarar en oberoende enskilda påverkan på den 

beroende variabeln där ett högre värde på beta visar på en större påverkan (Saunders, 2008). 
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3.5 Studiens trovärdighet 

Vid bedömning av företagsekonomisk forskning föreligger somliga kriterier som en studie ska 

uppfylla för att nå hög trovärdighet. Tre av de viktigaste, reliabilitet, replikerbarhet och 

validitet presenteras nedan, följt av en bortfallsanalys. Ett stort bortfall menas påverka en 

studies representativitet och det är därför viktigt att ta hänsyn till eventuellt bortfall (Bryman 

& Bell, 2013) 

3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet bedömer om en studie är tillförlitlig, detta är ett viktigt kriterium för forskare med 

kvantitativ inriktning då de resultat som kommer fram i en studie gärna ska vara bestämda 

mått och inte påverkas nämnvärt av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 

2013).  I vårt fall rör det mätinstrumentet enkätstudier som vi har använt som verktyg. Trost 

(2012) påpekar att det som är den främsta betydelsen här är hur väl frågorna som ställs i 

enkäten överensstämmer med vad vi vill mäta. Efterhand under studien gång har vi funderat 

mycket på hur vi hade kunnat förbättra vår enkätstudie vilket vi vidare kommer analysera i ett 

senare skede av denna uppsats. 

3.5.2 Replikerbarhet 

Det anses att replikerbarhet förhöjer en studies trovärdighet. Replikerbarhet innebär att 

forskaren väl beskriver genomförandet av studien så att andra forskare kan upprepa studien 

och resultaten av forskningen (Bryman & Bell, 2013). Detta kriterium uppfylls vanligen per 

automatik i kvantitativa studier, då dessa forskare precis som vi gjort i vår studie omsorgsfullt 

beskriver proceduren som lett dem från forskningsidé fram till slutresultat (Bryman & Bell, 

2013).  

Vi har i vår studie tydligt presenterat de hypoteser som ska testas och vi har genom att 

motivera vårt sätt att finna respondenter till vår studie gjort det möjligt för nästkommande 

författare att nå ut till samma urvalsgrupp. Vi har även presenterat de frågor som tas upp i vår 

enkät där vi även har bifogat ett brev till respondenterna med en länk till den elektroniska 

enkäten samt bifogat enkäten som en bilaga vilket gör den delen av studien enkel att replikera. 

3.5.3 Validitet 

Kriteriet validitet beskriver hur väl de slutsatser som genererats i en undersökning hänger ihop 

(Bryman & Bell, 2013). De särskiljer vidare intern validitet från extern validitet, där de menar 

att intern validitet ofta är låg medan extern validitet är hög under förutsättning att urvalet är 

slumpmässigt. 
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Allwood och Erikson (2010) belyser det faktum att validiteten ska spegla sig på ett sådant sätt 

att det som framställs ska kunna gälla och vara bärande i dess sammanhang. De belyser vissa 

validitetskriterier där studiens resultat ska vara trovärdigt och att det går att lita på att studien 

har gått rätt till och att det går att bekräfta, d.v.s. att andra kan komma fram till samma 

resultat. Liksom under punkten replikerbarhet anser vi att studien går att göras om med 

samma resultat då vi tydligt har belyst de källor vi har använt oss av vi framställning av både 

det teoretiska och praktiska resultatet och där vi har valt metoder som anses vara av den 

vanligaste sorten. Vi har även belyst de nackdelar och svagheter vi har sett i vår studie som 

tyder på att vi har upptäckt brister utefter lärandets gång vilket kan elimineras om studien 

replikeras av nya författare även om det då kan komma att påverka resultatet av studien. 

3.5.4 Bortfallsanalys 

Av olika anledningar kan ett visst bortfall uppkomma, det kan vara att respondenter inte 

svarar eller inte svarar på alla frågor (Bryman & Bell, 2013). Vid enkätundersökningar är 

bortfall en viktig begränsning då bortfallet kan bli stort (ibid). För att minska risken för 

bortfall och på så sätt öka chansen för hög svarsfrekvens har vi använt oss av ett par åtgärder 

som Bryman och Bell presenterar såsom att presentera ett bra introduktionsbrev. Vi har 

studerat tidigare arbeten som har använt sig av enkätstudier för att se och inspireras av hur de 

har utformat sina introduktionsbrev. Det vi har varit noga med att infoga i vårt 

introduktionsbrev är syftet med studien och hur vi har gått tillväga för att välja ut våra 

respondenter och där vi har upplyst dem om att svaren behandlas konfidentiellt men att de kan 

få ta del av resultat genom att lämna sin mailadress som en kommentar när de besvarar 

enkätfrågorna.  I den mån det har gått har vi även specifikt mailat ut enkätstudien till den som 

är ägare/VD för företaget men många små företag har enbart en allmän mailadress men då vi i 

vårt introduktionsbrev har belyst det faktum att studien vänder sig till företagsledaren/ägaren 

anser vi att vi har gjort en tydlig individinriktning. Vi har även riktat in oss på slutna frågor 

vilket gör det lättare för respondenterna att svara och risken för att de utesluter att svara på 

vissa frågor minskar sett från användandet av öppna frågor(Bryman & Bell, 2013). 

Vi har redan vid första utskicket av vår enkätstudie stött på olika typer av bortfall. Dels har en 

mängd företag en inaktiv mailadress vilket gör att de faller ur vår referensram direkt och de 

har inte kunnat ta del av studiens frågor. Vi har även stött på felsteg från vår sida där vissa 

företag har fallit utanför ramen för den frivilliga revisionsplikten då det har varit en stor 

mängd data att gå igenom där den mänskliga felfaktorn spelade in. Vi har även redan vid 
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första utskicket fått ett flertal svar från företagsledare som har tackat nej till att deltaga i 

studien vilket vidare kommer analyseras vid sammanställningen av enkätstudiens svar. 

3.6 Informationskällor och källkritik 

Vi har till största del använt oss av vetenskapliga artiklar till den teoretiska referensramen i 

vår studie. Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna har publicerats i etablerade 

redovisningstidskrifter, vilket gör att vi anser dessa vara trovärdiga.  

Vi har vidare använt oss av ett antal Internetkällor. Sådana källor anses vanligen ha väldigt 

låg trovärdighet, vi har dock använt oss av många kända webbsidor så som regeringen.se, 

nationalencyklopedin.se, bolagsverket.se och svensktnaringsliv.se etc. Vi anser att dessa 

källor bör ha relativt hög trovärdighet. 
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 4. Resultat 

I det femte kapitlet presenterar vi vår empiriska analys där vi analyserar det framtagna 

datamaterialet och där testningen av våra hypoteser sker. Vi beskriver och kontroller de 

variabler vi har som bas i vår undersökning. Detta sker i två delar genom en univariat och en 

bivariat analys. I detta kapitel presenteras en sammanställning av de data vi har samlat in 

där följande procentsatser är avrundade till närmaste heltal. 

4.1 Univariat analys 

4.1.1 Svarsfördelning 

Undersökningen resulterade i totalt 63 svarande respondenter vilket innebar en svarsfrekvens 

på 14%. Enkäten skickades ut till 500 små aktiebolag men där ett visst bortfall skedde på 

grund av inaktiva mailadresser men även vissa företag som föll utanför våra ramar gällande 

storlek, detta ledde oss ner på 443 respondenter vi väntade in svar ifrån. Som tidigare skrivet 

besvarade 63 respondenter enkäten helt eller delvis medan vi hade 34 respondenter som tog 

kontakt med oss och meddelade att de inte kunde eller ville medverka utifrån olika skäl och 

de resterande 346 respondenterna gav oss inget svar alls. 

