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Sammanfattning 
Uppsatsens titel: Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv - En studie av svenska 
småbolag 
  
Seminariedatum: 20 maj, 2011 
  
Ämne/kurs: FEKP90 Magisternivå, 30 poäng, Redovisning 
  
Författare: Emelie Albertsson och Jessica Dehman 
  
Handledare: Jonas Fjertorp och Anne Loft 
  
Fem nyckelord: Revision, Nytta, Småbolag, Revisor, Rådgivningstjänster.  
  
Syfte: Uppsatsens syfte är att förklara vilka faktorer som påverkar graden av upplevd 
revisionsnytta samt undersöka vilken typ av revisionsnytta småbolag anser vara mest 
betydande för beslutet att anlita en revisor. 
  
Metod: Studien antar en deduktiv ansats. Utifrån vald teori och existerande forskning 
formuleras hypoteser kring samband mellan en rad påverkansvariabler och grad av upplevd 
revisionsnytta hos småbolag. Empirin analyseras i SPSS genom t-test och multipla 
regressionsanalyser, vilka kompletteras av korrelationsanalyser. 
  
Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av agent- och 
intressentteori. Valda teorier ligger tillsammans med litteratur och tidigare forskning till 
grund för uppsatsen och utformningen av dess hypoteser. 
  
Empiri: Studiens empiri utgörs av resultatet av en enkät som sänts till 1 000 småbolag och 
studiens svarsfrekvens är 38 procent. Enkätundersökningen kompletteras av bolagsspecifik 
databasinformation inhämtad från företagsdatabasen Retriever Business. 
 
Slutsatser: Av de faktorer som undersökts har följande visat sig påverka småbolagens grad 
av upplevda revisionsnytta: inställning till risk, val av revisionsbyrå samt i vilken 
utsträckning revisionsbyrån anlitas för rådgivningstjänster. Även om studien ger ett visst stöd 
åt ett samband mellan småbolagens storlek och upplevda revisionsnytta kan det dock inte 
konstateras att bolagsstorlek påverkar graden av upplevd revisionsnytta. Andelen ägare i 
ledningen har inte visat sig påverka småbolagens grad av upplevda revisionsnytta. Studien 
visar även att revisionens externa nyttokomponenter är mer betydande för småbolagens beslut 
att anlita en revisor än de interna.  
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Summary 
Title: The benefit of an audit from a company perspective - A study of Swedish small 
enterprises 
  
Seminar date: 20 of May 2011 
  
Course: Master thesis in business administration, 30 University Credit Points (30 ECTS) 
  
Authors: Emelie Albertsson and Jessica Dehman 
  
Advisors: Jonas Fjertorp and Anne Loft 
  
Five key words: Auditing, Benefit, Small enterprises, Auditor, Advisory services. 
  
Purpose: The purpose of the thesis is to explain what factors influence the degree of 
perceived benefit of an audit and to investigate what kind of audit benefit small enterprises 
find most important concerning the decision of hiring an auditor. 
 
Methodology: The study has a deductive approach. Hypotheses regarding the relationships 
between a series of variables and the degree of perceived audit benefit are formulated based 
on chosen theory and existing research. SPSS is used for analysis of the empirical data, where 
multiple regression analysis, t-test and correlation analysis are used as analytical methods. 
 
Theoretical perspectives: The theoretical framework of the thesis consists of agency theory 
and stakeholder theory. The theories, along with appropriate literature and previous research, 
form the basis of the thesis and its hypotheses. 
 
Empirical foundation: The empirical foundation consists of the result of a questionnaire 
sent to 1 000 small enterprises. The questionnaire is complemented by database information 
obtained from the business database Retriever Business. 
 
Conclusions: The factors that have shown to influence the degree of perceived benefit of an 
audit are: risk attitude, audit firm hired and the extent to which the audit firm is hired for 
advisory services. Even though a relationship between company size and the degree of 
perceived benefit is shown, the influence of company size on perceived benefit cannot be 
established. The share of owners engaged in corporate management has not shown to 
influence the degree of perceived benefit from an audit. The study also shows that the 
external components of audit benefit are more important concerning the decision to hire an 
auditor than the internal ones in small enterprises. 
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1. Inledning 
Vilken nytta upplever småbolag att revisionen ger dem? Vad är det som påverkar graden av 

upplevd revisionsnytta hos svenska småbolag? I det inledande kapitlet presenteras den 

bakgrund och problemdiskussion som ligger till grund för uppsatsens syfte och frågeställning. 

En beskrivning ges av vilka avgränsningar som gjorts och centrala begrepp för studien 

definieras. Vidare redogörs för uppsatsens övergripande forskningsansats, vilken utgörs av 

en deduktiv ansats där studien tar sin utgångspunkt i existerande teori. Slutligen presenteras 

i detta kapitel uppsatsens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Revisionspliktens vara eller inte vara 
Behovet av revision växte fram under 1900-talets början, till följd av att den företagsform där 

ägare och ledning till stor del är åtskilda blev alltmer vanlig (Hayes, Dassen, Schilder och 

Wallage, 2005). Enligt Hayes et al. (2005) får det faktum att ägande separeras från ledning 

konsekvensen att ägare, kreditgivare och investerare har skäl att ifrågasätta riktigheten i den 

finansiella rapporteringen, eftersom det är företagsledningen som svarar för dess 

framställning. Ett tillvägagångssätt för att upprätthålla exempelvis bankers förtroende för de 

finansiella rapporterna är enligt Hayes et al. att anlita en oberoende granskare, en revisor. 

Med andra ord utgörs nyttan med revision framförallt av det ökade värde revisorn tillför 

genom sin kvalitetskontroll av bolagets årsredovisning. Revisionen tillför även trovärdighet 

och legitimitet åt det bolag som väljer att anlita en revisor vilket betyder att den, förutom sin 

granskande funktion, även bidrar med en nytta genom revisorns blotta närvaro (Hayes et al., 

2005). 

 

Enligt Wallerstedt (2009) fördes under 1980-talets början en debatt rörande bolagens behov 

av revision och diskussionen ledde till att 1944 års Aktiebolagslag (ABL) förändrades år 

1983. Den nya lagen krävde att alla aktiebolag skulle revideras av en revisor (Wallerstedt, 

2009). Enligt Sjöström (1994) uppstod behovet av revision delvis med anledning av den 

ökade ekonomiska brottsligheten, men framför allt på grund av spekulationer om att de 

mindre bolagen många gånger startades enbart med syftet att kringgå personligt 
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betalningsansvar. Wallerstedt (2009) menar att förändringen i lagstiftningen bidrog till en 

ökad efterfrågan på revisionstjänster, vilket resulterade i att revisionsbyråerna växte.  

 

ABL’s bestämmelse om att samtliga aktiebolag ska revideras av en auktoriserad eller 

godkänd revisor har nu förändrats. Från och med första november 2010 gäller 

regelförändringar i ABL 2005:551, vilka innebär att revisionen frivilliggörs för cirka 250 000 

svenska aktiebolag (SFS 2010). Nordström (2010) menar att det nu därför blir aktuellt för 

aktieägare att reflektera över den nytta bolaget erhåller genom revisionen och möjligheten att 

ta ställning i revisionsfrågan utifrån bolagets upplevda nytta av tjänsten uppstår. Det kan 

tolkas som att då revisionen numera görs frivillig för vissa bolag aktualiseras den nytta som 

dessa bolag ser med revisionen. De bolag som även fortsättningsvis måste revidera sin 

finansiella rapportering är de som uppnår minst två av följande tre kriterier (ABL, 9 kap 1§ 3 

st): 

 

• Fler än tre anställda i medeltal 

• Mer än en och en halv miljon kronor i balansomslutning 

• Mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning 

1.1.2 Nyttan med revision 
Revisionen kan anses medföra en rad olika “nyttor” för det bolag som anlitar en revisor, så 

kallade nyttokomponenter. Vilka komponenter av revisionen som värdesätts högt och vilka 

som påverkar beslutet om revision varierar dock från bolag till bolag (Knechel, Niemi & 

Sundgren, 2008). För de bolag som köper revisionstjänsten kan den anses bidra med extern 

nytta i form av en kvalitetssäkring gentemot kreditgivare, vilket kan underlätta vid 

erhållandet av lån (Andersson, 2005; Senkow, Rennie, M.D., Rennie, R.D., & Wong, 2001). I 

enighet med agentteoretiska resonemang kan, enligt Carrington (2010), revisionen även ses 

som en försäkran för bolagets ägare att ledningen inte agerar i egenintresse utan sköter 

bolaget i enighet med ägarnas intressen. Revisionen kan också anses bidra med nytta genom 

att utgöra en försäkring i form av ett skydd för investerare mot eventuella framtida 

investeringsförluster, samt ge legitimitet åt ett bolags redovisningsprinciper (Carrington, 

2010; Menon & Williams, 1994). 
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Enligt Andersson (2005) och Knechel et al. (2008) kan de interna nyttokomponenterna av 

revision anses vara mycket betydelsefulla för just mindre bolag. Exempel på interna 

nyttokomponenter är att bolaget genom revisionen erhåller en förbättrad operativ effektivitet 

(Svanström, 2008), förbättrad redovisning (Svanström, 2008) eller får tillgång till kunskap 

om komplex lagstiftning (Andersson, 2005). Både Andersson och Brännström (2005) menar 

att revisorns tillförsel av kompetens gällande exempelvis redovisningsprinciper och 

komplicerad lagstiftning blir alltmer betydelsefull för mindre bolag i takt med att 

komplexiteten i den ekonomiska lagstiftningen ökar. 

1.2 Problemdiskussion 
Revisionen har varit lagstadgad för samtliga svenska aktiebolag fram till och med den första 

november 2010, vilket kan ha medfört att bolagen tidigare inte behövt ta ställning i 

revisionsfrågan. Till följd av detta har de inte nödvändigtvis behövt sätta sig in i vad 

revisionen egentligen innebär samt reflektera över vilken nytta den ger bolaget. Svenskt 

Näringsliv presenterade våren 2005 rapporten “Revisionsplikten i små aktiebolag” (Thorell & 

Norberg, 2005). Rapporten för en diskussion kring revisionspliktens vara eller inte vara och 

den nytta som mindre bolag erhåller, eller snarare inte erhåller, av revision. Svenskt 

Näringslivs redovisningsexpert Carl-Gustaf Burén, som lett arbetet med framtagandet av 

rapporten, uttrycker ett missnöje över att det tidigare saknats en diskussion kring ämnet 

(Halling, 2005). En diskussion om revisionspliktens existens är således starkt kopplad till 

värdet och nyttan som revisionen ger svenska bolag. Att en sådan diskussion tidigare saknats 

kan eventuellt ha lett till att vissa berörda bolag nu upplever svårigheter att se en nytta med 

revisionen då den frivilliggörs. 

 

Då vi idag inte kan veta så mycket om vilka bolag som kommer att behålla respektive välja 

bort revisionstjänsten då den frivilliggörs är det följaktligen problematiskt att analysera 

konsekvenserna av avskaffandet. Svanström (2008) menar dock att konsekvenserna av ett 

avskaffande till stor del är beroende av just vilka bolag som väljer bort revisionen och att det 

därför är motiverat att undersöka vad som kännetecknar dessa bolag. I tidigare forskning har 

det spekulerats kring att en viktig påverkansfaktor för bolagens benägenhet att välja revision i 

frånvaro av lagkrav är huruvida revisionen upplevs som nyttosam eller ej (Collis, Jarvis & 

Skerratt, 2004; Svanström, 2008).  
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Även Kjöllerström (2011) menar att varje bolag som nu har möjlighet till frivillig revision 

måste ställa sig frågan om vilken nytta revisionen bidrar med till bolaget. Då benägenheten 

att välja revision i frånvaro av lagkrav är starkt kopplat till graden av upplevd revisionsnytta, 

är således en studie av upplevd revisionsnytta hos de för avskaffandet aktuella bolagen 

motiverad. Att graden av upplevd nytta från revisionen kan antas ge en indikation på vilka 

bolag som kommer att välja bort revisionen motiverar en undersökning av vilka faktorer som 

påverkar bolagens upplevda revisionsnytta. Kunskap om vilka bolagsspecifika faktorer som 

medför en hög grad av upplevd revisionsnytta kan möjliggöra prediktioner om framtida 

kundförluster för revisionsbolagen. 

 

Andersson (2005) anser att de mindre bolagen erhåller en stor nytta genom revision. Urban 

Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv, menar å andra sidan att revisionen endast utgör en 

börda och en onödig kostnad som inte tillför bolaget något nyttosamt (Precht, 2007). 

Bäckström menar att kostnaden för revision utgör en tung post för många mindre bolag och 

att revisionsplikten för dem såldes utgör en konkurrensnackdel (Precht, 2007). Även Ström 

(2005) menar att frivillig revision underlättar för många mindre bolag och att de vinster som 

erhålls genom revisionsplikt är tveksamma. Ström anser, i likhet med Thorell och Norberg 

(2005), att revision av mindre bolag inte fyller någon direkt funktion vid upptagande av 

banklån, eftersom en ren revisionsberättelse ändå inte räcker som säkerhet för kreditgivare 

när det gäller dessa mindre bolag. Istället menar Ström att säkerheter som pant och personlig 

borgen är av större vikt vid kreditgivning till mindre bolag. Det skulle innebära att den nytta 

som ligger i kvalitetssäkringen av extern information inte är lika stor för mindre bolag som 

för större.  

 

Andersson menar istället att revisionens interna nyttokomponenter, såsom kunskapstillförsel, 

är mer betydelsefulla för mindre bolag. Även Knechel et al. (2008) menar att nyttan med 

revision är mångfasetterad och att det således finns många olika “nyttor” som ett bolag kan 

erhålla från revisionen. Då revisionsnytta behandlas ur ett företagsperspektiv aktualiseras 

således två aspekter av fenomenet revisionsnytta. Dels kan olika bolag uppleva olika hög 

grad av revisionsnytta, vilket gör det intressant att undersöka vad som egentligen påverkar 

graden av upplevd revisionsnytta hos småbolag. Dels kan olika komponenter av revisionen 

upplevas som olika mycket betydelsefulla, vilket motiverar en undersökning av vilka 
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nyttokomponenter som är mest betydande för just småbolag. Resonemanget leder fram till 

uppsatsens frågeställning. 

1.3 Frågeställning 
• Vilka faktorer påverkar graden av upplevd revisionsnytta hos småbolag? 

• Vilka komponenter av revisionsnytta - de externa eller de interna - anses av småbolag 

vara de mest betydande för beslutet att anlita en revisor? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens syfte är att förklara vilka faktorer som påverkar graden av upplevd revisionsnytta 

samt undersöka vilken typ av revisionsnytta småbolag anser vara mest betydande för beslutet 

att anlita en revisor. 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen avser endast behandla den nytta som erhålls genom revisionen, inte hur småbolag 

upplever relationen till revisorn i övrigt. Uppsatsens företagsperspektiv innebär att den inte 

behandlar övriga intressenters, exempelvis bankers, nytta av revisionen. I uppsatsen 

undersöks heller inte vilken nytta samhället erhåller av att aktiebolag revideras.  

1.6 Begreppsförklaringar 
Småbolag:   

Med småbolag menas i uppsatsen svenska privata aktiebolag med en till tre anställda och 

maximalt tre miljoner kronor i nettoomsättning. Då dessa bolag per definition inte uppfyller 

två av de i ABL tre angivna gränsvärdena för revisionsplikt har de garanterat möjlighet till 

frivillig revision. 

 

Företag: 

Då tidigare studier och övriga källor refereras i uppsatsen används den 

organisationsbenämning (Företag, Bolag, Mindre Bolag, Små Bolag etcetera) som respektive 

forskare/författare använder. Benämningen Företag innefattar således bolagsformen 

aktiebolag. 
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Big 4-revisionsbyrå: 

I uppsatsen skiljs på Big 4-revisionsbyråer och andra, mindre byråer. Med Big 4-

revisionsbyråer menas något av revisionsbolagen PwC, Ernst & Young, KPMG eller Deloitte. 

Med Annan revisionsbyrå menas alla andra revisionsbyråer än ovan nämnda. 

 

Nyttokomponenter: 

De olika nyttor revisionen kan anses medföra för de bolag som anlitar en revisor. 

 

Revisionsnytta: 

Den totala nytta som ett bolag erhåller genom att anlita en revisor för revisionsgranskning. 

1.7 Övergripande ansats och litteraturstudier 
För att kunna bilda oss en uppfattning om verkligheten har vi valt att i studien utgå från en 

deduktiv ansats. Genom att ta utgångspunkt i teorin och studera existerande teori och tidigare 

forskning kan vi skapa oss förväntningar och bilda hypoteser kring vad som påverkar 

småbolags upplevda revisionsnytta. Vi testar sedan de teoretiskt genererade hypoteserna mot 

verkligheten för att kunna kartlägga denna. Att gå från teori till empiri på detta sätt utgör ett 

deduktivt tillvägagångssätt (Jacobsen, 2002). Jacobsen konstaterar att ett alternativ är att 

tillämpa ett induktivt tillvägagångssätt, där empirin istället utgör utgångspunkten för studien. 

Forskaren har då i princip inga i förväg formulerade förväntningar eller antaganden, utan 

bildar teorier utifrån de observationer som görs av verkligheten. Fördelen med det sistnämnda 

tillvägagångssättet är enligt Jacobsen att forskaren inte begränsas av förutbestämda 

antaganden om verkligheten och på så sätt riskerar att viktig information förbises, vilket kan 

utgöra en nackdel vid en deduktiv ansats. Vidare framhåller Jacobsen att kritiken mot det 

induktiva tillvägagångssättet istället består i att det i det närmaste är omöjligt för människan 

att helt neutralt observera verkligheten utan några som helst förutfattade meningar. Kritiker 

menar följaktligen att ett visst mått av medveten eller omedveten avgränsning av den 

insamlade informationen är oundviklig. Även en kombination av induktion och deduktion är 

möjlig (Jacobsen, 2002). Eftersom det finns tillämpbar teori som kan förklara bolagens 

benägenhet att uppleva olika grader av revisionsnytta har vi dock beslutat att tillämpa en 

deduktiv ansats och tar således utgångspunkt i befintlig teori. 
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Till följd av den valda deduktiva ansatsen grundas uppsatsen på en litteraturgenomgång, vars 

syfte är att ge en uppfattning om och kartlägga tidigare samlad kunskap på området 

(Backman, 2008). För artikel- och litteratursökning har databaserna Business Source 

Complete, Academic Source Complete, Mediearkivet, Artikelsök, FAR Komplett samt den 

nationella bibliotekskatalogen LIBRIS använts. De sökord som använts vid sökningen är 

främst: revision, nytta, auditing, auditor, audit, benefit samt kombinationer av dessa. Vi har 

även studerat källförteckningarna i de artiklar och böcker vi använt och följt upp de källor 

som vi ansett varit särskilt relevanta för ämnet. Utöver detta har andra uppsatser och 

avhandlingars källförteckningar studerats, vilka sökts upp på Uppsatser.se respektive 

Avhandlingar.se. 

 

Informationen rörande teori och tidigare forskning utgörs av sekundärdata, det vill säga data 

insamlad av någon annan och eventuellt i ett annat syfte än vårt (Jacobsen, 2002). På grund 

av detta har vi i samband med insamling och tolkning av informationen antagit ett kritiskt 

förhållningssätt till källorna. Vi har dels tagit hänsyn till författarens kunskap och kompetens 

på det aktuella området och dennes syfte med att producera informationen, dels till 

publiceringsformen. Vad gäller artiklar har vi nästan uteslutande använt oss av vetenskapliga 

artiklar från peer reviewed vetenskapliga tidskrifter och av branschtidningen Balans, där 

undantaget utgörs av en debattartikel från Dagens Nyheter. Vi har även förkastat många 

källor till följd av bristande kvalitet. I uppsatsen har stor noggrannhet vidtagits vid referering 

i text och referenslista för att det för läsaren inte ska råda några tvivel om varifrån 

informationen är hämtad.  
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1.8 Disposition 
Kapitel 2: Identifiering av nyttokomponenter 

Kapitlet innehåller en litteraturgenomgång vars syfte är att identifiera olika nyttor, så kallade 

“nyttokomponenter”, som revisionen kan bidra med åt ett bolag. Kapitlet mynnar ut i 

uppsatsens första hypotes. 

 

Kapitel 3: Teori 

I kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen och de resterande 

hypoteserna, samt motivering till valda teorier. Den teoretiska referensramen utgörs av agent- 

och intressentteori. Med utgångspunkt i teori och tidigare forskning formuleras i kapitlet 

Hypotes 2 till 6. 

 

Kapitel 4: Empirisk metod 

Kapitlet innehåller en redogörelse för de utgångspunkter och tillvägagångssätt som används 

vid genomförandet av studien. Inledningsvis presenteras studiens undersökningsmetod, 

vilken utgörs av en enkätundersökning som kompletteras med granskning av 

databasinformation från företagsdatabasen Business Retriever. Vidare bekantas läsaren med 

undersökningens urval och vilken typ av data som ingår i studien. Studiens variabler 

operationaliseras och en presentation ges av enkätens utformning, studiens analysmetoder 

och svarsfrekvens. Slutligen diskuteras uppsatsens trovärdighet i termer av validitet och 

reliabilitet. 

 

Kapitel 5: Empiri och Analys 

Tillsammans med databasinformationen analyseras insamlad data från enkätundersökningen i 

SPSS och resultatet av analyserna presenteras. Var och en av uppsatsens hypoteser behandlas 

och det fastslås huruvida de har stöd i resultatet eller ej. Resultatet av genomförda analyser 

diskuteras och kopplas till den teoretiska referensramen och tidigare forskning. 

 

Kapitel 6: Slutsats 

Kapitlet innehåller en syntes, i vilken resultatet från undersökningen kopplas till uppsatsens 

syfte och frågeställning. Vidare ges en redogörelse för våra egna reflektioner kring det 

erhållna resultatet och avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.   
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2. Identifiering av nyttokomponenter 
Kapitlet innehåller en litteraturgenomgång vars syfte är att identifiera de olika nyttor som 

revisionen kan bidra med åt bolagen som väljer att anlita en revisor. De identifierade 

nyttorna benämns i uppsatsen “nyttokomponenter”. Nyttokomponenterna grupperas i två 

huvudsakliga kategorier med avseende på bolaget, externa och interna. Slutligen formuleras 

uppsatsens första hypotes, vilken rör de externa och interna komponenterna av revisionsnytta. 

2.1 Introduktion till nyttokomponenter 
En genomgång av befintlig litteratur och tidigare forskning på området möjliggör en 

identifiering av en rad olika ”nyttor” som revisionen kan medföra, i uppsatsen 

kallade ”nyttokomponenter”. De nyttokomponenter som revisionen kan anses bidra med kan 

kategoriseras i tre grupper; externa nyttor, interna nyttor och samhällsnyttor. Då uppsatsen 

antar ett företagsperspektiv blir samhällsnyttorna av naturliga skäl sekundära i sammanhanget, 

även om de inte nödvändigtvis är mindre betydelsefulla. Några av de nyttor som samhället 

erhåller genom revision kan anses vara dels brottsbekämpning genom revisorns skyldighet att 

vidta åtgärder vid misstanke om vissa brott (Brännström, 2005; Carrington, 2010), dels mer 

rättvisa konkurrensvillkor (Svanström 2008) och dels skattekontroll genom revisorns kontroll 

av bolagets inbetalningar av skatter och avgifter, vilket gynnar samhället i egenskap av 

skatteborgenär (Andersson, 2005; Svanström 2008). Till följd av det valda 

företagsperspektivet fokuserar uppsatsen således inte på dessa samhällsnyttor, utan istället 

fokuseras de externa och interna nyttokomponenter som kan påverka ett småbolags 

benägenhet att uppleva nytta av revisionen. 

2.2 Externa nyttokomponenter 

2.2.1 Kvalitetssäkring gentemot kreditgivare 
Kreditgivares användning av reviderad information utgör en betydande nyttokomponent av 

revision för mindre bolag (Andersson, 2005; Senkow et al., 2001; Svensson, 2003). Dock 

menar Thorell och Norberg (2005) att revision inte nödvändigtvis är den avgörande faktorn 

vid kreditgivning. Senkow et al. (2001) understryker emellertid vikten av reviderad finansiell 
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information i samband med kreditgivning. När det gäller mindre bolag är många av dem 

beroende av extern finansiering, varför god kvalitetssäkring gentemot kreditgivare är extra 

betydelsefullt för dessa bolag då det kan underlätta för dem att erhålla lån (Svanström, 2008). 

En avhandling av Svensson (2003) visar att svenska banker, då kreditvärdigheten för mindre 

bolag ska bedömas, främst använder bolagets årsredovisning som underlag. Även samtal med 

bolagets revisor har visat sig vara betydelsefullt för detta ändamål (Svensson, 2003). 

Eftersom kreditgivare måste kunna bedöma företagens återbetalningsförmåga på ett korrekt 

sätt är det viktigt att den finansiella information som ligger till grund för lånebeslutet är 

tillförlitlig, vilket kan åstadkommas genom revision (Senkow et al., 2001). 

  

Jensen och Meckling (1976) menar att banken har vissa kostnader förknippade med en 

kreditbedömning, exempelvis i samband med insamling av finansiell information och 

bedömning av tillförlitligheten i denna, vilka bärs av låntagaren, småföretagaren, i form av 

räntor och avgifter. Enligt Jensen och Meckling gör det att det ligger i företagets intresse att 

se till att insamling och tillförlitlighetsbedömning av den redovisningsinformation som ligger 

till grund för kreditbedömningen sker till ett så lågt pris som möjligt. Genom att upprätta 

årsredovisning och låta den revideras kan företaget bidra till att underlätta kreditbedömningen 

och således sänka kostnaden för den (Jensen & Meckling, 1976). Det tyder på att revisionen 

bidrar med nytta åt ett företag i samband med kreditgivning. Då det i analogi med 

ovanstående är mer resurskrävande för banker att säkerställa kvaliteten på information från 

ett icke-reviderat bolag än ett reviderat medför revisionen en viss nytta även för kreditgivare 

(Andersson, 2005). 

2.2.2 Revision som försäkran 
Enligt Carrington (2010) är en av revisionens nyttokomponenter att den kan ses som en 

försäkran. Nyttan av revision i form av en försäkran tar utgångspunkt i det faktum att ägandet 

av företaget i många fall är separerat från ledningen. Det medför att ägarna på något sätt 

måste kunna försäkra sig om att företagsledningen inte agerar i egenintresse, utan förvaltar 

bolaget väl och i linje med ägarnas intressen. Carrington anser att revisionen kan bidra med 

stor nytta genom att utgöra en försäkran för ägarna att så är fallet. Revisorn ersätter således 

ägarnas förmåga att utöva direkt kontroll över verksamheten i de fall detta inte är möjligt 

(Carrington, 2010). Det sker genom att revisorn i egenskap av en oberoende tredje part 
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kontrollerar ledningens finansiella rapportering och med ett visst mått av säkerhet uttalar sig 

om redovisningens korrekthet och ledningens förvaltning av företaget. Revisionen ger alltså 

en nytta i form av kvalitetssäkring av och ökad trovärdighet för företagets finansiella 

information, vilket gynnar företaget som helhet. Carrington menar vidare att nyttan, för 

förutom själva företaget, även gäller övriga utomstående intressenter som inte har möjlighet 

att själva utöva direkt kontroll över verksamheten, såsom leverantörer, kreditgivare och 

anställda. Även Thorell och Norberg (2005) menar att det starkaste argumentet för att behålla 

en lagstadgad revision för samtliga bolag utgörs av den säkerhet revisionen ger intressenterna, 

vilket även i förlängningen gynnar bolaget i sig. 

2.2.3 Revision som försäkring 
Vidare anser Carrington (2010) att revision även kan ses som en försäkring, där 

revisionsbyråns roll kan jämföras med ett försäkringsbolags. I likhet med en försäkring 

betalar företagsledningen för att förflytta risk från sig själva till revisorn. Risken utgörs enligt 

Carrington av att felaktigheter eventuellt existerar i företagets redovisning. Carrington menar 

att revision som försäkring utgör en nytta för företagsledningen, men också för företagets 

intressenter. Revisionen ger dem en möjlighet att kräva revisorn på skadestånd i det fall 

han/hon inte presterat en fullgod revision och företagets reviderade information visat sig vara 

oriktig, samt då användaren lidit skada på grund av händelsen. Förutom företagsledningen 

har alltså ägare och övriga utomstående intressenter ytterligare en part att vända sig till med 

eventuella ekonomiska skadestånd, vilket ökar chansen till ersättning. Även om stämningar 

riktade mot revisorer är relativt ovanliga i Sverige så utgör ändå försäkringsaspekten en 

viktig teoretisk nyttokomponent av revision (Carrington, 2010). 

