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Sammandrag: Genom det fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktivet slopades 
revisionsplikten för små och medelstora företag i EU. I Finland befriades de minsta 
företagen från revisionsplikt år 2007 då revisionslagen i Finland ändrades. Studier 
visar att en stor del av företagen som blir befriade från revisionsplikt, ändå fortsätter 
att ha frivillig revision. Syftet med denna avhandling är att undersöka de faktorer som 
förklarar valet av frivillig revision i småföretag i Finland. Undersökningen i denna 
avhandling utgår från tidigare undersökta variabler för att se om dessa förklarar valet 
av frivillig revision även i småföretag i Finland.   

Nio stycken företagskarakteristiska faktorer valdes ut och hypoteser ställdes upp. Icke 
revisionspliktiga företag och deras bokslutsdata samt annan information plockades ur 
databasen Voitto+. Efter bearbetning av data blev det slutliga samplet 640 stycken 
företag. Hypoteserna testades genom logistisk regression för att pröva huruvida det 
finns ett signifikant samband mellan de oberoende variablerna och den beroende 
variabeln revision. Förutom regressionsanalyserna gjordes även två stycken t-test, test 
av normalfördelning och en korrelationsanalys.  

Korrelationsanalysen indikerade att de inte fanns någon risk för multikollinaritet 
mellan de oberoende variablerna. Den högsta korrelationen mellan de oberoende och 
den beroende variabeln fanns mellan omsättningen och revision. T-testets resultat 
visade att det fanns skillnader i medelvärden mellan företag med och utan revision för 
alla variabler utom andelen kundfordringar. Företag med revision hade i medeltal 
högre omsättning, balansomslutning, skuldsättningsgrad, andelen lager och ålder 
samt ett lägre medeltal på relationstalet avkastning på totalt kapital i förhållande till 
företag utan revision.   

Regressionsanalys gjordes på tre olika modeller. Variablerna; omsättning, 
skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital, konkursrisk och andelen lager visade 
ett signifikant samband med revision i alla tre modellerna. Dessa variabler kan alltså 
förklara frivillig revision. Två av modellerna antyder också att balansomslutningen och 
företagets ålder skulle kunna förklara frivillig revision. I ingen av modellerna hittades 
signifikanta samband för variablerna andelen kundfordringar och anmärkning i 
revisionsberättelsen.  
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småföretag,  
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1 INLEDNING 

Europeiska kommissionen har under en längre tid arbetat för en förenklad och 

förbättrad lagstiftning inom Europeiska unionen (EU). Målet med en förenklad och 

förbättrad lagstiftning är att öka tillväxten, sysselsättningen och företagens 

konkurrenskraft på en högt konkurrensutsatt global marknad. Detta incitament anses 

särskilt viktigt för små och medelstora företag, som utgör 99 % av alla företag i Europa 

och står för två tredjedelar av sysselsättningen. På grund av småföretagens begränsade 

resurser lider de mera av regelkrångel och har svårare att hantera komplexa regler och 

föreskrifter (KOM 2005/353). Europeiska kommissionens strategi har därför under de 

senaste åren varit att minska den administrativa bördan för att stimulera Europas 

ekonomi, speciellt för små och medelstora företag. (KOM 2006/ 689)(KOM 

2007/394)(KOM 2007/23) 

Redovisning och revision kan anses vara en sådan administrativ börda. Harmoniserande 

krav på redovisning och revision har uppkommit och regleras genom det fjärde och 

sjunde bolagsrättsliga direktivet. Det fjärde bolagsrättsliga direktivet innehåller 

grundläggande bestämmelser om skyldighet att upprätta årsredovisning samt om 

revision och offentliggörande av årsredovisningen i dels aktiebolag, dels sådana 

handelsbolag där de obegränsat ansvariga delägarna är aktiebolag eller andra bolag med 

begränsat delägaransvar. Det sjunde bolagsrättsliga direktivet innehåller motsvarande 

bestämmelser avseende koncernredovisning för de nämnda företagen. (SOU 2014:22) 

Det fjärde bolagsrättsliga direktivet befriar de allra minsta företagen i Europa från 

revisionsplikt. Gränsvärdena för revisionsplikten, som uppkom år 1978 genom rådets 

fjärde direktiv, höjdes år 2006 genom Europaparlamentets och rådets direktiv. De 

nuvarande maximigränsvärdena för undantag av revisionsplikt är: nettoomsättning 8 

800 000, balansomslutning 4 400 000 och antalet anställda 50. Företagen undantas 

revisionsplikten om högst ett av dessa gränsvärden överskrids två år i följd.   

Medlemsländerna får själva bestämma gränsvärdena för revisionsplikten, men så att de 

ligger under EU:s maximigränsvärden. Gränsvärdena varierar en hel del mellan de olika 

medlemsländerna. Den allmänna trenden inom EU de senaste åren har varit att 

medlemsländerna höjer gränsvärdena för revisionsplikt och allt fler länder går mot att 

slopa revisionsplikten för småföretag. Exempelvis Storbritannien har under en längre tid 

höjt gränsen för revisionsplikt och år 2004 höjdes gränsen till Europeiska unionens 

maximigränsvärden.  Andra länder som har tillämpat maximigränsvärdena eller som har 
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satt gränserna nära de högsta tillåtna är Nederländerna, Tyskland, Österrike, 

Luxemburg, Belgien, Slovenien, Cypern och Italien. Jämfört med de övriga europeiska 

länderna har de nordiska länderna ovanligt låga gränsvärden för frivillig revision. 

Finland har för tillfället de lägsta gränserna för revisionsplikt av alla EU:s 

medlemsländer och gränserna är även betydligt lägre än t.ex. Sveriges. De andra 

medlemsländernas betydligt högre gränser för revisionsplikt innebär att småföretagen i 

Finland, som belastas av strängare regler än övriga medlemsländer, förlorar 

konkurrenskraft. (Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG; Niemi et al. 2012; 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG) 

Eftersom Finland blev medlem i EU år 1995 styrs regleringen av revisionen i Finland av 

Europeiska kommissionens direktiv. I Finland avskaffades revisionsplikten för de minsta 

företagen genom den nya revisionslagen år 2007. I och med ändringen av revisionslagen 

i Finland upphörde även möjligheten för de mindre företagen att anlita en så kallad 

lekmannarevisor, dvs. en icke-certifierad revisor. (Revisionslag 2007/459)(Revisionslag 

936/1994) 

Gränsvärdena i Finland har inte höjts sedan revisionslagen ändrades år 2007 och de allra 

minsta företagen befriades från revisionsskyldighet. En viktig punkt i den nya 

regeringens strategi för att återhämta ekonomin är att minska onödiga administrativa 

kostnader för företag. En obligatorisk revision kan i detta sammanhang ses som en 

ekonomisk börda för småföretag och denna börda skulle kunna minskas genom att 

företagen kan välja revision när sådan är motiverad.  

1.1 Problemdiskussion 

Det kan således hävdas att revision är kostsamt för småföretagen och en anledning till 

att många småföretag väljer bort revision om de är befriade från revisionsplikt. En hel 

del undersökningar visar dock att en stor del av de företag som blir befriade från 

revisionsplikt ändå fortsätter med frivillig revision på grund av att de anser att nyttan 

med revisionen överstiger kostnaden. I en undersökning gjord av Collis (2004) på 

småföretag i Storbritannien visade det sig att 63 % av småföretagen i undersökningen, 

vilka skulle bli befriade från revisionsplikt, ändå ämnade fortsätta med frivillig revision. 

I en liknande studie som gjordes av Niemi et al. (2012) på finländska småföretag år 2005, 

dvs. före slopandet av revisionsplikt i Finland, visade det sig att 60 % av småföretagen 

ansåg att de skulle fortsätta med revision även om de befriades från revisionsplikt.   
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Behovet av revision brukar vanligtvis förklaras utifrån agentteorin, där 

företagsledningen är agenter och ägarna är principaler. I företag där ledningen och 

ägarna är åtskilda kan det uppstå intressekonflikter och informationssymmetri, eftersom 

båda aktörerna är rationella och nyttomaximerade.  Företagsledningen har många 

gånger mera information om företaget och dess verksamhet än ägarna, vilket 

informationssymmetri avser.  Asymmetrisk information uppstår också mellan andra 

parter, t.ex. mellan kreditgivaren och företagsledningen vid en kreditbedömning samt 

mellan företaget och den externa revisorn. Ett sätt för principalen att kontrollera agenten 

är dock att anlita en revisor. Genom att företaget har en revisor som kvalitetssäkrar 

företagets redovisning minskar informationsasymmetrin vilket underlättar exempelvis 

kreditbedömningen. Detsamma gäller för intressekonflikten mellan företaget och dess 

externa redovisare. Småföretag har ofta mycket lite erfarenhet och kunskap om 

redovisningsuppgifter och utlokaliserar därför ofta dessa uppgifter till en extern 

redovisare. Utlokalisering av dessa uppgifter gör att det uppstår en agentrelation och en 

informationsasymmetri mellan ledning och den externa redovisaren vilket leder till 

problem, eftersom ledningen inte har direkt möjlighet att övervaka och kontrollera den 

externa redovisarens arbete. (Jensen & Meckling 1976) Utgående från detta resonemang 

kan man anta att för att kontrollera den externa redovisaren har företaget incitament att 

anlita en revisor. (Niemi et al. 2012) 

Det är flera aktörer som är intresserade av företagets redovisning. Den externa 

redovisningens syfte är att förse företagets intressenter med viktig information. 

Intressenterna använder informationen som beslutsunderlag vid viktiga frågor. De 

aktörer som är intresserade av företags redovisning, förutom aktieägarna och 

kreditgivare, är leverantörer, kunder, anställda och statliga myndigheter såsom 

skatteverket. Företagets intressenter har olika behov av den ekonomiska informationen 

och behovet grundar sig ofta på att de externa intressenterna vill kunna bedöma 

pålitligheten hos de företag, vilka de kan tänkas ingå ett avtal med.(FAR 2006) Denna 

bedömning byggs ofta utifrån företagets finansiella rapporter. Enligt Blackwell et al. 

(1998) kan revision ge ökad trovärdighet åt företags finansiella rapporter och minska 

riskerna vid beslutsfattande. Intressenternas intresse för ett företags revision ökar 

därmed också behovet hos och villigheten för företagen att utföra och kvarhålla frivillig 

revision.  

De faktorer som kan förklara valet av frivillig revision har undersökts mycket i 

Storbritannien där revisionsplikten för småföretag slopades redan år 1994 och där 



 

 
 

4 

gränserna höjts flera gånger ända upp till EU:s maximigränser. Behovet av revision beror 

som sagt till stor del på agentförhållande och intressekonflikter och det har visat sig i 

tidigare studier att höga agentkostnader ökar sannolikheten för frivillig revision. Höga 

agentkostnader är positivt associerade med företagets storlek, komplexitet, 

belåningsgrad, spridning av ägandet och styrelsens storlek. Att dessa faktorer förklarar 

frivillig revision kan förklaras av att revision underlättar kontrollen av 

intressekonflikterna mellan företagsledningen och olika intressenter och att 

övervakningsfunktionen är svårare och dyrare i en större organisation. 

Agentkostnaderna stiger också i förhållande till företagets externa finansiering, vilket 

beror på att revisionen minskar kreditgivarnas kontrollkostnader och konkurrensen 

tvingar kreditgivarna att sänka lånekostnaderna, vilket innebär lägre räntor. (Dedman et 

al. 2014, Jensen & Meckling 1976) 

Andra faktorer som enligt tidigare studier visat sig kunna förklara frivillig revision är 

företagets risknivå, finansiell oro, upplevd nytta av revision, såsom ökad kvalitet på 

boksluten och kontroll av interna system samt chefernas ekonomiska utbildning. 

(Dedman et al. 2014, Collis et al. 2004, Collis 2010) 

Niemi et al. (2012) gjorde en undersökning av finländska småbolag för att studera 

huruvida de faktorer som undersökningarna i Storbritannien visade även kan förklara 

frivillig revision i sådana förhållanden som är typiska för många kontinentaleuropeiska 

länder. Undersökningen visade att faktorer såsom företagets storlek, extern finansiering, 

behovet av att granska interna kontroller och att förbättra kvaliteten på redovisningen 

var faktorer som även kunde konstateras påverka frivillig revision i Finland. 

I denna avhandling kommer finländska företag som ligger under gränsvärdet för 

revisionsplikt i Finland att undersökas. Undersökningen utgår från tidigare studier av 

efterfrågan på revision och testar om de tidigare undersökta variablerna även kan 

förklara beteendet hos småföretagen i Finland. Det har gjorts en del tidigare studier på 

frivillig revision i länder där gränserna är mycket högre än i Finland. Vidare finns det en 

del studier i Finland som är gjorda före revisionsplikten slopades. Det är därför motiverat 

att undersöka småföretagen i Finland efter att revisionsplikten avskaffades i Finland. 

Detta ämne har även undersökts tidigare i en avhandling på Hanken Svenska 

handelshögskolan (Eklund Jennys, magisteravhandling 2015). I denna avhandling 

undersöks dock företagskarakteristiska faktorer, som inte testades i Eklunds avhandling. 

Dessutom görs undersökningen i denna avhandling med en annan 
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datainsamlingsmetod, nämligen genom analys av bokslutsdata och annan arkivdata. 

Undersökningen i denna avhandling ska besvara följande forskningsfråga:  

 Vilka faktorer förklarar finländska småföretags val av frivillig revision? 

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka faktorer som förklarar valet av frivillig 

revision i småföretag i Finland. Undersökningen i denna avhandling utgår från tidigare 

undersökta variabler för att se om dessa förklarar valet av frivillig revision även i 

småföretag i Finland.   

1.3 Metod och avgränsningar 

Undersökningen görs som en analys av bokslutsdata. Bokslutsdata hämtas från 

databasen Voitto +. Därför kommer undersökningen att begränsas till de företag vars 

uppgifter finns registrerade där. Undersökningen avgränsas till de företag i Finland som 

ligger under gränsen för frivillig revision och som därmed har haft möjlighet att välja 

frivillig revision eller inte. Eftersom en liknande undersökning gjorts tidigare på Hanken 

Svenska handelshögskolan avgränsas denna undersökning till att undersöka ett visst 

antal utvalda företagskarakteristiska faktorer, som inte testades då. 

1.4 Disposition 

Avhandlingens första kapitel inleds med en introduktion till ämnet. Därefter presenteras 

problembakgrunden, syftet samt metod och avgränsningar. I det andra kapitlet, teoretisk 

referensram, diskuteras först revisionsplikten i Europa och därefter görs en genomgång 

av teorierna agent- och intressentteorin. Det andra kapitlet fortsätter sedan med en 

presentation av tidigare studier av faktorer som kan förklara valet av frivillig revision. 