 

Svar Antal Procent 

Ja 63 14% 

Nej 34 8% 

Obesvarat 346 78% 

Totalt 443 100% 

Tabell 4.1 Svarsfördelning 

 

4.1.2 Den löpande ekonomin och val av externa tjänster 

Första frågan som rörde den löpande ekonomin gällde vem som sköter den löpande ekonomin 

inom företaget med fyra olika svarsalternativ.
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Figur 4.1 Fördelning över vem som sköter den löpande ekonomin 

 

Följdfrågan för de som hade svarat annan konstellation var att specificera det och där vi fick 

tre svar där den ena hade svarat en bokförare vilket skulle kunna sättas under rubriken externt 

företag och det rör sig om ett lagligt tillvägagångssätt. Vidare svar var hustrun som är 

administratör och kompanjons hustru. 

Vidare frågade vi vilken typ av extern tjänst/tjänster företagen använde sig av och där enbart 

10% av respondenterna inte använde sig av någon tjänst alls medan de övriga alternativen 

syns i cirkeldiagrammet nedan. 
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Vilken typ av extern tjänst/tjänster använder ert företag sig av?

 

Figur 4.2 Val av revisionstjänst 

 

Respondenterna fick sedan specificera de redovisningstjänster som användes och då varje 

respondent på denna fråga kunde använda sig av flera alternativ så kan vi i tabellen nedan 

utläsa att det sammanlagda antalet är högre än antalet respondenter och de tjänsterna som 

användes i störst utsträckning var årsredovisning, bokslut, skattedeklaration och löpande 

bokföring.  
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Vilken typ av redovisningstjänst/tjänster använder ert företag sig av? 

 

Figur 4.3 Svarsfördelning av redovisningstjänster 

 

4.1.3 Företaget 

Vi har i studien valt att inrikta oss på två faktorer rörande företaget som senare ska finnas med 

i vårt analyskapitel och det är vilket branschinriktning företaget tillhör och även vilket år 

aktiebolaget registrerades som då leder in oss på ålderns hos företaget. 

 

4.1.3.1 Branschinriktning 

Sett till frågan rörande branschinriktningen ser vi att en övervägande del av respondenterna är 

aktiva inom företag med tjänsteinriktning. 

 

Branschinriktning Antal Procent 

Tillverkning 2 3% 

Handel 5 8% 
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Tjänste 46 73% 

Annan bransch 10 16% 

Totalt 63 100% 

Tabell 4.2 Branschinriktning 

 

Vi har tio respondenter som har svarat att deras företag går under “annan bransch”, de 

specificeringarna som har angetts i denna fråga är: 

 Golfbana/paintball 

 Utbildning 

 Foto 

 Fortbildning/material i grundskolan 

 Vandrarhem 

 Redovisning 

 Gym 

 Vindkraftkonsult 

 Hotell 

 Motorsportarena 

 

 

Även om vissa av dessa specificeringar hade kunnat kategoriseras under de redan angivna 

svarsalternativen har vi ändå valt att ha kvar dessa svar under kategorin “annan bransch” då vi 

inte vill förvränga respondenternas egna svar genom våra egna slutsatser. 

4.1.3.2 Registreringsåret för aktiebolagen 

Vi har i denna studie valt att ta med aktiebolagets registreringsår som en enkätfråga, detta för 

att kunna använda i vår senare analys där vi vill se om det går att finna ett samband mellan 

företagets ålder och dess val av redovisnings- och revisionstjänster. Respondenterna angav det 

årtal företaget registrerades som aktiebolag och vi kategoriserade in det i intervall i efterhand 

där vi har valt att sammanställa registreringsåret i tre olika intervall. Det första intervallet 

innefattar de äldre företagen som är registrerade innan år 2000 där det äldsta aktiebolaget i vår 

studie blev registrerat år 1934. Det andra intervall (år 2000-2009), är satt till hänsyn att 

företagen har funnits en tid och som även registrerades som aktiebolag innan revisionsplikten 

slopades. Det sista intervallet är för de företag som har registrerats från och med samma år 
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som revisionsplikten slopades vilket gör den gruppen intressant då de redan från start fritt har 

kunnat välja om de vill använda sig av redovisnings- och revisionstjänster eller inte. 

 

Registreringsår AB Antal Procent 

Innan år 2000 20 33% 

År 2000-2009 25 41% 

Efter år 2009 16 26% 

Totalt 61 100% 

Tabell 4.3 Registreringsår för AB 

4.1.4 Företagaren 

Vi har som vi tidigare nämn fokuserat på faktorer hos företaget och företagsledaren som 

senare ska analyseras där vi ska söka samband mellan dessa faktorer och användandet av 

externa redovisnings- och revisionstjänster. De faktorer som tas upp hos företagsledaren är 

dess kön, ålder, etnicitet och utbildning. 

4.1.4.1 Företagsledarens kön 

Vi bad våra respondenter att ange sitt kön då vi i teoriavsnittet har belyst vissa skillnader som 

kan uppstå utifrån vilket kön företagsledaren har som kan påverka valet av externa revisions- 

och redovisningstjänster. 

Könsfördelning Antal Procent 

Man 41 66% 

Kvinna 21 34% 

Totalt 62 100% 

Tabell 4.4 Könsfördelning 
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4.1.4.2 Företagsledarens ålder 

Vi bad även respondenterna att ange sin ålder för att se om detta spelar in i valet av externa 

revisions- och redovisningstjänster. Vi har valt att göra grupperingar av åldern där varje 

intervall är på tio år men där vi ha valt att ha större start- och slutintervall då det inte kändes 

relevant att kategorisera allt för unga eller gamla företagsledare då vi anser att det trappas av i 

både de lägre och de högre åldrarna med få företagsledare. 

Ålder Antal Procent 

<21 år 0 0% 

21-30 år 2 3% 

31-40 år 13 21% 

41-50 år 16 25% 

51-60 år 19 30% 

>60 år 13 21% 

Tabell 4.5 Företagsledarens ålder 

4.1.4.3 Företagsledarens etnicitet 

En utav enkätstudiens frågor var rörande företagsledarens etnicitet som vi vidare ska 

analysera för att se huruvida vissa etniska skillnader kan spela roll vid val av redovisnings och 

revisionstjänster. Tyvärr erhöll vi inte en önskad variation av etnicitet hos våra respondenter 

där enbart en person inte var svenskfödd. 

Är ni svenskfödd? Antal Procent 

Ja  61 98% 

Nej 1 2% 

Totalt 62 100% 

Tabell 4.6 Företagsledarens etnicitet 
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Vi valde att ha en följdfråga för de respondenter som inte var svenskfödda där de skulle ange 

dess ursprungsland. Vi hade enbart en respondent i vår studie som inte var född i Sverige, 

denne var istället född i Norge. 

4.1.4.4 Företagsledarens högsta utbildningsnivå 

Vidare har vi ställt frågor rörande företagsledarens utbildningsnivå som senare ska analyseras 

gentemot dess användning av externa redovisnings och revisionstjänster. 