 

Wallace (1991) diskuterar olika faktorer som är avgörande för varför företag i 

försäkringshänseende kan se en högre nytta i att anlita en revisor jämfört med ett 

försäkringsbolag. En faktor som gör att företag prioriterar en revisor framför ett 

försäkringsbolag är förekomsten av en revisionstradition, vilket förstärker yrkets status. Även 

det kompletta utbud av juridisk kunskap som många revisionsbyråer tillhandahåller samt det 

faktum att revisorerna är måna om sitt goda rykte är enligt Wallace av stor betydelse. 
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En studie av Menon och Williams (1994) ger stöd för vad de kallar försäkringshypotesen, det 

vill säga teorin om att investerare ser revisionen som en försäkring mot eventuella framtida 

investeringsförluster. Menon och Williams menar att revisionskostnaderna kan anses vara 

inkluderade i aktiepriset och att investerare är beredda att betala detta något högre pris under 

förutsättning att de genom skadestånd har möjlighet att kräva kompensation för eventuella 

investeringsförluster från revisorn. Då denna möjlighet kan påverka ett investeringsbeslut i 

positiv riktning ligger i revisionen således ett stort värde för det företag som är i behov av 

investerare (Menon och Williams, 1994).  

2.2.4 Revision som legitimering 
Enligt Carrington (2010) är en nyttokomponent av revision att den skapar legitimitet, det vill 

säga att den skapar en acceptans för de finansiella rapporterna och de redovisningsprinciper 

som företaget använder. Om företaget väljer en viss redovisningsprincip framför en annan 

och revisorn godkänner den, skänker det enligt Carrington trovärdighet åt företaget och åt 

principen i fråga. Legitimitet handlar följaktligen om att agera i linje med samhällets etiska 

koder och normer och ett sätt att skapa legitimitet är således att försöka visa omvärlden att 

företaget agerar i överensstämmelse med existerande normer och etiska värderingar. Genom 

revisorns uttalande i revisionsberättelsen om att redovisningen är upprättad i enighet med 

gällande lagar och regler, kan företaget sända ut detta budskap och skapa legitimitet 

(Carrington, 2010). I det fall redovisningen skulle strida mot gällande lagstiftning, kommer 

revisorn kräva av företaget att redovisningen ändras så att den är i linje med lagen. 

Carrington anser att även blotta vetskapen om att revisorn kommer att göra detta gör att 

revisionen ger företaget legitimitet. 

2.3 Interna nyttokomponenter 
Enligt Knechel et al. (2008) är effektivitetsförbättringar, minimering av intressekonflikter 

mellan ledning, aktieägare och kreditgivare samt minskad trögrörlighet i anpassningen av 

olika regler exempel på interna nyttor som revisionen bidrar med. Knechel et al. visar att 

interna problem i företaget är en av de främsta orsakerna till att mindre företag väljer revision. 

  

Enligt Andersson (2005) kan revisorn utgöra en del av företagets interna kontrollsystem. 

Bengtsson, Eriksson och Åsell (2008) menar vidare att företag med god intern kontroll har 
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högre benägenhet att fatta korrekta ekonomiska beslut, även om risken för bristfälliga 

handlingar inte kan elimineras totalt enbart genom god intern kontroll. Nyttan kan i detta fall 

mätas som den reducerade risk som den ökade interna kontrollen ger företaget (Bengtsson et 

al., 2008). Svanström (2008) har, med syftet att förklara hur ledningen av ett företag kan 

förbättras genom revision, delat in den interna nyttan i tre kategorier; kompensation för 

förlust av kontroll, förbättrad operativ effektivitet och förbättrat beslutsunderlag, det vill säga 

förbättrad redovisning. Dessa, tillsammans med ytterligare en viktig intern nyttokomponent 

av revisionen - ökad kunskap om komplex lagstiftning - redogörs för i kommande avsnitt.  

2.3.1 Kompensation för förlust av kontroll 
Kontrollen som åsyftas i sammanhanget är den kontroll som ledningen har över företagets 

verksamhet, vilken kan minska då företaget växer (Senkow et al., 2001). Abdel-Khalik 

(1993) menar att då ett företag växer, uppstår hierarkiska nivåer i organisationen. I och med 

det blir en delegation av ansvar nödvändig och ledningen förlorar ett visst mått av kontroll 

över företaget. Med andra ord medför en organisationsdesign bestående av flera skikt eller 

nivåer att ledningen förlorar kontroll över verksamheten, något som enligt Abdel-Khalik är 

oundvikligt då ett företag uppnår en viss storlek. Vidare menar Abdel-Khalik att 

kontrollförlusten kan uppstå genom att möjlighet till övervakning av underordnade 

medarbetare minskar, eller genom att risk för feltolkningar uppstår då information måste 

färdas genom flera organisationsnivåer. Revisionen bidrar då till att minska kontrollförlusten 

genom att öka transparensen i företaget. Abdel-Khalik anser dock att nämnda aspekt av intern 

nytta inte är fullt så framträdande i mindre bolag, där nivåerna inom organisationen är få och 

där ledningsarbetet inte är fullt så omfattande och komplicerat som i större bolag.  

2.3.2 Förbättrad operativ effektivitet 
Svanström (2004) anser att den nytta som revisionen ger när det gäller förbättrad operativ 

effektivitet erhålls i dels samband med de tips som revisorn ger under granskningens gång 

och dels från separat ekonomisk rådgivning genom de revisionsnära tjänster som många 

revisionsbyråer idag erbjuder. För ledningen kan den respons som erhålls av revisorn under 

granskningsarbetet vara värdefull genom att den bidrar till att ekonomiska brister i företaget 

åskådliggörs och kan korrigeras (Svanström, 2004). 



 
Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv – En studie av svenska småbolag	  

 
 

 21 

2.3.3 Förbättrad redovisning 
Enligt Svanström (2008) kan revisionen bidra med intern nytta genom att förbättra företagets 

redovisning, det vill säga dess beslutsunderlag. Carrington (2010) kallar denna typ av intern 

nytta för Revision som förbättring, där revisionsbyrån har en aktiv roll och kan påverka 

företaget i utformningen av dess finansiella rapportering. Nyttan ligger således i att företaget 

erhåller hjälp rent redovisningstekniskt, vilket kan förbättra dess interna beslutsunderlag och 

således också informationsflödet utåt (Carrington, 2010).  

2.3.4 Kunskap om komplex lagstiftning 
Enligt Andersson (2005) har mindre företag ofta ett behov av att erhålla hjälp vid tolkningen 

av komplex lagstiftning. Då kunskapen många gånger inte finns i mindre företag, menar 

Andersson att revisorn kan utgöra en viktig kunskapskälla när det gäller lagar och regler. 

Svanström (2004) anser att den främsta anledningen till att mindre företag använder sig av 

revision för denna typ av juridiska rådgivning är den press som företaget utsätts för utifrån, i 

form av exempelvis konkurrens, uppkomsten av nya lagregler eller krav från leverantörer. 

Revisionen innebär i detta fall en ökad möjlighet för företagen att hålla sig uppdaterade och 

att snabbt kunna anpassa sig till nya regelverk (Svanström, 2004). 

2.4 Sammanfattning av nyttokomponenter 
Det kan konstateras att revisionen bidrar med en rad olika nyttor till det bolag som väljer att 

köpa tjänsten och genom Kapitel 2. Identifiering av nyttokomponenter har dessa kunnat 

identifieras. De nyttokomponenter som kommer att ligga till grund för uppsatsen kan indelas 

i två övergripande grupper, externa och interna nyttokomponenter. De externa består av 

Kvalitetssäkring gentemot kreditgivare, Försäkran, Försäkring och Legitimering, medan de 

viktigaste interna nyttokomponenterna är Förbättrad operativ effektivitet, Förbättrad 

redovisning och Kunskap om komplex lagstiftning. Anledningen till att den interna 

nyttokomponenten Kompensation för förlust av kontroll inte undersöks hos småbolagen är att 

komponenten sannolikt är mindre betydande för småbolag på grund av deras storlek. 
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Tabell 2.1 Externa och interna nyttokomponenter 

Externa nyttokomponenter Interna nyttokomponenter 

Kvalitetssäkring gentemot kreditgivare Förbättrad operativ effektivitet 

Försäkran Förbättrad redovisning 

Försäkring Kunskap om komplex lagstiftning 

Legitimering  

 

 

Hypotes 1  

Andersson (2005) menar att interna aspekter av revisionsnytta är mer betydande i mindre 

bolag än i större, då revisorn exempelvis ofta utgör en viktig kompetens- och kunskapskälla i 

de mindre bolagen. Enligt Andersson uppstår när revisionsplikten avskaffas också en risk att 

de mindre bolagen av kostnadsskäl helt väljer bort revisionstjänsten, vilket kan öka risken för 

omedvetna lagöverträdelser. Med andra ord utgör revisorn en del av bolagets interna 

kontrollsystem (Andersson, 2005). I likhet med Andersson menar Brännström (2005) att en 

viktig nyttoaspekt i mindre bolag är revisorns kunskapstillförsel när det gäller exempelvis 

komplicerad lagstiftning. I takt med att lagstiftningen blir alltmer komplex antas denna 

nyttoaspekt av revisionen dessutom bli alltmer betydande (Brännström, 2005). 

 

Knechel et al. (2008) menar att nyttan av att anlita en revisor är mångfasetterad och att värdet 

av revisionens olika nyttor upplevs som olika högt för olika företag beroende på dess storlek 

och organisation. Vidare anser Knechel et al. (2008) att större företag med ett stort 

finansieringsbehov tenderar att värdesätta tjänstens kvalitetssäkrande egenskaper högt medan 

mindre företag ser ett högt värde i den nytta revisionen bidrar med i form av 

kunskapstillförsel och förbättring av interna processer. Baserat på detta resonemang görs vårt 

antagande om att småbolag, såsom de definieras i uppsatsen, upplever de interna 

nyttokomponenterna av revision som mer betydande för valet att anlita en revisor än de 

externa. Det leder till att följande hypotes testas: 

Hypotes 1: Småbolag upplever de interna nyttokomponenterna av revision som mer 

betydelsefulla än de externa nyttokomponenterna.  
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3. Teori 
I kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen och undersökningens 

hypoteser. Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av agent- och intressentteori. Utifrån 

valda teorier och med stöd i tidigare forskning formuleras hypoteser kring en rad samband 

mellan olika påverkansfaktorer och grad av upplevd revisionsnytta hos småbolag. 

3.1 Val av teori 
Uppsatsen syftar till att undersöka vilka av uppsatsens teoretiskt genererade faktorer som 

påverkar graden av upplevd revisionsnytta samt undersöka vilken typ av revisionsnytta 

småbolag anser vara mest betydande för valet att anlita en revisor. Det har i 1.7 Övergripande 

ansats och litteraturstudier konstaterats att befintlig teori utgör den vetenskapliga 

utgångspunkten för studien, ur vilken hypoteser om verkligheten formuleras och testas. De 

teorier som ligger till grund för uppsatsen är agent- och intressentteori. Motiveringen till att 

använda internationella teorier som vetenskaplig utgångspunkt i en studie som undersöker 

småbolag i Sverige, är att agentteorin och intressentteorin är väletablerade teorier inom 

företagsekonomi. Agentteori behandlar förhållandet mellan agent och principal samt de 

problem som kan uppstå i en agent-principalrelation (Eisenhardt, 1989; Jensen & Meckling, 

1976). Intressentteori kan förklara hur krav från externa intressenter kan påverka 

småbolagens upplevda revisionsnytta (Freeman & Reed, 1983; Lundahl & Skärvad, 1982).  

 

Agent- och intressentteori kan tillsammans förklara eventuella samband mellan bolagsstorlek 

och upplevd revisionsnytta. Agentteori kan även förklara samband mellan småbolagens 

ägarstruktur samt anlitande av revisionsbyrån för rådgivningstjänster och upplevd 

revisionsnytta. Intressentteori kan förklara ett eventuellt samband mellan småbolagens val av 

revisionsbyrå och grad av upplevd revisionsnytta. Även i 3.5.5 Riskaversion och 

revisionsnytta har vi valt att ta utgångspunkt i agentteori, även om en utgångspunkt i 

mikroekonomisk teori varit möjlig. Valet motiveras dock av att enighet i referensramen 

eftersträvas. 
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3.2 Agentteoretiska utgångspunkter 
Enligt Nicholson (2005) definieras en principal-agentrelation som en situation där en 

uppdragsgivare, principal, anlitar en uppdragstagare, agent, i syfte att utföra någon form av 

uppdrag. Jensen och Meckling (1976) menar att agenten, genom det kontrakt som skapas 

mellan de båda parterna där syftet är att agenten ska utföra ett uppdrag åt principalen, 

tilldelas en viss makt att fatta beslut knutna till uppdraget. Eisenhardt (1989) menar att 

agentteorin behandlar de problem som kan uppstå i relationen mellan agent och principal. 

Vidare anser Eisenhardt att teorin berör de problem som uppstår i de fall principal och agent 

har olika målsättning och då övervakningen av agentens arbetsinsats kan vara svår eller 

kostsam för principalen. Ett problem aktualiseras då principalen inte har full insyn i agentens 

arbete och därmed inte kan få någon garanti för att arbetet utförs korrekt. Eisenhardt menar 

även att i de fall agent och principal har skilda attityder till risk kommer dessa att agera olika 

i vissa situationer, vilket utgör ytterligare problem i principal-agentrelationen. Nicholson 

(2005) anser att principal-agentrelationens huvudsakliga problem är den 

informationsasymmetri som kan uppstå mellan parterna. Informationsasymmetri definieras 

närmare av Varian (1992) som en situation där en part besitter mer information än en annan 

part. 

 

Wallace (1980) menar att det ibland finns möjligheter för agenten att agera i egenintresse, 

istället för att agera i enighet med det kontrakt som upprättats med principalen. Om agenten 

utnyttjar möjligheten uppstår moral hazard, ett fenomen som uppkommer framförallt i 

försäkringssammanhang (Wallace, 1980). Vid moral hazard kan principalen inte endast 

genom ett kontrakt försäkra sig mot agentens själviska agerande, utan principalen måste även 

använda sig av någon form av övervakning (Wallace, 1980). Jensen och Meckling (1976) 

menar att då både principal och agent vill erhålla maximal nytta kan det antas att agenten 

faktiskt kommer att handla i egenintresse. Jensen och Meckling menar vidare att då agentens 

nyttomaximeringsintresse står i konflikt med principalens vilja att uppnå maximal nytta 

innebär det att principalen ingår ett kontrakt med risken att agenten ska handla i egenintresse 

och således prioritera sin egen nytta framför principalens. Principalen strävar således efter att 

kunna driva agenten till att utföra uppdraget i enighet med hans intressen och att även få 

möjlighet till insyn i agentens arbete. Jensen och Meckling menar att eftersom principalen 

inte ständigt kan ha full insyn i agentens arbete, kan han istället ge agenten incitament att 
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agera som principalen önskar. Det vill säga, principalen kan med hjälp av någon slags 

motivation försäkra sig om att agenten med större sannolikhet agerar i principalens intresse 

och den motivation eller ersättning som agenten erhåller kan ses som en övervakningskostnad 

som bärs av principalen (Jensen & Meckling, 1976). Enligt agentteorin aktualiseras således 

behovet av revision i och med parternas prioritet av egenintresse och det faktum att agenten 

har tillgång till mer information än principalen (Hayes et al., 2005).  

 

Enligt Wallace (1980) får revisorn vanligtvis en observerande roll i principal- 

agentrelationernas olika former. Utifrån agentteorin finns det, när det gäller relationen mellan 

principal och agent i revisionssammanhang, två sätt att se på situationen. Det första synsättet 

(se figur 3.1) innebär att revisorn ses som en tredje, utomstående part i agent-

principalrelationen (Hayes et al., 2005). Hayes et al. menar att bolagsledningen då ses som en 

agent vilken anlitats av bolagets ägare för att förvalta bolaget i linje med ägarnas intressen 

och i detta fall är således bolagets ägare principaler. Denna agentrelation kan beskrivas som 

att en agent kontrollerar en annan agent eftersom revisorns uppgift delvis består av att 

granska ledningens arbete (Lee, 1993, refererad i Öhman, 2006). 

 

Som nämnts tidigare i avsnittet menar Eisenhardt (1989), med stöd av agentteorin, att i de fall 

då principal och agent inte har samma målsättning kan problem uppstå, vilket innebär att 

principalen kan tvingas övervaka agentens arbetsinsats. Som framgår i litteraturgenomgången 

i 2.2 Externa nyttokomponenter används detta sätt att se på agent-principalrelationen 

exempelvis av Carrington (2010) då revisionen ses som en försäkran. Carrington menar att 

revisorn, i egenskap av en oberoende tredje part, ger bolagets ägare en försäkran om att 

ledningen utför sitt uppdrag, det vill säga förvaltningen av bolaget, på ett korrekt sätt. 

Ytterligare en aspekt av det första synsättet, vilken uppmärksammas av Eisenhardt, är 

agentens och principalens skilda attityd till risk. Olika inställning till risk kan innebära att 

parterna gör olika prioriteringar rörande frågor som direkt eller indirekt har en koppling till 

riskattityd, vilket ytterligare aktualiserar principalens behov av övervakning av agenten 

(Eisenhardt, 1989).   
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Figur 3.1 Det första agentteoretiska synsättet.	  
Källa: Nicholson (2005), Eisenhardt (1989), Jensen & Meckling (1976), Hayes et al., (2005), Wallace (1980), 
omarbetad till studien. 
 

Som illustreras i figur 3.2 kan en agentrelation även existera mellan revisorn och bolagets 

ägare och investerare, där revisorn anlitas som agent av ägarna/investerarna för uppdraget att 

kontrollera bolagsledningen (Lee, 1993, refererad i Öhman, 2006). Då Jensen och Meckling 

(1976) definierar agenten som uppdragstagare och principalen som uppdragsgivare kan 

således revisorn ses som uppdragstagare, agent, medan bolagets ägare och potentiella 

investerare i likhet med det första synsättet är principaler. Enligt Wallace (1980) finns en risk 

att agenten, i detta fall revisorn, agerar i egenintresse och således avviker från kontraktet med 

principalen. Eftersom ägarna inte har full insyn i revisorns arbete kan de inte vara helt säkra 

på att han/hon fullt ut handlar i ägarnas intresse. Informationsasymmetri, det vill säga ett 

informationsövertag hos endera parter i relationen, kan således även förkomma i denna andra 

typ av agent-principalrelation (Varian, 1992). Synsättet skiljer sig dock från det första i 

riskavseende. Eisenhardt (1989) menar nämligen att ju mindre benägen principalen är att 

acceptera risk, desto mer attraktivt blir det för principalen att överföra risk till någon annan, 

exempelvis en revisor. Aspekten berör riskinställningen hos bolaget som helhet (principalen), 

vilket hos småbolag ofta är synonymt med ägaren. Småbolagets riskinställning kan i sin tur 

rimligen antas påverka dess inställning till och upplevda nytta av revision. 
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Figur 3.2 Det andra agentteoretiska synsättet.  
Källa: Nicholson (2005), Eisenhardt (1989), Jensen & Meckling (1976), Lee (1993, refererad i Öhman, 2006), 
omarbetad till studien.  
 

3.3 Intressentteoretiska utgångspunkter 
Tidiga teoretiska utgångspunkter för intressentsynsättet introducerades av Barnard 

(1938/2009) på 1930-talet. Enligt dem utgörs en organisation av ett system av samordnade 

aktiviteter mellan fler än två personer - intressenter - som alla har ett intresse i företagets 

verksamhet. Freeman och Reed (1983) menar att företagets ansvar gentemot aktieägare och 

företagsledningens strävan att uppfylla ägarnas krav är ett sedan länge erkänt fenomen. 

Intressentteorin menar dock att företaget har ett ansvar även gentemot andra grupper som har 

ett intresse i verksamheten, det vill säga ansvar och beroende föreligger gentemot fler än bara 

aktieägarna (Freeman & Reed, 1983). 

 

Enligt Freeman (2010) utgörs företagets intressenter exempelvis av ägare, kreditgivare, 

leverantörer, anställda, kunder, konkurrenter, företagsledning samt stat och kommun. 

Intressenterna kan enligt Freeman indelas i två grupper, en vid och en mer snäv 

intressentgrupp. I den vida gruppen ingår varje identifierbar intressent som påverkar eller 

påverkas av företagets förmåga att uppnå sina mål, exempelvis opinionsgrupper, konkurrenter 

och branschorganisationer. Den snävare gruppen består av intressenter som företaget är 

beroende av för sin fortsatta överlevnad, exempelvis anställda, vissa viktiga leverantörer och 

kundsegment samt aktieägare. Vid strategiska överväganden, exempelvis vid anlitandet av en 

revisor, anser Freeman och Reed (1983) att intressenter måste förstås i den vidare 
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bemärkelsen, det vill säga hänsyn måste tas till alla grupper som kan tänkas påverka 

företagets möjligheter att nå sina mål. Intressentteorin menar att det föreligger ett ömsesidigt 

beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter och att företagets mål är att 

tillgodose intressenternas krav (Bruzelius & Skärvad, 2004). Lundahl och Skärvad (1982) 

menar att det i teorin innebär att företagets mål motsvaras av intressenternas mål och att 

företaget således inte har några egna, fristående mål utan att dessa alltid är influerade av 

intressenternas. En typ av intressentkrav kan vara att ägare, leverantörer eller andra 

kreditgivare ställer krav på reviderad finansiell information, något som därför rimligen kan 

antas påverka företagets upplevda nytta av revision. Externa intressenter och de krav de 

ställer på småbolag spelar följaktligen enligt intressentteorin en betydande roll för 

småbolagens benägenhet att uppleva revisionen som nyttosam. 

 

Lee (1993) menar att även bolagets ägare utgör en extern intressentgrupp i det fall ägarna inte 

är involverade i ledningsarbetet. Ägarna har dock i små aktiebolag med få ägare ofta god 

insyn i verksamheten vilket medför att behovet av kvalitetssäkrad information inte är lika 

stort som i stora bolag där majoriteten av ägarna ofta inte sitter i företagsledningen. Lee 

konstaterar att behovet av revision växer i takt med att avståndet ökar mellan bolaget å ena 

sidan och dess ägare och andra intressenter å andra sidan. Detta gäller eftersom osäkerheten 

när det gäller den finansiella rapporteringens trovärdighet växer då nämnda avstånd ökar. Det 

kan medföra att revisionskravet från ägare och andra intressenter är större i bolag med ett 

stort avstånd mellan intressent och bolag, än i de med ett litet. Enligt Lee är det logiskt 

eftersom revisionens bestyrkande funktion syftar just till att minska intressenternas ovisshet 

när det gäller huruvida bolagets finansiella information är trovärdig eller inte. 

3.4 Faktorer som påverkar revisionsnytta 
Svanströms (2008) avhandling ”Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende” 

visar att ett aktiebolags benägenhet att efterfråga revision är kopplat till den nytta bolaget 

upplever att revisionen ger och intern nytta är enligt Svanström en av påverkansfaktorerna för 

efterfrågan på revision. Eftersom nyttan med revision påverkar efterfrågan är det rimligt att 

anta att en hög efterfrågan tyder på hög grad av upplevd nytta. Då Svanström kartlägger de 

faktorer som han menar påverkar efterfrågan på revision reflekterar han även över vad det 

kan vara som gör att dessa faktorer leder till en hög efterfrågan. I de flesta fall tolkas 
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resultaten som att det är en hög upplevd nytta av revisionen som ligger till grund för en hög 

efterfrågan, det vill säga att om ett bolag har hög benägenhet att efterfråga revision så tyder 

det på att bolaget anser att revisionen bidrar med en hög nytta.  

 

Då Svanströms studie visar vilka faktorer som leder till hög efterfrågan, snarare än vilka 

faktorer som påverkar graden av upplevd nytta, anser vi det vara intressant att ta ytterligare 

ett steg och testa vilka av efterfrågefaktorerna som påverkar den upplevda nyttan med 

revisionen. Det gör att Svanströms studie av faktorer som påverkar ett bolags benägenhet att 

efterfråga revision är en relevant utgångspunkt för vår studie om småbolagens benägenhet att 

uppleva revisionsnytta. Uppsatsen ämnar således inte testa riktigheten i resultaten framtagna 

av Svanström, utan studien bygger snarare vidare på dessa resultat. 

 

I Svanströms (2008) avhandling undersöks, enligt EU:s definition, små och medelstora 

aktiebolag och bland studiens respondenter ingår därför bolag med mellan en och 249 

anställda. I avhandlingen framhålls dock att det är de mindre företagen, de enligt EU:s 

definition så kallade mikroföretagen, med maximalt nio anställda och med en omsättning 

eller balansomslutning på maximalt två miljoner euro1 som är av störst intresse. Det var vid 

studiens genomförande nämligen mest sannolikt att det var dessa företag som skulle komma 

att befrias från revisionskrav. I enighet med detta resonemang och då gränsvärdena nu är 

fastställda, har vi i denna studie valt att fokusera på de allra minsta bolagen som faktiskt 

omfattas av frivillig revision, vilka i uppsatsen benämns småbolag. Småbolagen har en till tre 

anställda och en nettoomsättning på maximalt tre miljoner kronor. Studien tar, i likhet med 

Svanströms avhandling, utgångspunkt i aktuella lagstiftningsfrågor. 

 

Svanströms (2008) studie är genomförd indelad i tre distinkta forskningsområden, 

Efterfrågan på revision, Efterfrågan på rådgivning och Oberoende. Det första av dem 

fokuserar på att identifiera vilka faktorer som kan förklara och ha ett samband med ett 

företags benägenhet att efterfråga revision i frånvaro av lagkrav. Forskningsområde nummer 

två identifierar vilka faktorer som kan förklara och ha ett samband med ett företags 

benägenhet att anlita revisionsbyrån för revisionsnära rådgivning. Det tredje området 

analyseras i termer av sambandet mellan revisionsbyråns tillhandahållande av rådgivning och 

                                                
1Forex säljkurs för euro är 9,2969 den 15 april 2011, vilket betyder att för 2 miljoner euro erhålls 18 593 800 SEK.   
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klientens redovisningskvalitet. Det är således främst det förstnämnda forskningsområdet som 

är aktuellt som grund för denna studie och resultaten från forskningsområdet klargörs därför 

nästkommande stycke. 

 

Studien av Svanström (2008) identifierar inom forskningsområdet Efterfrågan på revision en 

rad påverkansfaktorer som påverkar ett företags benägenhet att efterfråga revision; intern 

nytta, separation av ägande och ledning, företagsstorlek och relationen till revisionsbyrån. 

Den sistnämnda faktorn består i sin tur av vilken revisionsbyrå företaget anlitar och i vilken 

utsträckning rådgivningstjänster erhålls av revisionsbyrån. Ytterligare tre påverkansfaktorer 

testas; branschtillhörighet, relationen till långivare i termer av soliditet samt region. De 

förstnämnda saknar enligt Svanström samband med efterfrågan på revision. Den sistnämnda 

faktorn visar en skillnad i efterfrågan mellan olika regioner, men inga skillnader mellan 

företag i glesbygd och tätort kan påvisas. Utifrån resultaten av Svanströms studie kan följande 

modell förklara relationen mellan efterfrågan på revision och bevisat betydande 

påverkansfaktorer: 

 

 
Figur 3.3 Faktorer som påverkar revisionsefterfrågan. 
Källa: Svanström (2008), omarbetad till studien.	  
 

Ännu en studie som ligger till grund för vår undersökning är Collis, Jarvit & Skerratt (2004). 

Enligt Collis et al. är det den nytta som ledningen upplever att revisionen ger företaget som i 

allra störst utsträckning påverkar ett företags benägenhet att efterfråga revision. Upplevd 

revisionsnytta är alltså den viktigaste faktorn när det kommer till att förutse ett företags 

benägenhet att välja revision, under förutsättning av uteblivet lagkrav. Även faktorer som 
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utbildningsnivå hos ledningen, företagsstorlek, ägarförhållande och förhållande till långivare 

påverkar i angiven ordning revisionsefterfrågan (Collis et al., 2004). Ledningens upplevda 

revisionsnytta definieras enligt Collis et al. i termer av i vilken utsträckning ledningen anser 

att revisionen förbättrar informationskvaliteten samt bidrar med en granskning och 

övervakning av företagets interna kontroller. I begreppet revisionsnytta inkluderas således 

både element av extern och intern nytta av revisionen, vilka i Kapitel 2. Identifiering av 

nyttokomponenter har identifierats som huvudgrupper av revisionsnytta. Det har således i 

tidigare forskning konstaterats att ett företags benägenhet att efterfråga revision starkt 

påverkas av den nytta som företaget upplever att revisionen ger, och en hög benägenhet att 

välja revision tyder därför på en hög grad av upplevd revisionsnytta (Collis et al., 2004; 

Svanström, 2008). 

Figur 3.4 Kopplingen mellan revisionsefterfrågan och revisionsnytta. 
Källa: Collis et al. (2004), omarbetad till studien. 
 

Utifrån agent- och intressentteori och dessa modeller konstrueras studiens hypoteser om vilka 

faktorer som påverkar småbolagens upplevda revisionsnytta. Därtill underbyggs hypoteserna 

av andra relevanta forskningsresultat. 
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3.5 Hypotesgenerering 

3.5.1 Ägarstruktur och revisionsnytta 
Hayes et al. (2005) menar att relationen mellan en agent (företagsledning) och en principal 

(ägare, anställda och övriga intressenter) inte är helt oproblematisk då relationen kan innebära 

intressekonflikter och informationsasymmetri. Det finns enligt Hayes et al. (2005) ett 

informationsövertag hos ledningen i förhållande till ägarna, företagets anställda och andra 

externa intressenter. Ledningen måste dock se till att den information som når ägare, 

intressenter och anställda, vilka företaget är beroende av, är pålitlig, för att kunna bygga 

ömsesidigt gynnande relationer. Informationsasymmetrin som existerar i agent-

principalförhållandet motiverar båda parter att anlita extern hjälp i form av en revisor (Hayes 

et al., 2005). 