Utgående från de diskuterade faktorerna ställs hypoteser upp som senare testas genom 

regressionsanalys. Det andra kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

I det tredje kapitlet beskrivs avhandlingens forskningsuppgift. En genomgång av 

undersökningens data, sampel och analysmetod görs. I kapitel fyra presenteras sedan 

resultatet och en sammanfattning och avslutande diskussion görs. I det femte och sista 

kapitlet sammanfattas avhandlingen och slutsatser dras. Därtill diskuteras reliabilitet 

och validitet samt förslag till fortsatt forskning ges.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Först gås bakgrunden till 

avskaffandet av revisionsplikten i EU igenom och de lagar och direktiv som reglerar 

revisionen. Revisionsplikten i Finland behandlas mera noggrant, eftersom 

undersökningen begränsas till finländska bolag. Efter detta presenteras två teorier som 

kan förklara behovet av revision, nämligen agent- och intressentteorin. Till slut görs en 

genomgång av tidigare studier. Utgående från de faktorer som enligt dessa studier antas 

förklara frivillig revision så kommer hypoteser att formuleras. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

2.1 Revisionsplikt i EU 

Europeiska kommissionen meddelade år 2005 att en förenklad lagstiftning inom EU 

måste prioriteras. Strategin är att öka tillväxt och sysselsättning i Europa och fokusera 

på de regelverk som berör företagens konkurrenskraft. Förenklingen av lagstiftningen 

syftar till att göra lagstiftningen både på EU och medlemsländernas nivå mindre 

betungande, lättare att tillämpa och effektiva för att uppnå bestämda mål. Genom att 

minska den administrativa bördan för de europeiska företagen vill EU stärka den 

europeiska ekonomin med avseende på den tekniska utvecklingen samt utvecklingen på 

marknaderna och internationellt. (KOM 2006/689) Genom programmet för bättre 

lagstiftning försöker EU skapa en lagstiftning som stimulerar företagandet och 

innovationen samt låter företagen konkurrera mera effektivt och dra nytta av den inre 

marknadens fördelar. (KOM 2009/15) 

2.1.1 Åtgärdsprogrammet för minskning av administrativa bördor 

För att minska de administrativa kostnaderna inledde Europeiska kommissionen år 

2006 ett åtgärdsprogram. År 2007 sattes ett mål att minska de administrativa 

kostnaderna med 25 %, vilket EU och medlemsländerna skulle uppnå tillsammans senast 

2012. Inom programmet skulle man mäta administrativa kostnader, bedöma vilka av 

dessa kostnader som utgör onödiga bördor och sedan minska dessa onödiga 

administrativa bördor. För att uppnå målet krävs samarbete och engagemang från 

medlemsstaternas sida. (KOM 2007/23) I Finland inleddes år 2009 ett nationellt 

handlingsprogram för minskning av de administrativa bördorna som anknyter till EU:s 

gemensamma mål för att förbättra företagsamheten och företagens, speciellt små och 
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medelstora företags, verksamhetsförutsättningar. Målet var även att före utgången av år 

2012 minska de administrativa kostnaderna jämfört med nivån 2006. (Arbets- och 

näringsministeriet 2009) År 2012 visade det sig att byråkratin hade minskat betydligt 

mer än de 25 % som sattes som mål. Minskningen av de administrativa kostnaderna som 

gjordes under åren 2007-2012 utgjorde en inbesparing på 30,8 miljarder euro. Till 

programmet viktigaste framsteg hörde bland annat undantag och särskilda system för 

små och medelstora företag när det gäller redovisning. Resultaten visar också att 

ytterligare förenklingar och kostnadsminskningar kan göras och kommissionen 

fortsätter jobba mot nya mål (KOM 2013/685) 

Initiativet att minska de administrativa kostnaderna är särskilt viktigt för små och 

medelstora företag som utgör 99 % av alla företag och står för två tredjedelar av den 

totala sysselsättningen. De små och medelstora företagen lider mera av regelkrångel och 

har ofta svårare att hantera komplexa regler och föreskrifter eftersom de har begränsade 

resurser och sakkunskap. (KOM 2005/535) Redovisning och revision har lyfts fram som 

betydande områden för att minska de administrativa bördorna. Redan år 1978 antogs 

det fjärde bolagsrättsliga direktivet i syfte att skapa en harmoniserad lagstiftning för 

externa rapporter för aktiebolagen i EU. Det fjärde bolagsrättsliga direktivet ändrades år 

2006 för att förenkla den finansiella rapporteringen för små och medelstora företag samt 

lätta på rapporteringsbördan. (KOM 2008/195) Genom det fjärde, sjunde och åttonde 

direktiven har harmoniserade krav på redovisning och revision avsevärt höjt kvaliteten 

på den finansiella rapporteringen i EU. Kommissionen menar att det är viktigt att bevara 

och förbättra kvaliteten på redovisningen. Samtidigt orsakar kraven på de små och 

medelstora företagen administrativt merarbete, som de små och medelstora företagen 

anser onödigt betungande. (KOM 2007/394) 

2.1.1. EU:s gränsvärden för revisionsplikt 

Utgångspunkten i rådets fjärde bolagsrättsliga direktiv 78/660/EEG är att revision är 

obligatorisk för alla aktiebolag. Företagens bokslut ska granskas av en eller flera personer 

som enligt medlemsländernas egen lagstiftning är behöriga att utföra revision. Direktivet 

ger dock medlemsländerna en möjlighet att undanta revisionsplikten för småföretag. 

Medlemsländerna kan själva bestämma om att befria småföretag, och vilka gränser som 

ska tillämpas, så länge dessa underskrider EU:s uppsatta maximigränser. Gränserna för 

revisionsplikten ändrades då det fjärde bolagsrättsliga direktivet ändrades genom 

europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG.  
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De nuvarande maximigränsvärdena för undantag av revisionsplikt för onoterade små 

och medelstora företag är: nettoomsättning 8 800 000 euro, balansomslutning 4 400 

000 euro och antalet anställda 50 personer. Företagen undantas revisionsplikten om 

högst ett av dessa gränsvärden överskrids två år i följd. De tidigare gränsvärdena var: 

nettoomsättning: 7 300 000 euro, balansomslutning 3 650 000 euro och antal anställda 

50 personer. (Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/46/EG) 

2.1.2. Revisionsplikten i Finland 

I Finland reglerades revisionen redan år 1895 genom bolagslagen, vilken krävde att alla 

företag skulle revideras av en eller flera revisorer. Under den här tiden var inte revisionen 

en profession och revisionsmetoderna såg mycket annorlunda ut jämfört med de 

metoder som används idag. Efterfrågan på en mer trovärdig revision ledde till den första 

sammanslutningen av professionella revisorer, Finska revisorsföreningen.  För att 

ytterligare öka trovärdigheten började man eftersträva att revisionen utfördes av en 

extern revisor. Den privata organisationen, Centralhandelskammaren, tog sig an 

uppgiften att licensera och övervaka de professionella revisorerna. Följande år 

grundades även Föreningen CGR för auktoriserade CGR revisorer. År 1995 infördes den 

första revisionslagen. Revisionen hade tidigare endast varit reglerad genom 

bokföringslagen och bolagslagen. (Niemi & Sundgren 2008:79–85) 

Finland blev medlem i EU år 1995 och regleringen av revisionen följer därmed 

riktlinjerna i direktiven utgivna av Europeiska unionen. Lagstiftningen om revision och 

redovisning utfärdas dock på nationell nivå i EU:s medlemsländer. På grund av de 

skillnader som finns inom de rättsliga ramarna för företagsfinansiering och beskattning 

uppstår det även en skillnad i revisionsmiljön. (Niemi et al. 2012) Revisionen regleras 

bland annat av Rådets fjärde direktiv (78/660/EEG) som ger medlemsländerna 

möjlighet att undanta revisionsplikten för småföretag och genom Rådets åttonde direktiv 

(84/253/EEG) som kräver att medlemsländerna endast ska godkänna sådana revisorer 

som uppfyller kraven i direktivet gällande yrkeskompetens, personlig integritet och 

oberoende.  

I och med Finlands medlemskap i EU krävdes en förändring av revisionslagen för att den 

skulle överensstämma med internationell praxis. För att utreda behovet av ändringar i 

revisionslagen tillsatte handels- och industriministeriet en. Revisionslagsarbetsgruppen 

ansåg efter sin utredning att revisionsplikten skulle slopas för de minsta aktie- och 

andelsbolagen. Ett annat förslag var att lekmannarevisionen borde slopas. 
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Arbetsgruppen motiverade sina ståndpunkter med bland annat att lekmannarevisorer 

generellt har bristande sakkunskap och att de saknar ett verkligt ansvar. Utgående från 

de förslag som arbetsgruppen presenterade och utgående från EU:s revisionsdirektiv 

(2006/43/EG) genomgick revisionslagen en totalreform. Den 1 juli 2007 trädde den nya 

revisionslagen i kraft. (Arbets- och näringsministeriet 2004; Arbets- och 

näringsministeriet 2008) 

I den nya revisionslagen intogs nya bestämmelser om bl.a. kvalitetssäkring, ändringar 

gällande revisorer i sammanslutningar som är mål för offentlig handling samt revisorns 

oberoende, godkännande och registrering. Vad gäller revisionsplikten befriades de 

minsta företagen. Förutsättningen för att undantas revisionsskyldighet är att företaget 

underskrider minst två av följande gränsvärden under den avslutade räkenskapen samt 

under den omedelbart föregående räkenskapsperioden: (Arbets- och näringsministeriet 

2008; revisionslag 459/2007) 

 Omsättning 200 000 euro 

 Balansomslutning 100 000 euro 

 Antal anställda 3 stycken 

  

Den nya revisionslagen tillåter inte längre lekmannarevisorer utan efter den 

övergångsperiod som sträckte sig till 31.11.2011, ska företagen anlita antingen en av 

Centralhandelskammaren godkänd revisor, CGR-revisor, eller en av handelskammaren 

godkänd revisor, GRM-revisor. I särskilda fall som omfattar kommuner eller 

samkommuner kan en OFR-revisor väljas. (Revisionslag 459/2007) 

Orsaken till befrielsen från revisionsskyldigheten för de minsta företagen har i 

propositionen ansetts vara att ägandet och ledningen i småföretag sällan är åtskilda och 

därmed förekommer inga intressekonflikter. En annan orsak är att många småföretag 

inte är i behov av extern finansiering och att den totala befintliga kundrelationen och 

kreditvärderingen ofta har en större betydelse för kreditinstituten än revisionen. 

Kreditinstituten, leverantörerna och beviljare av stöd kan vid behov ställa krav på 

revision.  Även skattestyrelsen menar att revisionsberättelsens betydelse vid 

beskattningen är ytterst liten, eftersom den endast ger möjlighet till kontroll i efterhand. 

Revisionsplikten avskaffande har dock bedömts kräva ökade skattekontroller. 

Propositionen menar också att det primära målet är att skapa förutsättningar för 
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konkurrenskraft bland småföretagen och att ett brottsbekämpningsskäl inte kan anses 

väga högre än höjda kostnader på grund av revision. (SOU 2008:32) 

2.1.3. Revisionsplikt i andra EU-länder 

Trenden i Europa har de senaste åren varit att gränsvärdena för revisionsplikt höjs och 

det är flera av EU:s medlemsländer som utnyttjar det fjärde bolagsrättsliga direktivet till 

fullo. Av de medlemsländer som valt att utnyttja EU:s maximivärden nästan till fullo har 

de flesta valt att använda sig av maximigränsvärden för antal anställda. England, 

Tyskland, Nederländerna och Österrike har dessutom valt att tillämpa 

maximigränsvärdena för balansomslutning och omsättning. (SOU 2008:32) 

De nordiska länderna har, trots att de lättat på kraven, betydligt striktare krav än övriga 

Europa. (frivision 2011) I tabell 1 nedan presenteras gränsvärdena för Finland, Sverige 

och Danmark. 

Tabell 1 Gränsvärden i Finland, Sverige och Danmark (Källa: Revisionslag 2007/459; 
skatteverket; Revisionslag (1999:1079) växelkurs 26.10.2015 / Kauppalehti 

 

Företag ska låta utföra revision om de två räkenskapsår i följd överskrider mer än ett av 

ovanstående gränsvärden. Som man kan se i tabell 1 så har Finland de lägsta 

gränsvärdena för revisionsplikt i Norden. Juha Ahvenniemi, VD för Taloushallintoliitto, 

menar att det inte finns någon som kunnat motivera varför gränsvärdena för lagstadgad 

revisionsplikt är så låga i Finland. Ahvenniemi menar att gränserna måste höjas radikalt 

så att fler företag har möjlighet att välja bort revision. (Sjöström 2014) 

2.2 Agentteorin 

Behovet av revision kan förklaras bland annat med hjälp av agentteorin. Utgångspunkten 

i agentteorin är att det finns en principal (uppdragsgivare) som anlitar en agent 

(uppdragstagare) att utföra ett uppdrag.  Relationen mellan principalen och agenten 

benämns ett kontrakt. I företaget anses aktieägarna, som satsar sitt kapital i företaget, 



 

 
 

11 

vara principalen och som delegerar ansvaret för ledning av företaget till en 

företagsledning, agenten. Agentproblemet uppstår vid intressekonflikter mellan ägarna 

och ledningen. (Seow 2001, Jensen & Meckling 1976) 

 I en del, speciellt större företag, finns det en separation mellan ägande och ledning. 

Ledningen äger vanligen en relativt liten andel av företaget och kan därför ha incitament 

att allokera företagets resurser på ett sätt som inte stämmer överens med ägarnas 

intresse. (Chow 1982) Ledningen kan ha incitament att fatta beslut som gynnar det egna 

intresset mera än ägarnas. Agentproblemet uppkommer till följd av att målsättningarna 

skiljer sig mellan ägarna och ledning samt för att det är svårt och dyrt att kontrollera 

agentens aktiviteter. Dessutom kan ledningen och ägarna ha olika syn på risktagande. 

Om det inte finns en fungerande övervakning finns det risk för att företagsledningen 

agerar i konflikt med ägarnas intresse. (Eisenhardt 1989; Watts & Zimmerman 1983; 

Jensen & Meckling 1976) 

 Ägarna (principalen) är i detta fall villiga att åtdra sig en kostnad för att kontrollera 

ledningens (agentens) aktiviteter genom att anlita en revisor. Det arvode som betalas till 

revisorn utgör i detta fall en agentkostnad för att minska intressekonflikten. Förutom de 

kostnader som uppstår på grund av att principalen övervakar agenten är även de 

förluster som principalen erhåller då agenten agerar för att maximera sin egen nytta 

istället för principalens, agentkostnader. Agentkostnadernas storlek varierar beroende 

på hur bra principalens och agentens målsättningar och intressen sammanfaller samt 

hur mycket övervakningen av agenten kostar. Ägarna har utöver revision flera 

möjligheter att övervaka ledningen, bland annat genom budgetrestriktioner, 

kontrollsystem samt belöningssystem som för ledningens intressen närmare ägarnas.  