Högsta utbildning Antal Procent 

Grundskola 2 3% 

Gymnasium 19 30% 

Universitet/högskola 40 64% 

Annan utbildning 2 3% 

Totalt 63 100% 

Tabell 4.7 Företagsledarens högsta utbildningsnivå 

 

Trots att vi enbart hade två respondenter som valde annan utbildning och sedan specificerade 

den så har ytterligare svar inkommit där respondenterna har valt att specificera sin utbildning 

även då de redan svarat tillfredställande på frågan. Vi fick sammanlagt fått in åtta 

specificeringar av dess högsta utbildningsnivå och det blev följande svar: 

 Foto 

 Golfbaneskötsel 

 Utbildar i folkrörelsen och staten 

 Yrkeshögskola 

 Distanskurs på Berghs School of Communication 

 Tandsköterska 

 Riktade kurser inom SRF 

 Kurser och certifieringar inom byggnad, energi, etc. 

4.1.4.5  Inriktning av den högsta utbildningen. 

Vid denna fråga har vi sett en stor spridning där vi har fått kategorisera vissa inriktningar men 

där vi har sett att en ekonomiutbildning som går under kategorin samhällsvetenskap ligger 

som grund hos 16 respondenter vilket blev den största samlade grupperingen. 
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Utbildningsinriktning Antal Procent 

Allmän utbildning 10 16% 

Pedagogisk- och lärarutbildning 4 6% 

Humanoria och konst 2 3% 

Samhällsvetenskap, juridik och handel 16 25% 

Naturvetenskap, matematik och 

datakunskap 6 10% 

Teknik och tillverkning 12 19% 

Skogs- och lantbruk 0 0% 

Hälsa, sjukvård och social omsorg 3 5% 

Tjänste 1 2% 

Okategoriserad utbildning 9 14% 

Totalt 63 100% 

Tabell 4.8 Företagsledarens utbildningsinriktning 

 

4.1.5 Allmänna frågor  

Vi valde att inkludera vissa allmänna frågor i vår enkätstudie där vi kunde få en mer 

omfattande helhetsbild även om ingen vidare analys kommer att göras på dessa frågors svar. 

4.1.5.1 Aktieägarna 

Vi valde även att i denna studie se på antalet aktieägare och om dessa var verksamma inom 

företaget.  

Antal aktieägare Antal Procent 

1 41 65% 

2 15 25% 

3 3 5% 

4 2 3% 

5 0 0% 

6 1 1% 

7 0 0% 

8 0 0% 

9 1 1% 

Totalt 63 100% 

Tabell 4.9 Antal aktieägare 
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Hela 95% av de tillfrågade företagen hade mellan 1-3 aktieägare vilket vi tror kan kopplas till 

det faktum att det är det vanligaste antalet anställda inom de mindre företagen som har 

deltagit i vår studie har haft och det är där även tre anställda är den maximala gränsen av det 

lagstadgade värdena som gäller för att uppfylla kraven för frivillig revision (bolagsverket.se). 

 

4.1.5.2 Befattningen av respondenten 

Vid denna fråga där respondenterna tillbads att specificera sin befattning inom företaget fick 

vi ta del av flertalet olika svar. Vissa angav vad de sysslade med inom företaget, exempelvis 

byggkonsult eller fotograf. Vi fick även ta del av svarsalternativ såsom VD som skulle kunna 

placeras in under kategorin företagsledare och vi hade även ett flertal respondenter som sa sig 

arbeta med ekonomi och administration som även det skulle fungera under redan befintligt 

svarsalternativ. Vi ser dock att en övervägande del på 67% svarade att dess befattning var just 

företagsledare och vi tror att större delen av de 17 respondenter som svarade annan befattning  

kan placeras inom en styrande post då vårt medföljande brev till studien hänvisade till att 

enkätstudien var riktat till företagsledaren/ägaren. Vi fick även tre respondenter som var 

anställd med en post som ekonomichef eller ekonomiansvarig. 

 

 

Figur 4.4 Befattning hos respondenten 

 

4.1.5.3 Företagsledarens innehav av aktier i företaget 

Som en bakgrundsfråga valde vi även att ta med en fråga rörande om respondenterna själv 

som företagsledare hade ett innehav av aktier i företag och här vi fick vi en tydlig 
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svarsfördelning där 98% ägde aktier i företaget. 

 

4.1.6 Nyttan av revision  

Som slutfråga på vår enkätstudie valde vi att ha med ett antal delfrågor som rörde nyttan av 

revision för företagen där de fick ange en siffra mellan 1-7 där på en Likertskala där 1 var 

“instämmer inte alls” och 7 var “instämmer helt”. 

 

           

Medelvär

de 

 

Medi

an 

Standardavvike

lse 

a) En trygghet för företagets långivare, vilket kan underlätta företagets 

möjligheter att erhålla krediter 

  
3,7733 

 

4 

 

2,41529 
b) Ekonomiska problem i företaget kan uppdagas och 

åtgärdas tidigare 

    
4,3279 

 

5 

 

2,2115 
c) Hjälp för intern styrning och 

kontroll 

       
3,65 

 

4 

 

2,12989 
d) Företagets kunder och leverantörer kan göra 

”säkrare” affärer 

     
3,2295 

 

3 

 

2,22406 
e) Ägarna får en kontroll av 

styrelse och VD 

       
3,1525 

 

2 

 

2,42696 
f) Underlättar 

skattemyndighetens kontroll 

       
5,459 

 

6 

 

1,93713 
g) Sundare konkurrens och minskad ekonomisk 

brottslighet 

     
4,3333 

 

5 

 

2,70384 
h) Trygghet för styrelse och VD (befriar 

från ansvar) 

      
4,2203 

 

5 

 

2,42876 
i)Revisionen gör ingen 

nytta 

        
3,1034 

 

3 

 

2,18198 
Tabell 4. 10 Nyttan av revision 

 

Vi har valt att sammanfatta respondenternas svar i en tabell där vi har räknat ut medelvärdet, 

medianen och standardavvikelsen för samtliga nio frågor för att kunna presentera en översikt 

över hur respondenterna ser på nyttan av revision. Utifrån tabellen ovan kan vi utläsa att flera 

av dessa frågor hamnar på ett medelvärde runt 4 vilket ligger inom den ”neutrala” zonen på 

vår Likertskala men där fråga f) som rör skattemyndighetens kontroll är den fråga som har 

gett oss ett svar som i medelvärde drar sig mor svarsalternativet ”instämmer helt” och med en 

median på 6, vi ser även att denna fråga har gett den lägsta standaravvikelsen. 

Standarsavvikelsen är ett mått som talar om den genomsnittliga variationen kring medelvärdet 

där ett så lågt värde som möjligt är att föredra (Bryman & Bell, 2013). 

 

4.2 Bivariat analys 

I den bivariata analysen sätt flera variabler mot varandra, vi har i vår studie använt oss av 

korrelation och regressionsanalys. 
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Nedan presenteras en tabell med deskriptiv statistik över samtliga sju oberoende variabler. 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Registreringsåret för 

aktiebolaget 

61 1934,00 2013,00 2000,7213 12,67955 

Inriktning av företaget 63 1,00 4,00 1,6190 1,12778 

Företagsledarens kön 62 1,00 2,00 1,3387 ,47713 

Företagsledarens ålder 63 22,00 74,00 49,9841 11,66120 

Företagsledarens etnicitet 63 1,00 2,00 1,0159 ,12599 

Företagsledarens högsta 

utbildningsnivå 

62 1,00 4,00 2,6613 ,59900 

Företagsledarens högsta 

utbildningsinriktning 

53 2,00 10,00 5,7170 2,45245 

Valid N (listwise) 50     

Tabell 4.11 Deskriptiv statistik 

Denna tabell visar deskriptiv statistik över de variabler vi har valt att granska i vår studie. 