 

Ledningen ska driva företaget i den riktning som ägarna önskar, men en 

tillförlitlighetsproblematik existerar eftersom årsredovisningen framställs av ledningen 

samtidigt som den utgör en indikation på ledningens arbetsresultat (Senkow et al., 2001). 

Kvaliteten på ledningens arbetsinsats är kopplad till det resultat ägarna erhåller, vilket innebär 

att ägarna betalar för att erhålla en viss nytta av ledningen (Jensen & Meckling, 1976). Jensen 

och Meckling menar vidare, i enighet med agentteoretiska resonemang, att ett sätt för ägarna 

att öka sannolikheten att företagsledningen ska arbeta i den riktning som ägarna önskar är att 

de på olika sätt kan försöka motivera ledningen, men även övervaka ledningsarbetet. Senkow 

et al. menar att ett sätt för ägarna att övervaka ledningen och att öka tillförlitligheten i 

årsredovisningen är att anlita en revisor och att övervakningsbehovet därför kan ses som den 

främsta anledningen till att behovet av extern revision överhuvudtaget existerar. Om ägarna 

ser en väsentlig nytta i att ha hög trovärdighet i sina ekonomiska rapporter kommer de 

sannolikt att efterfråga revision (Senkow et al., 2001). Enligt ABL kap 9 § 3 ska revisorn 

förutom att utföra granskning av årsredovisning och bokföring även granska styrelsen och 

VD:s förvaltning. I och med sistnämnda arbetsuppgift tydliggörs revisorns roll som 

övervakare (Jensen & Meckling, 1976). 
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Senkow et al. (2001) menar att det finns tre omständigheter som har betydelse för hur stort 

behovet av revision är; företagsstorlek, omfattning av ledarskap och graden av ägare som är 

involverade i ledningsarbetet, vilken anses vara den mest betydande. Om en hög andel ägare 

innehar chefspositioner, sitter i ledningen eller på annat sätt är aktiva i bolaget, kommer de att 

i relativt låg utsträckning efterfråga revision eftersom informationsasymmetrin troligtvis är 

låg (Senkow et al., 2001). 

 

Hypotes 2 

Agentteorin motiverar ett antagande om att de småbolag som inte har aktieägare i ledningen 

efterfrågar revision i större utsträckning än de som har ägare involverade i ledningsarbetet 

(Jensen & Meckling, 1976). Detta gäller eftersom en låg andel ägare i ledningen ökar risken 

för informationsasymmetri mellan ägare och ledning. På grund av småbolagens storlek är det 

rimligt att anta att de flesta ägare som är aktiva i bolaget också ingår i ledningen. Av samma 

anledning kommer en separation mellan ägare och ledning av naturliga skäl inte att 

aktualiseras i lika stor utsträckning som hos större bolag. Hos småbolagen kan dock ändå 

problematiken med informationsasymmetri existera, då det är tillräckligt att en person har ett 

informationsövertag över en annan person för att asymmetri ska anses föreligga (Varian, 

1992). Dessutom kan informationsasymmetri existera mellan småbolagets ägare, i det fall 

vissa ägare är mer aktiva än andra. 

 

Trots dess begränsade storlek kan ett småbolags ledning utgöras av antingen endast ägare, 

endast anställda ledningspersoner eller en kombination av de två. I de fall ledningen utgörs av 

en låg andel ägare kan risken för informationsasymmetri antas föreligga, på grund av att det 

då finns en viss separation av ägande och ledning (Jensen & Meckling, 1976). Dessutom 

finns det i detta fall en relativt hög andel personer i ledningen som inte är ägare och som 

således faktiskt har incitament att agera i egenintresse istället för i enighet med ägarnas 

intresse (Jensen & Meckling, 1976). Det motiverar en underökning av huruvida andelen 

aktiva ägare, det vill säga andelen ägare i ledningen, påverkar graden av upplevd 

revisionsnytta hos småbolag. Följande hypotes testas: 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan andel ägare i ledningen och grad av 

upplevd revisionsnytta. 
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3.5.2 Revisionsbyrå och revisionsnytta 
Studien genomförd av Svanström (2008) visar att företag som anlitar någon av Big 4-

revisionsbyråerna2 tenderar att i större utsträckning efterfråga revision än företag som anlitar 

en byrå som inte tillhör Big 4. Att företag med en Big 4-revisionsbyrå efterfrågar revision i 

högre grad kan enligt Svanström bero på att de upplever att de erhåller en högre grad av nytta 

från revisionen än de företag som anlitar en Annan byrå. Svanström menar att vissa 

revisionsnyttor är särskilt betydelsefulla i sammanhanget. Av den nytta som Big 4-företagen 

upplever betonas särskilt betydelsen för företagets externa intressenter. Svanström menar att 

Big 4-företagen i större utsträckning upplever att revisionen ger trygghet för kreditgivare 

samt att den ger eventuella icke aktiva ägare och andra externa intressenter, såsom 

leverantörer och kunder, en möjlighet till ökad kontroll av företagsledningen. Dessa 

komponenter av revisionsnytta har, bland andra, identifierats i litteraturgenomgången i 

Kapitel 2. Identifiering av nyttokomponenter där de benämns Kvalitetssäkring gentemot 

kreditgivare och Försäkran. Big 4-företag tenderar enligt Svanström att värdera externa 

nyttokomponenter högt och den kvalitet som en Big 4-revisionsbyrå signalerar utåt mot 

företagets externa intressenter är således av stor vikt i sammanhanget. Resonemanget är även 

i linje med det intressentteoretiska tankesätt som presenterats i 3.3 Intressentteoretiska 

utgångspunkter. Intressentteorin menar nämligen att krav från externa intressenter spelar en 

betydande roll för ett företags agerande, då företagets mål är att tillgodose intressenternas 

krav (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Anledningen till att de företag som väljer att anlita en Big 4-revisionsbyrå upplever en högre 

grad av nytta än de företag som anlitar en Annan byrå kan vara att de större Big 4-byråerna 

kan tillhandahålla en högre revisionskvalitet i termer av revisorns oberoende och kompetens 

(Becker, Defond, Jiambalvo & Subramanyam, 1998; Francis, Maydew & Sparks, 1999). 

Becker et al. (1998) och Francis et al. (1999) visar att byråer som inte tillhör Big 4 tillåter en 

högre grad av resultatökande earnings management hos sina klienter än vad Big 4-byråer gör, 

vilket tyder på att Big 4-byråerna tillhandahåller en högre revisionskvalitet. Det visas genom 

en kartläggning av förekomsten av frivilliga periodiseringar hos revisionsklienterna.  

 

                                                
2Antalet stora internationella revisionsbyråer har förändrats över tiden och varje forskningsresultat syftar till det antal stora 
byråer som fanns vid tidpunkten för respektive studie. I denna framställning används genomgående termen Big 4 även då 
referenser görs till studier som genomförts vid en tidpunkt då fler stora byråer existerade.  
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Även DeAngelo (1981) visar att storleken på revisionsbyrån har betydelse för den grad av 

revisionskvalitet som levereras, där Big 4-byråer ger en högre grad av kvalitet på revisionen 

jämfört med andra, mindre byråer. DeAngelo föreslår även vad det kan bero på att Big 4-

revisionsbyråer tillhandahåller en högre revisionskvalitet. Hon menar att ju större 

revisionsbyrå mätt i antalet klienter och ju mindre klient, desto mindre incitament har 

revisorn att agera opportunistiskt och desto högre revisionskvalitet kan på så sätt 

tillhandahållas. Det vill säga, en stor revisionsbyrå med många klienter har mindre incitament 

att “vända kappan efter vinden” i syfte att behaga en specifik klient och de större byråerna har 

således mindre incitament att sänka revisionskvaliteten av rädsla att förlora en klient. Big 4-

revisionsbyråer erbjuder således en högre grad av oberoende, vilket signalerar en högre 

revisionskvalitet till intressenter (DeAngelo, 1981). 

 

Ytterligare en förklaring till hur det kommer sig att Big 4-byråer kan tillhandahålla en högre 

revisionskvalitet än andra byråer ges av Francis et al. (1999). De menar att då Big 4-

revisionsbyråer har visats vara strängare i sin bedömning av tveksamma periodiseringar 

innebär det att företag med stora periodiseringar, eller företag med stor risk för earnings 

management över huvud taget, tjänar på att anlita en Big 4-byrå i syfte att försäkra sina 

externa intressenter om att företagets periodiseringar verkligen är korrekta. En Big 4-byrå kan 

genom sitt rykte som mer aggressiv och orubblig än mindre byråer erbjuda en ökad 

revisionsnytta i form av en förtroendeingivande signalering till externa intressenter om den 

finansiella rapporteringens korrekthet (Francis et al., 1999). Att anlita en Big 4-byrå ger 

följaktligen enligt Francis et al. ägare och övriga utomstående intressenter nytta genom ett 

utökat skydd mot earnings management från ledningens sida. Den extra nyttan i form av 

kvalitetssäkring och extern signalering motiverar varför Big 4-byråer anlitas trots sina något 

högre arvoden (Francis et al., 1999). 

 

Vidare anses Big 4-byråer vara mer aggressiva i sin revisionsbedömning och tillhandahåller 

högre kvalitet på grund av att de har mer att förlora i termer av ett skadat rykte (DeAngelo, 

1981). Eftersom de har välbyggda varumärken att skydda och upprätthålla har de således 

större incitament än övriga byråer att upptäcka och avslöja fel och brister i den finansiella 

rapporteringen och i ledningens förvaltning, vilket bidrar till tillhandahållandet av en hög 

revisionsnytta (Francis et al., 1999). 
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Hypotes 3 

Att företag som anlitar en Big 4-revisor efterfrågar revision i högre utsträckning än företag 

med en annan revisor har visats av Svanström (2008). Svanström spekulerar i att de företag 

som har hög benägenhet att efterfråga revision också är de företag som upplever att 

revisionen bidrar med hög nytta. Han menar vidare att Big 4-företag generellt upplever en 

högre nytta i form av ett signalvärde gentemot företagets externa intressenter. I Kapitel 2. 

Identifiering av nyttokomponenter har de externa nyttokomponenterna Försäkran (Carrington, 

2010), Legitimering (Carrington, 2010) och Kvalitetssäkring gentemot kreditgivare 

(Andersson, 2005) identifierats. De mäktiga Big 4-revisionsbyråerna kan genom sin auktoritet 

och sitt rykte om hög revisionskvalitet anses tillhandahålla dessa nyttor i högre utsträckning 

än andra, mindre byråer (Becker et al., 1998; DeAngelo, 1981; Francis et al., 1999). Det ger 

relevans åt hypotesen om att ett samband mellan val av revisionsbyrå och grad av upplevd 

revisionsnytta föreligger. Då denna studie undersöker vilka faktorer som påverkar den 

upplevda nyttan av revisionen anses det mot bakgrund av resultaten från tidigare forskning 

vara intressant att testa huruvida anlitandet av en Big 4-revisionsbyrå medför en högre grad 

av upplevd revisionsnytta hos småbolagen än anlitandet av en Annan byrå. Således är 

följande hypotes intressant att testa: 

Hypotes 3: Det finns ett positivt samband mellan anlitande av en Big 4-revisionsbyrå och 

grad av upplevd revisionsnytta. 

3.5.3 Rådgivningstjänster och revisionsnytta 
Svanström (2008) visar på ett positivt samband mellan anlitande av revisionsbyrån i 

rådgivningshänseende och ett företags benägenhet att efterfråga revision. Det vill säga, de 

företag som i större utsträckning köper rådgivningstjänster tenderar att i högre grad också 

välja revision i frånvaro av lagstadgad plikt. Vissa rådgivningstjänster har i nämnda studie 

visat sig vara mer betydelsefulla än andra när det gäller påverkan på benägenheten att 

efterfråga revision. Av störst betydelse har rådgivning inom redovisnings- skatte- och 

juridiska frågor medan bokslutsrådgivning inte påverkar i fullt så stor utsträckning 

(Svanström, 2008).  

 

Av tidigare forskning om rådgivningens påverkan på ett företags benägenhet att uppleva 

revisionsnytta och efterfråga revision framgår att det inte enbart är revisorns kontrollfunktion, 
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den externa nyttokomponenten, som bidrar med nytta och gör att ett företag efterfrågar 

revision utan även interna nyttor från revisionen bidrar till ökad efterfrågan (Svanström, 

2008). I litteraturgenomgången i Kapitel 2. Identifiering av nyttokomponenter har en rad 

interna nyttokomponenter identifierats, såsom Förbättrad operativ effektivitet (Svanström, 

2008), Förbättrad redovisning (Svanström, 2008) och Ökad kunskap om komplex lagstiftning 

(Andersson, 2005). Dessa är exempel på nyttor som revisionsbyråernas rådgivningstjänster 

kan anses bidra med. 

 

I 3.2 Agentteoretiska utgångspunkter presenteras två sätt att se på relationen mellan agent och 

principal utifrån agentteori. I samband med att revisorn anlitas för rådgivningstjänster 

aktualiseras ofta den andra typen av synsätt, vilket enligt Lee (1993, refererad i Öhman, 

2006) går ut på att revisorn ses som en uppdragstagare som anlitas av företaget. Revisorn blir 

således agent och ägarna eller ledningen principal. Enligt Jensen och Meckling (1976) 

innebär det kontrakt som skapas mellan rådgivaren (agenten) och företaget (principalen), att 

agenten, det vill säga revisorn, tilldelas en viss makt i sin roll som rådgivare. Det kan 

nämligen antas att en stor del av företagets beslutsfattande baseras på rådgivarens 

rekommendationer (Svanström, 2004). 

 

Svanström (2008) gör ett antagande om att det positiva sambandet mellan rådgivningstjänster 

och revisionsefterfrågan betyder att en hög benägenhet att anlita revisionsbyrån för 

rådgivning medför ökad tillgivenhet till byrån, vilket i sin tur hänger samman med en ökad 

sannolikhet att köpa revisionstjänsten. Svanström menar vidare att det faktum att ett företag 

använder sig av samma revisionsbyrå för både revisionsgranskning och rådgivningstjänster 

medför en rad fördelar. Han menar att eftersom den revisor som utför rådgivning åt företaget 

genom uppdraget är väl insatt i bolagets verksamhet kan revisionen underlättas och 

effektiviseras och företaget kan på så sätt erhålla en högre nytta av revisionen. Dock kan 

revisorns oberoende skadas då både revisionsuppdrag och rådgivning utförs av samma 

revisionsbyrå, vilket måste beaktas i sammanhanget (Svanström, 2008).  

 

Även Arrunada (1999) menar att nyttan av att köpa andra tjänster än revision av 

revisionsbyrån bidrar till en kostnadsreduktion till följd av effektivitetsförbättringar. Också en 

förhöjd teknisk kunskapsnivå samt att företaget blir mer konkurrenskraftigt anges av 
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Arrunada vara positiva följdeffekter. Arrunada pekar vidare på att erhållandet av andra 

tjänster än enbart revisionsgranskning inte behöver hota revisorns oberoende eller minska 

värdet på tjänsten i sig. Studier har således visat att revisionsuppdraget blir mer effektivt då 

revisionsbyrån även anlitas för rådgivningstjänster och en av de främsta anledningarna är att 

revisorn har ett större förtroende för den redovisning som presenteras av den egna byrån än 

för en som läggs fram av en annan byrå (Svanström, 2008). Ytterligare en förklaring till 

varför revisionsuppdraget effektiviseras då samma revisionsbyrå utför både revision och 

exempelvis bokslut åt ett företag är att revisorn på ett snabbt sätt kan samla in de 

upplysningar och den information som behövs i revisionsuppdraget (Svanström, 2008). 

 

Hypotes 4 

Som nämnts ovan kan revisionsnyttan antas öka då företag använder sig av en revisionsbyrå 

för både revisionsgranskning och rådgivningstjänster (Arrunada, 1999; Svanström, 2008). 

Den revisionsbyrå som utför rådgivningstjänster är i och med rådgivningsuppdraget väl insatt 

i företagets verksamhet och kan med hjälp av sin kunskap tillföra en högre nytta genom att en 

mer effektiv revision kan genomföras (Svanström, 2008). Svanström visar på ett positivt 

samband mellan anlitande av revisionsbyrån i rådgivningshänseende och ett företags 

benägenhet att efterfråga revision. Det vill säga, de företag som i större utsträckning köper 

rådgivningstjänster tenderar att i högre grad också välja revision i frånvaro av lagstadgad 

plikt. Det leder till att det är intressant att testa om erhållandet av rådgivningstjänster påverkar 

småbolagens upplevda revisionsnytta, det vill säga om den upplevda revisionsnyttan hos 

småbolag ökar då antalet erhållna rådgivningstjänster3 från revisionsbyrån ökar. 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan den omfattning i vilken småbolag anlitar 

sin revisionsbyrå för rådgivningstjänster och grad av upplevd revisionsnytta. 

3.5.4 Bolagsstorlek och revisionsnytta 
Svanström (2008) visar på ett tydligt samband mellan bolagsstorlek och efterfrågan på 

revision, där större bolag har en högre benägenhet att välja revision än mindre. Resultatet 

tolkas i studien som att större bolag generellt sett erhåller en högre grad av nytta från 

revisionen. Svanström menar vidare att mindre bolag i högre utsträckning tenderar att se 

                                                
3De rådgivningstjänster som hypotesen och så väl uppsatsen väljer att undersöka är redovisningsfrågor, årsbokslut, 
skattefrågor samt juridiska frågor.   
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revisionen som en ekonomisk börda och en onödig företeelse i termer av tidsåtgång. Även 

resultat från studien av Collis et al. (2004) visar på ett positivt samband mellan bolagsstorlek 

och benägenhet att efterfråga revision. 

 

I tidigare forskning har flera förklaringar givits till varför större företag efterfrågar revision i 

högre utsträckning än mindre (Abdel-Khalik, 1993; Senkow et al., 2001, Svanström, 2008). 

Abdel-Khalik menar att externa intressenter har högre förväntningar på reviderad finansiell 

information i stora företag än i små. Externa krav på revision från exempelvis kreditgivare, 

leverantörer, anställda eller utomstående ägare gör att företaget upplever en högre grad av 

nytta av att revideras (Abdel-Khalik, 1993). När det gäller krav från externa intressenter 

menar Senkow et al. (2001) att huruvida det föreligger en överenskommelse med kreditgivare 

eller ej spelar en särskilt stor roll när det kommer till företagens benägenhet att uppleva nytta 

och välja revision. Det kan således konstateras att den nytta som större företag upplever av 

revisionen i hög grad består av en sorts kvalitetssäkringsnytta gentemot externa intressenter. I 

litteraturgenomgången i Kapitel 2. Identifiering av nyttokomponenter har flera typer av 

kvalitetssäkringsnyttor, så kallade externa nyttor, identifierats, bland annat Legitimering 

(Carrington, 2010), Försäkran (Carrington, 2010) och just Kvalitetssäkring gentemot 

kreditgivare (Andersson, 2005). Ovan förda resonemang finner stöd i intressentteorin, vilken 

menar att företagets agerande influeras starkt av krav från externa intressenter och att 

företagets mål alltid är influerade av intressenternas (Lundahl & Skärvad , 1982).  

 

Vidare har Abdel-Khalik (1993) visat att större företag upplever en högre grad av 

revisionsnytta i form av att revisionen ger de dessa företag en större kompensation för 

kontrollförlust. Kontrollförlusten består i att det inom ett företag uppstår hierarkiska nivåer i 

takt med att företaget växer sig större, vilket medför ett ökat behov av ansvarsdelegering. Det, 

menar Abdel-Khalik, gör att ledningen förlorar kontroll över verksamheten genom att 

exempelvis övervakningsmöjligheterna minskar och informationsflödet kompliceras. Enligt 

Eisenhardt (1989) berör agentteorin det problem som uppkommer då principalen inte har full 

insyn i agentens arbete och därmed inte kan garantera att arbetet utförs i enighet med 

principalens önskemål. I Kapitel 2. Identifiering av nyttokomponenter har en revisionsnytta i 

form av kompensation av denna typ av kontrollförlust identifierats. Eftersom 

kontrollförlusten förutsätts vara större i stora företag förutsätts också den erhållna nyttan av 
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revisionen, i form av kompensation för nämnda kontrollförlust, vara mer värdefull och 

således bidra med högre nytta i större företag än i mindre (Abdel-Khalik, 1993). 

 

Att mindre företag inte efterfrågar revision i lika hög utsträckning som större kan även bero 

på att de inte upplever att den erhållna revisionsnyttan överstiger kostnaden för revisionen. 

Små företag upplever nämligen revisionskostnaden som mer ekonomiskt betungande 

(Svanström, 2008). Thorell och Norberg (2005) menar att även andra resurser än rent 

ekonomiska, exempelvis resurser i form av tid och arbetskraft, är mer begränsade i mindre 

företag. Revisionen innebär nämligen enligt Thorell och Norberg, förutom rent monetära 

kostnader, även administrativa sådana. Det vill säga, revisionen kräver ett visst mått av tid 

och ansträngning från klientföretagets sida, i form av informationsdelgivning om interna 

rutiner och arbetssätt och tillhandahållande av dokumentation och andra former av 

revisionsbevis (Thorell & Norberg, 2005). Att både de ekonomiska kostnaderna och 

resursåtgången för revision upplevs som mer betungande i små företag, vilka ofta har mindre 

resurser och färre personer till förfogande, kan göra att företaget har svårare att uppleva att 

nyttan av revisionen överstiger kostnaderna (Thorell & Norberg, 2005).  

 

I studien mäts bolagsstorlek i termer av omsättning, men bolagsstorlek kan även mätas genom 

antal anställda eller balansomslutning. Svanström (2008) menar dock att tidigare forskning 

visat att omsättning som variabel för bolagsstorlek förklarar behovet av revision bättre än 

antalet anställda och balansomslutning, vilket kan vara en indikation på att omsättning även 

är ett tillfredsställande storleksmått när upplevd nytta undersöks. 

 

Hypotes 5 

Ett argument för att testa den aktuella hypotesen är bland annat att tidigare studier och 

forskning dominerats av tester genomföra på större bolag med högre omsättningskriterier än 

de som ställts upp för småbolagen i denna studie. När andra studier diskuterar mindre bolag 

menas ofta bolag med maximal omsättning på två miljoner euro per år, noll till nio anställda 

och som enligt EU:s definition därför går under benämningen “mikroföretag” (2003/361/EC). 

Denna studie syftar dock till att undersöka hur graden av upplevd revisionsnytta skiljer sig 

inom den snävt definierade kategorin småbolag, det vill säga de bolag med betydligt lägre 

omsättning och antal anställda än mikroföretagen.  
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Flera studier pekar på att större bolag har en högre benägenhet att efterfråga revision än 

mindre (Abdel-Khalik, 1993; Collis et al., 2004; Senkow et al., 2001; Svanström, 2008). De 

flesta förklaringar till varför detta gäller bygger på att större bolag tenderar att uppleva en 

högre grad av nytta från revisionen än vad mindre bolag gör, då de utsätts för högre krav från 

intressenter, har mer komplexa organisationsstrukturer och har mer resurser att avsätta åt 

revisionen (Abdel-Khalik, 1993; Senkow, 2001; Thorell & Norberg, 2005). Resonemanget 

motiverar att testa en hypotes om ett positivt samband mellan bolagsstorlek och 

revisionsnytta, där den upplevda revisionsnyttan är högre ju större bolagen är. Intressent- och 

agentteori samt tidigare forskning motiverar således följande hypotes: 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan bolagsstorlek och grad av upplevd 

revisionsnytta. 

3.5.5 Riskaversion och revisionsnytta 
Agentteorin bygger enligt Eisenhardt (1989) på nationalekonomisk teori, vilket exempelvis 

visar sig i de agentteoretiska antagandena om principalen och agenten. Antagandena består i 

att parterna anses ha olika inställning till risk och således skiljer sig deras benägenhet att 

acceptera risk. Båda parter är också, som nämnts i 3.2 Agentteoretiska utgångspunkter, 

nyttomaximerande individer som handlar i egenintresse. Även koncepten om 

informationsasymmetri och moral hazard, som är grundläggande begrepp inom agentteorin, 

är vanligt förekommande inom den nationalekonomiska forskningen (Eisenhardt, 1989). I 

revisionssammanhang kan revisorn anses utgöra agenten, uppdragstagaren, och företagets 

ägare de principaler som anlitar revisorn för revisionsuppdraget (Lee, 1993, refererad i 

Öhman, 2006). Eisenhardt menar att ett av de huvudproblem som agentteorin berör är det 

problem som aktualiseras då agenten och principalen har olika inställning till risk. Hon menar 

att i det fall parternas riskbenägenhet skiljer sig åt medför det att de i en given situation kan 

föredra helt olika åtgärder, vilket kan ge upphov till meningsskiljaktigheter och målkonflikter. 

Eisenhardt föreslår dessutom att ju mer riskavert, det vill säga ju mindre benägen att 

acceptera risk, principalen är desto mer attraktivt blir det för denne att överföra risk till 

agenten/revisorn genom att anlita en sådan. I revisionssammanhang kan det betyda att ett 

företag som är riskavert ser en nytta i att anlita en sådan och har således en hög benägenhet 

att anlita en revisor för att försäkra sig från risk. Således är det av central betydelse att 
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undersöka ägarnas, det vill säga principalernas, inställning till risk eftersom den rimligen kan 

antas påverka principalernas villighet att acceptera alternativt att försäkra sig från risk. 

 

För att förklara hur riskaversion fungerar och vad som påverkar individers inställning till risk 

inhämtas koncept från den mikroekonomiska teorin (Frank, 2010). Individer kan 

kategoriseras utifrån attityd till risk - de kan anses vara riskaverta, riskälskare eller 

riskneutrala (Frank, 2010). Gollier (2001) menar att en riskavert individ är ovillig att 

acceptera risker och är således beredd att betala för att försäkra sig från risk. Frank menar 

vidare att en riskälskande person är villig att acceptera risker, vilket innebär att han således 

inte är beredd att betala för att försäkra sig från risk. En riskneutral individ är indifferent 

mellan att acceptera eller avstå från risk, vilket betyder att en riskneutral individ är totalt 

likgiltig inför valet att acceptera eller inte acceptera risk (Frank, 2010). 

 
Tabell 3.1 Riskattityd  

Riskattityd Förklaring 

Riskavert Företaget är ovilligt att acceptera risk, och är således  
beredd att betala för att bli av med den. 

Riskälskare 
Företaget är villigt att acceptera risk, och är således  
inte beredd att betala för att bli av med den. 

Riskneutral 
Är varken riskavert eller riskälskare, det vill säga  
företaget är totalt likgiltigt inför valet att acceptera eller inte acceptera risk. 

Källa: Frank (2010), Saini & Martin (2009), omarbetad till studien. 

 

Gollier (2001) framhåller att mänsklig inställning till risk är en högst individuell företeelse, 

även om de flesta människor är riskaverta. Vissa personer värderar säkerhet mycket högt och 

är således villiga att betala ett högt pris för att undgå risk. Andra värderar säkerhet lägre och 

således är mindre villiga att betala en riskpremie för att undkomma en given risk (Gollier, 

2001). Enligt Saini och Martin (2009) har riskbenägenhet ansetts vara ett individuellt 

karaktärsdrag som ofta appliceras på enskilda individer. Dock menar de att inställning till risk 

även kan appliceras på företag, där ett företags riskbenägenhet utgörs av dess generella 

tendens att undvika eller anta risk, exempelvis i form av riskabla projekt eller investeringar. 

Saini och Martin menar således att ett företags generella riskbenägenhet bland annat bestäms 

av de ledande personernas enskilda inställning till risk, det vill säga hur djärva 

företagsledning och ägare är. Något som också kan påverka företagets generella 
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riskbenägenhet är dess kultur, det vill säga i vilken utsträckning risktagande belönas inom 

företaget (Saini & Martin, 2009). 

 

Hypotes 6 

I enighet med agentteori kan revisorn å ena sidan och bolagets ledning eller ägare å andra 

sidan i revisionssammanhang anses utgöra parter i en agent-principalrelation medan 

kontraktet dem emellan utgörs av revisionsuppdraget (Jensen & Meckling, 1976; Lee, 1993 

refererad i Öhman, 2006). Enligt Saini och Martins (2009) resonemang påverkas bolagets 

grad av upplevda nytta av revisionen sannolikt av ägarnas inställning till risk, det vill säga 

principalernas vilja att acceptera alternativt att försäkra sig från risk. I småbolag är det rimligt 

att anta att bolagets ägare och ledning i praktiken är samma person. Det vill säga, inte sällan 

är en hög andel av ägarna även aktiva i företagets ledning där de kan ha stor inblick i 

företagets operativa verksamhet. Det gör att en riskavert ledning i småbolagen i många fall 

kan likställas med riskaverta ägare, och vice versa. 