Kostnaden för denna kontrollåtgärd, agentkostnaden, stiger i förhållande till företagets 

storlek på grund av att kontrollåtgärderna blir svårare och dyrare i en större 

organisation.(Seow 2001, Jensen & Meckling 1976)  

Eftersom ägaren och ledningen ofta är samma person i småföretag är agentteorin mer 

tillämpbar i större företag. I småföretagen kan dock principalen utgöra en person som är 

distanserad från ledningens aktiviteter och som inte har möjlighet att övervaka dem 

såsom externa aktieägare och kreditgivare. Informationsasymmetri kan också uppstå 

bland interna aktieägare om de saknar den kompetens som behövs för att tolka den 

finansiella informationen. (Collis et al. 2004)  
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Agentteorin tillämpas alltså inte enbart på förhållandet mellan ledning och ägare utan 

även på förhållandet till andra intressenter såsom leverantörer, kreditgivare och externa 

redovisare. Genom att företagens bokslut verifieras av en utomstående part kan 

intressenterna såsom placerare och kreditgivare använda informationen för att göra 

riskbedömningar och fatta beslut. Det betyder också att agentkostnaderna stiger i 

förhållande till den externa finansieringen. (Jensen & Meckling 1976). Småföretagen 

viktigaste källa för extern finansiering är kommersiella banker (Meyer 1998). Reviderade 

bokslut har visat sig vara viktiga för småföretagen vid bankernas kreditbeviljande. Enligt 

flera undersökningar har det visats att bankerna är mer villiga att bevilja lån om de fått 

reviderade bokslut. (Collis et al. 2004) 

2.3 Intressentteorin 

Behovet av revision kan även förklaras utgående från intressentteorin. Revisionens syfte 

är att kvalitetssäkra den information som intressenterna får från företagets ekonomiska 

rapporter. Intressenterna måste kunna lita på den information som företaget lämnar om 

sin ekonomiska situation och revisionen ger ökad trovärdighet åt företagets finansiella 

information. Revisionen har alltså stor betydelse för ägarna och dess intressenter. Alla 

intressenter har direkt eller indirekt nytta av vad revisorn gör och kommer därför att 

efterfråga revision. Om revisorn inte fanns eller utförde de uppgifter hen har, skulle de 

olika intressenterna vara tvungna att själva kontrollera för att öka tilltron till företagets 

ekonomiska rapporter.  (FAR 2006:20) 

Företagets intressenter avser de individer, grupper och organisationer som på något sätt 

har en utbytesrelation med företaget. Detta innebär att företaget och intressenterna har 

ett beroendeförhållande till varandra. Företaget är beroende av att intressenterna är 

villiga att medverka i dess verksamhet och intressenterna är beroende av företaget för att 

få sina behov tillfredsställda. (Bruzelius & Skärvard 2011:73) Utgångspunkten i 

intressentmodellen är att företaget strävar till att uppnå ett stabilt förhållande till sin 

omgivning. Mellan företagen och intressenterna krävs balans mellan de bidrag 

intressenterna lämnar till företaget och de belöningar företaget ger intressenterna. En 

förutsättning för att intressenterna ska vilja tillhöra företagets intressentgrupp är att de 

belöningar som de får överstiger de bidrag som de ger företaget. Företagets mål är alltså 

enligt intressentmodellen att tillgodose intressenternas krav, vilka ibland kan stå i 

konflikt med varandra. Kraven kan också vara för stora för att företaget ska kunna 

tillgodose dem till fullo. En viktig uppgift för ledningen är då att kompromissa mellan 
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intressentkraven för att försäkra företagets fortsatta drift och utveckling. (Ax et al. 

2009:25–26) Intressenterna kan grupperas i olika intressentkategorier såsom kunder, 

intresseorganisationer, ägare och ledning, leverantörer, stat och kommun, 

opinionsbildande grupper, långivare samt anställda och deras organisationer (Bruzelius 

& Skärvard 2011:73)  

I många småföretag är ofta ägaren och ledningen samma person och hen har därför full 

överblick av verksamheten. I småföretag kan därför revisionen anses vara onödigt 

utgående från ägarperspektivet.  I större företag är dock ägandet och ledningen åtskilda 

och ägarna måste därför lita på den information som ledningen ger dem. Det är därför 

viktigt att uppgifterna är rättvisande. Revisorns bedömning kan därför vara avgörande 

för en ägares beslut om sitt ägande. (FAR 2006:20) Revisionen anses dock också vara till 

nytta för småföretagens ägare/ledning och dess personal genom att den inför disciplin 

bland företagets redovisare. Att personalen vet att redovisningen kommer att granskas 

av en revisor gör att personalen kommer att utföra redovisningsaktiviteterna med mera 

disciplin. Dessutom besitter revisorn en ekonomisk expertis som kan hjälpa 

ägaren/ledningen att förbättra företagets system och verksamhet. Revisorn har 

vanligtvis en bred kunskap inom flera olika företag och branscher och företagets 

ägare/ledning kan använda sig av denna kunskap genom att fråga råd. (Tabone & 

Baldacchino 2003) 

För kreditgivarna blir revisionen betydande vid kreditbedömning av företag. Banker och 

andra kreditgivare måste kunna bedöma om ett företag kommer att kunna betala tillbaka 

sina lån. Då är det viktigt att de uppgifter som kreditgivarna får av företaget är granskade 

av en opartisk och självständig revisor. (FAR 2006:20) 

För leverantörernas del underlättar en trovärdig ekonomisk information om deras kund 

när de ska bedöma om de vågar leverera och ge kredit till kunden. Även kunderna är 

intresserade att veta huruvida företaget kan förväntas sköta sina leveranser. (FAR 

2006:21) 

Stat och kommun måste också kunna lita på företagens redovisning eftersom den ligger 

som grund för skatter och avgifter. Att en revisor granskar företagets redovisning ökar 

sannolikheten för att företagen sköter uppbörden av skatter och avgifter. Staten och 

kommunen ger dessutom företagen olika typer av stöd och då behöver de ha korrekt 

information om företagen och deras verksamhet för att avgöra om företagen har rätt till 

bidragen. Revisorn skriver ofta intyg på sådana bidrag.(FAR 2006:21) 
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2.4 Tidigare studier av efterfrågan på frivillig revision  

I detta avsnitt ska tidigare studier som behandlar efterfrågan av frivillig revision och 

faktorer som förklarar frivillig revision presenteras. Utgående från tidigare studier 

kommer sedan ett antal utvalda faktorer, som kan förklara frivillig revision, att 

behandlas noggrannare och hypoteser formuleras.  

Chow (1982) undersökte efterfrågan på revision redan år 1926 bland 165 företag som 

fanns listade på New York Stock Exchange (NYSE) och Over The Counter (OTC). Studien 

gjordes under den tidsperiod då det inte fanns något krav på extern revision. Studien 

utgick från en agentteorietisk referensram. Resultatet av studien antyder att en 

betydande orsak till att ett företag har revision är för att underlätta kontrollen av 

intressekonflikten mellan ledning, ägare och obligationsinnehavare. Företagsspecifika 

egenskaper såsom skuldsättningsgrad, företagsstorlek och antalet redovisningsbaserade 

skuldavtal anses öka sannolikheten för ett företag att välja revision. (Chow 1982)  

En annan som undersökte efterfrågan på revision ur ett agentteoretiskt perspektiv var 

Abdel-Khalik (1993). Till skillnad från Chow (1982) som undersökte listade bolag, 

studerade Abdel-Khalik efterfrågan på revision hos familjeägda företag. Undersökningen 

testade sambandet mellan kostnaden för revision och en hierarkisk struktur. Resultatet 

visade att en mer komplex struktur, som mättes i form av storlek, antal anställda och 

riskexponering, innebar en minskad kontroll av företaget och därmed ett ökat behov av 

revision. (Abdel-Khalik 1993) Både Chow och Abdel-Khaliks undersökningar är relativt 

gamla undersökningar, men många av de faktorer som de testat är även relevanta i nyare 

undersökningar.  

Ytterligare en som undersökt faktorer som påverkar frivillig revision i familjeägda 

företag är Carey et al. (2000). Undersökningen gjordes på australienska företag och de 

variabler som testades var företagets storlek, skulder och agentförhållanden. Storleken 

mättes i form av omsättning, balansomslutning och antal anställda, skulderna mättes i 

form av skuldsättningsgrad och agentförhållandet testades i form av hur stor andel av 

ledningen som inte var en del av familjen. Till skillnad från Chow (1982) och Abdel-

Khaliks (1993) undersökning visade denna undersökning att storleken inte hade någon 

signifikant inverkan på revision. (Carey et al. 2000) 

I Storbritannien har efterfrågan på revision och de faktorer som förklarar den frivilliga 

revisionen studerats mycket. Där slopades revisionsplikten redan år 1994. Collis et al. 

(2004) gjorde redan år 1999 en undersökning på de småföretag i Storbritannien som låg 
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under gränsvärdena för revisionsplikt samt de företag som låg strax ovanför 

gränsvärdena och som skulle omklassificerats ifall gränsen skulle höjas till EU:s 

maximivärden. Resultatet i undersökningen visade att 63 % av företagen skulle fortsätta 

med frivillig revision även om de blev befriade från plikten.  Av dessa företag ansåg 86 % 

att de upplevde revision som en kontroll av den interna bokföringen, 73 % sände in sina 

reviderade bokslut till kreditgivaren, 60 % var helt familjeägda och 48 % ansåg att 

revisionen förbättrade kvaliteten på bokslutet. De faktorer som alltså ökade 

sannolikheten för frivillig revision var om företagen upplevde någon nytta med 

revisionen, såsom ökad kvalitet på boksluten eller ökad intern kontroll. Andra faktorer 

som var positivt relaterade till frivillig revision var chefernas ekonomiska utbildning, 

företagens storlek mätt i omsättning, agentförhållandet mellan ägarna samt 

agentförhållandet mellan företaget och kreditgivarna. (Collis et al. 2004) 

I en senare studie av Collis (2010) undersöktes det huruvida omsättningen som enda 

faktor är tillräcklig för att förklara frivillig revision. Sedan jämfördes faktorerna mellan 

Storbritannien och Danmark. Undersökningen gjordes före Storbritanniens höjning av 

gränsvärdena till EU:s maximigränsvärden och i Danmark före slopandet av 

revisionsplikt.  Undersökningen visade i båda länderna att en ökad omsättning i 

företagen kan öka efterfrågan på revision men att omsättningen som enda faktor inte är 

tillräcklig för att förklara förekomsten av frivillig revision. I båda länderna visade det sig 

också att kostnaden för revision inte ansågs vara betydande och att revision ger fördelar 

genom att förbättra kvaliteten på redovisningen, vilket också konstaterades i den tidigare 

undersökningen i Storbritannien av Collis et al. (2004). I Danmark understöddes också 

resultatet i Collis et al. (2004) undersökning angående fördelen med den interna 

kontrollen av bokföring och system, även om detta inte visade sig vara en signifikant 

faktor i Collis (2010) undersökning av de brittiska företagen. Det här tyder alltså på att 

det är viktigare att minska informationsrisken, inneboenderisken och kontrollrisken i 

Danmark än i Storbritannien. Studien understödde även effekten av agentrelationer i 

Danmark mellan aktieägare samt mellan företaget och kreditgivarna men inte mellan 

företaget och leverantörer eller borgenärer. I Storbritannien var agentrelationen mellan 

företaget och kreditgivare inte signifikant, vilket står i konflikt med den undersökning 

som Collis et al. (2004) gjorde.  

Efter Storbritanniens höjning av gränsvärdena för revisionsplikt till EU:s maximivärden 

gjorde Collis (2010) en ny undersökning på 592 privata småföretag, varav 419 var 

mikroföretag. Studien omfattade faktorer såsom kostnad, ledning och agentfaktorer som 
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alla kan kopplas till frivillig revision. Enligt studien var omsättningen den starkaste 

faktorn som förklarade frivillig revision bland icke-mikro företag. Ju större företagets 

försäljningsintäkter (omsättning) var, desto större var sannolikheten att företagen hade 

frivillig revision. Den näst viktigaste faktorn visade sig vara investerarnas efterfrågan på 

reviderade räkenskaper och uppfattningen att kostnaden för revision inte är en 

betydande ekonomisk börda. I mikroföretagen var den mest betydande faktorn 

redovisarens rådgivning följt av att kostnaden för revision inte upplevdes som en 

ekonomisk börda, efterfrågan på reviderade räkenskaper från investerare och 

bank/kreditgivare, omsättningen samt åsikten att revisionen är en kontroll av interna 

redovisningssystem och bokföring. (Collis 2010) 

I Finland undersökte Niemi et al. (2012) huruvida de faktorer som enligt undersökningar 

i Storbritannien förklarar frivillig revision även gäller för förhållanden som är typiska för 

många kontinentaleuropeiska länder. Deras studie visade att faktorer såsom företagets 

storlek, extern finansiering, behovet av att granska av interna kontroller och att förbättra 

kvaliteten på redovisningen var faktorer som även kunde konstateras i Finland. (Niemi 

et al. 2012) Förutom dessa visade det sig även att företag som lagt ut 

redovisningsfunktionerna till en extern redovisare skapar ett agentförhållande mellan 

ägare/ledning och redovisaren vilket ökar behovet av en revisor. I undersökningen fann 

forskarna även bevis för att företag som tidigare haft konflikter gällande en oren 

revisionsberättelse är mindre villiga att fortsätta ha revision. (Niemi et al. 2012) 

I en nyare studie gjord i Storbritannien av Dedman et al. (2014) på ett stort sampel av 

privata företag visade det sig, precis som i Chows (1982) mycket äldre studie, att företag 

med höga agentkostnader med större sannolikhet har frivillig revision. Höga 

agentkostnader kan anses vara positivt associerade med företagets storlek, komplexitet, 

belåningsgrad, spridning av ägandet och styrelsens storlek. Undersökningen visar också 

att företag med hög risknivå med större sannolikhet behåller revisionen. Risknivån kan 

mätas i form av varierande och sämre ekonomiska resultat samt hur stor del av 

tillgångarna som består av riskfyllda balansposter såsom kundfordringar, inventarier 

och likvida medel. (Dedman et al. 2014). 

2.5 Utformning av hypoteser 

I detta kapitel görs en genomgång, med utgångspunkt i litteraturen, av utvalda faktorer 

som förväntas ha ett samband med efterfrågan på frivillig revision. Utgående från de 

olika faktorerna ska hypoteser formuleras. 
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Företagen har redovisningsskyldighet gentemot många olika parter och såsom beskrevs 

i avsnittet om intressentteorin efterfrågar ett flertal av intressenterna revision. 

Gemensamt för tidigare studier inom området är att efterfrågan på frivillig revision kan 

förklaras utifrån ett flertal olika företagskarakteristiska faktorer. Resultaten från tidigare 

studier visar att bland annat företagets storlek (Collis et al. 2004; Dedman et al. 2014), 

ägarspridning (Dedman et al. 2014; Seow 2001; Carey et al. 2000), hög 

skuldsättningsgrad och relationen till långivana (Dedman et al. 2014; Carey et al. 2000; 

Collis et al. 2004) är faktorer som kan förklara förekomsten av frivillig revision. Det finns 

alltså, som tidigare studier antyder, ett stort antal faktorer som kan förklara varför ett 

företag väljer att ha frivillig revision men det finns också faktorer som kan förklara varför 

ett företag väljer att avstå revision, såsom kostnaden för revision och skatterådgivning 

av en extern redovisare.  