Dock är vissa av dessa något missledande och svåra att tolka utan vidare information då det 

enbart är två faktorer som är kvot/intervallvariabler som ger en lättöversiktlig bild och det är 

registreringsåret för aktiebolag och företagsledarens ålder. Vi har en diktom variabel i faktorn 

som rör företagsledarens kön där vi har kodat in svaren så att siffran 1 står för man och siffran 

2 står för kvinna där vi utifrån ovanstående tabell kan utläsa att medelvärdet ligger mer åt 

svarsalternativet man som tyder på att våra respondenter i större utsträckning är män. 

Liknande resultat ges även de resterande faktorerna som består av nominalvariabler där ingen 

rangordning kan ske mellan svarsalternativen utan där varje svarsalternativ har blivit inkodad 

i vårt arbetsblad. 

4.2.1 Korrelation 

Den första analysmetoden som används i vår studie är korrelation. För att se korrelationen 

mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln i vår studie som använder vi oss 

av Pearsons r. Den bivariata anlysmetoden Pearson r visar en koefficient mellan 0 och 1 där 

sambandet är som starkas vid 1 och svagast eller obefintligt vid 0 och värdet kan antingen 

vara positivt eller negativt och visar riktningen på sambandet (Bryman & Bell, 2013). 
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Tabell 4.12 Pearson’s korrelation för beroende samt oberoende variabler  

I vår korrelationsanalys kan vi avläsa att samtliga faktorer och dess samband till valet av 

externa redovisnings- och revisionstjänster är svagt. Inriktningen av företaget ger ett svagt 

negativt samband medan företagets ålder påvisade ett svagt positivt samband. 

De faktorer som rör företagsledaren påvisar även dem att det enbart går att finna ett svagt 

samband där faktorerna etnicitet och kön påvisar ett svagt negativt samband och faktorerna 

rörande ålder och utbildning påvisar ett svagt positivt samband som då skulle tyda på att 

användandet av externa redovisnings- och revisionstjänster ökade vid en ökad ålder och 

utbildningsnivå. 

 

I detta skede där vi har sett en väldigt svag korrelation som närmar sig noll mellan våra 

variabler tyder det på att variablernas variation är beroende av påverkan från ytterligare 

variabler som inte ingår i vår analys. 

Vi kan vidare i denna tabell avläsa den statistiska signifikansnivån som går att finna under 

rubriken Sig. (2-tailed). 
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Det starkaste sambandet uppmättes vid faktorn som rörde företagets inriktning som var -0,208 

som vi kan analysera vidare till ett enklare statistiskt mått som exempel som kallas 

determinationskoefficienten (Bryman & Bell, 2013). Detta mått anger hur stor andel av 

variationen i en variabel som är beroende av variationen i den andra variabeln. Detta räknad 

ut genom att kvadrera Pearsons r och sedan multiplicera med hundra vilket i detta fall skulle 

ge oss ett tal på ca 4,33 vilket betyder att det enbart är ca 4,5% av variationen som är 

beroende av inriktningen hos företaget. Det ger oss ett lägre tal än 4,5% på samtliga faktorer 

om vi skulle analysera genom denna metoden. 

4.2.2 Regressionsanalys 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,390
a
 ,152 ,011 ,92104 

a. Predictors: (Constant), Företagsledarens högsta 

utbildningsinriktning, Företagsledarens kön, Företagsledarens högsta 

utbildningsnivå, Registreringsåret för aktiebolaget, Inriktning av 

företaget, Företagsledarens ålder, Företagsledarens etnicitet 

b. Dependent Variable: Val av redovisnings- och revisionstjänst 

 

Tabell 4.13 Multipel regressionsanalys  

I vår regressionsanalys har vi valt att sätta samtliga oberoende variabler i en och samma 

modell för att de skulle testas i sin helhet i förhållande till beroendevariabeln.  Det mest 

intressanta måttet är R square och i tabellen ovan kan vi av R square värdet utläsa att samtliga 

variabler står för 15,2% av förklarandegraden (Bryman & Bell, 2013). Detta i sin tur betyder 

att 15,2% av variationen i den beroende variabeln förklaras av den oberoende variabeln där 

15,2 % av förändringar i val av redovisnings- och revisionstjänst som förklaras av 

respondentens uppfattning av samtliga oberoende variabler (Bryman & Bell, 2013). 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,390 7 ,913 1,076 ,395
a
 

Residual 35,630 42 ,848   

Total 42,020 49    

a. Predictors: (Constant), Företagsledarens högsta utbildningsinriktning, Företagsledarens kön, 

Företagsledarens högsta utbildningsnivå, Registreringsåret för aktiebolaget, Inriktning av 

företaget, Företagsledarens ålder, Företagsledarens etnicitet 

b. Dependent Variable: Val av redovisnings- och revisionstjänst 

Tabell 4.14 Signifikans hos modellen i sin helhet  

 

ANOVA tabeller var tidigare gjorda för att organisera upp uträkningar men numera används 

det mest för att utläsa F-värdet och dess relation till P-värdet, i vårt fall signifikansen (De 

Veaux, 2012). Detta leder till av vi i detta fall är intresserad av de två kolumnerna längst åt 

höger. Vi använder dock även kolumnen df för att räkna ut gränsvärdet för F-värdet.  F-värdet 

går ut på en jämförelse av variationen inom grupperna med variationen mellan grupperna. Ju 

större variationen mellan grupperna är, och ju mindre variationen inom grupperna är, desto 

större blir F. SPSS jämför sedan detta värde med det kritiska värdet och får på så sätt ut 

signifikansen för studien. Vår studies F-värde är uppmätt till 1,076 och signifikansen är på 

0,395. Gällande signifikansen så ska värdet understiga 0,050 för att resultatet ska vara 

signifikant på en 95%-nivå.  

Gränsvärdet för F-värdet är i vårt fall 1,92 vilket är utläst ur ”The F-Table” (De Veaux, 2012) 

vilket vårt eget värde understiger. 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,767 1,373  2,016 ,050 

Registreringsåret för 

aktiebolaget 

,187 ,187 ,152 ,997 ,325 

Inriktning av företaget -,102 ,135 -,114 -,756 ,454 

Företagsledarens kön ,017 ,308 ,009 ,055 ,957 

Företagsledarens ålder ,030 ,129 ,037 ,235 ,816 

Företagsledarens etnicitet -1,808 1,050 -,276 -1,721 ,093 
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Företagsledarens högsta 

utbildningsnivå 

,389 ,265 ,225 1,469 ,149 

Företagsledarens högsta 

utbildningsinriktning 

-,083 ,057 -,218 -1,437 ,158 

a. Dependent Variable: Val av redovisnings- och revisionstjänst 

Tabell 4.15 Betavärde hos variablerna  

 

I denna tabell är vi intresserade av betavärdet som presenteras under B i tabellen men även 

signifikansen som står under Sig. B-koefficienten visar vilken effekt ett steg uppåt på den 

oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. I vår studie har vi fått fram både 

positiva och negativa samband där det högst uppmätta negativa sambandet finns hos den 

oberoende variabeln som rör företagsledarens etnicitet. Det högsta uppmätta positiva 

sambandet finner vi under den oberoende variabeln som rör företagsledarens högsta 

utbildningsnivå. Vidare måste vi veta om koefficienten är signifikant där vi vill kunna vara 

säkra på att koefficienten inte är 0 vilket då skulle leda till att ingen påverkan sker. 