 

Teorin om riskaversion förklarar hur en individs eller ett bolags inställning till risk påverkar 

dess riskbenägenhet och följaktligen dess tendens att acceptera risk eller vilja att försäkra sig 

från den (Frank, 2010). Då Carrington (2010) menar att försäkringselementet kan anses vara 

en viktig nyttokomponent av revisionen är det rimligt att anta att småbolagens riskinställning, 

det vill säga deras tendens att vilja försäkra sig från risk, påverkar graden av upplevd nytta av 

revisionen. Vidare föreslår Eisenhardt (1989) att ju mer riskavert en principal är, desto högre 

benägenhet har denne att anlita - och överföra risk till - en agent. Resonemanget leder till att 

ett antagande om att riskaverta småbolag upplever att en försäkring genom revision ger en 

högre nytta än vad icke-riskaverta småbolag gör, är rimligt. Det leder till att följande hypotes 

är intressant att testa: 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan riskaversion och grad av upplevd 

revisionsnytta. 
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3.6 Sammanfattning av hypotesernas teoretiska 

utgångspunkter 
Hypotes 1, vilken presenteras i Kapitel 2. Identifiering av nyttokomponenter, grundas på 

litteratur och tidigare forskning, medan Hypotes 2 till 6 dessutom baseras på agent- eller 

intressentteori alternativt båda. Agentteorin ger stöd åt Hypotes 2 genom att teorin menar att 

då ägare och ledning är åtskilda finns ett större behov av revision än om det inte finns någon 

separation mellan ägande och ledning. Hypotes 3 baseras på intressentteoretiska 

utgångspunkter, medan Hypotes 4 tar utgångspunkt i agentteoretiska resonemang med fokus 

på det andra agentteoretiska synsättet som presenteras i avsnitt 3.2 Agentteoretiska 

utgångspunkter. I avsnittet 3.5.4 Bolagsstorlek och revisionsnytta presenteras Hypotes 5, 

vilken finner stöd i både intressent- och agentteorin. Slutligen presenteras Hypotes 6 i avsnitt 

3.5.5 Riskaversion och revisionsnytta, vilken tar sin utgångspunkt i agentteori.  

3.7 Hypotessummering 
Hypotes 1. Småbolag upplever de interna nyttokomponenterna av revision 

som mer betydelsefulla än de externa nyttokomponenterna. 
 

Hypotes 2. Det finns ett negativt samband mellan andel ägare i ledningen 

och grad av upplevd revisionsnytta. 
 

Hypotes 3.  Det finns ett positivt samband mellan anlitande av en Big 4-

revisionsbyrå och grad av upplevd revisionsnytta. 
 

Hypotes 4. Det finns ett positivt samband mellan den omfattning i vilken 

småbolag anlitar sin revisionsbyrå för rådgivningstjänster och 

grad av upplevd revisionsnytta. 
 

Hypotes 5.  Det finns ett positivt samband mellan bolagsstorlek och grad av 

upplevd revisionsnytta. 
 

Hypotes 6.  Det finns ett positivt samband mellan riskaversion och grad av 

upplevd revisionsnytta.  
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4. Empirisk metod 
I kapitlet presenteras och motiveras uppsatsens undersökningsmetod, urvalsundersökningen. 

Vidare presenteras studiens population och vårt tillvägagångssätt vid urvalet av 

respondenter. En beskrivning ges av det datamaterial som insamlats, hur studiens variabler 

operationaliserats och hur enkäten utformats. Svarsfrekvensen, vilken för studien är 38 

procent, beräknas och bortfallet analyseras. Vi redogör för de analysmetoder som används 

vid analyserna av det empiriska materialet i SPSS, där den multipla regressionsanalysen är 

framträdande. Slutligen diskuteras undersökningens trovärdighet i termer av validitet och 

reliabilitet.  

4.1 Undersökningsmetod 
I uppsatsen studeras om variablerna Ägarandel, Big4revisionsbyrå, Rådgivningsindex, 

Omsättning och Riskaversion påverkar graden av upplevd revisionsnytta hos småbolag. 

Utifrån teorin formuleras hypoteser som inkluderar nämnda variabler. Vi testar således var 

och en av påverkansvariablerna mot den revisionsnytta som småbolagen upplever att 

revisionen ger, för att se om och i så fall vilken sorts samband som existerar - positivt eller 

negativt. Genom hypotesprövningen förväntar vi oss att kunna identifiera vilka 

bolagsrelaterade faktorer som påverkar graden av upplevd nytta av revisionen hos småbolag. 

Med hjälp av variablerna Internanyttormedelvärde och Externanyttormedelvärde undersöks i 

uppsatsen också om småbolag anser att de interna nyttokomponenterna av revision är mer 

betydelsefulla för beslutet att anlita en revisor än de externa. 

 

Enligt Andersen (1998) påverkas valet av metod och tillvägagångssätt bland annat av om 

forskaren väljer att utföra en total- eller urvalsundersökning. Av resursskäl har vi inte 

möjlighet att testa hela populationen utan ett stickprov görs. För att resultatet ska vara 

generaliserbart och tillförlitligt måste urvalet kunna anses representera hela den population 

som undersöks (Bryman & Bell, 2005). Undersökningsdesignen, det vill säga den strategi vi 

använder oss av för att erhålla det datamaterial vi behöver för att kunna uppfylla studiens 

syfte och besvara dess frågeställning, utgörs således av en urvalsundersökning. 

Urvalsundersökningen består av en enkätstudie som kompletteras med databasinformation 

inhämtad från företagsdatabasen Retriever Business. Databasinformationen utgörs av 
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uppgifter rörande respondenternas omsättning, antal anställda och anlitad revisionsbyrå. I 

förekommande fall har databasinformationen även kompletterats med uppgifter hämtade 

direkt från småbolagens årsredovisningar och revisionsberättelser, som även de är hämtade 

från Retriever Business. Databasinformationen kompletterar enkätundersökningen genom att 

den ger oss specifik bolagsinformation som redan offentliggjorts i Retriever Business och i 

småbolagens egna årsredovisningar. Det betyder att enkätens respondenter inte behöver 

besväras med frågor om information som redan finns offentliggjord, då vi strävar efter att 

hålla enkäten så kort som möjligt i syfte att öka svarsfrekvensen. Eftersom ett enkätutskick 

görs till strategiskt slumpmässigt utvalda svenska småbolag som är geografiskt utspridda över 

landet och eftersom majoriteten av frågorna i enkäten är lättförståeliga samt att ingen 

personlig kontakt med respondenterna krävs för att de ska kunna tyda och besvara frågorna 

passar denna undersökningsmetod studien väl (Denscombe, 2009)  

4.2 Urval 
Studiens population består av alla svenska aktiebolag som har en till tre anställda och en 

omsättning som inte överskrider tre miljoner kronor. Populationen utgörs av 124 532 

småbolag (Retriever Business, 2011-02-28). Motiveringen till varför valet av 

undersökningsobjekt är att anse som relevant för studien är att det främst är hos småbolagen 

som nyttan av revisionen aktualiseras och ifrågasätts i och med att de nu ges möjlighet till 

frivillig revision (Nordström, 2010). Då småbolagen per definition inte uppfyller två av de tre 

gränsvärdena för revisionsplikt kan vi vara säkra på att de har möjlighet till frivillig revision 

(ABL 9 kap 1§ 3 st). Efter testsökningar i bolagsregistret Retriever Business har vi medvetet 

valt att exkludera bolag med noll anställda från populationen. Det beror på att många av de 

bolag som har noll anställda är vilande eller på väg att bli inaktiva, vilket kan försvåra 

möjligheten att undersöka dem. Inte heller balansomslutning är ett kriterium för uppsatsens 

population, även om det för frivillig revision enligt ABL 9 kap 1§ 3 st är det. Anledningen till 

att det inte utgör ett urvalskriterium är att en representativ avgränsning möjliggörs genom 

kriterierna antal anställda och omsättning, då vi genom dessa kriterier kan försäkra oss om att 

samtliga bolag som ingår i studien har möjlighet till frivillig revision.  

 

På grund av dess storlek är det av kostnads- och tidsskäl inte möjligt att studera hela 

populationen, varför vi som nämnts i 4.1 Undersökningsmetod gör en urvalsundersökning. 
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Jacobsen (2002) menar att urvalets precision, det vill säga hur väl urvalet representerar 

populationen, är beroende av urvalets storlek och önskad säkerhetsnivå. Enligt Bryman och 

Bell (2005) är det dock urvalets absoluta storlek och inte dess relativa som är av betydelse för 

studiens validitet. Eftersom ett stort stickprov emellertid inte kan garantera en hög precision 

är det enligt Bryman och Bell mer rättvisande att prata om att en ökning i stickprovet ökar 

sannolikheten för en högre precision i urvalet, samt en minskning av samplingsfelet. Bryman 

och Bell menar att en ökning i stickprovsstorlek ger en märkbar precisionsökning upp till och 

med ett urval på 1 000 individer, men att precisionsökningen avtar efter denna punkt. Vidare 

menar de även att minskningen i samplingsfelet sker allt långsammare efter nämnda punkt. 

Det innebär för studien att en ökning av stickprovsstorleken efter 1 000 småbolag endast 

medför en marginell ökning i urvalsprecision samt minskning av samplingsfelet. Av denna 

anledning utgörs studiens urval av 1 000 småbolag. Enligt Jacobsen riskerar dessutom ett 

urval bestående av mindre än 100 individer att ge stora felmarginaler och en svårtolkad 

analys, medan ett urval större än 1 200 individer endast har marginell effekt på felmarginalen. 

Jacobsen menar att en urvalsstorlek mellan 400 och 600 individer ger en bra möjlighet att 

tolka den information som samlas in och att precisionen vid nämnda storlek är tillräcklig. 

Eftersom felmarginalen vid säkerhetsnivån 95 procent dock fortfarande minskar och det 

fortfarande sker en meningsfull precisionsökning då urvalet ökar från 600 till 1 000 anser vi 

dock att en urvalsstorlek på 1 000 är att föredra framför 600. En säkerhetsnivå på 95 procent 

är enligt Jacobsen en rimlig utgångspunkt då en generalisering från urval till population 

eftersträvas. Jacobsens konstaterande motiverar således studiens urvalsstorlek ytterligare. 

 

Eftersom undersökningsmetoden utgörs av en urvalsundersökning måste vi ha ett 

tillvägagångssätt för hur själva urvalet av respondenter sker. Vid valet av respondenter 

används således ett sannolikhetsurval, vilket enligt Körner och Wahlgren (2002) innebär att 

alla småbolag i populationen har en chans större än noll att inkluderas i urvalet. Denna typ av 

urval används för att de utvalda bolagen ska kunna anses vara representativa för hela 

populationen (Körner & Wahlgren, 2002). Retriever Business används som det register 

varifrån respondenterna väljs. Vi väljer att genomföra urvalet genom ett obundet systematiskt 

urval. Metoden betraktas som likvärdig med obundet slumpmässigt urval, men är i vårt fall 

mer lämplig eftersom vi inte har tillgång till någon slumpgenerator utan gör urvalet manuellt 

ur ett företagsregister (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Ett obundet systematiskt 
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urval kan nämligen anses vara ett manuellt sätt att genomföra ett obundet slumpmässigt urval 

(Körner & Wahlgren, 2002). Vid denna typ av urvalsstrategi får det dock inte finnas någon 

inneboende ordning i det företagsregister som används, eftersom det kan medföra snedställa 

resultat då vissa bolag får en ökad sannolikhet att inkluderas i urvalet (Bryman & Bell, 2005). 

I Retriever Business ordnas småbolagen efter bolagsnamn, vilket inte borde ha något 

samband med vare sig omsättning eller antal anställda. 

 

Var femte småbolag i företagsregistret ingår i urvalet, vilket innebär att vi först slumpmässigt 

väljer ett tal mellan ett och fem varpå det dragna talet utgör startpunkten för urvalet. Var 

femte småbolag dras sedan systematiskt ur registret. Eftersom Retriever Business inte 

innehåller epost-adresser måste de valda småbolagen identifieras i ytterligare ett register, 

Företagsfakta, för att vi ska kunna erhålla information om mailadresser. Om det valda 

småbolaget uppger epost-adress i Företagsfakta ingår det i urvalet. Om bolaget i fråga inte 

anger epost-adress, väljs istället nästa på tur i Retriever Business tills vi påträffar ett som gör 

det, varpå det ingår i urvalet. Proceduren upprepas tills 1 000 småbolag erhållits ur 

populationen.  

4.3 Datamaterial 
I undersökningen används en kombination av primär- och sekundärdata. Primärdatan utgörs 

enligt Svenning (2003) av den data som vi själva samlar in för vår specifika studie och består 

således av det material som insamlas genom enkäten. Sekundärdata utgör data som tidigare 

insamlats av någon annan i ett annat syfte, men som vi tar del av i vår undersökning 

(Svenning, 2003). Exempelvis kan det röra sig om offentlig information eller material som är 

insamlat genom andra forskningsprojekt. Den databasinformation som erhålls från Retriever 

Business, exempelvis information om småbolagens omsättning och anlitade revisionsbyrå, är 

således sekundärdata. Vid användning av sekundärdata är det viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till den erhållna informationen då den framtagits i ett annat syfte än vårt och 

eftersom vi inte säkert kan veta hur informationen samlats in (Jacobsen, 2002). Vi använder 

oss som nämnts av Business Retriever, en erkänd företagsdatabas av god kvalitet, som 

dessutom kräver inloggning via Lunds Universitet. Valet av en tillförlitlig databas ökar 

sannolikheten för att den databasinformation som erhålls är tillförlitlig och av god kvalitet. 
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Både kvantitativ och kvalitativ data insamlas i studien. Kvantitativt material kännetecknas av 

att det utgörs av numeriska värden medan kvalitativa variabler är icke-numeriska till sin natur 

(Dahmström, 2005). Exempel på kvantitativ data som insamlas i studien är 

undersökningsbolagens antal anställda och omsättning medan kvalitativt material är 

exempelvis småbolagens inställning till risk och val av revisionsbyrå. På grund av de 

kvalitativa variablernas icke-numeriska natur måste de enligt Dahmström kodas för att kunna 

analyseras i SPSS, varför vi i bearbetningssyfte kodar varje kvalitativt svarsalternativ. Det 

insamlade materialet kan även indelas efter data- eller skalnivå beroende på materialets 

informationsinnehåll (Dhamström, 2005; Svenning, 2003). Den data som insamlas genom 

enkäten kan hänföras till nominal-, ordinal-, intervall- eller kvotskala.  

4.4 Operationalisering av variabler 
För att kunna testa våra hypoteser måste teorin omvandlas till något som är testbart, det vill 

säga något som är möjligt att mäta empiriskt, varför det krävs en operationalisering av 

teoretiska begrepp för att få fram de variabler som ska undersökas (Andersen, 1998). I 

analysen av Hypotes 1 görs ett t-test, där variablerna Internanyttormedelvärde och 

Externanyttormedelvärde ingår. De oberoende påverkansvariabler som undersöks i 

regressionsanalyserna för Hypotes 2 till 6 är Ägarandel, Big4revisionsbyrå, 

Rådgivningsindex, Omsättning och Riskaversion. Dessa variabler testas mot respektive 

regressionsmodells beroende variabel som representerar den grad av nytta som småbolagen 

upplever att revisionen ger. På så vis kan vi se på vilket sätt var och en av de oberoende 

variablerna påverkar graden av upplevd revisionsnytta. Variabeln BehållaRevisorn ingår, 

tillsammans med variabeln Rådgivningsindex, i den korrelationsanalys som kompletterar 

hypotesprövningen av Hypotes 4. Slutligen operationaliseras variabeln AntalAnställda, som 

används i studiens bortfallsanalys. 

 

Enkäten innehåller totalt åtta indikatorer som mäter graden av upplevd revisionsnytta hos 

småbolagen och de används i analysen både enskilt och kombinerade som index, vilket 

framgår nedan. För att täcka in olika aspekter av det undersökta fenomenet revisionsnytta 

väljer vi således att ställa ett flertal frågor om respondenternas upplevda revisionsnytta. 

Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är det en fördel att i en undersökning inkludera ett 
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flertal indikatorer på det fenomen som ska undersökas, då flera indikatorer kan minska 

eventuella mätfel och således bidra till att öka studiens validitet. 

 
Internanyttormedelvärde (Variabel i t-test) 

Variabeln Internanyttormedelvärde baseras på respondenternas angivna uppfattning om 

betydelsen av de interna nyttokomponenterna Förbättrad operativ effektivitet, Förbättrad 

redovisning och Kunskap om komplex lagstiftning. Nyttokomponenterna graderas i enkäten 

av respondenterna utifrån en femgradig likertskala, där “fem” indikerar att nyttokomponenten 

har en stor betydelse för beslutet att anlita en revisor och “ett” indikerar en liten betydelse. 

Utifrån de graderade svaren har för varje respondent ett medelvärde beräknats, vilket 

indikerar den samlade betydelse som respektive respondent anser att de interna 

nyttokomponenterna har. Medelvärdet utgör variabeln Internanyttormedelvärde som 

följaktligen är på intervallskala, vilket innebär att det visserligen är meningsfullt att 

rangordna variabelvärdena, men att nollpunkt saknas (Svenning, 2003). 

 

Externanyttormedelvärde (Variabel i t-test) 

Variabeln Externanyttormedelvärde baseras på den av respondenterna angivna uppfattningen 

om betydelsen av de externa nyttokomponenterna. De externa nyttokomponenterna utgörs av 

Kvalitetssäkring gentemot kreditgivare, Försäkran, Försäkring och Legitimering. De externa 

nyttokomponenterna graderas, liksom de interna, i enkäten på en femgradig likertskala där 

“ett” indikerar att nyttokomponenten har en liten betydelse för beslutet att anlita en revisor 

och “fem” indikerar stor betydelse. Liksom för de interna nyttokomponenterna har ett 

medelvärde för upplevd extern nytta räknats fram för varje respondent, vilket utgör variabeln 

Externanyttormedelvärde. Liksom Internanyttormedelvärde är Externanyttormedelvärde på 

intervallskala (Svenning, 2003). 

 

TotalRevisionsnytta (Beroende variabel, Regressionsmodell 1) 

Variabeln TotalRevisionsnytta mäter respondenternas grad av upplevda revisionsnytta. 

Variabeln skapas genom att respondenterna i enkäten anger hur väl påståendet “Revisorn är 

mycket värdefull för företaget” (se fråga 6, Bilaga 1) stämmer överens med deras uppfattning 

om den nytta revisionen ger bolaget. Respondenten anger sitt svar på en femgradig likertskala, 
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där “ett” betyder ”Instämmer inte alls” och “fem” betyder “Instämmer helt”. Variabelns 

utformning innebär att den är på intervallskala (Svenning, 2003). 

 

InternRevisionsnyttoindex (Beroende variabel, Regressionsmodell 2) 

Variabeln InternRevisionsnyttoindex mäts i enkäten genom att respondenterna tar ställning 

till tre påståenden som indikerar deras uppfattning om den interna revisionsnytta som 

revisionen kan bidra med (se fråga 7, påståstående E, F och G, Bilaga 1). Varje påstående rör 

en av de tre interna nyttokomponenter av revision som identifierats i Kapitel 2. Identifiering 

av nyttokomponenter. Respondenternas uppfattning värderas även här på en likertskala 

mellan ett och fem, där “ett” betyder ”Instämmer inte alls” och “fem” betyder “Instämmer 

helt”. Eftersom indexet beräknas genom att respondentens samtliga tre svar adderas är det 

maximala värde som varje respondent kan uppnå således 15, vilket indikerar en hög grad av 

upplevd intern revisionsnytta. Indexets minimivärde är tre, vilket således indikerar en låg 

grad av upplevd intern revisionsnytta. Variabeln är följaktligen på intervallskala (Svenning, 

2003).  

 

ExternRevisionsnyttoindex (Beroende variabel, Regressionsmodell 3) 

Variabeln mäts i enkäten på samma sätt som variabeln InternRevisionsnyttoindex, men 

istället för att använda tre indikatorer som mäter graden av revisionsnytta består variabeln av 

fyra, vilka motsvaras av de fyra externa nyttokomponenterna som identifierats i Kapitel 2. 

Identifiering av nyttokomponenter (se fråga 7, påståstående A, B, C och D, Bilaga 1). Indexet 

beräknas på samma sätt som InternRevisionsnyttoindex och har således maximivärdet 20 och 

minimivärdet fyra. Även denna variabel är på intervallskala (Svenning, 2003).  

 

Ägarandel (Oberoende variabel, Regressionsmodell 1-3) 

Hypotes 2 menar att det finns ett negativt samband mellan andel ägare i ledningen och grad 

av upplevd revisionsnytta, där variabeln Ägarandel således utgör en oberoende variabel i 

regressionsanalysen. Genom enkäten erhålls med exaktheten “mer än femtio procent”, 

“femtio procent” eller “mindre än femtio procent” information om hur stor andel av 

personerna involverade i ledningsarbetet, småbolagets aktiva, som även är aktieägare. Det 

innebär att variabeln Ägarandel mäter separationen mellan ägande och ledning i småbolagen. 

Variabeln är således på ordinalskala, eftersom rangordning är möjlig men nollpunkt saknas 
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(Svenning, 2003). I SPSS kodas de tre svarsgrupperna enligt följande: om mer än femtio 

procent av ledningen består av ägare kodas det 0,75, femtio procent kodas 0,50 och om 

mindre än 50 procent av ledningen består av ägare betecknas det 0,25. Motiveringen till 

klassificeringen är att precisionen blir bättre om en kvantitativ oberoende variabel används, 

varför det prioriteras framför användandet av en dummyvariabel i de multipla 

regressionsanalyserna. 

 

Big4revisionsbyrå (Oberoende variabel, Regressionsmodell 1-3) 

Hypotes 3 menar att småbolag som anlitar en Big 4-revisionsbyrå tenderar att uppleva en 

högre grad av nytta från revisionen än de som anlitar en Annan revisionsbyrå. Det vill säga, 

val av revisionsbyrå påverkar graden av upplevd revisionsnytta hos småbolag. Småbolagen 

grupperas i undersökningen efter om de anlitar en Big 4-revisionsbyrå, det vill säga PwC, 

Ernst & Young, KPMG eller Deloitte, eller om de anlitar en Annan revisionsbyrå. Med 

Annan revisionsbyrå menas alla andra byråer än de som benämns Big 4. Variabeln 

Big4revisionsbyrå är på nominalskala eftersom den saknar både nollvärde och möjlighet till 

rangordning (Svenning, 2003). I SPSS utgör variabeln Big4-revisionsbyrå en dummyvariabel, 

där den kodas så att Big 4-byrå ges koden “ett” och annan byrå “noll”, vilket även framgår i 

5.3 Definition av variabler i regressionsmodeller. 

 

Rådgivningsindex (Oberoende variabel, Regressionsmodell 1-3) 

Då Hypotes 4 rör sambandet mellan anlitandet av revisionsbyrån för rådgivningstjänster och 

upplevd revisionsnytta grupperas de undersökta småbolagen efter i vilken utsträckning de 

anlitar sin revisionsbyrå för rådgivningstjänster. Småbolagen anger i enkäten för vilka 

rådgivningstjänster de anlitar sin revisionsbyrå, där de tjänster som behandlas i 

undersökningen är tjänster knutna till skattefrågor, juridiska frågor, redovisningsfrågor samt 

årsbokslut. Rådgivningsindexet utgörs av det totala antal rådgivningstjänster som varje 

respondent erhåller. Variabeln Rådgivningsindex mäts på en skala från noll till fyra. Då den 

har både nollpunkt och tillåter rangordning är variabeln således på kvotskala (Svenning, 

2003). 
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Omsättning (Oberoende variabel, Regressionsmodell 1-3) 

Hypotes 5 menar att grad av upplevd revisionsnytta är högre ju större småbolagen är, varför 

de undersökta småbolagens storlek identifieras. Bolagsstorlek mäts i termer av redovisad 

omsättning i bolagets senast reviderade balansräkning. De undersökta småbolagen har en 

omsättning på maximalt tre miljoner svenska kronor och information om varje bolags exakta 

omsättning hämtas, som nämnts i 4.1 Undersökningsmetod, ur företagsdatabasen Retriever 

Business. Således är variabeln på kvotskala, då det rör sig om data med både nollpunkt, 

rangordningsmöjligheter och meningsfulla avstånd mellan värdena (Svenning, 2003).  

 

Riskaversion (Oberoende variabel, Regressionsmodell 1-3) 

Hypotes 6 menar att det finns ett positivt samband mellan riskaversion och grad av upplevd 

revisionsnytta väljer vi att dela in de undersökta småbolagen efter riskbenägenhet. 

Småbolagen kategoriseras efter om de är riskaverta eller icke-riskaverta, där icke-riskaverta 

utgörs av riskälskande och riskneutrala småbolag. Variabeln är, liksom variabeln 

Big4revisionsbyrå, följaktligen på nominalskala (Svenning, 2003). Precis som variabeln 

Big4revisionsbyrå utgör variabeln i regressionsanalyserna en dummyvariabel och har således 

kodats så att en riskavert inställning givits koden “ett” och icke-riskavert givits koden “noll,” 

vilket också framgår i 5.3 Definition av variabler i regressionsmodeller.  

 

BehållaRevisorn  

Variabeln BehållaRevisorn testas mot variabeln Rådgivningsindex i en korrelationsanalys i 

5.5.4 Hypotesprövning 4. BehållaRevisorn baseras på den enkätfråga där respondenterna tar 

ställning till om de kommer att välja bort revisionen i frånvaro av lagkrav (se fråga 3, Bilaga 

1). Då respondenterna svarat “Nej” betyder det att de kommer att behålla sin revisor, vilket 

kodas som “ett” i SPSS. Om svaret är “Ja” innebär det således att de inte kommer att fortsätta 

att anlita en revisor, vilket kodas som “noll”. Variabeln är på nominalskala (Svenning, 2003). 

 

AntalAnställda  

Variabeln testas med hjälp av ett t-test i studiens bortfallsanalys i 4.6 Svarsfrekvens och 

bortfallsanalys. Information om variabeln AntalAnställda hämtas från företagsdatabasen 

Retriever Business. Småbolagens antal anställda kan variera mellan ett och tre, varför 
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variabeln kan anta värdet ett, två eller tre. Det betyder att den är på intervallskala (Svenning, 

2003).  

4.5 Utformning av enkät 
Enkätundersökningens syftar till att synliggöra eventuella samband mellan de olika 

faktorerna och grad av upplevd revisionsnytta hos småbolagen (Andersen, 1998). Enkäten 

består av nio frågor och är konstruerad så att den ska vara så lätt för respondenten att besvara 

som möjligt. Enkäten omfattar frågor om samtliga oberoende variabler samt de beroende 

variablerna rörande upplevd revisionsnytta, vilka operationaliserats i föregående avsnitt. I 

enkätens första del besvarar respondenten frågor som rör bolaget, exempelvis för vilka 

tjänster småbolagen anlitar en revisionsbyrå och hur stor andel av personerna i ledningen som 

utgörs av ägare. I den andra delen behandlas respondenternas attityd till risk samt hur hög 

grad av nytta de upplever att revisionen ger generellt sett. I enkätens sista del anger 

respondenten sin inställning till var och en av de i litteraturgenomgången identifierade 

nyttokomponenterna av revision och de kan i fritext även ange ytterligare skäl till varför de 

anlitar en revisor. I slutet av enkäten finns en möjlighet för de svaranden att ange om de 

önskar ta del av studiens resultat då uppsatsen är klar. När det gäller frågornas ordningsföljd 

har den så kallade tratt-tekniken använts, vilket innebär att enkäten inleds med de frågor som 

sannolikt uppfattas som mest lättbesvarade för att sedan övergå till de lite mer avancerade 

(Dahmström, 2005). Ett positivt första intryck av enkäten är nämligen viktigt för studiens 

svarsfrekvens (Dahmström, 2005). 

 

Innan enkäten skickas ut testas den på ett antal bolag som faller inom studiens population. 

Momentet uppmärksammar oss på eventuella brister i enkäten vilket ger oss möjlighet att 

korrigera och omformulera frågor före utskick. Genom att testa enkäten i förväg kan dåligt 

formulerade frågor således undvikas och chanserna till ett analyserbart resultat ökas 

(Dahmström, 2005). Vid testet används ett icke-sannolikhetsurval i form av ett medvetet 

selektivt urval där varje individ i populationen följaktligen inte har samma sannolikhet att 

inkluderas i urvalet (Körner & Wahlgren, 2002). Anledningen till metoden är att vi anser att 

det vid testutskicket av enkäten är viktigt att erhålla respondenter med kunskap och insikt om 

revisionen i sitt bolag. Nackdelen är dock att ingen statistisk representativitet erhålls vid 
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testutskicket, men å andra sidan möjliggörs en dialog med testpersonerna vilket gör att vi kan 

erhålla värdefull feedback på enkätfrågorna. 

 

Då utskick per post skulle innebära en alldeles för hög kostnad skickas enkäten ut via epost. I 

det mail som skickas till respondenterna finns en klickbar länk som svarspersonen följer för 

att komma till enkäten. I mailet bifogas ett introduktionsbrev som syftar till att informera om 

och skapa intresse för studien för att på så sätt öka svarsfrekvensen (Dahmström, 2005). I 

introduktionsbrevet förklaras även studiens syfte samt hur svaren kommer att behandlas. En 

vecka efter det första utskicket skickas ett påminnelsemail till de småbolag som ännu inte 

besvarat enkäten. Senare skickas ytterligare två påminnelsemail med ett par dagars 

mellanrum för att öka svarsfrekvensen. Till de respondenter som direkt efter att de besvarat 

enkäten återkommer till oss med feedback skickas personliga tackmail och vi besvarar även 

frågor samt tar emot feedback på enkäten både via mail och per telefon.  