Enligt Dedman et al. (2014) ökar sannolikheten för frivillig revision då agentkostnaderna 

ökar. Agentkostnader kan i sin tur vara associerade med företagets storlek, komplexitet, 

skuldsättningsgrad, ägarspridning och styrelsens storlek. (Dedman et al. 2014) Jensen 

och Meckling (1976) fann i sin studie att agentkostnaderna ökar i takt med företagets 

storlek på grund av att övervakningen blir svårare och dyrare i större företag. Dessutom 

är större tillgångar i riskzonen i större företag (Abdel-Khalik 1993). Agentkostnaderna 

anses också öka i proportion till den externa finansieringen, eftersom ledningens 

ägarandel minskar vilket ökar kostnaden för att utvinna förmåner i företaget. Detta är 

kreditgivarna medvetna om och skyddar sig mot risken i form av dyrare lån. (Jensen & 

Meckling 1976) Företag med högre agentkostnader har således med större sannolikhet 

frivillig revision (Dedman et al. 2014) 

2.5.2 Företagets storlek 

I ett flertal tidigare studier av faktorer som förklarar frivillig revision anses företagets 

storlek öka sannolikheten för frivillig revision. Enligt Collis (2012) undersökning är 

omsättningen den mest betydande faktorn som förklarar frivillig revision. Då ett företag 

blir större ökar mängden och volymen transaktioner i företaget, vilket gör att risken för 

fel också ökar. Det här betyder därtill att de relativa fördelarna med övervakning och 

granskning också ökar. En annan förklaring till det positiva sambandet mellan storlek 

och frivillig revision är att marginalkostnaden för revisionen minskar då företagets 

storlek ökar. (Chow 1982; Tauringana et al. 2000; Collis 2012) Eftersom det även för ett 

litet företag krävs betydande resurser av revisorn för att sätta sig in i företagets 
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verksamhet kommer revisionskostnaderna att till en del vara fasta. Då 

övervakningsfunktionen har upprättats kommer dock marginalkostnaden att minska, 

dvs. de rörliga kostnaderna för att granska kommer inte att bli det dubbla för ett företag 

vars storlek skulle vara dubbelt större än ett annat. Innebörden av detta resonemang 

tyder på att småföretag drabbas av oproportionerligt höga kostnader i jämfört med stora 

företag vilket också kunde betyda att ju större företag, desto större är möjligheten att de 

har råd med revisionskostnaderna. (Tauringana et al. 2000) Enligt en undersökning av 

Collis (2003) sparade småföretag, med en omsättning under £1 million, £ 1000 på att 

inte ha revision, vilket kan anses vara en signifikant kostnad.  

Det positiva sambandet mellan ökad företagsstorlek och frivillig revision kan också 

förklaras genom att företagets agentkostnader ökar med företagets storlek. (Dedman et 

al. 2014; Simunic et al. 1987; Ettredge et al. 1994) Då företagets storlek ökar försvåras 

ägarnas övervakning av verksamheten, ledningen och de anställda. Såsom det i den 

teoretiska genomgången av agentteorin framkom kan alltså efterfrågan på revision 

uppstå ur ett ökat behov att kompensera för förlorad kontroll. (Jensen & Meckling 1976; 

Abdel-Khalik 1993). Ledningen förlorar också kontroll till de underordnade och risken 

att de anställda inte anstränger sig eller t.o.m. stjäl kan antas öka med företagsstorleken. 

(Abdel-Khalik 1993). 

Vanliga sätt att mäta företagets storlek är omsättning, totala tillgångar och antal 

anställda. Collis et al. undersökte i sin studie från år 2004 huruvida dessa tre 

storlekskriterier, omsättning, balansomslutning och antal anställda, påverkade 

företagets val av frivillig revision. Undersökningen visade att av dessa faktorer kunde 

endast omsättningen fånga kostnadsfördelarna och att de två andra inte var signifikanta 

faktorer. (Collis et al. 2004) Även om omsättningen som ensam faktor kan förklara 

efterfrågan på revision kan den inte ses som en fullständig och tillräcklig orsak till att ett 

företag väljer frivillig revision. (Collis 2010) Omsättning antas alltså i högre utsträckning 

än totala tillgångar (Clarke 2000; Collis et al. 2004) och antal anställda (Collis et al. 

2004) kunna förklara frivillig revision. I denna undersökning kommer omsättning och 

balansomslutning, i likhet med Dedman et al. (2014), att användas som mått på storlek. 

Utgående från detta kan följande hypoteser utformas: 

H1: En större omsättning ökar sannolikheten för frivillig revision  

H2: En större balansomslutning ökar sannolikheten för frivillig revision 
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Även om de flesta tidigare studier tyder på att det finns ett positivt samband mellan 

företagets storlek och frivillig revision så finns det även studier, såsom nämndes i 

föregående kapitel, som antyder att omsättningen inte är en signifikant faktor för frivillig 

revision.  (Carey et al. 2000) 

2.5.3 Skuldsättningsgrad 

Av litteraturgenomgången framgår att företagets redovisningsinformation efterfrågas av 

kreditgivarna. När företagets skuldandel av kapitalstrukturen ökar har ledningen större 

incitament att genomföra finansiering och investeringsbeslut som gynnar dem själva på 

bekostnad av långivarna. Till dessa beslut hör bland annat överföring av förmögenhet till 

aktieägarna och ledningen. Kreditgivarna kommer dock att kunna förutse denna 

förmögenhetsöverföring och de kommer då att skydda sig själva mot den ökade risken 

genom högre lånevillkor. (Tauringana et al. 2000) Tidigare studier tyder på att då 

andelen skulder av ett företags kapitalstruktur ökar, ökar även företagsledningens 

incitament att överföra förmögenhet från obligationsinnehavarna. (Watts 1997) 

Vidare, utgående från agentteorin, kan efterfrågan på revisionen förklaras genom 

intressekonflikten mellan ledningen och kreditgivarna. Kreditgivare som baserar sina 

kreditbedömningar på icke-reviderade bokslut kan drabbas av finansiella förluster och 

kreditgivarna kommer därför att efterfråga revision av rapporterna innan de kan lita på 

dem. Eftersom risken för kreditgivarna ökar då andelen skulder av kapitalstrukturen 

ökar, kommer efterfrågan på reviderade bokslut att öka då skuldsättningsgraden ökar. 

Reviderade bokslut är den bästa garantin som de har på bolagets finansiella ställning och 

därmed är de mer benägna att begära reviderade bokslut. (Taruingar et al. 2000) Det här 

överensstämmer också med studier som visar att kreditgivarna är mer benägna att 

bevilja lån till företag som har reviderade bokslut och kreditgivarna ger större tilltro till 

dem. (Blackwell et al. 1998) 

Även om en stor del av tidigare studier tyder på att en ökad skuldsättningsgrad ökar 

efterfrågan på revision, fann Seow (2001) inte något signifikant samband mellan 

skuldsättningsgrad och efterfrågan på revision. Utgående från tidigare studier antas det 

i denna avhandling att det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och 

efterfrågan på frivillig revision. Hypotes 3 formuleras således enligt följande:  

H3: Högre skuldsättningsgrad ökar sannolikheten för frivillig revision 
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2.5.4 Företagets risknivå 

Ett företags risknivå kan bland annat mätas i form av företagets resultat, andelen 

tillgångar i balansräkningen som kan klassificeras som riskfyllda och företagets ålder. I 

ett företag med högre risk anses värdet av en oberoende revisors bekräftelse öka, vilket 

leder till att sannolikheten för frivillig revision ökar. Däremot kan kostnaderna för 

revisionen öka då risken ökar, eftersom revisorn prisskyddar sig mot risken, vilket i sin 

tur leder till att sannolikheten för frivillig revision minskar. (Dedman et al. 2014) En 

konkursrisk i ett företag som har ekonomiska problem kan också anses vara en faktor 

som förklarar efterfrågan på frivillig revision. (Niemi et al. 2012) 

Ett småföretags ledning/ägare som i många fall inte har så stor erfarenhet och kunskap 

av hur man löser finansiella problem, kan anse att professionella råd av en erfaren revisor 

är användbara för att finna en lösning på de ekonomiska problemen. Betydelsen av 

revisorns expertråd kan till och med öka då ägandet sprids på grund av ökad 

informationsasymmetri och tillhörande agentkostnader. (Jensen & Meckling 1976) 

När ett företag har ekonomiska problem är det dessutom mer sannolikt att företagets 

reviderade räkenskaper är mer efterfrågade av kreditgivare för att minska risken för 

"moral hazard", dvs. risken att företagsledningen/ägarna beter sig opportunistiskt vid 

finansiell oro. (Simunic & Stein 1987) Ekonomiska problem har dessutom visat sig kunna 

förklara aggressiv redovisning. Enligt en undersökning gjord av Beattie et al. (2004) 

visade det sig att redovisningskvaliteten snabbt kunde förändras när den ekonomiska 

situationen i företaget ändrades, speciellt när företaget måste hålla sig inom gränserna 

för låneavtalet.  

Småföretag köper revisionstjänster för att signalera redovisningskvalitet till 

kreditmarknaden. Tidigare studier som undersökt revisionens betydelse vid 

kreditgivning indikerar att sannolikheten för att kreditgivarna beviljar lån ökar om 

företaget har reviderade räkenskaper. Dessutom har det visat sig att företag med revision 

får bättre lånevillkor i form av lägre räntor och att högriskföretag har möjlighet till bättre 

lånevillkor om de har reviderad bokslutsinformation. När företagen växer, ökas och 

förbättras även deras rykte. (Blackwell et al. 1998; Kim et al. 2011) Enligt en 

undersökning gjord av Collis et al. (2004) visade det sig att 73 % av de företag, som ansåg 

att de skulle fortsätta med frivillig revision om de blev undantagna revisionsplikten, gav 

sina reviderade räkenskaper till en extern kreditgivare. (Collis et al. 2004) Ju högre andel 

externa finansieringar ett företag har, desto större är sannolikheten att företaget vill 
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minska kreditrisken genom att ha en oberoende granskning i form av revision av sin 

bokslutsinformation. Kreditgivarna har också möjlighet att kräva reviderade 

räkenskaper av företaget för att de ska kunna bevilja lån. (Watts 2003) I en studie gjord 

på 204 kanadensiska företag, som då nyligen blivit befriade från revisionsplikt, visade 

det sig att efter det första året efter slopandet av revisionsplikten hade 73 % av företagen 

behållit revisionen. En av de viktigaste orsakerna till att behålla revisionen var för att 

kreditgivarna krävde det. (Rennie et al. 2003)  

Företagets ledning har ofta incitament att påverka företagets resultatprognos utifrån 

eget intresse. Ledningens agerande har dock en begränsad inverkan på investerare, 

eftersom investerarna har möjlighet att jämföra ledningens prognoser med de 

kommande resultatrapporterna samt med det reviderade bokslutet och ledningen kan då 

bli bestraffade. Företagsledningens incitament att ge vilseledande prognoser varierar 

med företagets ekonomiska situation. Genom att företagsledningen ger uppmuntrande 

nyheter kan de påverka investerarna att fortsätta investera i bolaget och övertyga 

omgivningen om deras fortsatta ledning av bolaget. Utgående från detta kan man anta 

att ledningen i företag som lider av finansiell oro är mer benägna att manipulera 

resultatet och ge mer optimistiska prognoser. (Rogers & Stocken 2005) De företag som 

lider av ekonomiska problem vill därför övertyga sina intressenter om att allt står rätt till 

och att deras rapporter är tillförlitliga. 

Revisionsberättelsen och revisionen kan i sådana fall användas som signaleffekt till 

intressenterna. Signaleffekten kräver dock att revisionen är frivillig, annars mister den 

sin relevans. (Meluman & Thoman 1980) En frivillig revision ökar nämligen värdet på 

informationen i jämförelse med en obligatorisk revision. Den frivilliga revisionen 

förmedlar en högre tillförlitlighet, eftersom företaget accepterar ett revisionsarvode, 

vilket inte är en obetydlig summa. (Kim et al. 2011) Utgående från dessa resonemang kan 

förstås att ett företag med sämre finansiell situation är mer benäget att ha frivillig 

revision. I undersökningen av Dedman et al. (2014) visade det sig att företag med frivillig 

revision visade lägre vinster än företag utan revision, vilket stödjer argumentet att 

företag med sämre resultat vill signalera till sina intressenter att de är kreditvärdiga. Ett 

motargument till detta är dock att ett företags ekonomiska problem kan medföra en 

större risk för revisorn, vilket i sin tur leder till högre revisionskostnader och därmed till 

en negativ inverkan på efterfrågan av revision. (Simunic 1980) Enligt tidigare studier kan 

alltså företagets risknivå mätas i form av företagets lönsamhet och konkursrisken. 

Hypoteser kan således formuleras enligt följande:  
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H4: Sannolikheten för frivillig revision är högre i företag med sämre lönsamhet 

H5: Sannolikheten för frivillig revision är högre i företag med högre konkursrisk  

Urwin et al. (2008) anser att företagets risk kan mätas i hur stor andel av de totala 

tillgångarna som utgörs av riskfyllda balansposter såsom lager och kundfordringar. 

Företag med högre andel av kundfordringar och lager vill ha ett godkännande av dessa 

posters värde, eftersom de är betydelsefulla för intressenterna, t.ex. leverantörer.  

(citerad i Dedman et al. 2014) Revisorns granskning och försäkran av dessa poster har 

visat sig vara en betydande faktor vid efterfrågan på frivillig revision. Utgående från detta 

resonemang antas därför att höga andelar av dessa poster ökar sannolikheten för frivillig 

revision. (Rennie et al. 2003) Simunic (1980) menar dock att dessa poster är svåra att 

revidera, eftersom det krävs observation och större ansvar av revisorn. Det här kan leda 

till högre revisionskostnader, vilket i sin tur minskar sannolikheten för frivillig revision. 

Utgående från dessa resonemang är det svårt att ställa upp en riktad hypotes. Därför 

kommer hypotesen för högriskfyllda poster att uttryckas enligt följande: 

H6: Sannolikheten för frivillig revision varierar inte med andelen kundfordringar 

H7: Sannolikheten för frivillig revision varierar inte med andelen lager 

Ytterligare en faktor som kan mäta ett företags risknivå är företagets ålder. (Dedman et 

al. 2014) Diamon (1989) menar att yngre företag med mindre tillgänglig information är 

mer riskfyllda, eftersom informationsasymmetrin är högre i dessa företag. Dessutom 

ökar revisionskostnaderna i dessa företag, eftersom risken blir större för revisorn. Detta 

i sin tur leder till att sannolikheten för att ett företag ska välja frivillig revision minskar. 

Yngre företag är mer riskfyllda och omfattas av större osäkerhet, vilket kan öka nyttan 

av en revisors kvalitetssäkring för att öka företagets trovärdighet bland intressenterna. 

(Roger & Stocken 2005) Yngre företag är också i större behov av rådgivning än vad äldre 

företag är, där ledningen har hunnit samla på sig kunskap under åren. Detta bevisas i 

Kirby och Kings (1997) undersökning där ett negativt samband mellan ålder och 

användning av revision för rådgivning kunde konstateras. Revisionskostnaderna för 

nystartade företag är dock mer betungande än för äldre företag, vilket leder till att 

efterfrågan på revisionen även kan minska i yngre, nystartade företag (Simunic 1980). 

Tidigare forskning tyder alltså på att åldern kan inverka både positivt och negativt på 

efterfrågan på frivillig revision och det blir därför svårt att ställa upp en riktad hypotes. 