Standardgränsvärdet för signifikansen är 0,050 och ett värde som understiger detta är att 

önska för att få en trovärdighet och sannolikhet i studien. Överstiger våra uppmätta värden 

gränsvärden minskar sannolikheten och våra resultat får tas med en nypa salt men vi kan 

fortfarande använda oss av signifikansvärdet för att tolka hur stor sannolikhet det är att det 

finns en effekt av den oberoende variabeln på den beroende variabeln. Tyvärr är 

signifikansvärdena för vår studie långt över det önskvärda där den oberoende variabeln som 

rör företagsledarens etnicitet är den med högsta sannolikheten med ett värde på 0,093. 

 

4.3 Resultat av hypotesprövning 

4.3.1 Företaget 

H1: Det finns ett samband mellan branschinriktning hos företagen och dess användning av 

externa redovisnings- och revisionstjänster. 

Faktorn branschinriktning gav oss ett svagt negativt samband med ett uppmätt betavärde på -

0,114 och med en signifikansvärde på 0,454. Detta visar på att detta uppmätta resultat inte är 

signifikant på 95% nivå. 

Detta leder till att hypotes 1 förkastas. 

H2: Det finns ett samband mellan åldern hos företagen och dess användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster.  
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I vår studie uppmättes det ett betavärde på 0,152 som påvisar ett svagt positivt samband 

mellan företagets ålder och dess användning av redovisnings- och revisionstjänster men vårt 

resultat är inte signifikant på 95% nivå då det värdet uppmättes till 0,325 och således 

överstiger 0,05. 

Detta leder till att hypotes 2 förkastas. 

4.3.2 Företagsledaren 

H3: Det finns ett samband mellan könet hos företagsledaren och dess användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster. 

Faktorn som rör företagsledarens ålder var den som visade upp det lägst uppmätta sambandet 

och det största värdet gällandet signifikans. det gav ett betavärde på 0,009 och ett 

signifikansvärde på 0,957. Enligt vår studie skulle det då visa på att det inte finns något 

samband alls mellan kön hos företagsledaren och dess användning av redovisnings- och 

revisionstjänster men att hypotesen helt klart ska förkastas då den inte är trovärdigt på grund 

av det höga signifikansvärdet. 

Detta leder till att hypotes 3 förkastas. 

H4: Det finns ett samband mellan etnicitet hos företagsledaren och dess användning av 

externa redovisnings- och revisionstjänster. 

Företagsledarens etnicitet var den faktorn som uppmättes det största betavärdet men det gav 

ett negativt samband på 0,227 och det var den faktorn som även uppmätte det lägsta 

signifikansvärdet på 0,093 som dock inte är signifikans för 95% nivå då det inte understiger 

0,05 men det tyder på att en svag antydan till acceptans. Dock bör vi här väga in det faktum 

att det var denna variabel som uppmätte den lägsta spridningen av svar då enbart en 

respondent hade utländsk etnicitet. 

Detta leder till att hypotes 4 har en svag antydan till acceptans. 

H5: Det finns ett samband mellan utbildningen hos företagsledaren och dess användning av 

externa redovisnings- och revisionstjänster. 

Faktorn utbildningsnivå hos företagsledaren uppvisade ett svagt positivt samband med ett 

uppmätt betavärde på 0,225 och där signifikansnivån uppmättes till 0,149. Signifikansvärdet 

visar dock på att det inte är signifikans för 95% nivå även om det är ett utav de lägre uppmäta 
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värdena i vår studie. Detta pekar dock på ett visst samband mellan den högsta 

utbildningsnivån hos företagsledaren och dess användning av redovisnings- och 

revisionstjänster. 

Detta leder till att hypotes 5 förkastas. 

H6: Det finns ett samband mellan inriktningen av utbildningen hos en företagsledare och dess 

användning av externa redovisnings- och revisionstjänster. 

Vidare analyserades även företagsledarnas inriktning av dess högsta utbildning. Detta gav oss 

ett svagt negativt samband med ett uppmätt betavärde på -0,218 och ett signifikansvärde som 

uppmättes till 0,158. Liksom högsta utbildningen visade även utbildningsinriktningen ett 

relativt lågt signifikansvärde utifrån de siffror som har uppmätts i vår studie, dock är värdet på 

0,158 inte signifikant på 95% nivå. 

Detta leder till att hypotes 6 förkastas. 

H7: Det finns ett samband mellan åldern hos företagsledaren och dess användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster.  

När vi ställde företagsledarens ålder i samband med dess användande av redovisning- och 

revisionstjänster uppmättes ett betavärde på 0,037 vilket tyder på ett svagt positivt samband 

men där signifikansnivån liksom tidigare faktorer är för hög för att ge ett trovärdigt resultat då 

signifikansvärdet uppmättes till 0,816. 

Detta leder till att hypotes 7 förkastas. 

4.4 Sammanfattning av hypotesprövning och dess resultat 

H

1 
Det finns ett samband mellan branschinriktning hos företagen och dennes användning av 

externa redovisnings- och revisionstjänster 

 

Förka

stas 

  H

2 
Det finns ett samband mellan åldern hos företagen och dennes användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster 

  

Förka

stas 

  H

3 
Det finns ett samband mellan könet hos företagsledaren och dennes användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster. 

 

Förka

stas 

  H

4 
Det finns ett samband mellan åldern hos företagsledaren och dennes användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänster.  

 

Förka

stas 

  H

5 
Det finns ett samband mellan etnicitet hos företagsledaren och dennes användning av externa 

redovisnings- och revisionstjänste 

 

Svag antydan till 

acceptans 

H

6 
Det finns ett samband mellan utbildningen hos företagsledaren och dennes användning av 

externa redovisnings- och revisionstjänster 

 

Förka

stas 

  H

7 
Det finns ett samband mellan inriktningen av utbildningen hos en företagsledare och dennes användning 

av externa redovisnings- och revisionstjänster. 

Förka

stas 

  Tabell 4.16 Resultat av hypotesprövning 
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5. Slutsats 

I det sjätte kapitlet presenteras vi slutsatsen av denna studie. Vi diskuterar studiens resultat 

där vi även tar med de konsekvenser som kan ha uppstått. Vi leder även vidare in på hur en 

utveckling av studien kan gå tillväga och utifrån våra kritiska reflektioner. 

5.1 Diskussion om resultat och slutsats 

Vissa tidigare studier (Tabone & Baldacchino, 2003; Svanström, 2008) har visat på ett 

annorlunda resultat gentemot vår studie, bortser vi från den låga svarsfrekvensen i vår studie 

så tror vi att en viss skillnad kan påverkas av att dessa studier är gjorda innan revisionsplikten 

slopades. Vi tror att det utvecklade utbudet av alternativ som finns i dag, då det är upp till 

företagen själva att utvärdera sin situation och där fördelar måste vägas mot nackdelar, kan ha 

påverkat det annorlunda resultatet. 