4.6 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 
Enkäten har sänts ut till totalt 1 000 småbolag, vilket således enligt Jacobsen (2002) utgör 

undersökningens teoretiska urval. Dock är det bland de 1 000 småbolagen vissa som av olika 

anledningar inte fått någon rimlig chans att besvara enkäten, varför dessa lyfts bort för att en 

så rättvisande svarsprocent som möjligt ska kunna beräknas (Jacobsen, 2002). Av de 1 000 

som ingick i utskicket mottogs ingen enkät av 119 småbolag, för vilka enkätutskicket 

studsade tillbaka av olika anledningar. En förklaring till studsande mailutskick kan vara att 

inaktuella mailadresser uppgetts i företagsregistret Företagsfakta för just dessa bolag, eller att 

de av någon anledning inte längre är aktiva. Ytterligare 13 småbolag har av olika skäl inte 

haft någon chans att svara. Exempelvis har fem av dem inte erhållit enkäten på grund av 

semesterfrånvaro, tre småbolag var sålda, ett var vilande, ett avregistrerat och tre hade 

tekniska problem. Det betyder att det faktiska urvalet utgörs av 868 småbolag och 

sammanlagt har 332 personer valt att besvara enkäten. Dock hade en av respondenterna ett 

mycket högt internt bortfall, det vill säga ett högt bortfall gällande svar på enskilda frågor 

(Svenning, 2003). I den aktuella enkäten är samtliga frågor obesvarade, vilket tyder på att 

svarspersonen öppnat enkäten utan att faktiskt besvara den, varför enkäten utelämnats ur 

studien och således inte ingår i några analyser. Sammantaget innebär ovanstående att 

svarsfrekvensen för studien är 331, vilket motsvarar 38 procent. 
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När det gäller variablerna InternRevisionsnyttoindex och ExternRevisionsnyttoindex kan de 

lägre värdena på dessa variabler betyda att respondenten låtit bli att gradera någon av de 

nyttokomponenter som ingår i variablerna. Ur tabell 5.1 i 5.1 Beskrivande statistik kan det 

utläsas att det resterande interna bortfallet för variablerna sedan den obesvarade enkäten 

uteslutits dock är mycket lågt. För InternRevisionsnyttoindex är det interna bortfallet tre 

(Förbättrad operativ effektivitet) respektive ett (Förbättrad redovisning, Kunskap om 

komplex lagstiftning) av totalt 329 svar, varför det inte bör påverka resultatet nämnvärt. För 

ExternRevisionsnyttoindex är motsvarande bortfall fyra (Försäkran), ett (Försäkring) 

respektive två (Kvalitetssäkring gentemot kreditgivare) av totalt 328 svar, varför inte heller 

detta borde ha någon betydande inverkan på resultatet. Frågan rörande nyttokomponenten 

Legitimering har inget internt bortfall. 

 

Undersökningens urval kan delas in i två populationer, de som svarat på enkäten (n=331) och 

de som inte har svarat (n=669). I bortfallsanalysen analyseras de icke-svarande småbolagen 

och jämförs med de svarande utifrån den databasinformation som insamlats för samtliga 

småbolag genom företagsdatabasen Retriever Business, vilken är omsättning, antal anställda 

samt om bolaget anlitar en Big 4-revisionsbyrå eller en Annan revisionsbyrå. Med hjälp av ett 

t-test av medelvärdesskillnader mellan två populationer kan de båda gruppernas medelvärden 

jämföras för de kvantitativa variablerna Omsättning och AntalAnställda (Djurfeldt et al., 

2010). Djurfeldt et al. (2010) menar att den bivariata analysen förutsätter att stickprovet är 

normalfördelat, vilket med stöd av centrala gränsvärdessatsen i detta fall kan antas eftersom 

antalet observationer är betydligt större än 30 (Wahlgren, 2008). För att själva t-testet ska 

kunna genomföras måste information om de båda populationernas medelvärde, varians och 

antalet observerade värden inhämtas.  

 

En signifikant genomsnittlig skillnad mellan de som besvarat enkäten och de som inte svarat 

existerar hos båda variablerna, men dock en marginell sådan. Enligt Djurfeldt et al. beräknas 

variansen med hjälp av Levenes test där respektive populations spridning jämförs. Variabeln 

Omsättning har en skillnad i varians som är signifikant medan variabeln AntalAnställda 

uppvisar en icke signifikant variansskillnad. Populationernas varianser hos variabeln 

AntalAnställda kan därför anses vara snarlika och t-värdet visar att den marginella skillnaden 

i medelvärde sannolikt beror på slumpen. Hos variabeln Omsättning kan skillnader i 
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gruppernas varianser först konstateras, men ett modifierat t-värde som korrigerar för olikheter 

i spridningen visar att skillnaderna är så pass små att även de troligtvis beror på slumpen 

(Djurfeldt et al., 2010). Resultatet från t-testen tolkas således som att inga specifika 

genomsnittliga skillnader existerar mellan grupperna, det vill säga de som besvarat enkäten 

och de småbolag som valt att inte delta i enkätundersökningen (Djurfeldt et al., 2010). Det 

betyder att studien hade fått liknande resultat då istället alla småbolag i urvalet valt att delta, 

vilket betyder att de 331 respondenterna representerar studiens urval väl. 

 

Eftersom variabeln Big4revisionsbyrå är av kvalitativ karaktär är en medelvärdesberäkning 

inte möjlig, utan istället upprättas en korstabell. Korstabellen visar att fördelningen, beräknad 

i procent, mellan de som besvarat enkäten och de som inte svarat gällande val av 

revisionsbyrå uppvisar marginella skillnader (Big 4-byrå = 28,7 procent, Annan byrå = 71,3 

procent respektive Big 4-byrå = 28,2 procent och Annan byrå = 71,8 procent). Fördelningen i 

procent mellan Big 4-byrå och Annan byrå är nästintill densamma hos de som besvarat 

enkäten och de som inte svarat, vilket indikerar att inga karakteristiska skillnader förkommer 

hos de båda grupperna. Det bekräftar vad som ovan konstaterats om respondenternas 

representativitet för urvalet. 

4.7 Analysmetoder 
Uppsatsens första hypotes menar att småbolag upplever de interna nyttokomponenterna av 

revision som mer betydelsefulla för valet att anlita en revisor än de externa, där 

nyttokomponenterna av revision således är indelade i två grupper. För att analysera materialet 

i syfte att undersöka om det finns stöd för hypotesen görs en jämförelse av medelvärden i de 

båda grupperna och till följd av hypotesens utformning används ett t-test för ändamålet. De 

hypoteser som presenteras i 3.5 Hypotesgenerering, det vill säga Hypotes 2 till 6, är 

formulerade på så sätt att en förändring hos någon av en rad oberoende variabler (Ägarandel, 

Big4revisionsbyrå, Rådgivningsindex, Omsättning och Riskaversion) förväntas påverka 

graden av upplevd revisionsnytta. Grad av upplevd revisionsnytta representeras av någon av 

de beroende variablerna TotalRevisionsnytta, Intern Revisionsnyttoindex eller 

ExternRevisionsnyttoindex. Hypoteserna påstår således att samband föreligger mellan å ena 

sidan de oberoende variablerna och å andra sidan graden av upplevd revisionsnytta. 
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Hypotesernas utformning möjliggör en multipel regressionsanalys (MRA) och Hypotes 2 till 

6 testas följaktligen genom tre multipla regressionsmodeller. 

 

Studiens avsikt är att utifrån en rad hypotesformuleringar studera bestämda 

sambandsrelationer. Sambanden kan testas med hjälp av olika statistiska metoder, men som 

nämnts ovan är det utformningen av hypoteserna som bestämmer vilken analysmetod som 

lämpar sig bäst. En univariat analys, som endast undersöker en variabel, används 

inledningsvis i 5.1 Beskrivande statistik för att kartlägga och lära känna datamaterialet 

(Djurfeldt et al., 2010). Bivariat analys studerar samband eller korrelation mellan två 

variabler (Djurfeldt et al., 2010). Med en multivariat analys kan däremot samband mellan å 

ena sidan flera oberoende variabler och å andra sidan en beroende variabel undersökas 

(Djurfeldt et al., 2010). I analysen av studiens datamaterial används således univariat, bivariat 

och multivariat analys. 

4.7.1 t-test 
Enligt Djurfeldt et al. (2010) genomförs en studie av medelvärden med hjälp av t-test eller 

variansanalys, vilket är aktuellt vid prövning av Hypotes 1. Då antalet observationer är 

markant större än 30 uppfylls enligt Djurfeldt et al. till följd av centrala gränsvärdessatsen 

kravet om ett approximativt normalfördelat stickprov, vilket innebär att det är möjligt att 

genomföra ett t-test. Variabeln Internanyttormedelvärde har 329 användbara svar och 

variabeln Externanyttormedelvärde har 328, vilket innebär att vi antar att de är 

normalfördelade. För att testa Hypotes 1 genomförs ett t-test av parvisa mätningar inom 

populationen, vilket innebär att det är medelvärdena av svarsvärdena hos 

Internanyttormedelvärde respektive Externanyttormedelvärde inom populationen småbolag 

som jämförs (Djurfeldt et al., 2010). Om analysen visar att skillnaden i medelvärde mellan 

variablerna är signifikant, samt uppvisar ett genomsnittligt högre medelvärde hos variabeln 

Internanyttormedelvärde finns således stöd för studiens Hypotes 1. 

4.7.2 Korrelationsanalys 
I uppsatsen studeras dels korrelationen mellan de oberoende variablerna sinsemellan och dels 

mellan beroende och oberoende variabler. Om samband saknas är utfallet på Pearson r värdet 

noll medan ett värde nära +1 eller -1 tyder på ett starkt samband (Djurfeldt et al., 2010).  
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Korrelationsanalysen utgör en förberedande analys inför regressionsanalysen då den kan ge 

en indikation på om alltför starka samband existerar mellan studiens oberoende variabler, 

vilket i så fall kan tyda på betydande multikollinearitet i datamaterialet (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Det testas således i 5.2.1 Multikollinearitet. Analyser av korrelationer mellan enskilda 

beroende och oberoende variabler används också som komplement till regressionsanalysen, 

där korrelationsanalyserna har en särskilt betydande roll i 5.5.5 Hypotesprövning 5.  

4.7.3 Multipel regressionsanalys, MRA 
Hypotes 2 till 6 innehåller fem oberoende påverkansvariabler och i studien undersöks 

huruvida var och en av dem påverkar småbolagens upplevda revisionsnytta. En 

regressionsanalys innebär att en analys av variansen i den beroende variabeln  genomförs, där 

en större varians tyder på ett starkare samband (Djurfeldt et al., 2010). Djurfeldt et al. menar 

att en MRA är möjlig då en regressionsmodells beroende variabel är kvantitativ och icke-

binär, vilket uppfylls genom den kvantitativa karaktären hos samtliga beroende variabler. 

Ytterligare ett krav för en MRA är att residualen i varje modell är normalfördelad, vilket 

säkerställs genom att de felkällor som kan leda till icke normalfördelade residualer beaktas i 

5.2 Regressionsdiagnostik. Den metod som används för regressionsanalyserna i SPSS är 

“Enter-metoden”, där samtliga oberoende variabler således är med och förklarar variansen i 

den beroende variabeln i respektive regressionsmodell. Enligt Djurfeldt et al. är MRA en 

analysmetod som används i större utsträckning än både Chi två-test och korstabeller då 

samband ska testas. En förklaring är att då fler än tre variabler testas är både korstabeller och 

Chi två-test svårare att tolka jämfört med MRA (Djurfeldt et al., 2010). MRA har en förmåga 

att bibehålla en överskådlig resultatpresentation även då flera variabler studeras samtidigt, 

vilket inte är fallet med korstabeller som gärna förlorar tydlighet när fler variabler undersöks 

(Djurfeldt et al., 2010). 

 

Enligt Djurfeldt et al. (2010) bör i en MRA först variansanalysen (ANOVA) studeras, det vill 

säga det statistiska test som anger om modellen fångar en statistiskt signifikant del av 

variansen i den beroende variabeln. Detta eftersom en tolkning av 

determinationskoefficienten, R², endast är aktuell då regressionsmodellen uppvisar statistisk 

signifikans. Sedan statistisk signifikans kunnat konstateras studeras i en MRA två delar av 

den totala variansen i den beroende variabeln - regressionen och residualen (Djurfeldt et al., 
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2010). För ökade chanser att uppnå statistisk signifikans ska enligt Djurfeldt et al. den totala 

variansen fördelas så att den största delen återfinns i regressionen, vilket innebär att endast en 

mindre del av variansen finns i residualen. Residualen är den differens som uppstår mellan 

det observerade och det förväntade värdet hos den beroende variabeln, vilket betyder att 

värdet således inte kan återföras till den oberoende variabeln (regressionen) (Djurfeldt et al., 

2010). Då en MRA genomförs utför SPSS t-test av de oberoende variablernas respektive b-

koefficienter. Genom en tolkning av den statistiska signifikansen hos respektive oberoende 

variabels b-koefficient kan det fastslås vilken eller vilka av de oberoende variablerna som har 

en signifikant påverkan på modellernas oberoende variabler (Djurfeldt et al., 2010). 

4.8 Uppsatsens trovärdighet 

4.8.1 Validitet 
Enligt Svenning (2003) innebär begreppet validitet att det ska finnas en rimlig förbindelse 

mellan teori och empiri. När det inom forskningen används indikatorer för att kvantifiera 

indirekt data måste forskaren fråga sig själv om det han vill mäta verkligen mäts, det vill säga 

om god validitet uppnås (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vår enkätstudie består av en rad olika moment som har betydelse för validiteten. Det är för 

studiens validitet viktigt att enkäten skickas ut till en relevant skara undersökningsbolag, att 

enkätfrågorna är utformade på ett sätt som gör att svaren är mätbara samt att de indikatorer 

som behövs för att få svar på det som eftersöks identifieras (Svenning, 2003). Med hjälp av 

Retriever Business har vi kunnat identifiera de småbolag som är aktuella för studien. Det är 

dock viktigt att understryka att studiens resultat bygger på en persons uppfattning om 

respektive småbolags revisionsnytta. Dock har det i majoriteten av fallen varit en person med 

befattningen VD eller ägare alternativt en kombination av dessa som besvarat enkäten, vilka 

då det rör sig om mycket små bolag kan antas ha en god uppfattning om småbolagets erhållna 

nytta av revisionen.  

 

För att kunna undersöka respondenternas upplevda revisionsnytta är det nödvändigt att först 

definiera det fenomen som ska undersökas, vilket görs genom Kapitel 2. Identifiering av 

nyttokomponenter. Studiens variabler operationaliseras för att vi ska kunna utforma enkäten 
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så att alla aspekter av det fenomen som vi ämnar undersöka täcks in. Detta tillvägagångssätt 

kan enligt Svenning öka studiens validitet. Även det faktum att enkäten kompletteras med 

databasinformation hämtad från Retriever Business ökar validiteten. 

 

I studien görs ett obundet systematiskt urval, vilket enligt Djurfeldt et al. (2010) kan likställas 

med ett obundet slumpmässigt urval. Metoden ökar chansen för att urvalet är representativt 

för hela populationen, vilket således ökar validiteten. Eftersom en inbördes ordning i ett 

företagsregister enligt Bryman och Bell (2005) kan minska validiteten har studiens data 

samlats in från företagsregistret Retriever Business där bolagen kan ordnas alfabetiskt efter 

bolagsnamn. Då omsättning, som nämns i 4.2 Urval, sannolikt inte har något samband med 

bolagets namn kommer validiteten sannolikt inte att påverkas negativt. Djurfeldt et al. anser 

dock att för att ett obundet systematiskt urval ska vara likställt med ett obundet slumpmässigt 

urval vid en population på cirka 125 000 individer måste till urvalet väljas var 125:e individ. I 

Retriever Business ges av praktiska och tekniska skäl ingen möjlighet att välja ut var 125:e 

småbolag utan istället utses var femte att ingå i studien. Det medför att alla småbolag i 

populationen i praktiken inte har lika stor chans att komma med i urvalet, vilket kan påverka 

validiteten negativt. Det är ett exempel på att det ideala alltid kommer att vara att kunna 

studera hela den valda populationen och att urvalsundersökningar alltid innebär en risk för att 

urvalet inte representerar populationen fullt ut (Dahmström, 2005). I vårt fall måste studien 

dock begränsas av resursskäl. 

4.8.2 Reliabilitet 
För att ett resultat ska vara reliabelt, trovärdigt, ska enligt Svenning (2003) samma resultat 

kunna uppnås då en undersökning utförs om igen med hjälp av samma tillvägagångssätt och 

avsikt som tidigare. Vidare menar Svenning att för att det ska vara gällande måste den 

population som testas vara oförändrad. Tillförlitlighet är ett betydande inslag vid 

generalisering, där Svenning menar att brister i studiens olika moment kan leda till en lägre 

nivå av reliabilitet. Risker, som att göra ett oriktigt urval eller svårigheter att tyda de 

enkätsvar vi erhåller, är således något som måste beaktas för att undvika bristande reliabilitet. 

En försämrad tillförlitlighet, reliabilitet, kan bero på själva enkätformuläret som genom sin 

konstruktion kan försämra svarens trovärdighet (Svenning, 2003). Enkätens konstruktion är 
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således mycket viktig att beakta. Stor noggrannhet har därför vidtagits vid dess utformning, 

vilket framgår av 4.5 Utformning av enkät. 

 

För att öka chansen till god reliabilitet har vi noga valt ut en passande urvalsmetod, samt 

konstruerat enkätfrågorna på ett sätt så att risken för misstolkningar av svaren minimerats. 

Enligt Djurfeldt et al. (2010) kan både stickprovets storlek och spridning påverka urvalets 

reliabilitet. Genom att vi i undersökningen tillfrågar 1 000 småbolag, det vill säga ett relativt 

stort urval, kan reliabiliteten anses öka. Spridningen mellan de småbolag som valts ut är låg 

eftersom urvalskriterierna, omsättning och antal anställda, är snävt formulerade. Även 

urvalets låga spridning kan bidra till att studiens reliabilitet ökar (Djurfeldt et al., 2010). För 

att öka trovärdigheten i undersökningen har vi, som nämns i 4.4 Operationalisering av 

variabler, dessutom mer än en indikator som mäter graden av upplevd revisionsnytta 

(Svenning, 2003). I enkäten finns åtta indikatorer på upplevd revisionsnytta hos småbolagen. 

4.9 Kapitelsammanfattning: Empirisk metod 
Vi gör en urvalsundersökning bland småbolag, vilka definieras som privata svenska 

aktiebolag med en till tre anställda och en nettoomsättning på maximalt tre miljoner kronor. 

Ambitionen är att förklara vilka faktorer som påverkar graden av upplevd revisionsnytta, 

samt undersöka vilken revisionsnytta småbolag anser vara mest betydande för valet att anlita 

en revisor. För att kunna göra det väljer vi att undersöka variablerna Ägarandel, 

Big4revisionsbyrå, Rådgivningsindex, Omsättning och Riskaversion. Genom ett obundet 

systematiskt urval väljs 1 000 småbolag ut för att ingå i undersökningen. Retriever Business 

utgör det register varifrån svarspersonerna väljs, varpå varje respondents e-postadress söks 

upp i företagsregistret Företagsfakta. Undersökningen består av en enkätstudie som 

kompletteras med bolagsspecifik databasinformation från Retriever Business och i 

förekommande fall har även information hämtats direkt från bolagens årsredovisningar och 

revisionsberättelser. I studien används således en kombination av primär- och sekundärdata. 

Enkäten består av nio frågor och är uppbyggd på ett sätt som förhoppningsvis främjar 

svarsfrekvensen. Innan utskick testas enkäten på ett antal utvalda småbolag som väljs genom 

ett medvetet selektivt urval för att möjliggöra bästa möjliga feedback. 
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5. Empiri och analys 
I Kapitlet ges inledningsvis en beskrivning av det datamaterial som ingår i studiens analyser, 

varpå en regressionsdiagnostik för datamaterialet presenteras i syfte att säkerställa att det 

lämpar sig för kommande analyser. De variabler som ingår i regressionsanalyserna 

definieras och studiens regressionsmodeller och dess förklaringsgrad presenteras. Resultaten 

från genomförda analyser presenteras, analyseras och kopplas till den teoretiska 

referensramen och tidigare forskning hypotesvis. 

5.1 Beskrivande statistik 
Beskrivande statistik för studiens variabler visas i tabell 5.1. Inledningsvis presenteras 

variablerna Internanyttormedelvärde och Externanyttormedelvärde som ingår i det t-test vars 

resultat presenteras i 5.5.1 Hypotesprövning 1. Därefter följer de beroende och oberoende 

variabler som ingår i de multipla regressionsanalyserna för Hypotes 2 till 6, vars resultat 

presenteras i 5.5.2 - 5.5.6. Slutligen i tabell 5.1 presenteras beskrivande statistik för de i 

Kapitel 2. Identifiering av nyttokomponenter identifierade enskilda nyttokomponenterna som 

ligger till grund för variablerna Internanyttormedelvärde, Externanyttormedelvärde, 

InternRevisionsnyttoindex och ExternRevisionsnyttoindex. Som nämnts i 4.6 Svarsfrekvens 

och bortfallsanalys är enkätens totala antal användbara svar 331. Svarsfrekvensen hos 

respektive variabel varierar mellan 319 och 331, vilket betecknas “n” i tabell 5.1. Variabeln 

Riskaversion har den lägsta svarsfrekvensen bland samtliga variabler, 319, och förklaringen 

till det interna svarsbortfallet kan vara att respondenterna inte velat eller kunnat besvara 

frågan (Körner & Wahlgren, 2006). Vidare visar även tabell 5.1 medelvärde, median, 

standardavvikelse, varians samt maximi- och minimivärden för samtliga variabler med 

undantag för dummyvariablerna Big4revisionsbyrå och Riskaversion. För dessa variabler 

anges istället det antal respondenter som svarat “Ja” respektive “Nej” av det totala antalet 

svarande för respektive variabel.  
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Tabell 5.1 Beskrivande statistik 

Hyp. Variabelbeteckning n Statistiska mått alt. fördelning Ja/Nej  

Variabler: t-test 

1 InternanyttormedelvärdeE 328 
Medelvärde: 2,81 
Median: 3,00 
Std.avv: 1,22 

Varians: 1,50 
Min: 1,00 
Max: 5,00 

1 ExternanyttormedelvärdeE 328 
Medelvärde: 3,13 
Median: 3,25 
Std.avv: 1,06 

Varians: 1,13 
Min: 1,00 
Max: 5,00 

Variabler: Multipel regressionsanalys (MRA) 

Beroende variabler 
 

TotalRevisionsnyttaE 331 
Medelvärde: 3,06 
Median: 3,00 
Std.avv: 1,29 

Varians: 1,66 
Min: 1 
Max: 5 

 
ExternRevisionsnyttoindexE 328 

Medelvärde: 12,45 
Median: 12,00 
Std.avv: 4,26 

Varians: 18,15 
Min: 4 
Max: 20 

 
InternRevisionsnyttoindexE 329 

Medelvärde: 8,39 
Median: 9,00 
Std.avv: 3,68 

Varians: 13,56 
Min: 3 
Max: 15 

Oberoende variabler 

2 ÄgarandelE 330 
Medelvärde: 0,57 
Median: 0,75 
Std.avv: 0,22 

Varians: 0,05 
Min: 0,25 
Max: 0,75 

3 Big4revisionsbyråD 
(Dummyvariabel) 331 Ja: 95 Nej: 236 

4 RådgivningsindexE 331 
Medelvärde: 1,82 
Median: 2,00 
Std.avv: 1,33 

Varians: 1,77 
Min: 1 
Max: 4 

5 OmsättningD, T 331 
Medelvärde: 1312  
Median: 1219  
Std.avv: 740  

Varians: 547 829  
Min: 0  
Max: 2983  

6 RiskaversionE 
(Dummyvariabel) 319 Ja: 197 Nej: 122 

Nyttokomponenter 

Externa nyttokomponenter 

1 Kvalitetssäkring gentemot kreditgivareE 326 
Medelvärde: 2,89 
Median: 3 
Std.avv: 1,477 

Varians: 2,18 
Min: 1 
Max: 5 
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1 FörsäkringE 327 
Medelvärde: 3,42 
Median: 4 
Std.avv: 1,37 

Varians: 1,87 
Min: 1 
Max: 5 

1 FörsäkranE 324 
Medelvärde: 2,43 
Median: 2 
Std.avv: 1,38 

Varians: 1,89 
Min: 1 
Max: 5 

1 LegitimeringE 328 
Medelvärde: 3,77 
Median: 4 
Std.avv: 1,28 

Varians: 1,63 
Min: 1 
Max: 5 

Interna nyttokomponenter 

1 Förbättrad redovisningE 328 
Medelvärde: 3,31 
Median: 3,5 
Std.avv: 1,415 

Varians: 2,00 
Min: 1 
Max: 5 

1 Kunskap om komplex lagstiftningE 328 
Medelvärde: 2,77 
Median: 3 
Std.avv: 1,42 

Varians: 2,01 
Min: 1 
Max: 5 

1 Förbättrad operativ effektivitetE 326 
Medelvärde: 2,35 
Median: 2 
Std.avv: 1,36 

Varians: 1,85 
Min: 1 
Max: 5 

 
E Enkätdata 
D Databasinformation 
T Tusental svenska kronor 

De värden med fler decimaler än två har avrundats till två decimaler. 

 

Svarsfrekvensen för variablerna Internanyttormedelvärde och Externanyttormedelvärde är 

jämn och det lägsta och högsta svarsvärdet är 1 respektive 5 hos båda variablerna, vilket 

tyder på att både det lägsta och högsta svarsvärdet har utnyttjats av respondenterna. Variabeln 

Internanyttormedelvärde har medelvärdet 2,81 medan Externanyttormedelvärde har det något 

högre medelvärdet 3,13. Internanyttormedelvärde har dock en större standardavvikelse än 

Externanyttormedelvärde, vilket indikerar att respondenternas svarsvärden är mer spridda 

kring medelvärdet hos den förstnämnda variabeln (Djurfeldt, et al., 2010). 

 

De tre beroende variablerna som presenteras i tabell 5.1 mäter graden av upplevd 

revisionsnytta och baseras på enkätdata.  TotalRevisionsnytta är den beroende variabel som 

med endast en indikator mäter upplevd grad av revisionsnytta medan de beroende variablerna 

ExternRevisionsnyttoindex och InternRevisionsnyttoindex utgörs av index som med hjälp av 

flera indikatorer anger respondentens grad av upplevda revisionsnytta. Det innebär att de 

statistiska värden som framgår av tabell 5.1 är jämförbara endast mellan de två sistnämnda 

variablerna. Medelvärdet och variansen för TotalRevisionsnytta är 3,06 respektive 1,66. 

ExternRevisionsnyttoindex har ett medelvärde på 12,45, vilket är större än det för variabeln 
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InternRevisionsnyttoindex som är 8,39. Variansen hos ExternRevisionsnyttoindex och 

InternRevisionsnyttoindex är 18,15 respektive 13,56.    

 

Efter de beroende variablerna följer i tabell 5.1 regressionsmodellernas oberoende variabler. 

Ägarandel har medelvärdet 0,57 och en median på 0,75, vilket indikerar att majoriteten av de 

småbolag som ingår i analyserna har en ledning som består av mer än 50 procent ägare. 

Variabelns lägsta svarsvärde är 0,25 och det högsta 0,75, vilket tyder på att båda dessa 

utnyttjats. Hos variabeln Rådgivningsindex innebär maximivärdet 4 att det finns respondenter 

som anlitar revisionsbyrån för samtliga rådgivningstjänster. Variabelns medelvärde uppmäts 

till 1,82. De småbolag som deltar i enkätundersökningen har en omsättning som ligger inom 

intervallet noll till 2 983 000 kronor och den genomsnittliga omsättningen hos 

respondenterna är 1 312 000 kronor. Standardavvikelsen hos variabeln är 740 000 kronor. 

Det kan konstateras att fördelningen av antalet Ja/Nej-svar för dummyvariabeln Riskaversion 

är mer jämn än för dummyvariabeln Big4revisionsbyrå, som uppvisar desto större skillnader. 

Det är endast 95 respondenter av totalt 331 som anger att de anlitar en Big 4-revisionsbyrå, 

vilket betyder att de flesta småbolag anlitar en Annan revisionsbyrå. Fördelningen innebär att 

cirka 70 procent av småbolagen anlitar en Annan revisionsbyrå medan 30 procent anlitar en 

Big 4-byrå.  

 

Slutligen presenteras i tabell 5.1 de enskilda externa och interna nyttokomponenterna. 