Hypotesen formuleras således enligt följande: 
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H8: Sannolikheten för frivillig revision varierar inte med företagets ålder 

2.5.4 Anmärkning i revisionsberättelsen 

Enligt revisionslagen (459/2006) ska revisorn i revisionsberättelsen ge ett uttalande om 

huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen enligt det bokslutsregelverk som följts 

ger riktiga och tillräckliga uppgifter samt huruvida uppgifterna är konfliktfria. Enligt 

revisionslagen kan alltså revisorn ge ett uttalande utan reservation, med reservation eller 

med avvikande mening. Enligt den tidigare revisionslagen (936/1994) kunde revisorn ge 

en revisionsberättelse med standardutformning, med anmärkning eller med 

tilläggsupplysningar. Tidigare studier har visat att ett företags relation till revisorn kan 

förklara frivillig revision. Det har bland annat visat sig att anmärkningar i 

revisionsberättelsen kan påverka ett företags val att ha revision. Vid genomförandet av 

revisionen samverkar revisorn med företagets ledning och andra anställda inom 

företaget. Diskussioner och olika frågeställningar uppstår och leder ofta till 

förhandlingar för att förena de eventuellt motstridiga åsikterna mellan revisorn och 

företaget (Beattie et al. 2000). Flera studier tyder på att dessa förhandlingar väsentligt 

kan påverka företagets finansiella rapporter (Beattie et al. 2000; Patel et al. 2002) och i 

exempelvis Beattie et al. (2000) undersökning av 300 styrelsemedlemmar i brittiska 

börsnoterade bolag visade det sig att förhandlingarna mellan revisorn och företaget leder 

till en förändring i de finansiella rapporterna i mer än hälften (57 %) av fallen.  Tidigare 

studier tyder på att ett företag som fått anmärkningar i revisionsberättelsen oftare byter 

revisorer även om det i allmänhet visat sig att det inte lönar sig att köpa revisorns åsikter 

(opinion shopping), eftersom den nya revisorn antagligen också kommer att ge en 

anmärkning i revisionsberättelsen. (Chow et al. 1982; Carcello et al. 2003). Ledningens 

tidigare erfarenheter av obligatorisk revision kan alltså anses påverka efterfrågan på 

frivillig revision. Om det tidigare uppstått konflikter mellan revisorn och företaget vilka 

uppstått på grund av en oren revisionsberättelse, minskar sannolikheten för att 

företagets ledning ska välja att fortsätta med revisionen. (Niemi et al. 2012). Craswell 

(1988) menar också att det uppstår kostnader om företaget får en oren 

revisionsberättelse men att det sällan lönar det sig att byta revisor. Den nya revisorn 

kommer högst sannolikt också att ge en anmärkning vilket gör att det säkraste 

alternativet att undvika en oren revisionsberättelse är att inte alls ha revision, om så är 

möjligt. Utgående från detta resonemang kan man alltså anta att sannolikheten att byta 

revisor eller att avstå revision ökar efter att ett företag fått anmärkningar i 

revisionsberättelsen.(Niemi et al. 2012) Hypotesen utformas enligt följande: 
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H9: Sannolikheten för frivillig revision är mindre hos företag som tidigare har fått en 

anmärkning i revisionsberättelsen 

2.5.5 Övriga faktorer 

 
Övriga faktorer som kan antas förklara frivillig revision men som inte kommer att 

undersökas i denna undersökning är bland annat revisionens kostnad och användningen 

av externa redovisare och skatterådgivare. Dessa faktorer kommer kort att beskrivas men 

inte att testas i denna avhandling eftersom avhandlingen fokuserar på 

företagskarakteristiska faktorer.  

Den största orsaken till varför man slopar revisionsplikten för småföretag är som tidigare 

nämnts för att minska den administrativa bördan för dessa företag. (Regeringens 

proposition RP194/2006 rd.) När företagets ledning ska besluta om huruvida företaget 

ska fortsätta med frivillig revision eller inte så tas kostnaden i beaktande och jämförs 

med nyttan med revisionen (Seow 2001; Tauringana & Clarke 2000). Enligt Chow (1982) 

och Collis (2012) består revisionsarvodet av en fast kostnad som är densamma 

oberoende av storleken på företaget. Det här leder till att den relativa kostnaden för 

revision minskar då omsättningen ökar. (Collis 2012) Enligt Collis (2003) studie visade 

det sig att ett företag som avstår revision sparar ca £1000, vilket kan anses vara en 

betydande summa. Det har också visat sig i tidigare studier att revisionskostnadsnivån 

är en av de främsta orsakerna till att ett företag byter revisor. (Beattie et al. 1995) 

Utgående från detta resonemang minskar alltså sannolikheten för frivillig revision om 

företaget anser att nyttan med revisionen inte överstiger kostnaderna.  

Småföretag har ofta väldigt begränsad erfarenhet av och kunskap om 

redovisningsuppgifter såsom bokföring, löneräkning, redovisning av mervärdesskatt, 

upprättande av bokslut och skatterapportering. (Gooderham et al. 2004) För att utföra 

dessa uppgifter använder sig småföretagen därför ofta av externa redovisare. 

Outsourcing av dessa uppgifter gör att det uppstår en agentrelation mellan ledningen 

och den externa redovisaren på samma sätt som om företaget lägger ut produktionen till 

en underleverantör. Det här leder till att det, precis som i andra agentförhållanden, 

uppstår en informationsasymmetri mellan avtalsparterna och det uppkommer problem, 

eftersom ledningen inte har direkt möjlighet att övervaka och kontrollera den externa 

redovisarens arbete. (Jensen & Meckling 1976) Utgående från detta resonemang kan 

man anta att i syfte att kontrollera den externa redovisaren har företaget incitament att 
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anlita en revisor. (Niemi et al. 2012) Collis (2012) fann också i sin undersökning att 

användningen av externa redovisningstjänster ger upphov till ett ökat behov av frivillig 

revision då agentförhållandet uppstår till följd av informationsasymmetrin. Dock har det 

visat sig att i de fall där skatterådgivning av en extern redovisare används så minskar i 

stället sannolikheten för frivillig revision, eftersom den externa skatterådgivaren är mer 

kostnadseffektiv att anlita än revisorn på grund av att den externa redovisaren oftast är 

mera insatt i företagets bokföring och dess verksamhet. Därmed kan revisorn kännas 

överflödig. (Niemi et al. 2012) Denna aspekt studerades inte närmare i denna avhandling 

eftersom undersökningen fokuserar på företagsspecifika faktorer. 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

I Finland avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i samband med den nya 

revisionslagen år 2007. (revisionslag 459/2007) Trots att småföretagen i Finland blivit 

befriade från revisionsplikt har en stor del av dessa ändå valt att fortsätta ha frivillig 

revision. Syftet med denna avhandling är därför att undersöka ett antal utvalda faktorer 

som utifrån tidigare studier kan förklara sannolikheten för frivillig revision hos 

småföretag som enligt lag inte har revisionsplikt.  

Efterfrågan på revision kan förklaras till stor del utgående från intressent- och 

agentteorin. Revisionens syfte är att kvalitetssäkra ett företags finansiella information. 

Det finns ett flertal aktörer (intressenter), som har direkt eller indirekt nytta av den 

information som företaget ger. Det är därför av betydelse att en revisor har granskat att 

bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter. (FAR 2006) Behovet av revisionen kan 

också förklaras utgående från agentteorin genom de intressekonflikter som uppstår 

mellan ägarna och ledningen samt mellan ledningen och andra intressenter. I 

småföretag är dock ledningen och ägarna ofta samma person. Därför är denna 

intressekonflikt inte lika relevant i småföretag som i större företag där ägandet är 

separerat. Intressekonflikten uppstår dock också mellan företaget och kreditgivarna 

samt mellan företaget och dess externa redovisare.  (Niemi et al. 2012) Revisionen 

minskar informationsasymmetrin mellan kreditgivarna och företaget samt mellan 

företaget och dess externa redovisare. Därför kommer behovet av frivillig revision att öka 

i företag som har extern finansiering eller extern redovisare.  

Förutom intressekonflikterna har tidigare studier även antytt att ett flertal olika 

företagskarakteristiska faktorer kan förklara valet av frivillig revision. Tidigare 

undersökta faktorer, som också kommer att undersökas i denna avhandling, är: 
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företagets storlek (Collis et al. 2004; Dedman et al. 2014; Tauringana et al. 2000) 

skuldsättningsgrad (Tauringana et al. 2000; Dedman et al. 2014) och företagets risknivå 

(Dedman et al. 2014; Niemi et al. 2012, Senkow et al. 2001). Att frivillig revision har ett 

positivt samband med ökad företagsstorlek beror på att i större företag med större 

mängd och volym transaktioner är övervakning och granskning av större betydelse 

eftersom risken för fel ökar. (Chow 1982; Tauringana et al. 2000; Collis 2012) 

Övervakningen av verksamheten, ledningen och de anställda försvåras också då företaget 

växer och därmed ökar agentkostnaderna. Efterfrågan på revision kan alltså förklaras 

med ett ökat behov av att kompensera för förlorad kontroll. (Jensen & Meckling 1976; 

Abdel-Khalik 1993) Dessutom minskar marginalkostnaden för revisionen då företagets 

storlek ökar. Därmed har större företag bättre råd med revisionskostnaderna. 

(Tauringana et al. 2000) 

En annan företagskarakteristisk faktor är skuldsättningsgraden. Tidigare studier tyder 

på att sannolikheten för att företagsledningen fattar finansierings- och 

investeringsbeslut som gynnar dem på bekostnad av kreditgivarna ökar då andelen 

skulder i kapitalstrukturen ökar. Kreditgivarna kommer därför att skydda sig själva mot 

risken genom räntekostnader. För att försäkra sig om att de gör rätt kreditbedömning 

kommer de att värdesätta reviderade bokslut. Därmed ökar efterfrågan på frivillig 

revision. (Tauringana et al. 2000) 

En tredje företagskarakteristisk faktor är företagets risknivå som kan mätas i form av 

andelen risfyllda balansposter och företagets ålder. Ett företag med hög risknivå eller 

ekonomiska problem kan vilja signalera till sina intressenter att allt är bra inom 

företaget. Därför ökar värdet av en oberoende revisors kvalitetssäkring. Revisorn kan 

dock vilja prisskydda sig mot risken och öka revisionskostnaderna, vilket i sin tur 

minskar efterfrågan på frivillig revision. (Dedman et al. 2014) Dessutom anses riskfyllda 

balansposter vara svåra att revidera eftersom det krävs observation och större ansvar av 

revisorn vilket också kan leda till högre revisionskostnader. (Simunic 1980) 

Det finns också faktorer som enligt tidigare undersökningar kan förklara varför ett 

företag väljer att avstå revision. Den mest betydande faktorn, som också var orsaken till 

att man avskaffade revisionsplikten för de minsta företagen, är kostnaden. Kostnaden 

för revisionen tas i beaktande när företaget ska besluta om att hålla kvar revisionen. 

Företaget gör en bedömning av huruvida nyttan med revisionen överstiger kostnaden 

(Seow 2001; Tauringana & Clarke 2000) En annan faktor som visat sig ha ett negativt 

samband med frivillig revision är anmärkningar i revisionsberättelsen. Tidigare studier 
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tyder på att företag som fått en anmärkning i revisionsberättelsen oftare byter revisorer. 

(Chow et al. 1982; Carvello et al. 2003) Dessutom minskar sannolikheten för att ett 

företag ska välja att fortsätta med frivillig revision om det uppstått konflikter mellan 

revisorn och ledningen på grund av en oren revisionsberättelse. (Niemi et al. 2012) 

 Ytterligare en faktor som visat sig ha ett negativt samband med frivillig revision är 

företagets användning av skatterådgivning från en extern redovisare. Den externa 

redovisaren är i många fall mera insatt i bolaget och dess verksamhet. Det blir därför 

mera kostnadseffektivt att använda den externa redovisaren som skatterådgivare. Att 

företaget får skatterådgivning från redovisaren gör att skatterådgivning från en revisor 

känns överflödig och behovet av frivillig revision minskar. (Niemi et al. 2012) 

Faktorer som enligt tidigare studier kan förklara sannolikheten för frivillig revision och 

som kommer att testas i denna undersökning har sammanfattats i figur 3 nedan. 

Utgående från dessa faktorer har åtta hypoteser formulerats och ska testas i 

undersökningen. Nästa kapitel beskriver hur undersökningen ska genomföras. 

Figur 1 Sammanfattning av faktorer som kan förväntas förklara sannolikheten för 
frivillig revision, egen design 
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3 FORSKNINGSUPPGIFT 

Finland avskaffade revisionsplikten för de minsta företagen genom den nya 

revisionslagen år 2007. (revisionslag 459/2007) Trots att småföretagen blivit befriade 

från revisionsplikt är det en stor del som fortsatt med frivillig revision. Syftet med 

avhandlingen är därför att testa ett antal utvalda faktorer som kan anses förklara 

sannolikheten för frivillig revision. I detta kapitel behandlas avhandlingens 

forskningsmetod, data och datainsamling. Därtill presenteras samplet och 

analysstrategin.  

3.1 Forskningsmetod och data 

Det finns två övergripande forskningsmetoder för att empiriskt undersöka datamaterial; 

kvantitativ och kvalitativ metod. Metoderna syftar på hur en undersökning generaliserar, 

bearbetar och analyserar den information som samlats in. (Patel & Davidson 2011: 13-

14) En kvantitativ metod är lämplig när studiens syfte är att behandla ekonomiska 

motiveringar och jämföra stora mängder numeriska data. (Saunders et al. 2007) I denna 

undersökning ska en stor mängd sekundärdata undersökas och bearbetas statistiskt för 

att identifiera samband. En liknande studie som ligger till grund för denna är Dedman 

et al. (2014), vilken tillämpar den kvantitativa forskningsmetoden vilket ytterligare 

motiverar att anta denna forskningsansats.  

En forskares uppgift är att relatera teori och verklighet till varandra för att ge en så sann 

bild av verkligheten som möjligt. För att relatera teori och verklighet kan forskaren 

arbeta med tre olika alternativ, nämligen deduktion, induktion och abduktion. (Patel & 

Davidson 2011:23) I denna studie används ett deduktivt arbetssätt. Ett deduktivt 

tillvägagångssätt kännetecknas av att forskaren, utifrån allmänna principer och 

befintliga teorier, drar slutsatser om enskilda företeelser.  Ur den befintliga teorin 

härleds sedan hypoteser som prövas empiriskt. Studien utgår från en redan befintlig 

teori och utgående från denna har valts vilken information som ska samlas in och hur 

den ska tolkas samt hur resultatet sedan ska relatera till den redan befintliga teorin.  