 

Vi tror även att skillnaden i vårt resultat och det som tidigare har uppmätts kan skilja sig 

beroende på vilket land det rör sig om. Det kan säkerligen ligga en grund i hur länderna ser 

olika på exempelvis utbildning, egenföretagare, lagstiftning etcetera som i sin tur gör att våra 

undersökande faktorer kan ha olika utgång beroende på den geografiska placeringen. 

 

Tidigare studier (Svanstöm, 2008; Collins et al., 2012) har pekat på att ju större företaget är 

desto större samband går att finna till dess användande av redovisnings- och revisionstjänster 

men i dessa tidigare studier har gränsvärdena för den frivilliga revisionen varit högre så därför 

valde vi att i denna aspekt enbart kontrollera företagets storlek och omsättning utan att 

kategorisera in det och låta det ingå i vår analys då tidigare resultat har visat sig gå åt samma 

håll i samtliga studier. 

 

Vår hypotes gällande företagets branschinriktning förkastades då enbart ett svagt samband 

med låg signifikansnivå uppmättes vilket i vårt fall leder till att just denna faktor inte spelar in 

i valet av företagens val av redovisnings- och revisionstjänster. 

 

Tidigare studier som har berört detta område har kopplat ihop osäkerheten inom företaget 

gällande dess branschtillhörighet där det finns fall där dessa mindre företag vill apa efter de 

större och mer framgångsrika företagen (DiMaggio & Powell, 1983). Det som även talar för 

att branschtillhörigheten spelar roll är det faktum att olika företag som inriktar sig på skilda 

områden med största sannolikhet har stora variationer i de arbetsuppgifter som ingår vilket i 
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sin tur kan påverka hur inställningen till redovisnings- och revisionstjänster ser ut. En studie 

av Tanewski och Carey (2007) påvisade att dessa behovsskillnader spelade in i valet av 

redovisnings- och revisionstjänster. 

 

Att vår studie inte uppvisade något samband mellan branschtillhörighet och användandet av 

redovisnings- och revisionstjänster kan vara en tillfällighet där vårt slumpmässiga urval helt 

enkelt inte påvisade ett samband även om vi anser att det var vår låga svarsfrekvens som gav 

ett genomgående svagt resultat i hela vår studie. 

 

Vår hypotes rörande ett samband mellan företagets ålder och användandet av redovisnings- 

och revisionstjänster förkastades även den då inget samband gick att finna trots att vi hade en 

tydlig spridning gällande företagens registreringsår med både väl etablerade företag och 

företag som endast har varit verksamma i några få år. 

 

Vi hade hoppats på ett tydligare resultat i denna studie då vår uppdelning skedde på ett sådant 

sätt att det tog hänsyn till när revisionsplikten slopades vilket har belysts i tidigare studier där 

just det faktum att äldre företag gärna står med en väl fastetsad grund gällande dess 

användning av redovisnings- och revisionstjänster och därför har haft en högre 

bakomliggande kunskapsbas som kan spela in i valet efter det att revisionsplikten slopades 

(Meyer & Rowan, 1977). 

 

Tanewski & Carey (2007) gav även exempel på det faktum att samband mellan nystartade 

företag och användandet av redovisnings- och revisionstjänster kan stödjas i det faktum att 

den osäkerhetsgrad som finns vid nystartandet av företag då kan leda till att denna typ av 

arbete överlåts till människor som arbetar med redovisning så att årsredovisningen utförs på 

ett korrekt sätt. 

 

Vidare har det även undersökts huruvida det finns faktorer hos företagsledare i mindre företag 

som påverkar användandet av redovisnings- och revisionstjänster. Liksom de faktorer som 

rörde företaget så har vår studie gett ett otillfredsställande resultat. 

 

Den första faktorn som i vår studie rörde företagsledaren var dess kön men den hypotesen 

förkastades och inget signifikant samband kunde påvisas mellan könet och användandet av 

redovisnings- och revisionstjänster. Det som har förts på tal gällande män och kvinnors 
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beslutsfattande är det faktum att kvinnor ofta ses som mer riskaverta än männen vilken inte 

kunde påvisas i en studie av Daruvala (2007), där inget signifikant samband fanns mellan 

könet och användandet av redovisnings- och revisionstjänster. 

 

Vår hypotes gällande om det fanns något samband mellan företagsledarens ålder och 

användandet av redovisnings- och revisionstjänster påvisade inget signifikant samband och 

förkastades. Det som kan ha påverkat vårt resultat i detta fall var att vi hade ett relativt stort 

antal indelningar av åldern med ett tioårsintervall vilket kanske inte var helt relevant utan där 

man istället hade kunnat ha haft annorlunda intervallsindelning som kunde ha gett ett något 

tydligare resultat. 

 

Meyer & Rowan (1977) belyser det faktum att inställning hos människor påverkas av dess 

ålder där äldre gärna förlitar sig på det gamla och beprövade metoder medan de yngre kan ha 

en mer öppen syn på förändringar där de vågar ändra sina tidigare vanor och beslut. Kirby & 

King (1997) påpekar även hur osäkerhetsgraden hos företagsledaren kan kopplas till åldern 

och således spela in i valet av att använda sig av redovisnings- och revisionstjänster eller inte. 

Då vi inte kunde se ett samband i vår studie mellan användandet av redovisning- och 

revisionstjänster och ålder så ges det inte stöd av det i de studier som togs upp ovan. Det vi 

vidare kan analysera här är huruvida det kan påverkas att dessa studier gjordes i ett annat land 

än Sverige där synen på ålder möjligtvis kan skilja sig från Sverige.  

 

Faktorn etnicitet undersöktes även och hypotesen rörande företagsledarens etnicitet och 

användandet av redovisnings- och revisionstjänster gav oss en svag antydan av acceptans och 

påvisade ett svagt negativt samband. Dock hade vi enbart en respondent som hade utländsk 

etnicitet vilket gjorde att just denna punkt inte gav en minimal svarsvariation. Dessutom var 

vår enda utlandsfödda respondent född i ett annat Nordiskt land, Norge, vilket inte är ett land 

med några väsentliga skillnader från Sverige. Då Sverige och Norge har stora likheter sig 

emellan tror vi inte att en med norsk nationalitet stöter på likvärdiga svårigheter som 

exempelvis en Sydeuropé när denne ska etablera sig i Sverige. Det har nämligen tidigare 

påvisats att människor med utländsk etnicitet kopplas ihop med negativa ord och att dess 

eventuella språk- och samhällssvårigheter där de svenska lagarna kan skilja sig åt mot deras 

tidigare erfarenheter från sitt hemland vilket kan försvåra arbetet med företagsredovisningen. 

Detta trots att många har en hög utbildning i sitt tidigare hemland (SOU 2006:59). 
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Vidare hade vi uppsatta hypoteser rörande företagsledarens utbildningsnivå och 

utbildningsinriktning samt dess användande av redovisnings- och revisionstjänster. Båda 

dessa hypoteser förkastades i vår studie då inget signifikant samband kunde påvisas. Liksom 

åldersintervallet under hypotesen företagsledarens ålder så innehöll även indelningen av 

företagsledarens högsta utbildningsnivå många kategorier som kan ha försvagat vårt resultat 

då fler alternativ ska tas med i beräkningarna. 

 

Flertalet tidigare studier har påvisat ett negativt samband mellan utbildning och användandet 

av redovisnings- och revisionstjänster där de med högre utbildning oftare avstår från att ta 

hjälp av externa tjänster (Svanström, 2008; Bennet & Robson, 1999). Svanström (2008) har 

även undersökt hur inriktningen av den högsta utbildningen påverkar valet av redovisnings- 

och revisionstjänster där han funnit att de med en utbildning inom ekonomi mer sällan tar 

hjälp av externa tjänster. 