Samtliga nyttokomponenter har maximivärdet 5 och minimivärdet 1. Den externa 

nyttokomponent som redovisar det högsta medelvärdet är Legitimering medan det lägsta 

medelvärdet avläses hos den externa nyttokomponenten Försäkran. Spridningen hos de 

externa nyttokomponenterna varierar mellan värdena 1,63 och 2,18 där Legitimering har den 

lägsta variansen och Kvalitetssäkring gentemot kreditgivare den högsta. Nyttokomponenten 

Förbättrad redovisning har det högsta medelvärdet bland de interna nyttokomponenterna och 

Förbättrad operativ effektivitet det lägsta, 3,31 respektive 2,35. Förbättrad redovisning har 

en varians som är 2,00, Kunskap om komplex lagstiftnings varians är 2,01 och Förbättrad 

operativ effektivitet har en varians på 1,85. Det betyder att bland de interna 

nyttokomponenterna har Kunskap om komplex lagstiftning den största variansen medan 

Förbättrad operativ effektivitet har den lägsta. 



 
Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv – En studie av svenska småbolag	  

 
 

 67 

5.2 Regressionsdiagnostik 
För att en multipel regressionsanalys (MRA) ska kunna genomföras ställs enligt Djurfeldt 

och Barmark (2009) en rad krav på det datamaterial som ingår i analysen. Av denna 

anledning är det enligt Djurfeldt och Barmark mycket viktigt att, innan regressionsanalyserna 

genomförs, göra inledande analyser för att lära känna datamaterialet och testa om det 

verkligen håller för tänkta analyser. Således genomförs en rad inledande analyser i syfte att 

undersöka, testa och säkerställa att vårt datamaterial lämpar sig för kommande 

regressionsanalyser. 

 

De krav som ställs på datamaterialet för att korrekt specificerade regressionsmodeller ska 

kunna åstadkommas ska i det följande behandlas. Enligt Djurfeldt et al. (2010) är de 

grundläggande förutsättningarna för genomförandet av en MRA att de beroende variablerna 

är kvantitativa och icke-binära samt att residualen i en korrekt specificerad regressionsmodell 

är normalfördelad. Strängt taget ska även de oberoende variablerna vara av kvantitativ 

karaktär, men detta är dock möjligt att kringgå genom användandet av dummyvariabler. För 

att öka chanserna till en normalfördelad residual finns en rad felkällor att beakta. Det får 

enligt Djurfeldt och Barmark (2009) inte existera någon betydande samvariation, så kallad 

multikollinearitet, mellan de oberoende variablerna. Inte heller någon ojämn spridning, 

heteroskedasticitet, får förekomma. Modellernas beroende variabler, TotalRevisionsnytta, 

InternRevisionsnyttoindex samt ExternRevisionsnyttoindex ska vara approximativt 

normalfördelade och dessutom måste det föreligga oberoende mellan varje modells residual 

och de oberoende variablerna. Då samtliga nämnda felkällor är undersökta och eventuellt 

åtgärdade ökar chanserna för lyckade multipla regressionsanalyser, eftersom residualerna då 

bör vara normalfördelade (Djurfeldt & Barmark, 2009). Det kan inledningsvis konstateras att 

modellernas beroende variabler uppfyller det för MRA grundläggande kravet om en 

kvantitativ och icke-binär karaktär, övriga felkällor behandlas nedan. 

5.2.1 Multikollinearitet 
Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) utgör en alltför hög grad av samvariation mellan en eller 

flera oberoende variabler en felkälla vid en regressionsanalys. Regressionsmodellens 

förklaringskraft påverkas negativt och tolkningen av resultaten försvåras, eftersom 

samvariationen gör det svårare att påvisa de oberoende variablernas enskilda bidrag till 
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variansen i den beroende variabeln (Djurfeldt & Barmark, 2009). Av denna anledning är det 

viktigt att kontrollera datamaterialet för att försäkra sig om att ingen betydande 

multikollinearitet föreligger. För att testa datamaterialet för eventuell samvariation mellan 

datamaterialets oberoende variabler undersöks först eventuella korrelationer. 

 
Tabell 5.2 Korrelationsmatris  

Genom observation av tabell 5.2 kan det konstateras att den högsta korrelationen mellan 

oberoende variabler är den mellan variablerna Omsättning och Rådgivningsindex, vilken är 

0,151. Enligt Djurfeldt och Barmark (2009) uppstår problem med multikollinearitet först då 

korrelationerna överstiger 0,7 - 0,8. Majoriteten av korrelationerna mellan de oberoende 

variablerna är dock lägre än 0,1, vilket tyder på att inga starka samband förekommer. Det 

förekommer desto starkare korrelationer mellan de beroende variablerna sinsemellan 

(TotalRevisionsnytta, InternRevisionsnyttoindex och Externrevisionsnyttoindex), samt mellan 

de oberoende och de beroende variablerna, vilket dock inte har någon betydelse för 

multikollineariteten. Att starkare korrelationer existerar mellan de beroende variablerna 

sinsemellan är naturligt, eftersom samtliga beroende variabler på olika sätt mäter graden av 

upplevd revisionsnytta. Djurfeldt et al. (2010) menar dock att det kan vara riskabelt att endast 

studera korrelationer då ett datamaterial testas för multikollinearitet. En korrelationsmatris 

visar bara eventuell korrelation mellan två oberoende variabler och det finns en risk att 

samvariation existerar mellan grupper av oberoende variabler, vilket matrisen i så fall inte 

visar. För att kunna upptäcka denna typ av eventuell samvariation kompletteras 

korrelationsanalysen med ytterligare tester. 
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Genom SPSS kan samtliga oberoende variablers VIF-faktorer (Variance Inflation Factors) 

analyseras, vilka enligt Djurfeldt och Barmark (2009) i en regressionsmodell helt utan 

multikollinearitet är lika med ett. Djurfeldt och Barmark menar vidare att det kritiska värde, 

vilket VIF-faktorerna inte får överstiga, är 2,5. Då de oberoende variablernas VIF-faktorer i 

samtliga regressionsmodeller understiger 1,1 kan vi dra slutsatsen att ingen besvärande 

multikollinearitet existerar i materialet (se tabell 5.3). 

 

Ytterligare ett sätt att testa datamaterialet för multikollinearitet är enligt Djurfeldt och 

Barmark (2009) att göra ett så kallat Tolerans-test, vilket anger ett värde som är mindre ju 

mer överflödig en variabel är. Som tabell 5.3 indikerar visar testet att ingen av variablerna i 

våra modeller understiger det kritiska värdet 0,5, vilket ytterligare bekräftar frånvaron av 

problematisk multikollinearitet i datamaterialet (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 
Tabell 5.3 VIF-faktorer och Tolerans 

Modell 1-3:   

 VIF-faktor Tolerans 

Ägarandel 1,014 0,986 

Big4revisionsbyrå 1,005 0,995 

Rådgivningsindex 1,030 0,971 

Omsättning 1,036 0,965 

Riskaversion 1,027 0,974 

 

5.2.2 Heteroskedasticitet 
Heteroskedasticitet, ojämn spridning, kan utgöra ett problem vid regressionsanalyser då det 

kan utgöra hinder för sambandstolkningar (Djurfeldt & Barmark, 2009). Kravet för jämn 

spridning är att det existerar oberoende mellan residualen och de oberoende variablerna, 

vilket inte uppfylls i det fall residualen korrelerar med någon av de oberoende variablerna 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Djurfeldt och Barmark (2009) menar vidare att en ojämn 

spridning leder till att residualen blir snedfördelad. Ojämn spridning infinner sig ofta då både 

den oberoende och en beroende variabeln är snedvridna, det vill säga då de var för sig inte är 

approximativt normalfördelade. Enligt centrala gränsvärdessatsen kan samtliga variabler i 

studiens regressionsmodeller dock anses vara approximativt normalfördelade då antalet 
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observationer i samtliga fall överskrider 30 (Wahlgren, 2008). Studiens höga antal 

observationer ger en indikation på att ingen betydande ojämn spridning existerar i 

datamaterialet. 

 

Djurfeldt et al. (2010) menar att ojämn spridning även kan upptäckas med hjälp av ett 

plotdiagram. Tack vare centrala gränsvärdessatsen och eftersom variablerna genom 

observationer av plotdiagram kan antas vara normalfördelade behövs ingen transformation av 

variabler för att komma till rätta med ojämn spridning i datamaterialet. 

5.2.3 Approximativt normalfördelade beroende variabler 
Djurfeldt och Barmark (2009) menar att ytterligare en felkälla vid regressionsanalys kan 

utgöras av en icke normalfördelad beroende variabel, i våra modeller TotalRevisionsnytta, 

InternRevisionsnyttoindex samt ExternRevisionsnyttoindex. Då antalet observationer är 

tillräckligt stort blir dock enligt centrala gränsvärdessatsen variabeln alltid approximativt 

normalfördelad, en tumregel är att urvalet ska vara större än 30 (Djurfeldt et al., 2010; 

Wahlgren, 2008). Då datamaterialet består av betydligt fler observationer kan det således 

antas att de beroende variablerna i studiens regressionsmodeller är approximativt 

normalfördelade. Genom att studera var och en av de beroende variablerna i histogram, som 

även återger dess normalfördelningskurvor, kan det dessutom konstateras att variablerna ser 

ut att ha symmetriska normalfördelningskurvor, vilket bekräftar antagandet om 

normalfördelning. 

5.2.4 Analys av standardiserade residualer - kontroll av normalfördelning 
Då ovanstående felkällor behandlats bör vi enligt Djurfeldt och Barmark (2009) ha 

normalfördelade residualer i våra regressionsmodeller och för att kontrollera att så är fallet 

genomförs analyser av standardiserade residualer. Genom att granska histogram med 

tillhörande normalfördelningskurvor för samtliga modellers standardiserade residualer, kan vi 

konstatera att de ser normalfördelade ut. 

 

För att bekräfta att residualerna verkligen är normalfördelade genomförs Kolmogorov-

Smirnovs test, vilket är ett normalitetstest där nollhypotesen utgörs av antagandet att 

materialet är normalfördelat (Djurfeldt et al., 2010). Var och en av testen ger p-värden som 
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avsevärt överskrider den femprocentsgräns som indikerar statistisk signifikans (sig. 0,587 - 

0,900) och det kan således bekräftas att samtliga modellers residualer är normalfördelade (se 

tabell 5.4). 

 
Tabell 5.4 Kolmogorov-Smirnovs test 

 Std. residual 
Modell 1 

Std. residual 
Modell 2 

Std. residual 
Modell 3 

Kolmogorov–  
Smirnov Z 

0,579 
 

0,485 0,774 

(Sig.) (0,612) (0,973) (0,587) 
N 319 319 319 

 

Då vi beaktat samtliga felkällor och fastslagit att regressionsmodellerna har kvantitativa 

beroende variabler samt att dess residualer är normalfördelade, kan det konstateras att de krav 

som ställs på vårt datamaterial för att kunna genomföra multipla regressionsanalyser är 

uppfyllda. 

5.3 Definition av variabler i regressionsmodeller 
Tabell 5.5 Definition av variabler i regressionsmodeller 
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5.4 Regressionsmodeller och förklaringsgrad 
De multipla regressionsmodeller som, utifrån definitionen av de ingående variablerna i 5.3 

Definition av variabler i regressionsmodeller, används för att förklara grad av upplevd 

revisionsnytta hos småbolag ser ut som följer: 

 

Modell 1: TotalRevisionsnytta = α + β1(Ägarandel) + β2(Big4revisionsbyrå) + 

β3(Rådgivningsindex) + β4(Omsättning) + β5(Riskaversion) 

 

Modell 2: InternRevisionsnyttoindex = α + β1(Ägarandel) + β2(Big4revisionsbyrå) + 

β3(Rådgivningsindex) + β4(Omsättning) + β5(Riskaversion) 

 

Modell 3: ExternRevisionsnyttoindex = α + β1(Ägarandel) + β2(Big4revisionsbyrå) + 

β3(Rådgivningsindex) + β4(Omsättning) + β5(Riskaversion) 

 

Enligt modellerna är respektive beroende variabel lika med interceptet (α) plus 

koefficienterna för de oberoende variablerna Ägarandel, Big4revisionsbyrå, 

Rådgivningsindex, Omsättning och Riskaversion, där Big4revisionsbyrå och Riskaversion 

utgörs av dummyvariabler. De oberoende variablerna är följaktligen desamma i samtliga 

modeller. I modell 2 och 3 utgörs de beroende variablerna av InternRevisionsnyttoindex 

respektive ExternRevisionsnyttoindex, vilka indikerar småbolagens upplevda grad av intern 

respektive extern revisionsnytta. I modell 1 ersätts den beroende variabeln med 

TotalRevisionsnytta, vilken till skillnad från indexen mäter respondentens uppfattning om 

småbolagets samlade revisionsnytta. Relationen mellan regressionsmodellernas beroende 

variabler åskådliggörs i figur 5.1. 
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Figur 5.1 Relationen mellan regressionsmodellernas beroende variabler. 
 

Genom en variansanalys kan det i tabell 5.6 konstateras att samtliga modeller uppvisar 

statistisk signifikans (sig. 0,000), vilket tyder på att vi genom studiens regressionsmodeller 

lyckats fånga en signifikant del av den totala variansen i de beroende variablerna. Den 

trestjärniga signifikansen hos modellerna indikerar att sannolikheten att studiens resultat 

skulle kunna åstadkommas av slumpen är mindre än en på tusen i samtliga modeller 

(Djurfeldt et al., 2010). 

 

I modell 1 och 2 är förklaringsgraden för regressionsmodellerna, R², cirka 28 respektive 33 

procent, medan förklaringsgraden i modell 3 är cirka 18 procent (se tabell 5.6). Det innebär 

att mellan 18 och 33 procent av förändringen i modellernas beroende variabler kan förklaras 

av, eller föras tillbaka på, de oberoende variablerna. Studiens regressionsmodeller ger således 

som mest förklaringsgraden 33 procent, vilket betyder att resterande 67 procent förklaras av 

andra faktorer än de som undersöks i studien (Djurfeldt et al., 2010). En 

determinationskoefficient (R²) större än noll tyder på att samband existerar mellan upplevd 

revisionsnytta och en eller flera av de oberoende variablerna och genom att analysera 

respektive oberoende variabels b-koefficient kan enskilda samband konstateras (Djurfeldt et 

al., 2010). I studien tolkas R² och inte det justerade R², eftersom antalet observationer är fler 

än 200 (Djurfeldt et al., 2010).  

 

TotalRevisionsnytta 
(Modell 1) 

InternRevisionsnyttoindex 
(Modell 2) 

ExternRevisionsnyttoindex 
(Modell 3) 



 
Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv – En studie av svenska småbolag	  

 
 

 74 

Ur tabell 5.6 kan utläsas att Durbin-Watson-värdet (DW) för samtliga modeller ligger inom 

intervallet 1,5 - 2,5 (1,8, 1,9 respektive 1,9), vilket indikerar frånvaro av betydande 

autokorrelation hos modellernas residualer (Djurfeldt & Barmark, 2009).  

 
Tabell 5.6 Multipla regressionsmodeller för revisionsnytta 

Hypotes Oberoende 
variabel 

Modell 1: 
TotalRevisionsnytta 

Koeff. 
(sig.) 

Modell 2: 
InternRevisionsnytto-

index 
Koeff. 
(sig.) 

Modell 3: 
ExternRevisionsnytto-

index 
Koeff. 
(sig.) 

 
Konstant 

1,537*** 
(0,000) 

3,827*** 
(0,000) 

8,242*** 
(0,000) 

2 Ägarandel 0,393 
(0,160) 

1,062 
(0,172) 

0,599 
(0,559) 

3 
Big4revisionsbyrå 
(Dummyvariabel) 

- 0,324* 
(0,018) 

- 0,903* 
(0,018) 

- 0,256 
(0,610) 

4 Rådgivningsindex 0,331*** 
(0,000) 

1,249*** 
(0,000) 

0,883*** 
(0,000) 

5 Omsättning 0,000* 
(0,010) 

0,000 
(0,092) 

0,001 
(0,053) 

6 
Riskaversion 
(Dummyvariabel) 

0,840*** 
(0,000) 

2,268*** 
(0,000) 

2,422*** 
(0,000) 

     
R²  0,277 0,331 0,175 
F-värde  23,974 0,992 13,237 
(sig.)  (0,000)*** (0,000)*** (0,000)*** 
Stdd.avv  1,104 3,070 4,047 
DW  1,8 1,9 1,9 
 

5.4.1 Bortvalda regressionsmodeller 
Studiens resultat analyserades inledningsvis utifrån fem regressionsmodeller, varav två 

således valts bort i den slutliga framställningen. De modeller som valts bort innehöll de 

beroende variablerna Revisionsnyttoindex och ExternInternRevisionsnyttoindex samt samma 

fem oberoende variabler som resterande modeller. ExternInternRevisionsnyttoindex var en 

sammanslagning av variablerna InternRevisionsnyttoindex och ExternRevisionsnyttoindex, 

medan Revisionsnyttoindex var en sammanslagning av TotalRevisionsnytta och 

ExternInternRevisionsnyttoindex. 
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De bortvalda modellerna var visserligen trestjärnigt signifikanta och hade acceptabla 

förklaringsgrader, 29 respektive 27 procent, men dess beroende variabler 

(Revisionsnyttoindex och ExternInternRevisionsnyttoindex) mätte i stor utsträckning samma 

sak som den beroende variabeln TotalRevisionsnytta i modell 1. Av denna anledning anser vi 

att modellerna inte tillför analysen något nytt, utan till stor del förklarar samma fenomen som 

modell 1. En fördel med variablerna Revisionsnyttoindex och 

ExternInternRevisionsnyttoindex är dock att de baseras på en rad indikatorer 

(Revisionsnyttoindex baserades på åtta indikatorer, ExternInternRevisionsnyttoindex på sju), 

vilket kan höja studiens validitet genom att så många aspekter av det undersökta fenomenet 

revisionsnytta som möjligt täcks in. Dock gör variablernas konstruktion som index att 

resultatet blir en aning mer svårtolkat på grund av sammansättningen av de många 

indikatorerna. Att variabeln TotalRevisionsnytta baseras på endast en indikator och således 

ger en mer rättfram bild av den upplevda revisionsnyttan är således en av anledningarna till 

att den valts ut för att representera respondenternas samlade upplevda revisionsnytta. 
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5.5 Hypotesprövning 

5.5.1 Hypotesprövning 1 

Hypotes 1. Småbolag upplever de interna nyttokomponenterna av revision som mer 

betydelsefulla än de externa nyttokomponenterna. 

Presentation av resultat 

Studiens första hypotes syftar till att undersöka om småbolag tenderar att uppleva att interna 

nyttokomponenter av revisionen är mer betydande för valet att anlita en revisor än externa. 

Hypotesen testas genom ett t-test med parvisa observationer, där skillnader i medelvärden 

således jämförs för variablerna Internanyttormedelvärde och Externanyttormedelvärde, det 

vill säga mellan externa och interna nyttokomponenter. 

 

Genom de inledande analyserna i 5.1 Beskrivande statistik kan det konstateras att relativt små 

skillnader existerar mellan medelvärdena för upplevd intern respektive extern revisionsnytta. 

Variabeln Internanyttormedelvärde har ett medelvärde på cirka 2,81 medan medelvärdet för 

Externanyttormedelvärde är cirka 3,13 (se tabell 5.1). Även om skillnaden är liten tyder det 

på att småbolagen inte anser de interna komponenterna av revisionsnytta vara de mest 

betydande. Istället är det de externa nyttokomponenterna som upplevs som något mer 

betydelsefulla. 

 

Då observationen dock inte är tillräcklig för att kunna konstatera att stöd saknas för 

hypotesen går vi vidare i analysen genom att genomföra ett t-test med parvisa mätningar. 

Som framgår av tabell 5.7 ger det genomförda t-testet genomsnittsskillnaden 0,32 mellan 

medelvärdena för Internanyttormedelvärde och Externanyttormedelvärde. 

Genomsnittsskillnaden är signifikant på 0,01 procents signifikansnivå (sig. 0,000), vilket 

innebär att skillnaden i medelvärde mellan Internanyttormedelvärde och 

Externanyttormedelvärde är statistiskt säkerställd. Då hypotesen är ensidig halveras det 

tvåsidiga p-värde som SPSS rapporterar, vilket fortfarande ger en signifikant 

genomsnittsskillnad. På grund av den ensidiga hypotesen om att det är de interna 

nyttokomponenterna, inte de externa, som förväntas vara mest betydande nöjer vi oss dock 
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inte med denna observation. För att kunna få reda på om hypotesen stöds måste det 

undersökas i vilken riktning medelvärdena skiljer sig åt. Genom att titta på medelvärdena för 

de båda variablerna konstaterades inledningsvis att medelvärdet för Internanyttormedelvärde 

är lägre än medelvärdet för Externanyttormedelvärde, vilket står i motsats till hypotesen. 

Även om skillnaden i medelvärdena mellan de båda grupperna således är signifikant, kan 

inget stöd för hypotesen påvisas eftersom analysen indikerar att det samband som existerar 

står i motsats till förväntan. 

 
Tabell 5.7 t-test för variablerna Externanyttormedelvärde och Internanyttormedelvärde 

 Medelvärde 
Genomsnittsskillnad 

i medelvärde 
t (Sig.) 

Externanyttormedelvärde 3,132    
Internanyttormedelvärde 2,812    
Externanyttormedelvärde –  
Internanyttormedelvärde  0,320 6,830 (0,000) 

 

Trots att det nu fastslagits att undersökningsbolagen inte anser de interna 

nyttokomponenterna vara de mest betydande är det dock intressant att gå vidare och 

undersöka närmre vilka av de interna respektive de externa komponenterna som småbolagen 

ändå värderar högst respektive lägst, oberoende av de båda nyttokomponentkategorierna. 

Figur 5.2 visar medelvärden för samtliga nyttokomponenter. 

 

Figur 5.2 Medelvärden för nyttokomponenter. 
 

Ur tabell 5.2 kan det utläsas att det är nyttan av revisionen i form av Legitimering som, med 

medelvärdet 3,8, för småbolagen har störst betydelse. Även Försäkring och Förbättrad 
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redovisning bidrar enligt undersökningen med en relativt hög nytta åt småbolag, med 

medelvärden på 3,4 respektive 3,3, tätt följt av Kvalitetssäkring gentemot kreditgivare med 

medelvärdet 2,9. Den nyttokomponent som visar sig vara minst betydande är Förbättrad 

operativ effektivitet, med ett medelvärde på 2,4. Då medelvärdena endast varierar mellan 2,4 

och 3,8 kan det konstateras att ingen av nyttokomponenterna sticker ut och har en särskilt stor 

betydelse jämfört med övriga. Det bekräftar ovan redovisade resultat om att den skillnad som 

existerar mellan nyttokomponentkategorierna intern- och externnytta är relativt liten. 

 

Analys av resultat och koppling till tidigare forskning 

Genom tidigare forskning har sambandet mellan bolagsstorlek och ett bolags benägenhet att 

värdesätta externa respektive interna nyttokomponenter av revisionen testats på mindre och 

större bolag (Knechel et al., 2008). Knechel et al. menar att revisionens olika delar är olika 

betydelsefulla för olika företag beroende på företagets karaktär och storlek. Andersson (2005) 

menar att exempelvis kunskapstillförsel om komplicerad lagstiftning och förbättring av 

interna processer, det vill säga interna komponenter av revisionsnytta, är särskilt betydande i 

mindre bolag. Detta eftersom det är vanligt att mindre bolag inte själva besitter specialiserad 

kunskap om exempelvis lagstiftning eller redovisningsprinciper. Större bolag tenderar snarare 

att värdera revisionens kvalitetssäkrande element högt, det vill säga de externa 

nyttokomponenterna, eftersom större bolag ofta har stora finansieringsbehov och en vid och 

betydande krets av intressenter vars informationsbehov ska tillgodoses (Knechel et al., 2008).   

 

Utifrån resonemanget ovan formulerades antagandet om att småbolag borde värdesätta de 

interna nyttokomponenterna av revisionen högt. Eftersom undersökningsbolagen i studien 

inte sällan består av endast en enda person och således är väldigt små, borde det innebära att 

de har ett extra starkt behov av exempelvis kunskapstillförsel och andra interna 

nyttokomponenter. Det borde enligt vårt antagande betyda att de interna nyttokomponenterna 

för småbolagen skulle anses vara extra betydelsefulla. Det har dock inte kunnat påvisas 

genom analysen. 

 

Orsaken till det erhållna resultatet kan vara att småbolag, liksom större bolag, faktiskt har 

många betydande intressenter och att kvalitetssäkring gentemot kreditgivare är av stor vikt 

även i småbolag. Det kan i så fall, enligt ett intressentteoretiskt resonemang, förklara varför 
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de externa nyttokomponenterna av revisionen är mer betydelsefulla för småbolag än förväntat. 

Förklaringen stöds av de uttalanden som gjorts av respondenter i enkäten, där en respondent 

menar att en viktig anledning till att han anlitar en revisor är att:  

 

”(...) det visar att bolaget är på "riktigt" och att vi avser att sköta oss på alla sätt och vis, inte 

bara mot skattemyndighet och bolagsverk utan även mot leverantörer och kunder. Vi 

använder oss av en av de stora 5 av just denna anledning.” (Respondent 197)  

 

Andra respondenter menar att avgörande skäl till att välja revision är krav från investerare, att 

revisionen signalerar kvalitet och seriositet samt ger gott rykte. En respondent betonar 

betydelsen av revisionens externa nyttokomponent Försäkring, då han menar att revisionen 

“Motverkar risken att hamna på SKV:s obs-lista för skattekontroll på grund av avsaknaden 

av revisor. (...) Alltså en försäkringspremie för att undvika uppvaktning från SKV.” 

(Respondent 99). Kommentarerna tyder på att krav från externa intressenter är av betydelse 

även för småbolag, vilket kan förklara den relativt stora betydelsen av externa 

nyttokomponenter. 

 

Det kan också vara så att uppfattningen om att småbolagen inte besitter tillräcklig kompetens 

och därför är i stort behov av revisorn som en kunskapskälla, faktiskt inte stämmer överens 

med verkligheten. Det vill säga, en anledning kan vara att småbolag generellt sett är mer 

kunskapsintensiva än vad vi tror. Det bekräftas av Respondent 71, som förklarar: “Vi är 

själva kompetenta och behöver inte denna onödiga utgift.” 

 

Ytterligare en anledning till att interna nyttokomponenter anses vara av mindre betydelse än 

externa kan vara att komponenten Förbättrad operativ effektivitet drar ner det totala 

medelvärdet för de interna nyttokomponenterna. Att Förbättrad operativ effektivitet är av 

relativt liten betydelse för småbolag är ganska naturligt, eftersom de som ovan nämnts i 

många fall består av endast en person som dessutom ofta är ensam ägare. I småbolagen kan 

det tänkas att behovet av en effektiv intern styrning och kontroll därför är betydligt mindre än 

i större bolag som har fler anställda och en mer komplex organisationsstruktur. 
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Det jämna resultatet, där ingen av nyttokomponenterna egentligen sticker ut markant, kan 

bero på att spridningen bland undersökningsbolagen kan anses vara relativt låg eftersom 

urvalskriterierna är snävt definierade. Det kan därför tänkas att de flesta småbolag har 

liknande åsikter gällande den nytta revisionen medför. Detta eftersom respondenterna 

antagligen har liknande finansieringsbehov, kompetens och krav från intressenter. 

 

Det kan således inte visas att småbolag upplever att de interna komponenterna av 

revisionsnytta är mer betydande för beslutet att anlita en revisor än de externa. 

 

Hypotes 1: Hypotesen att småbolag upplever de interna nyttokomponenterna av 

revision som mer betydelsefulla än de externa har inget stöd i resultatet. 
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5.5.2 Hypotesprövning 2 

Hypotes 2: Det finns ett negativt samband mellan andel ägare i ledningen och grad av 

upplevd revisionsnytta. 

Presentation av resultat 

Hypotesen har till syfte att testa om graden av upplevd revisionsnytta hos småbolag är högre 

ju lägre andel ägare som är involverade i ledningsarbetet. Regressionsanalyserna påvisar icke 

signifikanta samband mellan den oberoende variabeln Ägarandel och samtliga beroende 

variabler (se tabell 5.6). Då samtliga modeller ger ett p-värde överstigande den femprocentiga 

signifikansnivån kan inget stöd för hypotesen påvisas, vilket betyder att det inte kan visas att 

en minskning av andelen ägare i ett småbolags ledning resulterar i att graden av upplevd 

revisionsnytta ökar. 

 

Baserat på resultatet kan flera observationer göras. Dels kan som nämnts inget signifikant 

samband mellan ägarstruktur och upplevd revisionsnytta påvisas, dels antyder den positiva b-

koefficienten i samtliga modeller att om signifikans förelegat så hade istället ett positivt 

samband existerat. Det hade i så fall inneburit att ju högre andel ägare som är involverade i 

ledningsarbetet, desto högre grad av upplevd revisionsnytta hos småbolagen, vilket står i 

motsats till förväntan. Dock uppvisar modellernas positiva samband ingen statistisk 

signifikans, varför vi inte kan visa att andelen ägare i småbolagens ledning över huvud taget 

påverkar den upplevda revisionsnyttan.  