Genom att utgångspunkten ligger i en redan befintlig teori kommer objektiviteten i 

forskningen att stärkas. Det förekommer dock en risk att forskaren riktar och påverkar 

forskningen så att den sammanfaller med teorin. (Patel & Davidson 2011:23) 
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3.2 Datainsamling 

Denna studie undersöker företag i Finland som enligt lag inte var revisionsskyldiga 

bokslutsåret 2014. Anledningen till det valda bokslutsåret är att det är de färskaste data 

som finns tillgängliga i databasen Voitto+. För undersökningen behövs företags- och 

finansiella uppgifter om dessa företag. Dessa uppgifter har hämtats från Suomen 

Asiakastieto Oy:s databas Voitto+, som finns tillgänglig för studeranden på Hanken 

Svenska handelshögskolan. Databasen Voitto+ har en funktion som ger möjlighet att 

filtrera fram företag som inte är revisionspliktiga och som har respektive inte har 

revision. I Voitto + finns även alla de uppgifter om företagen som behövs för 

undersökningen. Data som används är specifika poster i balans- och resultaträkningen, 

olika nyckeltal samt information om företagets revision och revisionsberättelse. Data 

som används i undersökningen är således sekundärdata, vilket är det mest relevanta och 

tidseffektiva sättet att samla in data för denna undersökning.  

Eftersom syftet för undersökningen är att undersöka faktorer som kan förklara 

sannolikheten för frivillig revision genom analys av företagets finansiella och allmänna 

information är sekundärdata hämtade från företagets årsredovisningar och allmänna 

information det mest logiska alternativet. Om syftet med undersökningen vore att 

studera företagens/företagsledningens egen syn och uppfattning om vilka de förklarande 

faktorerna är, skulle t.ex. en enkätstudie eller djupintervju ha varit en mer lämplig 

metod.  

Med sekundärdata avses data och information som finns dokumenterade men inte är 

sammanställda primärt för denna studie. Sekundära källor av information är bland 

annat böcker, artiklar, årsredovisningar, kontrakt, styrelseprotokoll, mötesanteckningar 

och budgetar.  (Lundahl & Skärvard 1999: 131) Fördelen med att använda sekundärdata 

är inbesparingen av tid och pengar som forskaren gör. I allmänhet är det mycket billigare 

och mindre tidskrävande att använda sig av sekundärdata jämfört med att samla in 

informationen själv.  Följaktligen blir det också möjligt att analysera en större mängd 

data. Till skillnad från primärdata, som undersökaren själv samlar in, är sekundärdata 

vanligtvis bestående och tillgängliga i en form som kan kontrolleras relativt lätt av andra. 

Det negativa med sekundärdata är den bristande kontroll som författaren har över 

kvaliteten på data, även om sekundärdata ofta har högre kvalitet i jämförelse med 

manuellt insamlade data. (Saunders, Lewis & Thornhill 2007: 246-260) I denna 

undersökning är alla data hämtade från databasen Voitto + och undersökningen kommer 

därför att begränsas till de företag som ingår i databasen. Data som hämtas ur databasen 
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kan antas vara av god kvalitet, även om risken för att all data inte är helt uppdaterade 

finns. För att försäkra sig om kvaliteten kommer därför stickprov mot företagens 

årsredovisningar att göras.  

3.3 Variabler 

Variablerna i denna undersökning har valts ut utgående från tidigare studier. I detta 

kapitel presenteras och förklaras variablerna. En presentation av hur variablerna mäts 

och på vilka studier de grundar sig görs.  

Företagets storlek 

Storleken på företag kan enligt tidigare studier mätas som företagets omsättning, 

balansomslutning eller antalet anställda. (Collis et al. 2004) Tidigare studier tyder på att 

omsättningen i högre utsträckning än balansomslutning och antal anställda kan förklara 

frivillig revision. (Clarke 2000; Collis et al. 2004) I denna undersökning kommer 

storleken i likhet med Dedman et al (2014) att mätas som den naturliga logaritmen av 

omsättning och totala tillgångar. Omsättning och balansomslutningen hämtas direkt ur 

databasen Voitto+ och värdena är angivna i 1000 euro.  

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden (skuldsättningskvoten) mäts i likhet med tidigare studier 

(Dedman et al. 2014; Senkow et al. 2001) som totala skulder dividerat med totala 

tillgångar. Skuldsättningsgraden fås inte som nyckeltal direkt ur databasen Voitto+ utan 

räknades därför ut genom att omvandla soliditetsprocenten till ett decimaltal och 

därefter ta 1 minus soliditeten. Soliditeten är ett nyckeltal som fås direkt ur Voitto+ och 

beräknas som eget kapital delat med totalt kapital. Genom att ta 100 minus 

soliditetsprocenten fås därmed skuldsättningsgraden (skuldsättningsgraden) i form av 

totala skulder dividerat med totala tillgångar. 

Företagets risknivå 

Företagets risknivå kan enligt tidigare studier mätas som företagets lönsamhet, 

konkursrisk, riskfyllda balansposter och ålder. (Dedman et al. 2014, Niemi et al. 2014) I 

småföretag med ekonomiska problem har företagsledningen sällan kunskap och 

erfarenhet att lösa ekonomiska problem och efterfrågan på revisorns rådgivning ökar 

således. Dessutom har företag med ekonomiska problem större incitament att 
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manipulera resultatet och de kan därför försöka öka sin trovärdighet bland 

intressenterna genom att ha frivillig revision. Sannolikheten för frivillig revision kan 

således antas öka i företag med ekonomiska problem. (Niemi et al. 2014) Företagets 

risknivå mäts i denna undersökning som företagets lönsamhet i form av avkastning på 

totalt kapital i %, konkursrisk, riskfyllda balansposter och ålder. 

Avkastning på totalt kapital är ett lönsamhetsmått där högre avkastning kan förknippas 

med högre risk med motiveringen att låg lönsamhet indikerar ett sämre resultat och 

således större risk för företag eftersom det kan tänkas leda till sänkt kreditvärdighet. 

Företag med sämre finansiella resultat (lönsamhet) kan i högre grad tänkas vilja 

efterfråga frivillig revision för att signalera trovärdighet och ekonomisk stabilitet i de 

finansiella rapporterna till intressenterna och lånemarknaden (Dedman et al., 2014, s. 

14) I likhet med tidigare studier kommer företagets lönsamhet att mätas med nyckeltalet 

ROA dvs. avkastning på totalt kapital i %. 

Nyckeltalet fås direkt från Voitto+ och är beräknat enligt följande formel: 

Resultat före extraordinära poster + kostnader för främmande kapital (12 mån.)  

———————————————————————————— x 100    
(Balansomslutning för senaste balansräkning + Balansomslutning för föregående balansräkning) / 
2  

 

Nyckeltalet mäter alltså företagets förmåga att ge avkastning på hela det kapital som är 

bundet i verksamheten. Enligt nyckeltalets normvärden anses en procent över 10 % som 

god, 5-10 % tillfredsställande och en procent under 5 anses som svag. (Asiakastieto) 

I likhet med tidigare studier mäts konkursrisken i denna undersökning som företagets z-

värde (Niemi et al. 2014). Z-värdet beräknas enligt Laitinens (1990) tre-variabel 

funktion. Funktionen ser ut enligt följande:  

Z = 1.77X2 + 14.14X4 + 0.54X6 

X2= Finansiellt resultat i % 

X4=Quick ratio 

X6=Soliditet i % 
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Det finansiella resultat fås inte direkt ur Voitto+, utan beräknas som:  

 

 

Quick ratio är ett nyckeltal för likviditet och fås direkt ur Voitto+. Nyckeltalet mäter 

företagets möjlighet att klara av kortfristiga skulder med finansieringstillgångar 

(Asiakastieto). Med hjälp av nyckeltalet kan man följa hur företagets finansiella ställning 

utvecklas årligen. Vid tolkning av nyckeltalet skall man beakta hur kuranta och likvida 

finansieringstillgångarna är. Nyckeltalet har beräknats enligt formeln: 

finansieringstillgångar  

———————————————— 

kortfristiga skulder – erhållna förskott 
 

Soliditet i % är ett nyckeltal som mäter företagets soliditet genom att jämföra det egna 

kapitalet i balansräkningen med balansomslutningen m.a.o. det visar hur mycket eget 

kapital företaget har i förhållande till totalkapitalet. Nyckeltalet är oberoende av 

branschen, och dess tolkning påverkas av hur kuranta egendomsposterna i 

balansräkningen är. Soliditet i % har beräknats enligt formeln: 

eget kapital + reserver  

———————————————— x 100 

balansomslutning – erhållna förskott  
 

Eftersom nyckeltatel quick ratio används som decimaltal omvandlades också soliditeten 

i % och finansiellt resultat i % till decimaltal för att få alla variabler i samma format. 

Laitinen har valt 18 som det kritiska värdet och ju mer värdet går under 18, desto större 

är risken för konkurs. (Laitinen, 1990, 199-222.) I tabellen nedan ges en uppdelning av 

de olika riktvärdena på z-värdet(Kauppalehti 2012): 

Utmärkt: >40 

God: 28-40 

Nöjaktig: 18-28 

räkenskapsperiodens resultat + avskrivningar enligt plan 

—————————————————————————— 

omsättning     
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Svag: 5-18 

Dålig: <5 

 

I denna undersökning mäts riskfyllda balansposter som andelen kundfordringar av 

totala tillgångar och andelen lager av totala tillgångar. Kundfordringar, lager och 

balansomslutning fås alla ur Voitto + och beräknas i Excel. Företagets ålder räknas ut 

med hjälp av företagets registreringsdag som fås ur Voitto+.  

Anmärkning i revisionsberättelsen 

Företagsledningens tidigare erfarenheter av obligatorisk revision kan anses påverka 

efterfrågan på frivillig revision. Om det tidigare uppstått konflikter mellan revisorn och 

företaget vilka uppstått på grund av en oren revisionsberättelse, minskar sannolikheten 

för att företagets ledning ska välja att fortsätta med revisionen. (Niemi et al. 2012) 

Uppgifter om huruvida ett företag har fått en anmärkning fås från Voitto+ och företagen 

klassificeras enligt om de någon gång fått en anmärkning (=1) eller inte (=0).  

Beroende variabeln 

Studiens beroende variabel, frivillig revision, delar in samplet i de företag som har 

revision respektive de som inte har frivillig revision. Totalt undersöktes 640 företag 

varav 323 företag med revision och 317 företag utan revision. Variabeln kodades 1 för 

företag med revision och 0 för företag utan revision. Den beroende variabeln sattes sedan 

i relation till de oberoende variablerna för att mäta sambandet mellan dessa. De 

oberoende variablerna beskrivs nedan. 
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Tabell 2 Hypoteser, källor och förväntad riktning 

  

3.4 Sampel 

Denna studie omfattar finländska företag som enligt lag inte var revisionspliktiga under 

bokslutsåret 2014.  Företagen underskrider alltså minst två av följande gränsvärden: 

omsättning 200 000 euro, balansomslutning 100 000 euro och antal anställda 3, under 

två på varandra följande räkenskapsperioder.  

När man, som i detta fall, använder sig av logistisk regression är det viktigt att ta hänsyn 

till samplets storlek och antalet oberoende variabler som kommer att användas i 

modellen. Ett litet sampel med ett stort antal oberoende variabler kan orsaka problem 

vid analysen. Detta är i synnerhet ett problem då man har kategoriska variabler med ett 

begränsat antal data per kategori. Det är därför också viktigt att gå genom sitt sampel 

och de olika variablerna och vid behov, om en kategori har begränsat med data, ta bort 

denna kategori. (Pallant 2007:167) 
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Problemet med små sampel är generaliserbarheten. Med ett litet urval kan man få ett 

resultat som inte kan generaliseras (upprepas på) andra sampel. Om resultatet inte är 

generaliserbart är det av väldigt lite vetenskapligt värde. Olika riktlinjer har getts av olika 

författare angående samplets storlek vid regressionsanalys. Tabachnick och Fidell 

(2007:72) ger en formel för att räkna ut samplets storlekskrav, genom att ta i beaktande 

antalet oberoende variabler som ska användas: N > 50 + 8v (där v är antalet oberoende 

variabler). (Pallant 20017:148) I denna undersökning används åtta oberoende variabler 

vilket kräver minst 50+8x9= 122 observationer.  

För att i så stor utsträckning som möjligt förebygga att effekten av felaktigheter och 

bortfall i datamaterialet inte ska påverka studien alltför mycket har ett stort urval alltså 

eftersträvats. Ett sampel på ca 700 företag valdes slumpmässigt ut, varav ungefär hälften 

har valt frivillig revision och hälften har valt att inte ha revision. Företagen valdes ut så 

att ungefär vart femte bolag slumpmässigt plockades ut från en lista över totalt 73 395 

stycken företag som uppfyllde storlekskriterierna enligt Voitto+ databasen. Företag som 

saknade nödvändiga data lämnades genast bort, eftersom dessa inte skulle ha kunnat 

användas i undersökningen. Utifrån detta urval hämtades sedan information 

innehållande finansiella data från årsredovisningarna för respektive företag samt 

nyckeltal och allmän information såsom registreringsdag, bransch och information om 

huruvida företaget valt eller inte valt att ha revision. All information kunde fås ur 

databasen Voitto+. För att bearbeta data överfördes informationen till Excel och sedan 

vidare till statistikprogrammet SPSS Statistics för analys.  

3.5 Databearbetning 

Före analysen av data är det viktigt att kontrollera eventuella fel i data.  Fel kan i värsta 

fall helt förstöra analysen och det är bättre att spendera tid på att kontrollera data före 

analysen istället för att försöka reparera skadan senare. I studiens databearbetning 

utfördes en kontroll för att se huruvida alla företag från urvalet var representativa och 

kunde användas för att uppnå syftet med studien. Specifika siffror på bortfall av data och 

det slutliga urvalet presenteras i kapitel 3.5.  

Då data samlas in och bearbetas kan det uppstå bearbetningsfel. Dessa bearbetningsfel 

kan uppstå vid kodning, inmatning till datorn och vid databearbetningen. Ju fler steg i 

dataprocessen som förekommer, desto mer ökar risken för att fel ska uppstå. Vid 

bearbetningens gång kan det bli aktuellt att t.ex. transformera vissa variabler eller göra 

klassindelningar, varvid fel kan uppstå. En annan vanlig orsak till fel är slarv, 
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förväxlingar och liknande. Bearbetningsfelen i sin helhet brukar dock anses som den 

feltyp som bidrar minst till det totala felet. (Dahmström 2011:372–373) Eftersom data i 

denna undersökning hämtats direkt från en välkänd databas kan man anta att risken för 

fel är mindre än vid exempelvis datainsamling genom intervju eller enkät. Eftersom data 

dock bearbetas i flera steg i Excel och Voitto+ före den förs in i SPSS, sker det alltså ett 

flertalet steg vilket i sin tur ökar risken för bearbetningsfel. Detta har dock tagits i 

beaktande och bearbetningen av datamaterialet har skett varsamt och reducering av 

bortfall av data har kontrollerats ett flertal gånger.  