5.2 Studien empiriska nytta 

Sedan revisionsplikten slopades år 2010 har villkoren för aktiebolagen förändrats vilket även 

har påverkat antalet studier inom detta område som har gett oss ett smalare referensområde 

gällande just det svenska forskningsområdet. Dock har flertalet länder tidigare gjort studier på 

liknande område men där gränsvärdena för frivillig revision skiljer sig från Sverige och även 

vilket år införandet av frivillig revisionsplikt infördes i de olika länderna. 

 

Vi fann då detta område intressant och där faktorspåverkan hos företagsledare och företaget 

blev vårt huvudsakliga syfte. I vårt teoriavsnitt har vi därför utgått från liknande fall för att få 

en tydlig bakgrund till problemen inom detta område men även dess fördelar och där vi har 

kunnat utläsa både tydliga men även mindre tydliga kopplingar mellan vissa faktorer rörande 

företag och företagsledare som har hjälpt oss genom studiens gång. 

 

Vi kan dock inte påstå att vår studie har gett en akademisk nytta på grund av det bristfälliga 

resultatet men vi anser oss ha öppnat upp för ett vidare intresse för dessa frågor och vi går i 

kommande avsnitt igenom kritik och förslag till vidare forskning som kan leda till en större 

och tydligare akademisk nytta. 

 



61 
 

5.3 Kritik till studien 

Vår studie kan kritiseras på vissa plan. En av svagheterna var att enkäten inte fick det önskade 

utseendet när det skulle föras in i en elektronisk enkätstudie via Google drive där vi i vissa 

frågor fick bifoga onödigt mycket information som vi tror ledde till en viss svårighet att tolka 

vissa frågor för våra respondenter. Något vi uppskattade var det faktum att vissa respondenter 

tog sig tid att framföra sina synpunkter på utformandet av vissa delar av enkäten som bidrog 

till att vi fick ytterligare lärdom om våra egna brister. Något som kom upp från våra 

respondenter gällanden kritik till vår enkät var den sista delen där vi använde oss av en 

likertskala vid svarsalternativen där viss förvirring kunde uppstå gällande hur de skulle svara. 

 

Det vi har dragit lärdom av detta är att om vi i detta skede skulle påbörja en studie så skulle en 

pilotstudie vara en fördel att avvara tid och resurser åt där vi på ett kvalitativt sätt hade kunnat 

utvärdera enkätstudien innan den länkades vidare till våra respondenter (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Vi har kunnat identifiera en ytterligare faktor som vi tror påverkade vår studies resultat och 

som vi med lätta medel tror att vi istället hade kunnat vända till ett positivt bidrag till studien.  

Vi har under studiens gång haft funderingar kring ett eventuellt bortfall baserat på att 

individer som använder sig av revisions- och redovisningstjänster kan känna sig än mer 

omotiverade till att besvara en enkätundersökning då denna kan påminna om det 

administrativa arbete de valt att lägga externt. Bryman och Bell (2013) menar att en nackdel 

med enkäter är att den formen av undersökning inte passar alla respondenter. Vi erhöll även 

ett par svar via mail från respondenter som valde att inte delta eftersom den ena inte skötte 

redovisningen själv och en annan hade använt sig av revisor sedan företagets uppstart. Även 

då dessa svar är långt ifrån tillräckligt för att fungera som bevis för våra misstankar anser vi 

det ändå vara en intressant vinkling av bortfallet. Vi uppskattar självklart att dessa företag tog 

sig tid att svara oss, men här hade det varit bra om vi varit framfusiga och förberedda med 

kvalitativt inriktade intervjuer. 

 

I det tidigare metodkapitlet tog vi upp hur pass relevanta våra frågor i enkäten var och hur de 

sedan kopplades ihop i analyskapitlet. Vi kan efterhand nu analysera utgången och har 

kommit fram till att delar av studien hade kunnat omarbetas och där vissa frågor i enkäten 

hade kunnat uteslutas eller alternativt tilläggas i analysdelen men hade då krävt ett tydligare 

upplägg även i teorikapitlet med en tydligare grund till den tidigare forskningen på området. I 
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vår studie rör det bland annat de extra frågor vi avslutade enkätstudien med som rörde nyttan 

av revision med ett ställningstagande genom en sjugradig Likertskala. Även vissa 

bakgrundsfrågor såsom antal aktieägare och om ägarens egna innehav av aktier hade kunnat 

uteslutats då de svaren endast sammanställdes utan vidare analysering. 

 

Vi fick även viss kritik av våra opponenter av hur ordningen av frågorna lades fram vilket vi 

har analyserat vidare och kommit fram till att en viss omstrukturering hade varit att föredra 

där de frågorna som rörde våra undersökningsfaktorer borde ha kommit direkt efter våra 

kontrollerande variabler. Dessa missar som är gjorda av oss skulle vi kunnat undvika genom 

en pilotstudie som vi dock valde bort på grund av tidsbrist samt att vi trodde oss kunna samla 

tillräckligt av erfarenhet genom att studera enkäter från liknande studier. Ytterligare en 

svaghet var att vi saknade tillfredsställande kunskaper för att hantera de tillgängliga verktygen 

i Google drive där vi framställt vår elektroniska enkätstudie, detta resulterade i att enkäten 

inte fick önskat utseende och att vi fick bifoga onödigt mycket information i vissa frågor 

vilket i sin tur kan påverka att respondenterna får svårigheter med att tolka frågorna korrekt 

(Bryman & Bell, 2013). 

5.4 Förslag till vidare forskning 

Vi har funnit flera svagheter i vår studie och ett flertal områden vi saknar information om som 

vi gärna ser som ett förslag till vidare forskning inom detta område. En utav de hypoteser vi 

ställde upp som vi kände ett stort intresse för men som det saknades en hel del tidigare 

forskning inom är utbildningsfaktorerna. I vår studie gav dessa frågor inom 

utbildningsområdet väldigt spridda svar som inte gav något större bidrag till studien då inget 

samband mellan utbildning och val av redovisnings- och revisionstjänster kunde påvisas. Ett 

förslag till vidare forskning inom det området skulle kunna var att ha fler och mer omfattande 

frågor rörande utbildning i en enkät om den typen av metod används, dock kan även det leda 

till att färre väljer att svara på enkäten om det kräver mer omfattande svar(Bryman & Bell, 

2013). Trots att vi valde att hålla frågorna korta så fick vi en låg procentuell svarsfrekvens där 

vi uppmanar till att försöka finna metoder som ger en högre svarsfrekvens om resurserna finns 

för det. 

 

Vi skulle även finna det intressant med en liknande studie som vår men genom en kvalitativ 

studie där personliga intervjuer kunde genomföras för att få en bredd och djup i svaren och 

där man enklare kan vinkla frågorna till vad man vill ha svar på. 
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Även att göra kompletterande kvalitativa intervjuer med revisorer och skatteverket hade 

kunnat ge en intressant synvinkel på hur de ser på avskaffandet av revisionsplikten och hur de 

tror eller anser att företagsledarens utbildningsnivå påverkar besluten i frågan om 

användandet av redovisnings- och revisionstjänster. 