 

Inte heller korrelationsmatrisen i tabell 5.2 uppvisar några signifikanta samband. Endast 

svaga icke-signifikanta negativa korrelationer mellan variabeln Ägarandel och de i modell 2 

och 3 beroende variablerna InternRevisionsnyttoindex och Externrevisionsnyttoindex kan 

utläsas. Eftersom de inte uppvisar någon statistisk signifikans kan inte heller 

korrelationsanalysen ge stöd åt hypotesen om ett negativt samband mellan andelen ägare i 

ledningen och upplevd revisionsnytta. 
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Analys av resultat och koppling till teori 

Enligt Hayes et al. (2005) motiverar agentteorin en undersökning av huruvida nyttan av 

revision ökar då företagets ägare är separerade från dess ledning. Teorin menar att behovet av 

revision i detta fall ökar på grund av en ökande risk för informationsasymmetri mellan ägare 

och ledning, där bolagsledningen har ett informationsövertag gentemot ägare och andra 

intressenter (Hayes et al., 2005). Hayes et al. menar vidare att då aktieägare är beroende av 

att den information som ledningen presenterar är tillförlitlig aktualiseras behovet, och därmed 

också nyttan, av revisionen. 

 

Jensen och Meckling (1976) menar att genom en separation av ägande och ledning uppstår 

problematiken med att ledningen har möjlighet att i vissa frågor agera i egenintresse istället 

för att driva bolaget i enighet med ägarnas intressen. Enligt Jensen och Meckling kan ägarna 

öka chanserna att ledningen, agenten, ska arbeta i den riktning som ägarna önskar genom att 

på olika sätt försöka motivera ledningen och övervaka dess arbete. Senkow (2001) menar att 

ägarna genom revisionen ges en möjlighet att övervaka och motivera ledningen att arbeta i 

linje med ägarnas intressen, vilket betyder att ägarna därmed har anledning att uppleva 

revisionen som nyttosam. Vidare menar Senkow att om ett stort antal ägare är aktiva i 

företagets ledningsarbete kommer ägarna sannolikt att uppleva revisionen som överflödig. I 

linje med ovan förda resonemang är det rimligt att anta att revisionen borde värderas högt i 

de småbolag där inga eller endast ett fåtal av företagets ägare är representerade i ledningen. 

 

Analysen presenterar dock ett resultat som står i motsats till förväntan. En orsak till det 

erhållna resultatet kan vara att småbolag inte upplever en lika hög grad av 

informationsasymmetri som större bolag gör, på grund av det låga antalet personer 

involverade i verksamheten. Sannolikt är även antalet ägare ofta lågt, vilket kan bidra till en 

frånvaro av informationsasymmetri. På grund av dess storlek utgörs dessutom i många fall 

ägare och ledning i småbolag av samma person, eller personer. Inte sällan är det fråga om 

familjeföretag där kommunikationen inom bolaget är god trots att det formellt sett inte är 

samma personer som leder och äger bolaget. Den generellt låga graden av 

informationsasymmetri i småbolag kan medföra att huruvida andelen ägare som är aktiva i 

bolaget är hög eller låg inte nödvändigtvis spelar så stor roll för vilken grad av revisionsnytta 

som upplevs. Med bakgrund i denna reflektion låter det erhållna resultatet om att ett negativt 
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samband mellan andel ägare i ledningen och grad av upplevd revisionsnytta inte kan visas, 

mer rimligt. 

 

Hypotes 2: Hypotesen om att det finns ett negativt samband mellan andel ägare i 

ledningen och grad av upplevd revisionsnytta stöds således inte av resultatet från 

genomförda analyser. 
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5.5.3 Hypotesprövning 3 

Hypotes 3. Det finns ett positivt samband mellan anlitande av en Big 4-revisionsbyrå och 

grad av upplevd revisionsnytta. 

Presentation av resultat 

Studiens tredje hypotes testar om valet av revisionsbyrå påverkar graden av upplevd 

revisionsnytta hos småbolag, där antagandet är att småbolag som anlitar en Big 4-

revisionsbyrå upplever en högre nytta än småbolag som anlitar en Annan byrå. De inledande 

analyserna i 5.1 Beskrivande statistik visar en stark tendens bland småbolagen att anlita en 

Annan revisionsbyrå. Endast cirka 30 procent av de undersökta småbolagen anlitar en Big 4-

revisionsbyrå, medan cirka 70 procent anlitar en Annan revisionsbyrå. 

 

Samtliga regressionsmodeller visar på negativa samband mellan anlitandet av en Big 4-

revisionsbyrå och grad av upplevd revisionsnytta, vilka är signifikanta i modell 1 och 2 (sig. 

0,018). De negativa enstjärniga sambanden i modell 1 och 2 innebär, i motsats till förväntan, 

att de småbolag som anlitar en Annan revisionsbyrå upplever en högre grad av revisionsnytta 

än de som anlitar en Big 4-revisionsbyrå. I modell 3 kan inget signifikant samband påvisas, 

det vill säga valet av revisionsbyrå kan i denna modell inte visas påverka ett småbolags grad 

av upplevda revisionsnytta. I samtliga fall står resultaten följaktligen i motsats till förväntan. 

 

Resultatet från analyserna tyder således på att valet av revisionsbyrå påverkar ett småbolags 

grad av upplevda nytta när det gäller den totala revisionsnyttan (modell 1) och när det gäller 

den interna revisionsnyttan (modell 2). Dock kan det i regressionsanalysen inte visas att valet 

av revisionsbyrå för småbolag påverkar graden av upplevd extern revisionsnytta (modell 3). 

Hypotesen om ett positivt samband mellan anlitande av en Big 4-revisionsbyrå och upplevd 

revisionsnytta stöds dock inte av resultatet, som istället visar att de småbolag som anlitar en 

Annan byrå tenderar att uppleva en högre grad av nytta än de som anlitar en Big 4-byrå. 

 

Analys av resultat och koppling till teori 

Det erhållna resultatet är inte i linje med förväntan om ett positivt samband mellan anlitande 

av en Big 4-revisionsbyrå och grad av upplevd revisionsnytta. Hypotesen bygger på 
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intressentteoretiska resonemang och tidigare forskning på området, där exempelvis 

Svanström (2008) visar att bolag som anlitar en Big 4-revisionsbyrå tenderar att efterfråga 

revision i större omfattning än bolag som anlitar en Annan byrå. Svanström spekulerar i att 

det kan bero på att Big 4-företag tenderar att, i större utsträckning än företag med en Annan 

byrå, uppleva en högre grad av nytta från revisionen. I enighet med intressentteoretiska 

utgångspunkter menar Svanström att bolag som anlitar en Big 4-revisionsbyrå i större 

utsträckning upplever att revisionen signalerar en trygghet åt kreditgivare samt ger ägare och 

andra externa intressenter en ökad kontroll av verksamheten och företagsledningen. 

 

Det finns enligt tidigare forskning flera anledningar till att Big 4-småbolag kan uppleva en 

högre nytta än småbolag som anlitar en Annan byrå. Enligt Becker et al. (1998) och Francis 

et al. (1999) beror det på att Big 4-revisionsbyråer tillhandahåller en högre revisionskvalitet i 

termer av högre grad av oberoende och kompetens. Anlitande av Big 4-byråer har också 

visats signalera högre revisionskvalitet till externa intressenter, då en Big 4-revisionsbyrå har 

mindre incitament att agera opportunistiskt på grund av sin storlek och ställning på 

marknaden (DeAngelo, 1981). Det handlar således om att Big 4-byråerna på grund av sina 

starka varumärken och marknadspositioner kan signalera en hög revisionskvalitet till 

företagets externa intressenter, vilket företaget upplever som en viktig nytta (DeAngelo, 

1981). 

 

Utifrån ovan förda resonemang formulerades hypotesen om ett positivt samband mellan 

anlitande av en Big 4-revisionsbyrå och småbolagens benägenhet att uppleva hög 

revisionsnytta. Resultatet visar istället att det tvärtom är de småbolag som anlitar en Annan 

byrå som upplever en högre nytta av revisionen än Big 4-småbolagen. Orsaken till resultatet 

kan vara att småbolagen inte har en lika tydlig bild av vad de olika revisionsbyråerna står för 

och vilka signaler de sänder till externa intressenter, som större bolag eventuellt har. Kanske 

är småbolag inte fullt lika medvetna om signalvärdet i att anlita en Big 4-byrå och tar därför 

inte denna nyttokomponent av revisionen med i beräkningen av upplevd revisionsnytta. 

Förutom omedvetenhet om signalvärdet kan resultatet också bero på att småbolag helt enkelt 

inte värderar signalvärde och revisionskvalitet lika högt som större bolag eventuellt gör. Det 

är rimligt att anta att småbolag inte har fullt så många externa intressenter och att avståndet 

till dem dessutom inte är lika stort som hos större bolag. Det kan också vara så att 
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småbolagens intressenter faktiskt inte lägger så stor vikt vid vilken revisionsbyrå som anlitas 

och att småbolag till följd av det inte har så starka incitament att anlita en Big 4-revisionsbyrå. 

Det kan vara en bidragande orsak till att signalvärdet i att anlita en Big 4-byrå spelar en 

mindre betydande roll för just småbolag, vilket gör att inget positivt samband påträffats 

mellan anlitande av en Big 4-revisionsbyrå och upplevd revisionsnytta. 

 

Eventuellt kan det också vara så att vissa småbolag inte känner till att Big 4-

revisionsbyråerna även riktar sig till deras klientgrupp i så stor utsträckning som de gör, 

vilket kan förklara det dominerande anlitandet av en Annan byrå bland småbolagen. 

 

Det kan också vara så att eftersom revisionen fram tills nyligen var lagstadgad har få 

småbolag prioriterat att lägga resurser på att utforska vilka revisionsbyråer som erbjuder 

högst revisionskvalitet, utan istället mest fokuserat på att revisionen ska bli genomförd av en 

auktoriserad revisor. Förklaringen bekräftas av kommentarer som lämnats av respondenterna 

i enkäten. Bland de respondenter som valt att i fritext ange ytterligare en anledning till att de 

anlitar en revisor, förutom nämnda nyttokomponenter, uttrycker 20 procent att anledningen 

till att de över huvud taget anlitar en revisor är just på grund av att lagen krävt det av dem. 

Exempelvis menar en respondent att anledningen till att hans bolag anlitar en revisor är 

att ”Vi måste... men snart så slipper vi.” (Respondent 326). 

 

Hypotes 3: Hypotesen om att ett positivt samband existerar mellan anlitande av en Big 

4-revisionsbyrå och graden av upplevd revisionsnytta har inget stöd i resultatet. 
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5.5.4 Hypotesprövning 4 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan den omfattning i vilken småbolag anlitar 

sin revisionsbyrå för rådgivningstjänster och grad av upplevd revisionsnytta. 

Presentation av resultatet 

Hypotes 4 testar om anlitandet av revisionsbyrån för rådgivningstjänster påverkar 

småbolagens grad av upplevda revisionsnytta. Det positiva sambandet indikerar en förväntan 

om att ju fler rådgivningstjänster som erhålls, desto högre revisionsnytta upplevs. De 

rådgivningstjänster som undersöks i studien är revisionsbyråernas tjänster rörande 

redovisningsfrågor, årsbokslut, skattefrågor och juridiska frågor. 

 

Regressionsanalyserna ger starkt stöd för hypotesen att erhållandet av rådgivningstjänster 

påverkar graden av upplevd revisionsnytta (se tabell 5.6). Samtliga regressionsmodeller ger 

p-värdet (0,000), vilket visar på trestjärniga signifikanta samband mellan antalet 

rådgivningstjänster och grad av revisionsnytta. Det positiva sambandet visar, i enighet med 

förväntan, att småbolagen upplever en högre grad av revisionsnytta ju fler rådgivningstjänster 

som erhålls av revisionsbyrån. Cirka 80 procent av småbolagen i studien väljer att anlita sin 

revisionsbyrå för rådgivningstjänster. Även det tyder på att erhållande av rådgivning i 

kombination med revisionsgranskningen förhöjer nyttan av revisionen. 

 

Även korrelationen mellan Rådgivningsindex och de beroende variablerna 

TotalRevisionsnytta, InternRevisionsnyttoindex och ExternRevisionsnyttoindex är i linje med 

resultatet från regressionsanalyserna. Ur tabell 5.2 kan utläsas att variabeln har positiva 

signifikanta korrelationer med samtliga tre modellers beroende variabler. Även om 

korrelationerna i två av tre fall är ganska svaga (Persons r = 0,378; 0,474; 0,286), tyder de 

ändå på att det finns ett visst positivt samband mellan mängden erhållna rådgivningstjänster 

och grad av upplevd revisionsnytta. Korrelationerna underbygger och bekräftar resultatet från 

regressionsanalyserna.  

 

Då det nu konstaterats att rådgivning är en faktor som påverkar graden av upplevd 

revisionsnytta hos småbolagen, är det intressant att även undersöka vilka av 



 
Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv – En studie av svenska småbolag	  

 
 

 88 

rådgivningstjänsterna som efterfrågas i störst utsträckning av småbolagen. I figur 5.3 

redovisas i vilken utsträckning småbolagen anlitar sin revisionsbyrå för de olika typerna av 

rådgivningstjänster. Det kan konstateras att upprättade av årsbokslut är den rådgivningstjänst 

som erhålls i störst utsträckning. Hela 247 respondenter, vilket motsvarar cirka 75 procent, 

uppger att de anlitar sin revisionsbyrå för denna typ av tjänst. Även rådgivning i samband 

med skatte- och redovisningsfrågor erhålls av relativt många småbolag, runt 150 stycken eller 

cirka 40 procent. Däremot erhåller endast 54 småbolag rådgivning i samband med juridiska 

frågor, vilket motsvarar cirka 16 procent. 

 

 

Figur 5.3 Frekvensfördelning rådgivningstjänster. 

 

Det har nu konstaterats att antalet rådgivningstjänster påverkar graden av upplevd 

revisionsnytta. Dock finns det en risk att respondenterna, när de i enkäten tar ställning till 

upplevd revisionsnytta, inte uteslutande bedömer nyttan som erhålls från revisionen utan 

även väger in den nytta som eventuella rådgivningstjänster ger. Det skulle i så fall innebära 

att revisionsnyttan överskattas och resultatet blir missvisande. För att säkerställa att så inte är 

fallet kompletteras hypotesprövningen med en analys av korrelationen mellan variablerna 

BehållaRevisorn och Rådgivningsindex. Korrelationen kan ge en indikation på huruvida 

respondenterna vägt in nyttan av rådgivningstjänsterna i revisionsnyttan eller ej. 

Korrelationstestet visar ett signifikant (sig. 0,000) Pearson r-värde på 0,33, vilket indikerar 

att variablerna endast är svagt korrelerade (Djurfeldt et al., 2010). Det svaga sambandet 

mellan variablerna kan tolkas som att småbolagen sannolikt inte har vägt in 

rådgivningsnyttan i den samlade bedömningen av den upplevda graden av revisionsnytta. Det 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Redovisningsfrågor Årsbokslut Skattefrågor Juridiska frågor 

Frekvens 



 
Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv – En studie av svenska småbolag	  

 
 

 89 

betyder att de variabler som mäter upplevd revisionsnytta sannolikt inte är missvisande och 

att de resultat som uppmäts i studien därför kan anses trovärdiga. 

 

Analys av resultat och koppling till teori 

Hypotesen grundas på agentteori och resonemang från tidigare forskning, där exempelvis 

Svanström (2008) visar att de bolag som erhåller rådgivningstjänster från en revisionsbyrå 

har en högre benägenhet att efterfråga revision än de som inte erhåller dessa tjänster. 

Svanström menar att resultatet kan bero på att de bolag som erhåller rådgivning upplever en 

högre nytta från revisionen än de bolag som anlitar revisionsbyrån enbart för 

revisionstjänsten. Sambandet testas dock inte av Svanström, utan har nu istället testats och 

visats genom denna studie. 

 

Om revisionsbyrån anlitas för rådgivningstjänster kan den kunskap som byrån redan besitter 

om klienten och dess verksamhet tillvaratas, vilket möjliggör en effektivare revision 

(Arrunada, 1999; Svanström, 2008). Utifrån denna tanke utvecklas vårt resonemang kring att 

en mer effektiv revision i termer av tid och kostnad kan göra att anlitandet av revisionsbyrån 

för rådgivningstjänster medför att småbolagens upplevda revisionsnytta ökar. Förväntan 

utgörs således av att upplevd revisionsnytta ökar då antalet erhållna rådgivningstjänster ökar, 

och resultaten motsvarar förväntan. 

 

Resultatet kan, förutom erhållandet av en effektivare revision, bero på att rådgivningen gör 

att småbolagen får en närmre relation till sin revisor. Det kan bidra till en över lag mer positiv 

inställning till revisionen, vilket kan göra att en högre grad av revisionsnytta upplevs. Att 

revisorn kan utgöra ett ”bollplank” och att den personliga kontakten med revisorn som 

rådgivare är viktig för småbolag bekräftas av flera respondenter genom kommentarer i 

enkäten. En respondent uttrycker:  

 

”Efter många års samarbete med min revisor ’växer’ man ihop och känner att man aldrig 

besvärar med sina tel. samtal (…) dyker det upp problem så löser man dem tillsammans.” 

(Respondent 159) 
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Ytterligare en respondent menar att hans revisor för honom utgör en ”Diskussionspartner och 

bollplank i utvecklingsfrågor.” (Respondent 1) medan en annan menar att han ser revisorn 

som ”Ett bollplank och initiativtagare till ’smartness’ för att inte förlora alltför mycket i 

skatt.” (Respondent 81). Det kan följaktligen också vara så att småbolagen kan hamna i en 

sorts beroendeställning till revisorn eftersom de i vissa frågor kan vara beroende av dennes 

råd och rekommendationer i exempelvis skatte- eller redovisningsfrågor. Antagandet 

bekräftas av en respondent som menar att en viktig anledning till att han anlitar en revisor 

är: ”Främst att ingen av oss lärt oss själva bokslutsarbetet.” (Respondent 51). Analysen 

visar att ju fler rådgivningstjänster som erhålls av småbolagen, desto högre grad av 

revisionsnytta upplevs.  

 

Hypotes 4: Resultatet stödjer hypotesen om rådgivningstjänsters positiva påverkan på 

grad av upplevd revisionsnytta. 
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5.5.5 Hypotesprövning 5 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan bolagsstorlek och grad av upplevd 

revisionsnytta. 

Presentation av resultat 

Hypotesen utgörs av en förväntan om ett positivt samband mellan bolagsstorlek och grad av 

upplevd revisionsnytta, där graden av upplevd nytta således förväntas vara högre ju större 

småbolagen är.  

 

Variabeln Omsättning får i regressionsanalysens modell 1 visserligen ett p-värde som 

indikerar en enstjärnig signifikansnivå, se tabell 5.6. Dock visar variabelns b-koefficient 

(Koeff. 0,000) att den oberoende variabeln Omsättning inte påverkar den beroende variabeln 

TotalRevisionsnytta. Eftersom b-koefficienten indikerar lutningen på regressionslinjen och 

därmed sambandets riktning antyder ett nollvärde på b-koefficienten en icke-lutande 

regressionslinje. Den horisontella regressionslinjen innebär i sin tur att den beroende 

variabeln TotalRevisionsnytta inte påverkas av en förändring i den oberoende variabeln 

Omsättning. Vid en närmare granskning av b-koefficienten för variabeln Omsättning i modell 

1 kan det visserligen konstateras att avlägsna decimaler existerar, vilket indikerar att 

regressionslinjen trots allt har en viss lutning, om än en mycket svag sådan. På grund av 

decimalernas avlägsenhet väljer vi dock att betrakta regressionslinjen i modell 1 som 

horisontell. Det är således till 95 procent säkerställt att bolagsstorlek inte påverkar graden av 

upplevd revisionsnytta och vi konstaterar därför att bolagsstorlek varken har ett positivt eller 

negativt samband med upplevd revisionsnytta i modell 1. Även i modell 2 saknar 

regressionslinjen för variabeln Omsättning lutning (Koeff. 0,000) och i modell tre kan endast 

en svag positiv lutning påvisas (Koeff. 0,001). Däremot kan inga signifikanta samband 

påvisas i varken regressionsmodell 2 eller 3, varför inte heller dessa modeller ger stöd åt 

hypotesen.  

 

Följande kan således konstateras från genomförda regressionsanalyser: då Omsättning testas 

mot variabeln TotalRevisionsnytta i modell 1 är det statistiskt säkerställt att inget samband 

existerar. Även i modell 2, där Omsättning testas mot InternRevisionsnyttoindex, visas en 
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icke-lutande regressionslinje men sambandet i modellen är dock inte signifikant. Modell 3, 

som testar Omsättning mot variabeln ExternRevisionsnyttoindex indikerar visserligen ett 

svagt positivt samband, men inte heller det är signifikant. Således ger ingen av 

regressionsmodellerna stöd för hypotesen om ett positivt samband mellan bolagsstorlek och 

grad av upplevd revisionsnytta.  

 

Dock ger en analys av korrelationerna mellan variabeln Omsättning och de i 

regressionsmodellerna beroende variablerna TotalRevisionsnytta, InternRevisionsnyttoindex 

och ExternRevisionsnyttoindex en indikation på att ett svagt positivt samband existerar 

mellan bolagsstorlek och revisionsnytta. Ur tabell 5.2 kan nämligen utläsas att variabeln 

Omsättning har svaga men signifikanta positiva korrelationer med alla tre variabler som 

representerar grad av upplevd revisionsnytta (sig. 0,000 respektive 0,001). Pearsons r är för 

TotalRevisionsnytta 0,225, för InternRevisionsnyttoindex 0,197 och för 

ExternRevisionsnyttoindex 0,185. Det tyder på att ett positivt samband trots allt existerar 

mellan bolagsstorlek och grad av upplevd revisionsnytta hos småbolagen. Dock kan vi ur 

korrelationen inte dra slutsatsen att bolagsstorlek i termer av omsättning påverkar upplevd 

revisionsnytta, utan endast att det existerar samvariation mellan de båda variablerna. 

Sammanfattningsvis ger analyserna inom ramen för vår studie således ett visst stöd för 

hypotesen om ett positivt samband mellan småbolagens storlek och grad av upplevda 

revisionsnytta. 

 

Analys av resultat och koppling till teori 

Hypotesformuleringen grundar sig i agent- och intressentteori samt tidigare forskning. 

Tidigare studier har påvisat ett positivt samband mellan bolagsstorlek och benägenhet att 

efterfråga revision (Collis et al., 2004; Svanström, 2008). Svanströms studie pekar på att 

större bolag i högre utsträckning än mindre väljer revision, vilket enligt honom även kan 

tolkas som att större bolag ser en högre nytta av revisionen än mindre. Det motiverar en 

hypotes av det aktuella slaget. 

 

Abdel-Khalik (1993) framhåller att kravet på reviderad finansiell information från bolagets 

intressenter är en bidragande faktor till att större bolag upplever en högre revisionsnytta än 

mindre, då större bolag antas har fler och mer betydelsefulla intressenter än vad mindre bolag 
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har. Intressentteorin ger stöd åt resonemanget, då teorin menar att företag har ett ansvar 

gentemot sina olika intressentgrupper och strävar efter att uppfylla deras krav (Freeman & 

Reed, 1983). Abdel-Khalik menar också att då företag växer och blir större riskerar ledningen 

att förlora kontroll över verksamheten i form av att övervakningsarbetet försvåras och att 

informationssymmetri uppstår, vilket kan motivera en hög upplevd revisionsnytta. Ytterligare 

en anledning till att det är rimligt att förvänta sig ett positivt samband mellan bolagsstorlek 

och grad av upplevd revisionsnytta är att separationen mellan ägare och ledning ökar då 

småbolagen växer, vilket rimligtvis bör medföra ett ökat kontrollbehov för bolagets ägare 

(Jensen & Meckling, 1976). Även agentteorin sympatiserar med tankegången rörande den 

kontrollförlust som ledningen riskerar att uppleva då organisationen växer (Eisenhardt, 1989).  

 

Ovanstående kan sammanfattas som att externa intressenters krav och ledningens förlust av 

kontroll är två förklaringar till varför större bolag upplever en högre grad av revisionsnytta än 

mindre. Thorell och Norberg (2005) menar att bolagens resurser ökar med dess storlek, vilket 

rimligen betyder att större småbolag har större resurser i form av tid och personal att avsätta 

till revision än mindre bolag. Även det borde rimligen innebära att ju större småbolag, desto 

högre upplevd revisionsnytta. Att de mindre bolagen ofta saknar de resurser som krävs vid 

revision ser Thorell och Norberg således som ytterligare en förklaring till avsaknaden av 

upplevd revisionsnytta hos de allra minsta bolagen, förutom den betungande kostnaden. 

Mindre bolag tenderar således att se revisionen som en kostnadsbörda och kan således ha 

svårt att uppleva att nyttan av revisionen överstiger dess kostnader (Thorell & Norberg, 2005). 

 

Det erhållna resultatet från regressionsanalysen visar dock att bolagsstorleken hos den snäva 

gruppen småbolag inte påverkar graden av upplevd revisionsnytta (modell 1). Dock uppvisar 

inte alla modeller statistisk signifikans, utan i modell 2 och 3 kan det inte visas att 

revisionsnytta är varken oberoende eller påverkas positivt av bolagsstorlek. En analys av 

korrelationen mellan Omsättning och variablerna för upplevd revisionsnytta indikerar dock 

att ett positivt samband existerar, vilket ger stöd åt hypotesen. 

 

Korrelationerna som indikerar svaga men signifikanta positiva samband mellan bolagsstorlek 

och upplevd nytta av revisionen förefaller rimligt i ljuset av Thorell och Norbergs (2005) 

konstaterande om mindre bolags uppfattning om revisionen som en kostnadsbörda. I 
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samband med enkätutskicket mottogs dessutom spontana kommentarer via epost och 

Respondent 275 uttrycker: “Jag tycker det är en onödig kostnad med revision i små bolag! 

Bra att hålla ner kostnaderna, det behövs”. Ytterligare en respondent betonar att 

revisionsarvodet är en tung utgift för bolaget, hon menar nämligen att:  

 

“Det är väldigt dyrt att anlita en revisor och vid sidan av lokalkostnad är revisorns arvode en 

av de största fasta utgifterna jag har. Jag tror knappt att kostnaden för revisorn uppväger det 

jag tjänar på de goda råd han ger...” (Respondent 255) 

 

Kommentarerna poängterar den svårighet som många småbolag har att uppleva en hög grad 

av revisionsnytta på grund av revisionens kostnad. De bekräftar Thorell och Norbergs 

konstaterande, vilket gör att det erhållna resultatet från analysen av korrelationen ter sig 

rimligt.  

 

En intressant observation är att resultatet från Hypotes 1 visar att de externa 

nyttokomponenterna upplevdes som något mer betydelsefulla än de interna hos småbolagen. 

De beroende variablerna InternRevisionsnyttoindex och ExternRevisionsnyttoindex baseras 

som nämnts i 4.4 Operationalisering av variabler, på de sju nyttokomponenterna. Variabeln 

Omsättnings p-värde i modell 2 och 3 med InternRevisionsnyttoindex respektive 

ExternRevisionsnyttoindex som beroende variabler är 0,092 respektive 0,053 (se tabell 5.6). 

För InternRevisionsnyttoindex är sambandet långt ifrån signifikant, men då Omsättning 

däremot testas mot ExternRevisionsnyttoindex är det inte långt ifrån att ett svagt signifikant 

positivt samband kan påvisas. Det kan vara en indikation och en bekräftelse på att de externa 

nyttokomponenterna är något mer betydande för småbolagen än de interna. 

 

Hypotes 5: Hypotesen som menar att det finns ett positivt samband mellan 

bolagsstorlek och grad av upplevd revisionsnytta har således ett visst stöd i resultatet. 



 
Nyttan med revision ur ett företagsperspektiv – En studie av svenska småbolag	  

 
 

 95 

5.5.6 Hypotesprövning 6 

Hypotes 6: Det finns ett positivt samband mellan riskaversion och grad av upplevd 

revisionsnytta. 

Presentation av resultat 

Hypotes 6 menar att riskaverta småbolag tenderar att uppleva en högre grad av revisionsnytta 

än småbolag som är icke-riskaverta. Gruppen icke-riskaverta består av småbolag som är 

riskneutrala och riskälskare. 

 

I den beskrivande statistikens tabell 5.1 utläses en relativt jämn fördelning av variabeln 

Riskaversion, 197 respondenter motsvarande cirka 60 procent har svarat “Ja”, mot 122 

respondenter motsvarande cirka 40 procent som svarat “Nej” på frågan om de anser sig vara 

riskaverta. Resultatet från regressionsanalysen visar att det finns ett signifikant positivt 

samband mellan riskaversion och grad av upplevd revisionsnytta (se tabell 5.6). 

Regressionsanalysens p-värden för variabeln Riskaversion är 0,000 i samtliga 

regressionsmodeller, vilket indikerar trestjärniga signifikansnivåer (se tabell 5.6). Hypotesen 

har således ett starkt stöd i alla tre regressionsmodeller. 