Företag med brister och saknad information i de finansiella rapporterna exkluderades 

eftersom de inte ansågs vara användbara vid analysen. För att undersöka att kodningen 

av de olika variablerna stämde utfördes ett slumpmässigt stickprov. Innan det slutliga 

urvalet presenterades exkluderades även extremvärden, vilka ofta förekommer i stora 

sampel.  Extremvärden är värden som skiljer sig från de övriga värdena i samplet. De är 

antingen mycket högre eller mycket lägre än de övriga värdena. Det är viktigt att 

kontrollera om extremvärdena är äkta eller om det är ett resultat av datainmatningsfel 

exempelvis att man skrivit 11 istället för 1. I sådana fall där det endast handlar om ett 

inmatningsfel kan man rätta det istället för att reducera det. Vid äkta extremvärden 

måste man fundera på vad som ska göras med detta värde. Några statistiker menar att 

alla extremvärden ska tas bort medan några föreslår att man ändrar värdet till ett mindre 

extremt värde. (Pallant 2007:62-63)  

3.6 Bortfall och slutligt urval av företag 

Efter databearbetningen blev det slutligen kvar 640 användbara bolag, varav 323 med 

revision och 317 utan revision. Bortfallet var alltså 60 stycken bolag, vilket inte anses 

särskilt stort. Enligt Saunders et al. (2012) är det viktigt i fråga om sekundärdata att 

underlaget är lämpligt. Det är därför viktigt att utesluta oönskade data samt att det 

kvarstår ett tillräckligt stort datamaterial för analysen.  I detta fall kan det slutliga urvalet 

anses vara tillräckligt stort och representativt. Bortfallet bestod av företag som saknade 

nödvändiga data samt företag vars bokslutsår inte var 2014. Förutom detta bortfall 

ströks även några företag på grund av extremvärden. Extremvärden kontrollerades för 

att se om de var äkta eller om de var resultat av datainmatningsfel.  
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3.7 Analysstrategi 

Uppgifterna om företagens finansiella data från årsredovisningarna, olika nyckeltal och 

allmän information utgör det insamlade datamaterialet. Materialet från Voitto+ 

överfördes till Excel där det bearbetades före det fördes vidare till statistikprogrammet 

IBM SPSS Statistics 23 för själva analysen. Analysstrategin utgjordes av statistisk 

hypotesprövning med hjälp av en binär logistisk regression. 

Avsikten med en regressionsanalys är att avgöra hur en beroende variabel påverkas av 

en eller fler oberoende variabler. (Hair et al. 2010) Binär logistisk regressionsanalys kan 

användas då man endast har två olika beroende variabler, t.ex. två olika grupper som ett 

företag skall klassificeras i och dessa variabler är kategoriska.  (Afifi & Clark, 1990: 318) 

I denna undersökning mäter den beroende variabeln huruvida företagen anlitar en 

revisor eller inte. Den beroende variabeln antar värdet 0 om företaget inte har en revisor 

och värdet 1 om företaget har en revisor. Undersökningens beroende variabel är alltså 

icke-numerisk och binär, vilket gör att binär logistisk regression är lämplig som 

analysmetod i denna undersökning. (Hair et al. 2010) Tidigare studier som gjort en 

liknande undersökning är exempelvis Dedman et al. (2014), som också använder sig av 

en logistisk regression som analysmetod. 

De faktorer som kan antas förklara frivillig revision är oberoende variabler. De 

oberoende variablerna som testas för att undersöka sambandet med den beroende 

variabeln har beskrivits i kapitel 2. De oberoende variablerna får inte korrelera för starkt 

med varandra eftersom det då uppkommer multikollinearitet. De borde hellre korrelera 

starkt med den beroende variabeln och inte alls med varandra. Om två oberoende 

variabler korrelera starkt med varandra, kan analysen utföras genom att lämna bort den 

ena av dem. (Pallant 2007:167) I denna undersökning används både omsättning och 

balansomslutning för att mäta storleken. Dessa två variabler förväntades korrelerar 

starkt med varandra men korrelationsanalysen visade endast på en medelhög 

korrelation. Variablerna testades också skilt för att se ifall det förändrade resultatet. 

Eftersom ingen förändring konstaterades i resultatet presenterades 

regressionsanalyserna med båda variablerna samtidigt. 

I den statistiska hypotesprövningen testas de nio hypoteserna. För detta krävs en 

bestämd signifikansnivå. Vanligtvis används en signifikansnivå på 5 %, vilket innebär att 

om p-värdet är lägre än 0,05 så förkastas nollhypotesen. Om variabelns p-värde är lägre 

än 0,05 kan det med 95 % sannolikhet konstateras att det finns ett signifikant samband 
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mellan den oberoende och beroende variabeln. I de fall där datamaterialet är litet kan en 

signifikansnivå på 10 % användas och då anses p-värden under 0,10 vara signifikanta.  

Enligt Hair et al. (2010:166) ser en regressionsmodell ut på följande sätt: 

y = β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 +...+βiXi+ ε 

Där y= beroende variabel, β=parametrar, X= oberoende variabler (förklaringsvariabler) 

och ε= felterm. 

I denna undersökning består regressionsmodellen av den beroende variabeln REVISION 

och nio oberoende variabler. Den beroende variabeln innehåller två grupper och är icke-

numerisk och binär. Den logistiska regressionsanalysen kommer att se ut på följande 

sätt: 

REVISION= β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4+ β5X5 + β6X6 +β7X7+ β8X8+ ε 

Variablerna är följande:  

REVISION= företaget anlitar/anlitar inte revision 

β0= konstanten 

X1= OMS, (naturliga logaritmen) företagets omsättning 

X2= BALANS, (naturliga logaritmen) företagets balansomslutning 

X3= SKULDS, företagets skuldsättningsgrad 

X4= ROA, avkastning på totalt kapital i % 

X5= KONKURS, företagets konkursrisk, z-värde 

X6= KUNDF, andelen kundfordringar av totala tillgångar 

X7= LAGER, andelen lager av totala tillgångar 

X8= ÅLDER, företagets ålder 

X9= ANMÄRK, fått anmärkning i revisionsberättelsen 

Ε= regressionens felterm 
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De oberoende variablernas samverkan med den beroende variabeln testas med en 

regressionsanalys. Regressionsanalysen görs i flera steg där kontrollvariabler inkluderas. 

Utöver regressionsanalysen görs även två stycken t-test, ett test av normalfördelningen 

och en korrelationsanalys.  Resultatet av testen presenteras i följande kapitel.  
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultatet från den empiriska undersökningen. 

Först presenteras deskriptiv statistik. Därefter presenteras resultatet av två stycken t-

test, test av normalfördelning och korrelationsanalysen. Till sist presenteras resultatet 

av regressionsanalyserna. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

4.1 Deskriptiv statistik 

I detta kapitel presenteras deskriptiv statistik över de faktorer som i denna avhandling 

kan förväntas förklara sannolikheten för frivillig revision. Antalet observationer, 

medeltal, median, standardavvikelse samt maximi- och minimumvärden presenteras för 

varje enskild variabel. I slutet av kapitlet ingår en tabell som visar deskriptiv statistik för 

regressionens variabler.  

4.1.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel, revision, delar in samplet i de som har respektive inte har 

revision. Av samplet utgjordes 50,5 % av företag med revision och 49,5 % av företagen 

utan revision.   

4.1.2 Storlek 

För att mäta företagens storlek användes omsättning och totala tillgångar. I tabell 3 

anges omsättningen och balansomslutningen i eurobelopp och inte som naturliga 

logaritmen av variabeln för att ge en tydligare bild av storleken. Medelomsättningen för 

alla bolag var 89 610 euro och medianen var 83 000 euro. Omsättningen i företagen 

varierade mellan 10 000 och 257 000 euro. Nio stycken av företagen ligger över 

gränsvärdet för revisionsplikt gällande omsättning, men eftersom bolagen underskrider 

de två övriga gränsvärdena är de inte revisionspliktiga. Omsättningens 

standardavvikelse var 55,31. 

Medeltalet för alla företags balansomslutning var 59 810 euro och medianen var 47 000. 

Den största balansomslutningen var 869 000 euro och den minsta var 10 000 euro. Av 

alla bolagen låg hela 49 stycken över gränsvärdet gällande balansomslutningen, men 

eftersom de underskred de två övriga gränsvärdena är de därmed inte revisionspliktiga.   
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Det tredje gränsvärdet för revisionsplikt är antalet anställda, vilket inte användes som 

mått för att mäta storleken i denna undersökning.  

4.1.3 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden (skuldkvoten) mäts som totala skulder dividerat med totala 

tillgångar (balansomslutning). I tabell 3 anges skuldsättningsgraden i decimaltal. 

Skuldsättningsgraden i samplet varierar mellan ett lägsta värde på 0 och ett hösta värde 

på 765 %, med en standardavvikelse på 0,92. Tjugo stycken av företagen hade en 

skuldsättningsgrad på 0 och hade alltså inga skulder alls. Medelskuldsättningsgraden 

var 74 % och medianen var 50 %.  En stor del av företagen hade väldigt höga värden på 

skuldsättningsgraden och även om en del extremvärden togs bort förekommer det ännu 

mycket höga värden. De höga värdena på skuldsättningsgraden beror på att en del 

företag hade flera år i följd haft höga minusresultat samt stora skulder. 

4.1.4 Företagets risknivå 

Företagets risknivå mäts i denna undersökning som företagets lönsamhet, konkursrisk, 

riskfyllda balansposter och ålder. Företagets lönsamhet mäts som avkastning på totalt 

kapital i %, ROA. Medeltalet för ROA är 5,96 % och medianen är 4,5 %. Som tidigare 

nämndes kan en procent under 5 anses som svag. Det här tyder på att en stor del av 

företagen som undersöktes har en svag avkastning på det totala kapitalet. Det högsta 

värdet på ROA är 122,6 % och lägsta på -126 %. Standardavvikelsen är 27,74. 

Avkastningen på totalt kapital kan skilja sig mycket mellan olika branscher eftersom t.ex. 

tillverkningsindustrin kräver mera kapital i form av maskiner och dylikt än 

tjänstesektorn vilket kan snedvrida siffrorna (Finansväsen). 

Konkursrisken mäts som z-värdet vilket har ett kritiskt värde på 18. Medeltalet bland de 

undersökta företagen var 43,23 och medianen var 20 Detta tyder alltså på att de flesta av 

företagen inte har någon konkursrisk. Det lägsta värdet låg på -4 och det högsta värdet 

på 584. Konkursriskens standardavvikelse var 69,72.  

Riskfyllda balansposter anges som andelen kundfordringar av totala tillgångar och 

andelen lager av totala tillgångar. Andelen kundfordringar varierade mellan 0 och 5,75 

med ett medeltal på 0,18 och median på 0,1. Av alla företag hade 152 stycken inga 

kundfordringar alls. Standardavvikelsen var 0,3. Andelen lager varierade mellan 0 och 

10,67 med ett medeltal på 0,23 och en median på 0,06. Av alla företagen hade 295 dvs. 
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nästan hälften av bolagen inget lager alls. Andelen lager i ett företag beror till stor del på 

vilken industri företaget verkar inom. Standardavvikelsen var 0,49.  

Företagens ålder varierade mellan 2 och 87 år. Medeltalet på åldern var 15 år och 

medianen var 13. Standardavvikelsen var 10,6. 

4.1.5 Anmärkning i revisionsberättelsen 

Av alla företagen som undersöktes hade endast 63 stycken tidigare fått en anmärkning. 

I praktiken förekommer det också mera sällan att ett företag får en märkning, varför 

samplets ringa antal väl kan förklaras.  

4.1.6 Kontrollvariabler 

För att minska risken att dra felaktiga slutsatser om sambandet mellan den beroende 

variabel och de oberoendevariablerna kommer tre stycken kontrollvariabler att 

inkluderas i modellen. Kontrollvariablerna som inkluderas i undersökningen är bransch, 

Big 4 och tidigare revision. Dessa inkluderas i modellen stegvis för att se om de inverkar 

på förhållandet mellan den beroende och de oberoende variablerna.  

Kontrollvariabeln bransch delar in samplet i tre olika grupper enligt till vilken bransch 

bolagen tillhör. Branscherna är handel, tillverkning och service. Eftersom det inte finns 

någon inneboende rangordning mellan dessa branschtyper kodas de som 

dummyvariabler. De skapades alltså tre olika dummyvariabler som antar värdet 1 eller 0 

beroende på om variabeln är av en viss branschtyp. Av hela samplet är 49 % 

serviceföretag, 26 % är tillverkande företag och 25 % är handelsföretag. 

Kontrollvariabeln, Big 4, delar in företagen enligt om de anlitar en revisionsbyrå 

tillhörande Big4 eller inte. Av alla företag som har revision är det endast 31 företag, dvs. 

ca 10 %, som anlitar en Big4 revisionsbyrå.  

Den sista kontrollvariabeln, tidigare revision, delar in företagen enligt om de tidigare haft 

revision eller inte. Av alla företag i samplet är det 377 stycken, dvs.  59 % av företag som 

tidigare har haft revision. Det är alltså 49 stycken företag som tidigare har haft revision 

men som inte har längre.  
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Tabell 3 Deskriptiv statistik för variabler 

 

 

4.2 T-test 

För att undersöka skillnader i medelvärden mellan två olika grupper utfördes två stycken 

t-test. Testerna utfördes som Independent-Samples T-test och grupperna som 

undersöktes i det första t-testet var de som har revision och de som inte har revision. De 

företag som har revision kodades som 1 och de företag som inte har revision kodades 

med 0. Testet visar huruvida det finns en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna 

i medelvärdena för de använda variablerna. I tabell 4 presenteras gruppstatistik från det 

första t-testet och i tabell 5 presenteras t-testets resultat. 
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Tabell 4 Gruppstatistik från t-testet 

 

Den första variabeln, omsättningen, antar värden mellan 1 000 och 257 000.  Företag 

med revision har signifikant högre medelvärde på omsättningen (115 830) jämfört med 

företag utan revision (63 550). 

Den andra variabeln, balansomslutning, antar värden mellan 1 000 och 869 000. 

Företag med revision har signifikant högre medelvärde på balansomslutningen jämfört 

med företag utan revision.  

Skuldsättningsgraden antar värden mellan 0 % och 765 %. Företag med revision har i 

medeltal en högre skuldsättningsgrad än företag utan revision. 

 Avkastningen på totalt kapital antar värden mellan -126 % och 123 % och visar också en 

signifikant skillnad i medeltalen mellan grupperna. De företag som inte har revision har 

i medeltal signifikant högre avkastning på totalt kapital jämfört med företag som har 
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revision. Företag som har revision har alltså en sämre lönsamhet än företag med 

revision, vilket också stöder förväntningarna och tidigare forskningsresultat.  

Konkursrisken antar värden mellan -4 och 584. Medeltalet på z-värdet är signifikant 

högre hos företag som inte har revision. Eftersom ett högt z-värde indikerar låg 

konkursrisk betyder detta att företag utan revision har en lägre konkursrisk. Detta stöder 

också förväntningarna och tidigare forskningsresultat.   

Andelen kundfordringar antar värden mellan 0 och 5,75. Skillnader i medeltalet är inte 

statistiskt signifikanta mellan de två olika grupperna där företag med revision har ett 

medeltal på 0,189 och företag utan revision på 0,165.  

Andelen lager antar värden mellan 0 och 10,67. Företag med revision har signifikant 

högre medeltal på andelen lager än företag utan revision.  

Företagens ålder antar värden mellan 2 och 87. Företag med revison har en signifikant 

högre medelålder än de företag som inte har revision. Företag med revision har en 

medelålder på 17 år jämfört med företag utan revision som har en medelålder på 13 år.  