 

Ett ytterligare förslag till studie hade varit att utveckla vilka faktorer som påverkar valet av 

redovisnings- och revisionstjänster med ett ytterligare fokus på den geografiska placeringen 

för att se om det finns något samband mellan de typiska universitetsstäderna och 

utbildningsnivån hos företagsledaren.  

 

Vi har dock funnit denna studie intressant men dessa funderingar har uppkommit under 

studiens gång när vi har tagit till oss ny kunskap och utifrån de resultaten vi har erhållit. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Brev 

Hej,  

Vi är två studenter som läser sista året på ekonomprogrammet vid Högskolan i Gävle. Under 

sista terminen ska vi genomföra ett examensarbete som för vår del innebär en kandidatuppsats 

inom redovisnings- och revisionsområdet. 

Syftet med kandidatuppsatsen är att kartlägga vilka faktorer rörande företag och 

företagsledare som påverkar småföretags beslut om externa redovisnings- och 

revisionstjänster. Vi anser att detta är av intresse då småföretag är befriade från 

revisionsplikten sedan November 2010.  

För att kunna studera detta har vi valt att genomföra en enkätundersökning. Ert företag 

(aktiebolag) har slumpmässigt valts ut och vi skulle vara mycket tacksamma om ni skulle vilja 

delta i undersökningen genom att fylla i vår enkät, oavsett om ni använder er av några externa 

redovisnings- eller revisionstjänster eller ej.  

Enkäten tar högst 5 minuter att besvara och riktar sig till den person som är högst ansvarig 

inom företaget. Vi garanterar självklart total anonymitet, men önskar att ni fyller i företagets 

namn (i avprickningssyfte) samt så finns möjligheten att fylla i er mejladress om ni önskar ta 

det av resultatet från vår studie.  

Enkäten är elektronisk och ni finner den genom att klicka på länken nedan: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1aaaieL9CxBdmHeB7K80rnD1SJbra7F-_yo6VSP-

6ZcI/viewform 

 

Deadline för inlämning av svar är fredagen den 11:e April 2014. 
 

 

Har ni några funderingar kring enkäten är ni välkomna att kontakta oss: 

eep11lbg@student.hig.se 

eep11sjh@student.hig.se 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Linda Borg & Sofia Johansson 

  

https://docs.google.com/forms/d/1aaaieL9CxBdmHeB7K80rnD1SJbra7F-_yo6VSP-6ZcI/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1aaaieL9CxBdmHeB7K80rnD1SJbra7F-_yo6VSP-6ZcI/viewform
mailto:eep11lbg@student.hig.se
mailto:eep11sjh@student.hig.se
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Bilaga 2: Enkät 

Enkätundersökning, Examensarbete-ekonomi, VT -14 

Tack för att ni vill delta i vår enkätundersökning som ska fungera som underlag i en empirisk 

studie där olika faktorer hos företag och företagsledare studeras vid valet av redovisnings- och 

revisionstjänster. 

  

Denna enkät är uppbyggd på så sätt att fråga 1-7 rör bakgrundsfakta om företaget, fråga 8-15 

riktar in sig på företagsledaren/ägare och de sista frågorna rör information om redovisnings 

och revisionstjänster. 

 

1. Företagets namn (kommer ej redovisas i studien, endast i avprickningssyfte)  

 
2. Hur många helårssysselsatta hade företaget 2013-12-31? (inkludera ägare)  

 
3. Hur stor var företagets omsättning 2013-12-31?  

 
4. Vilket år registrerades företaget som aktiebolag?  

 
5. Hur många aktieägare har företaget?  

 
6. Finns det aktieägare som inte är verksamma i företaget?  

o Ja  

o Nej  

7.a) Vilket inriktning/bransch är företagets huvudsakliga?  

Om "Annan bransch" väljs, specificera dig vid fråga 7.b) 

o Tillverkning  

o Handel  

o Tjänste  

o Annan bransch (definiera vid nästa fråga)  

7.b) Definiera valet "Annan bransch"  

 
8. Är ni  

o Kvinna  

o Man  

9. Er ålder?  
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10.a) Är ni född i Sverige?  

o Ja  

o Nej  

10.b) Om nej,vilket land är ni född i?  

 
11.a) Vilken är er högsta utbildning?  

o Grundskola  

o Gymnasium  

o Universitet/högskola  

o Annan (definiera i 11.b) )  

11.b) Annan utbildning - vilken?  

 
12. Vilken inriktning har er högsta utbildning?  

 
13.a) Vilken är din huvudsakliga befattning i företaget?  

o Företagsledare  

o Ekonomichef/ekonomiansvarig  

o Annan (definiera i 13.b) )  

13.b) Annan befattning- vad?  

 
14. Innehar du aktier i företaget?  

o Ja  

o Nej  

15. a) Vem sköter huvudsakligen den löpande ekonomin i ert företaget  

o Jag som företagsledare  

o Annan anställd  

o Externt företag  

o Någon annan konstellation (specificera i 15.b) )  

15.b) Någon annan konstellation - vad?  

 
16. Vilken typ av extern tjänst/tjänster använder ert företag sig av?  
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(endast ett alternativ får väljas, används inga redovisnings- eller revisionstjänster välj 

alternativet "Ingen") 

o Endast revision  

o Revision och redovisningstjänster, samt erhåller en bokslutsrapport  

o Revision och redovisningstjänster, utan att erhålla en bokslutsrapport  

o Endast redovisningstjänster, samt erhåller en bokslutsrapport  

o Endast redovisningstjänster, utan att erhålla en bokslutsrapport  

o Ingen  

17.a) Vilken typ av redovisningstjänst/tjänster använder ert företag sig av?  

(flera alternativ får väljas) 

o Löpande bokföring  

o Betalning av fakturor  

o Kalkylering  

o Fakturering  

o Lönehantering  

o Analysering  

o Budgetering  

o Bokslut  

o Årsredovisning  

o Generell rådgivning  

o Skattedeklaration  

o Annan tjänst (specificera i 17.b) )  

o Ingen tjänst används  

17.b) Annan tjänst - specificera  

 
18. Vilken nytta anser du att företaget får av att använda externa redovisnings- och 

revisionstjänster?  

Ta ställning till hur följande påståenden överrensstämmer med Er uppfattning om 

revisionens nytta Instämmer. Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är 

"helt" på de kommande delfrågorna 18.a) - i.) 

 
18.a) En trygghet för företagets långivare, vilket kan underlätta företagets möjligheter 

att erhålla krediter  

Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är "helt" 

 
18.b) Ekonomiska problem i företaget kan uppdagas och åtgärdas tidigare  
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Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är "helt" 

 
18.c) Hjälp för intern styrning och kontroll  

Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är "helt" 

 
18.d) Företagets kunder och leverantörer kan göra ”säkrare” affärer  

Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är "helt" 

 
18.e) Ägarna får en kontroll av styrelse och VD  

Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är "helt" 

 
18.f) Underlättar skattemyndighetens kontroll  

Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är "helt" 

 
18.g) Sundare konkurrens och minskad ekonomisk brottslighet  

Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är "helt" 

 
18.h) Trygghet för styrelse och VD (befriar från ansvar)  

Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är "helt" 

 
18.i) Revisionen gör ingen nytta  

Välj på en skala mellan 1-7 där 1 är "inte alls" och 7 är "helt" 

 
Vi garanterar självklart total anonymitet, men ni har möjligheten att fylla i er 

mejladress nedan om ni önskar ta del av resultatet från vår studie. Tack för ert svar!  

 
Never submit passwords through Google Forms. 
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