 

Analys av resultat och koppling till teori 

Hypotesformuleringen tar utgångspunkt i agentteori. I agentrelationens andra synsätt (se 3.2 

Agentteoretiska utgångspunkter), vilket är det synsätt som rimligen kan förväntas hos 

gruppen småbolag, ses revisorn som agent och bolagets ägare och eventuella investerare som 

principaler (Jensen & Meckling, 1976; Lee, 1993 refererad i Öhman, 2006). Även det första 

synsättet, där agentrelationen fokuserar förhållandet mellan bolagsledning och ägare och där 

revisorn ses som en oberoende extern part, kan möjligtvis aktualiseras hos småbolag i de fall 

då det finns ett flertal ägare med ett varierat engagemang i ledningsarbetet (Hayes et al., 

2005). De bolag som ingår i studien, småbolag, skiljer dock ofta inte mellan ledning och 

ägare utan hos dem är ägare och ledning vanligtvis en och samma person. Om det finns flera 

ägare som har skilda inställningar till risk kan den ägare med mest inflytande eventuellt 

påverka beslutet om anlitandet av en revisor.  
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Eisenhardt (1989) menar att principalen och agenten kan ha olika riskinställning, vilket 

innebär att parterna accepterar olika nivåer av risk. Ett riskmoment för en aktieägare kan 

exempelvis vara felaktigheter i företagets redovisning (Carrington, 2010). Enligt Eisenhardt 

har en riskavert principal en större benägenhet att anlita någon som han kan överföra risk på, 

eftersom denne principal är ovillig att acceptera risk. Ett antagande om ett positivt samband 

mellan riskaversion och revisionsnytta, det vill säga en förväntan om att de småbolag som 

tenderar att vara riskaverta upplever en högre grad av revisionsnytta än de som är icke-

riskaverta, kan därför anses rimligt. 

 

Resultatet från regressionsanalyserna påvisar ett starkt positivt samband i samtliga modeller. 

En tänkbar förklaring till resultatet är att revisorn, i enighet med Carringtons (2010) 

resonemang kan ses som en försäkring, vilken ger en ökad trygghet i form av ett skydd mot 

eventuella fel i redovisningen. Wallace (1991) menar att revision ofta prioriteras framför en 

försäkring eftersom nyttan som revisionen medför anses vara högre än försäkringsnyttan. En 

kommentar rörande detta har i samband med enkätundersökningen erhållits via epost av 

Respondent 309, som uttrycker: ”Jag ser revisorn som en onödig kostnad precis på samma 

sätt som försäkringar som man har... Ett skydd mot om något oförutsett skulle hända.”  

Respondent 176 menar vidare att: “Bland små företag kommer Skatteverket sannolikt att 

prioritera revision hos företag utan revisor. Revisorn blir en slags försäkring mot 

skatterevision.” Även den respondent som citerats i 5.3.1 Hypotesprövning 1 menar att han 

ser revisionen som en försäkringspremie för att undvika uppvaktning från Skatteverket. 

Kommentarerna bekräftar att revisionen faktiskt kan likställas med en försäkring i 

riskavseende. 

 

Uppsatsen undersöker inte småbolag i en specifik bransch, utan både exempelvis 

investeringsbolag och frisörer inkluderas i studien. Rimligtvis kan bransch i viss mån antas 

påverka bolagens attityd till risk, vilket betyder att branschtillhörighet indirekt kan ha 

betydelse för vilken grad av nytta som upplevs från revisionen. Småbolag som sysslar med 

investeringar kan rimligtvis antas vara mindre riskaverta än småbolag som bedriver 

exempelvis frisörverksamhet. I linje med resonemanget menar Saini och Martin (2009) att ett 

bolags riskbenägenhet påverkas av i vilken utsträckning risktagande belönas i verksamheten. 
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Saini och Martin (2009) menar att ägarnas riskattityd avspeglas i bolaget, vilket betyder att 

ett småbolags riskinställning därför kan antas vara densamma som ägarnas. Det kan då 

rimligen antas att riskinställningen hos småbolagens ägare och ledning är av stor betydelse. 

Ägarna i småbolag är möjligen extra benägna att vara riskaverta eftersom bolaget ofta är 

något ägarna skapat från grunden och således värnar om och värdesätter högt. Det kan 

innebära att alltför stora risker gärna undviks. Det kan också vara så att ett småbolag är ett 

familjeföretag, vilket betyder att familjen många gånger är beroende av bolagets framgångar 

och att onödigt stora risker tenderar att undvikas av denna anledning. Det är i linje med vad 

som observerats inledningsvis i avsnittet, där cirka 60 procent av de tillfrågade småbolagen 

uppger att de anser sig vara riskaverta. 

 

Hypotes 6: Hypotesen om att det finns ett positivt samband mellan riskaversion och 

grad av upplevd revisionsnytta stöds således av resultatet. 
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5.6 Vilken teori förklarar bäst upplevd revisionsnytta?  

Hypotes 2 och 3 har inget stöd i resultatet. Hypotes 2 tar utgångspunkt i agentteori och 

Hypotes 3 i intressentteori. Resultaten från analyserna visar att Hypotes 4 och 6 har starkt 

stöd i studiens resultat medan Hypotes 5 har visst stöd. Hypotes 4 och 6 tar, förutom i tidigare 

forskning och litteratur, utgångspunkt i agentteorin medan Hypotes 5 baseras på både agent- 

och intressentteori. Det kan således konstateras att de hypoteser som stöds av studiens 

resultat till största del baseras på agentteori. Det indikerar att agentteorin har en dominerande 

betydelse i studien. En tänkbar förklaring till intressentteorins något mindre betydelse i 

studien kan vara att småbolagen endast har ett fåtal intressenter. 

5.7 Kapitelsammanfattning: Empiri och analys 
En beskrivande statistik upprättas inledningsvis för studiens samtliga variabler och 

nyttokomponenter. Hypotes 1 prövas med hjälp av ett t-test där genomsnittliga skillnader 

jämförs mellan variablerna Internanyttormedelvärde och Externanyttormedelvärde. Hypotes 

2 till 6 testas genom multipla regressionsanalyser som i vissa fall kompletteras med 

korrelationsanalyser. Efter genomförd regressionsdiagnostik kan det konstateras att MRA är 

en lämplig analysmetod att använda för prövning av Hypotes 2 till 6. Genomförda analyser 

visar att Hypotes 4 och 6 stöds av resultatet, medan Hypotes 5 har visst stöd. Resultatet 

stödjer däremot inte Hypotes 1, 2 och 3. Även om Hypotes 2 inte stöds av resultatet 

framkommer ändå att val av revisionsbyrå påverkar småbolagens upplevda revisionsnytta, 

dock på ett sätt som står i motsats till förväntan. Det kan därmed konstateras att samband 

existerar mellan å ena sidan bolagsstorlek, val av revisionsbyrå, riskinställning samt 

anlitandet av revisionsbyrån för rådgivningstjänster och å andra sidan småbolagens grad av 

upplevda revisionsnytta. 
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6. Slutsats 
Kapitel 6 innehåller en syntes som fogar samman erhållna resultat från hypotesprövningarna 

i Kapitel 5 Empiri och analys och kopplar dem till uppsatsens syfte och frågeställning. 

Författarna redogör även för sina egna reflektioner kring det erhållna resultatet och ger 

förslag till vidare forskning. 

6.1 Syntes 
Vilka faktorer påverkar graden av upplevd revisionsnytta? 

Uppsatsen har till syfte att förklara vilka faktorer som påverkar graden av upplevd 

revisionsnytta samt undersöka vilken typ av revisionsnytta småbolag anser vara mest 

betydande för beslutet att anlita en revisor. Studien tar utgångspunkt i uppsatsens sex 

hypoteser som formuleras utifrån agent- och intressentteori samt tidigare forskning. 

Ägarstruktur, val av revisionsbyrå, anlitandet av revisionsbyrån för rådgivningstjänster, 

bolagsstorlek samt attityd till risk är de faktorer som testas mot graden av upplevd 

revisionsnytta hos småbolag. Ytterligare en hypotes undersöker revisionsnyttan mer ingående 

och studerar vilka nyttokomponenter av revisionen som småbolag anser vara mest betydande 

för valet att anlita en revisor. Studien utförs genom att ett urval utses som kan anses vara 

representativt för populationen småbolag. För att kunna synliggöra samband och dra 

slutsatser kring småbolagens upplevda nytta av revisionen samt betydelsen av 

nyttokomponenterna insamlas relevant data genom studiens enkät, vilken kompletteras av 

bolagsspecifik databasinformation från Retriever Business. 

 

Erhållna samband 

Genomförda analyser visar att val av revisionsbyrå påverkar graden av upplevd 

revisionsnytta hos småbolag. Resultatet visar att de småbolag som anlitar en Annan 

revisionsbyrå upplever en högre grad av revisionsnytta än de som anlitar en Big 4-

revisionsbyrå, vilket dock står i motsats till förväntan. I enighet med intressentteorin menar 

DeAngelo (1981) att anlitandet av en Big 4-revisionsbyrå signalerar hög revisionskvalitet till 

externa intressenter. Svanström (2008) visar att de bolag som anlitar en Big 4-byrå tenderar 

att efterfråga revision i högre utsträckning än de som anlitar en Annan byrå, vilket enligt 

Svanström tyder på att de Big 4-anlitande bolagen upplever en högre grad av nytta från 
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revisionen. Det erhållna resultatet kan dock, i linje med ett intressentteoretiskt resonemang, 

bero på att småbolagen inte har en så tydlig bild av Big 4-byråernas signalvärde. Det kan 

även vara så att småbolagen helt enkelt inte värderar signalvärdet i att anlita en Big 4-

revisionsbyrå så högt att de anser att det motiverar den något högre kostnaden. Många av 

småbolagen i undersökningen uttrycker att de anlitat en revisor enbart för att de varit tvungna 

enligt lag, vilket kan utgöra en indikation på att de egentligen inte lägger så stor vikt vid 

vilken revisionsbyrå som anlitas och vad valet av revisionsbyrå egentligen signalerar till 

externa intressenter. Det kan även bero på att småbolagens intressenter i sin tur eventuellt inte 

lägger så stor vikt vid signalvärdet i anlitandet av en Big 4-byrå. Det kan rimligen utgöra en 

förklaring till varför anlitandet av en Big 4-revisionsbyrå inte medför en högre grad av 

revisionsnytta för småbolag. 

  

Studien påvisar vidare att den omfattning i vilken revisionsbyrån anlitas för 

rådgivningstjänster påverkar graden av upplevd revisionsnytta hos småbolag. Den upplevda 

nyttan av revisionen är högre ju fler rådgivningstjänster som erhålls. En orsak till resultatet 

kan vara att revisionsbyrån i och med rådgivningsuppdraget redan besitter god kunskap om 

klientbolaget, vilket möjliggör en mer effektiv revision (Arrunada, 1999; Svanström, 2008). 

Att revisorn kan ha ett relativt stort förtroende för den finansiella rapportering som 

presenteras av den egna byrån, samt att informationsinsamlingen underlättas då allt material 

om klientbolaget finns samlat hos byrån, kan också möjliggöra en mer kostnadseffektiv 

revision (Svanström, 2008). Ytterligare en möjlig orsak till att antalet rådgivningstjänster 

påverkar grad av upplevd revisionsnytta hos småbolag är att relationen till revisorn värdesätts 

högt av småbolagen. Anlitandet av revisionsbyrån för rådgivning kan eventuellt bidra till en 

närmare relation till revisorn, vilket i sin tur kan bidra till en mer positiv inställning till 

revisionstjänsten. Ytterligare en tänkbar förklaring är att många småbolag eventuellt kan bli 

beroende av den rådgivning som revisorn tillhandahåller inom exempelvis skatte- och 

redovisningsfrågor och således har svårt att klara sig utan revisorns vägledning. De två 

sistnämnda orsakerna bekräftas av flera respondenter i enkätundersökningen. 

 

Regressionsanalysen visar att grad av upplevd revisionsnytta är oberoende av småbolagens 

storlek. Genom en analys av korrelationer kan det dock konstateras att det finns ett svagt 

positivt samband mellan bolagsstorlek och de tre variabler som representerar grad av upplevd 
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revisionsnytta. Följaktligen finns ett visst stöd i resultatet för att det finns ett positivt samband 

mellan bolagsstorlek i termer av omsättning och grad av upplevd revisionsnytta, även inom 

den snävt definierade gruppen småbolag. Abdel-Khalik (1993) menar, i enighet med 

intressentteorin, att då bolag växer ökar även antalet externa intressenter varpå kravet på 

reviderad finansiell information ökar, vilket kan förklara ett positivt samband mellan 

bolagsstorlek och grad av upplevd revisionsnytta. Att många mindre bolag ser revisionen som 

en kostnadsbörda samt att de i lägre utsträckning har stora resurser att avsätta för revision är 

ytterligare förklaringar till varför bolagsstorlek rimligtvis borde ha betydelse för graden av 

upplevd revisionsnytta (Thorell & Norberg, 2005). 

 

Undersökningen visar också att riskattityd påverkar graden av upplevd revisionsnytta hos 

småbolag. Genomförda analyser visar på ett positivt samband mellan riskaversion och grad 

av upplevd revisionsnytta, där riskaverta småbolag följaktligen upplever en högre grad av 

nytta från revisionen än icke-riskaverta. Revisionen kan i riskhänseende ses som en 

försäkring, vilket i så fall innebär att revisorn bidrar med trygghet åt bolaget exempelvis 

genom förebyggande av eventuella fel i bolagets redovisning (Carrington, 2010). En 

förklaring till resultatet utgörs av att värdet av denna nyttokomponent upplevs högre i de 

bolag som har en riskavert inställning än i icke-riskaverta bolag, vilket gör att revisionen 

upplevs som mer nyttosam i de riskaverta bolagen. Ett riskavert bolag är ovilligt att acceptera 

risk och har enligt Eisenhardt (1989) således en större benägenhet att vilja överföra risk på 

någon annan, exempelvis revisorn. Beteendet hos en riskavert individ förklarar det erhållna 

resultatet, eftersom det rimligtvis innebär att revisionen upplevs som mer nyttosam för de 

småbolag med en riskavert inställning. 

 

Ägarandel kan inte visas påverka revisionsnyttan 

Enligt agentteorin medför en separation av ägande och ledning en ökad risk för 

informationsasymmetri och moral hazard eftersom ledningen har möjlighet att agera i 

egenintresse istället för att driva bolaget i linje med ägarnas intressen (Jensen och Meckling, 

1976). Det borde rimligen innebära att ett småbolags upplevda nytta av revisionen är högre ju 

lägre andel av bolagets ledning som utgörs av ägare. Revisionen möjliggör nämligen ett 

övervakande av ledningen av en extern oberoende part, revisorn, vilket kan försäkra ägarna 

om att ledningen faktiskt agerar i ägarnas intresse (Carrington, 2010). Studien stödjer dock 
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inte resonemanget, då det inte kan visas att andelen ägare i ledningen påverkar graden av 

revisionsnytta. En orsak till resultatet kan vara att informationsasymmetri, på grund av 

småbolagens storlek, inte är ett lika utbrett fenomen i småbolag som i större bolag. Det 

innebär i så fall att det för den upplevda nyttans skull i småbolagen inte spelar någon större 

roll hur stor del av ledningen som utgörs av ägare, eftersom ägarna ändå i de flesta fall har en 

relativt god insyn i ledningens arbete. 

  

Betydelsen av intern och extern revisionsnytta 

Vilka nyttokomponenter av revisionen som anses mest betydelsefulla varierar enligt Knechel 

et al. (2008) från bolag till bolag. Andersson (2005) och Brännström (2005) menar att de 

interna nyttokomponenterna av revision är särskilt betydelsefulla för mindre bolag eftersom 

dessa bolag ofta sätter ett högt värde i den kunskapstillförsel som revisorn kan erbjuda. 

Studien visar dock att småbolag inte upplever de interna nyttokomponenterna av revision 

som mer betydande än de externa, då resultatet pekar på att det istället är revisionens externa 

nyttokomponenter som anses vara av störst betydelse för småbolagens beslut att anlita en 

revisor. Särskilt den legitimering som revisionen enligt Carrington (2010) kan anses bidra 

med, har visat sig vara av stor betydelse för småbolagen (se figur 5.2). En orsak till det 

erhållna resultatet kan, i linje med intressentteoretiska resonemang, vara att även småbolagen 

har relativt stora och betydande externa intressenter. Att småbolag, liksom större bolag, har 

betydande intressenter som ställer krav på bland annat reviderad information kan motivera 

vikten av de externa nyttokomponenternas betydelse för valet att anlita en revisor. Ytterligare 

en orsak till det erhållna resultatet kan vara att småbolagen är mer kunskapsintensiva än 

förväntat, vilket i så fall medför att de trots allt inte har ett så stort behov av revisorns 

kunskapstillförsel. De båda tänkbara orsakerna bekräftas av respondenter i enkäten. 

 

Även om de externa nyttokomponenterna av småbolag anses vara mest betydande förklarar 

de i studien undersökta faktorerna (ägarstruktur, val av revisionsbyrå, anlitande av 

revisionsbyrån för rådgivningstjänster, bolagsstorlek samt attityd till risk) däremot graden av 

intern revisionsnytta betydligt bättre än graden av extern nytta. Det visas genom att 

förklaringsgraden i regressionsmodell 3 endast är 18 procent medan modell 2 har en 

förklaringsgrad på 33 procent (se tabell 5.6). Studien har alltså på ett bättre sätt lyckats täcka 
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in de faktorer som förklarar småbolagens grad av upplevd intern revisionsnytta än graden av 

upplevd extern nytta.  

 

Riskinställning, revisionsbyrå samt rådgivning påverkar revisionsnytta 

Av de faktorer som undersökts har följande visat sig påverka småbolagens grad av upplevda 

revisionsnytta: inställning till risk, val av revisionsbyrå samt i vilken utsträckning 

revisionsbyrån anlitas för rådgivningstjänster. Även om studien ger ett visst stöd åt ett 

samband mellan småbolagens storlek och upplevda revisionsnytta kan det dock inte 

konstateras att bolagsstorlek påverkar graden av upplevd revisionsnytta. Andelen ägare i 

ledningen har inte visat sig påverka småbolagens grad av upplevda revisionsnytta. Således 

kan följande slutsatser dras: graden av upplevd revisionsnytta hos småbolag är högre ju fler 

rådgivningstjänster som revisionsbyrån anlitas för och ju större bolaget är i termer av 

omsättning. Den upplevda nyttan är också högre i småbolag med en riskavert inställning än i 

småbolag med en icke-riskavert inställning och hos de småbolag som anlitar en Annan byrå 

än en Big 4-revisionsbyrå.  

 

 
Figur 6.1 Påverkansfaktorer för upplevd revisionsnytta. 

 

De erhållna sambanden är dubbelriktade 

De samband som visas i studien är dubbelriktade, vilket innebär att resultaten även möjliggör 

ett konstaterande av vad som leder till en låg grad av upplevd revisionsnytta hos småbolag. 

Resultatet visar således att graden av upplevd revisionsnytta hos småbolag är lägre ju färre 

rådgivningstjänster som erhålls av revisionsbyrån och ju mindre bolaget är i termer av 

omsättning. Upplevd revisionsnytta är också lägre i de småbolag som har en icke-riskavert 

inställning till risk och i de som anlitar en Big 4-revisionsbyrå.  

- Inställning till risk 
- Val av revisionsbyrå 

- Anlitandet av revisionsbyrån för 
rådgivningsjänster  

Påverkar Grad av upplevd revisionsnytta 
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6.2 Egna reflektioner 

Det som skiljer studien från flera tidigare, mer omfattande undersökningar som studerar 

liknande fenomen (Svanström, 2008; Collis et al., 2004) är att populationen som undersöks är 

betydligt snävare definierad med avseende på urvalskriterierna. Resultatet är därför intressant 

eftersom majoriteten av de undersökta faktorerna uppenbarligen påverkar graden av upplevd 

revisionsnytta, även inom den snävt definierade populationen småbolag. Exempelvis är det en 

intressant observation att studien ger visst stöd åt sambandet mellan bolagsstorlek och grad 

av upplevd revisionsnytta, eftersom bolagens storlek uppenbarligen spelar en viss roll även i 

en population med så marginella omsättningsskillnader.  

 

Som framgår av 6.1 Syntes möjliggör studiens resultat att slutsatser kan dras kring vad som 

kännetecknar de småbolag som tenderar att uppleva en hög respektive låg grad av 

revisionsnytta. I enighet med det resonemang som förs i 1.2 Problemdiskussion är det rimligt 

att anta att de småbolag som upplever en hög grad av nytta också är de som sannolikt 

kommer att fortsätta anlita revisionsbyrån för revision även i fortsättningen. Benägenheten att 

behålla revisorn i frånvaro av lagkrav är nämligen starkt kopplad till den upplevda nyttan av 

revisionen (Collis et al., 2004; Kjöllerström, 2011; Svanström, 2008). Följaktligen kan 

slutsatser utifrån studiens resultat även dras kring vad som kännetecknar de småbolag som 

sannolikt kommer att behålla revisorn då revisionen nu frivilliggörs i Sverige (SFS 2010:834). 

Utifrån det erhållna resultatet kan det rimligen antas att de småbolag som även i 

fortsättningen kommer att anlita en revisor är de som har en riskavert inställning, har hög 

omsättning, som anlitar en Annan revisionsbyrå än en Big 4-byrå och som i dagsläget erhåller 

ett stort antal rådgivningstjänster från revisionsbyrån.  

 

Resultatet om att de småbolag som anlitar en Annan revisionsbyrå upplever en högre grad av 

revisionsnytta än de som anlitar en Big 4-revisionsbyrå är överraskande på grund av all 

tidigare forskning rörande Big 4-byråernas höga revisionskvalitet (Becker et al., 1998; 

DeAngelo, 1981; Francis et al., 1999). Det erhållna resultatet öppnar dock upp för 

spekulationer kring att det är andra faktorer än just revisionskvalitet som uppskattas och som 

värderas högt av just småbolag. Det kan exempelvis vara så att småbolagen istället för 

revisionskvalitet värdesätter den personliga kontakten och en nära relation till revisorn, vilket 
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rimligen kan åstadkommas i högre utsträckning vid anlitandet av en Annan revisionsbyrå då 

de i många fall har färre klienter. Det kan följaktligen vara så att småbolag värdesätter helt 

andra egenskaper hos sin revisionsbyrå än vad större bolag gör, vilket i så fall skulle kunna 

innebära att småbolagen tenderar att uppleva att de erhåller en högre grad av nytta från en 

Annan byrå medan större bolag tenderar att uppleva att Big 4-byråerna erbjuder den bästa 

tjänsten. Det sistnämnda kan dock inte fastslås då endast småbolag undersöks i studien, men 

det är ett intressant ämne för fortsatta studier. Ytterligare en tänkbar förklaring till resultatet 

är att det är väldigt få av småbolagen som anlitar en Big 4-revisionsbyrå - endast 95 av de 

331 respondenterna, vilket framgår av tabell 5.1 i 5.1 Beskrivande statistik. Det kan vara så 

att fördelningen faktiskt speglar det faktum att småbolag anser att en Annan byrå ger högre 

nytta, under förutsättning att småbolagen väljer att anlita den byrå de anser erbjuder högst 

nytta. I ljuset av denna reflektion ter sig frånvaron av stöd för Hypotes 3 mer naturlig. 

 

Att riskaverta småbolag upplever en högre grad av revisionsnytta än icke-riskaverta ligger 

helt i linje med förväntan, varför detta resultat är mindre överraskande. Det är dock en 

intressant observation att många av småbolagen i enkäten självmant valt att kommentera 

nyttan av revisionen i termer av att det utgör en försäkring mot exempelvis Skatteverkets 

kontroller. Det indikerar att revisionen i många fall av småbolagen verkligen uppfattas som 

en sorts försäkring. Då en riskavert individ per definition är beredd att betala för en 

försäkring, det vill säga för att undslippa riskmoment (Gollier, 2001), utgör det en naturlig 

förklaring till att riskaverta småbolag är beredda att anlita en revisor i detta avseende. 

 

Att skilja nyttan från revisionen från den nytta som erhålls genom rådgivningstjänster kan 

eventuellt innebära en svårighet för småbolag, varpå revisionsnyttan riskerar att överskattas 

eftersom småbolagen i så fall tenderar att se nyttan av själva revisorn som person istället för 

nyttan av revisionen som tjänst. När respondenterna i enkäten tar ställning till upplevd 

revisionsnytta finns det således en risk att de inte uteslutande bedömer nyttan som erhålls 

från revisionen, utan att även den nytta som eventuella rådgivningstjänster eller tips och 

vägledning från revisorn ger vägs in. Av det korrelationstest som genomförs i 5.5.4 

Hypotesprövning 4 framgår det dock att småbolagen sannolikt inte har vägt in 

rådgivningsnyttan i den samlade bedömningen av upplevd revisionsnytta, vilket innebär att 

studiens resultat ändå kan anses trovärdiga. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
I denna uppsats har vi undersökt den upplevda revisionsnyttan hos småbolag eftersom dessa 

bolag berörs av den nya lagstiftningen kring frivillig revision (SFS 2010:834). 

Lagutvecklingen efter införandet av frivillig revision i andra länder, exempelvis i England, 

har inneburit att gränsvärdena successivt höjt vilket innebär att även större bolag efter hand 

givits möjlighet till frivillig revision (Thorell & Norberg, 2005). Baserat på denna 

observation är det möjligt att lagstiftningen om frivillig revision även i Sverige i framtiden 

kommer att omfatta också större bolag än de som berörs idag. Av denna anledning vore det 

intressant att undersöka hur nyttan av revision upplevs av andra, större grupper av bolag, där 

även en jämförelse av revisionsnytta mellan olika bolagsgrupper är möjlig. 

 

Som nämnts i 6.2 Egna reflektioner skapar studiens resultat en intressant frågeställning kring 

om det kan vara så ett småbolag anser att en Annan revisionsbyrå bidrar med högst nytta 

medan större bolag anser att Big 4-revisionsbyråerna tillför ett högre värde. Att även 

inkludera större bolag och undersöka deras uppfattning om revisonsnyttan från de olika 

revisionsbyråerna vore således intressant.  

 

Vi har i studien undersökt en rad faktorer som påverkar graden av upplevd revisionsnytta. 

Det skulle kunna vidareutvecklas ytterligare genom att undersöka vilka andra faktorer som 

påverkar graden av upplevd revisionsnytta hos aktiebolag. Ytterligare förslag till vidare 

forskning är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, den upplevda revisionsnyttan skiljer 

sig åt mellan olika branscher.  

 

Då vi i uppsatsen valt att avgränsa oss till ett företagsperspektiv på revisionsnytta vore det 

intressant att även undersöka revisionsnyttan ur andra perspektiv, exempelvis intressent- eller 

samhällsperspektiv. Ett samhällsperspektiv skulle med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

exempelvis skatteverket och andra myndigheter kunna utreda vilken grad av nytta revisionen 

bidrar med åt samhället i form av brottsbekämpning, skattekontroll och mer rättvisa 

konkurrensvillkor. 
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Bilaga 2: Artikel 

Vad kännetecknar de småbolag som upplever en stor 
nytta från revisionen? 
 

En studie gjord vid Lunds Universitet visar på en rad företagsspecifika attribut som har 

betydelse för graden av upplevd revisionsnytta hos de bolag som nu har frivillig 

revisionsplikt. Inställning till risk, val av revisionsbyrå samt i vilken utsträckning 

revisionsbyrån anlitas för rådgivningstjänster har visat sig vara faktorer som påverkar den 

upplevda nyttan av revisionen.  

 

Studien har genomförts med syftet att studera vilka faktorer som påverkar mindre privata 

aktiebolags upplevda nytta av revision. Den visar att i ju högre utsträckning småbolagen 

anlitar revisionsbyrån för rådgivningstjänster, desto mer nyttosam upplevs revisionen. I 

undersökningen framgår också att de småbolag som har en negativ inställning till risk, det vill 

säga de som är beredda att betala för att försäkra sig från risk, tenderar att uppleva en högre 

grad av revisionsnytta än de bolag som har en positiv eller likgiltig riskinställning. Även valet 

av revisionsbyrå visar sig påverka graden av upplevd revisionsnytta, där de småbolag som 

anlitar en annan byrå än Big 4 tenderar att uppleva revisionen som mest nyttosam. 

 

Att småbolag upplever att revisionen ger dem en stor nytta kan rimligen antas innebära att de 

kommer att välja revision även i frånvaro av lagkrav. Kunskap om vad som kännetecknar de 

småbolag som tenderar att uppleva en hög grad av revisionsnytta gör det möjligt att förutspå 

vilka småbolag som sannolikt kommer att välja bort revisionen då möjligheten ges. Resultatet 

öppnar upp för spekulationer kring att de småbolag som har en positiv eller neutral 

riskinställning, som anlitar en Big 4-revisionsbyrå för revisionsgranskning och som erhåller 

rådgivning från sin revisionsbyrå i låg omfattning eventuellt kommer att avstå revisionen i 

framtiden. 

 

Riskinställning kan i revisionssammanhang jämföras med inställningen till en försäkring, där 

en typ av risk för småbolagen kan vara eventuella felaktigheter i de finansiella rapporterna. 

Riskinställning definieras i studien i termer av hur villiga bolagen är att acceptera risk. I 
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studien undersöks rådgivningstjänster rörande redovisnings-, skatte- och juridiska frågor samt 

upprättande av årsbokslut. Den rådgivningstjänst som av småbolag efterfrågas i störst 

omfattning är upprättande av årsbokslut, följt av rådgivning rörande skatte- och 

redovisningsfrågor. De bolag som undersökts har en till tre anställda och en maximal 

nettoomsättning på tre miljoner kronor, vilket betyder att samtliga har möjlighet till frivillig 

revision. 

 