Den sista variabeln, anmärkning, antar värden mellan 0 och 1 där företag som fått en 

anmärkning har värdet 1 och företag utan anmärkning antar värdet 0. Företag med 

revision har enligt testet högre medelvärde än företag utan revision. Detta strider mot 

förväntningarna på resultatet. 
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Tabell 5  Resultat från t-test 

 

I tabell 5 ovan presenteras resultatet från t-testet. Testet visar resultat av Levenes-testet 

som bestämmer huruvida spridningen inom grupperna är lika. Om p-värdet för Levenes 

testet är större än 0,05 betyder det att spridningen är lika och resultatet ska då läsas från 

raden ” Equal variances assumed”. Om p-värdet är lägre så läses resultatet från raden 

”Equal variances not assumed”. I tabell 4 har detta redan beaktas och rätt rad har tagits 

med.  

P-värdet i tabellen visar huruvida det finns en signifikant skillnad mellan de två 

grupperna. Signifikansnivån som används vid denna analys är 0,05. Variabler med ett p-

värde under 0,05 uppvisar alltså en signifikant skillnad i medelvärdena mellan de två 

grupperna och variablerna med ett p-värde över 0,05 har ingen signifikant skillnad i 

medelvärdena.  

Tabell 5 visar att det finns signifikanta skillnader mellan de två grupperna för alla 

variabler utom andelen kundfordringar. 

4.3 T-test 2 

I det andra t-testet undersöktes skillnaderna mellan grupperna små och stora företag. 

Företagen delades in enligt storlek (omsättning). De företag som har en omsättning 

under samplets median, 83 000, antas vara små företag och företag med en högre 

omsättning som stora företag.  Den första variabeln, revision, antar ett värde mellan 0 

och 1, där företag utan revision antar värdet 0 och företag med revision antar värdet 1. 
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Som tabell 6 visar så har stora företag ett betydligt högre värde än små företag och det 

kan alltså konstateras att revision förekommer oftare hos större företag. Skillnaden är 

signifikant på en procents-nivå.  

Den andra variabeln, balansomslutning, antar värden mellan 1 000 och 869 000. Små 

företag enligt omsättning har också ett lägre medelvärde på balansomslutningen. Små 

företag har ett medelvärde på balansomslutningen på 44 750 medan större företag har 

ett medelvärde på 74 950. Detta resultat är också väntat, eftersom båda variablerna kan 

anses mäta företagets storlek.  

Den tredje variabeln, skuldsättningsgraden, antar värden mellan 0 % och 765 % 

Medeltalet på skuldsättningsgraden skiljer sig inte mycket mellan stora och små företag. 

Små företag har ett medelvärde på 91 % och stora företag ett värde på 82 %.  

Avkastning på totalt kapital antar värden mellan -126 % och 123 %. Det finns en statistisk 

signifikant skillnad i medeltalet mellan små och stora företag. Små företag har ett 

medelvärde på 2,2 % och stora företag har ett värde på 8,3 %. Större företag har alltså en 

statistisk högre avkastning på totalt kapital jämfört med små företag.  

Variabeln konkursrisk antar värden mellan -4 och 584. Små företag har ett medeltal på 

52,68 och stora företag har ett medeltal på 39,05. Stora företag har alltså ett statistiskt 

lägre z-värde i medeltal, vilket betyder att stora företag har en större konkursrisk.  

Variabeln andelen kundfordringar antar värden mellan 0 och 5,75. Det finns ingen 

signifikant skillnad i medelvärdet mellan stora och små företag. Andelen lager antar 

värden mellan 0 och 10,67 och inte heller här finns någon signifikant skillnad i 

medelvärden mellan stora och små företag på fem procents nivå. 

Företagens ålder antar värden mellan 2 och 87. Små företag har en medelålder på 14 

medan stora företag har en medelålder på 16. Detta tyder alltså på att större företag är 

något äldre än små företag och skillnaden är statistiskt signifikant.  

Den sista variabeln, anmärkning, antar värden mellan 0 och 1. Företag med anmärkning 

antar värdet 1 och företag utan anmärkning antar värden 0. Det finns ingen skillnad i 

medelvärdena mellan stora och små företag. Detta kan också bero på att antalet företag 

med anmärkning är väldigt få och därav väldigt låga medeltal både hos stora och små 

företag. 
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Tabell 6 Gruppstatistik från t-test 2 

 

I tabell 7 presenteras resultatet av vilka variabler som har en signifikant skillnad i 

medelvärden mellan grupperna små och stora företag. De variabler som har ett värde på 

sig. under 0,05 är alltså signifikanta. Enligt tabellen skulle det alltså finnas en signifikant 

skillnad i medelvärde på revision, balansomslutning, avkastning på totalt kapital, 

konkursrisk och ålder mellan de två grupperna små och stora företag. 
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Tabell 7  Resultat från t-test 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Test av normalfördelning 

Vid parametriska tekniker antas det att populationen, varifrån samplet är taget, är 

normalfördelat. När man gör en regressionsanalys önskas också att variablerna ska vara 

normalfördelade kring medelvärdet. Det är dock vanligt att variablerna inte är det och 

om samplet är tillräckligt stort utgör detta inget problem. (Pallant 2007:204) 

Variablernas normalfördelning i denna undersökning presenteras i tabell 8 nedan. För 

att få ett mera normal fördelat sampel används den naturliga logaritmen av omsättning 

och balansomslutning i denna undersökning.  
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Tabell 8 Test av normalfördelning  

 

Tabell 8 presenterar resultatet från två vanliga normalfördelningstest nämligen 

Kolmogorov-Smirnov testet och Shapiro-Wilk-testet. För att variablerna ska vara 

normalfördelade krävs det att Sig. värdet är över 0,05. Av tabell 8 framgår att alla 

variablerna har ett sig. värde på 0,00 vilket betyder att de avviker betydligt från 

normalfördelningen.  Samplet i denna avhandling är dock relativt stort således borde det 

inte utgöra något problem för kommande analyser.  

Fördelningskurvorna för variablerna (Bilaga 1) visar att omsättningen och 

balansomslutningen har en negativ skevhet med en koncentration av värden på höger 

sida. Kurvan är också mycket toppigare i jämförelse med normalfördelningskurvan, 

vilket kan förklaras med att både omsättningen och balansomslutningen har en del 

extremvärden. Skuldsättningsgraden, konkursrisken, andelen kundfordringar och lager 

har däremot en positiv skevhet med en koncentration av värden på vänster sida. Alla av 

dessa värden har också en mycket högre topp än normalfördelningskurvan. Detta kan 

förklaras med att en stor del av datamaterialets värde för dessa variabler är noll. En stor 

del av företagen har inga skulder, kundfordringar eller lager alls vilket gör att 

fördelningskurvan får en hög topp kring noll. De flesta företag har också en konkursrisk 

som ligger strax över noll. Variabeln avkastning på totalt kapital har en relativ 

symmetrisk fördelning men även här är toppen mycket högre än 

normalfördelningskurvan.  Ålderns fördelningskurva har i sin tur en bimodalfördelning 

dvs. den har två toppar. 
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4.5 Korrelationsanalys  

Pearsons korrelationstest mäter styrkan av variablernas linjära samband och kan anta 

värden mellan -1 och +1 (Wahlgren, L. 2008:123). Testet ger en indikation på både 

riktningen, dvs. positivt eller negativt och styrkan på sambandet. En positiv korrelation 

indikerar att då en av variablerna ökar så ökar även den andra. En negativ korrelation i 

sin tur visas, då en variabel ökar och den andra minskar. En perfekt korrelation innebär 

-1 eller +1. Ett värde på 0 skulle således indikera att det inte finns något samband alls 

mellan två variabler. (Pallant 2007:126) 

Korrelationsanalysen testar både korrelationen mellan de oberoende variabler, samt 

mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Analysen gjordes för att 

se om de valda oberoende variablerna har en samverkan med beroende variabel samt för 

att testa risken för multikollinaritet. Även kontrollvariablerna inkluderades.  

Korrelationsanalysen utgjordes på hela samplet (N=640). Tabellen som fås från 

Pearsons korrelationstest visar korrelationskoefficienten mellan vardera variabel, 

signifikansnivån och antalet observationer. Ett minustecken framför 

korrelationskoefficienten indikerat en negativ korrelation mellan variablerna. Olika 

författare föreslår olika sätt hur värdena på korrelationskoefficienten ska tolkas. Cohen 

(1988:79-81) föreslår följande riktlinjer: 

 r= 0,1-0,29 låg korrelation, 

 r= 0,3-0,49 medelhög korrelation 

 r= 0,5-1 hög korrelation.  

 

Signifikansnivån anger hur mycket förtroende resultat erhåller. Signifikansnivån på 

korrelationskoefficienten påverkas starkt av samplets storlek. I små sampel är det vanligt 

att en måttlig korrelation inte når en traditionell signifikansnivå på p< 0,05 medan en 

liten korrelation i stora sampel kan nå statistisk signifikans. (Pallant 2007) 

Resultatet av korrelationsanalysen presenteras nedan i tabell 9. I bilaga 2 ingår även en 

korrelationsmatris som presenterar resultatet för alla variabler, inklusive 

kontrollvariablerna. Signifikansnivåerna är antingen på 0,01-nivå eller 0,05-nivå. Enligt 

korrelationsmatrisen är korrelationen mellan alla oberoende variabler och den beroende 

variabeln signifikant på en 0,01-nivå med undantag för andelen kundfordringar som inte 

är signifikant varken på 0,01 eller 0,05-nivå. Av de oberoende variablerna är ROA, 

avkastningen på totalt kapital och konkursrisken de enda variablerna som har en negativ 
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korrelation med den beroende variabeln revision. Det här skulle betyda att då 

avkastningen på totalkapitalet minskar så ökar frivillig revision och då konkursrisken 

ökar, vilket indikeras av ett lägre z-värde, så ökar frivillig revison. De övriga variablerna 

har en positiv korrelation med den beroende variabeln, vilket skulle betyda att då de ökar 

i värde så ökar frivillig revision. 

Tabell 9 Korrelationsmatris 

 

Den starkaste korrelationen mellan de oberoende variablerna och den beroende 

variabeln finns mellan omsättningen och revision (0,434). Även balansomslutningen har 

en medelhög korrelation med revision (0,346). Alla de övriga variablerna som har en 

signifikant korrelation med den beroende variabeln har en låg korrelation, dvs. värden 

mellan 0,1 och 0,29. 

I korrelationsanalysen testas också för multikollinaritet. Ett värde över 0,8 skulle 

indikera multikollinaritet, eftersom det skulle vara nära 1, vilket betyder fullständig 

korrelation. Vid fall av mulitkollinaritet mellan de oberoende variablerna är det skäl att 

undersöka om en variabel borde tas bort. Ur korrelationsmatrisen framgår det att det 

inte finns några indikationer på för kraftig korrelation mellan de oberoende variablerna. 

Den starkaste korrelationen finns, som väntat, mellan variablerna omsättning och 

balansomslutning. Detta är ganska naturligt, eftersom båda variablerna kan anses mäta 

storlek och det kan tänkas att företag med större omsättning också har en större andel 

totala tillgångar och tvärtom. Korrelationen har dock endast ett värde på 0,492 vilket 

enligt Cohens (1988:79-81) riktlinjer endast är en medelhög korrelation. Eftersom ingen 

av de oberoende variablerna sinsemellan har ett korrelationsvärde nära 0,8 behöver inga 

variabler elimineras i regressionsanalysen. 
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Korrelationsmatrisen i bilaga 2, som även inkluderar kontrollvariablerna, visar att det 

finns multikollinaritet mellan kontrollvariabeln, tidigare revision, och den beroende 

variabeln revision. Korrelationen har ett värde på 0,792 och är signifikant på en procents 

nivå. Eftersom den höga korrelationen kan ge ett ökat samband i regressionsanalysen 

testas modellen både med och utan kontrollvariabeln tidigare revision.  

4.6 Regressionsanalys 1 

Logistisk regression gör det möjligt att bedöma hur bra uppsättningen av de oberoende 

variablerna förklarar den beroende variabeln. Det ger också en indikation på hur väl var 

och en av variablerna påverkar den beroende variabeln. (Pallant 2007:169) Logistisk 

regression ska användas då den beroende variabeln endast antar två värden, vilket den 

gör i denna undersökning. I denna undersökning testas tre olika modeller. Den första 

modellen inkluderar endast den beroende variabeln och  de oberoende variablerna. Den 

andra modellen inkluderar därtill tre stycken kontrollvariabler. I den sista modellen 

exkluderas sedan kontrollvariabeln tidigare revision.  

Först presenteras olika test som kan förklara modellens lämplighet och användbarhet 

och sedan presenteras regressionens huvudresultat. Resultatet från regressionsanalysen 

presenteras i tabell 10 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

54 

Tabell 10 Resultat av regressionsanalys 1 

 

Omnibustestet ger en indikation på hur bra modellen med de specificerade variablerna 

är i jämförelse med en modell med endast konstanten som förklarande variabel. Sig. bör, 

precis som i regressionens del, vara < 0,05 för att resultatet ska tolkas som signifikant. 

Tabell 10 visar ett sig värdet på 0,00, vilket är ett högt signifikant värde. Detta betyder 

att modellen med variablerna har en signifikant bättre klassificeringsförmåga.  

Ett annat test för att mäta modellens lämplighet är Hosmer och Lemeshow-testet. Enligt 

Pallant (2007) är detta test det mest tillförlitliga testet. I detta test indikerar ett sig. värde, 

i motsats till omnibus testet, under 0,05 dålig lämplighet. Ett högt värde antyder att 

modellen företräder verkligheten mycket bra. Som tabell 10 visar har modellen i denna 

undersökning ett sig. värde på 0,175, vilket är högre än 0,05. Testet visar alltså att det 

finns endast små skillnader mellan modellen och verkligheten.  

Ett annat mått på modellens användbarhet ges av förklaringsgraden R i kvadrat (R²). 

Förklaringsgraden ges av både Cox och Snell samt Nagelkerke. Förklaringsgraden ges 

mellan 0 och 1. Ju högre värde på förklaringsgraden, desto bättre förklarar de oberoende 

variablerna den beroende variabeln. Tabell 10 visar att förklaringsgraden i denna modell 

är 0,357 och 0,476. Detta betyder att de oberoende variablerna kan förklara 36 % - 48 % 

av sannolikheten för frivillig revision.  
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I tabell 10 presenteras också huvudresultatet, vilket ger oss information om betydelsen 

av var och en av de oberoende variablerna. Testet som använts är Wald-test. Resultatet 

från testet visar sambandets riktning och huruvida variablerna har en signifikant 

inverkan på den oberoende variabeln. B-värdet visar alltså vilka faktorer som ökar 

sannolikheten för frivillig revision och vilka som minskar sannolikheten för frivillig 

revision.  I detta fall är det endast ROA och KONKURS som har en negativ samverkan 

med den beroende variabeln. Detta betyder att då avkastningen på totalt kapital ökar, så 

minskar sannolikheten för frivillig revision samt då z-värdet ökar, så minskar 

sannolikheten för frivillig revision. De övriga variablerna har alla en positiv samverkan 

med den beroende variabeln. Enligt hypoteserna skulle ett lägre ROA ge en högre 

sannolikhet för frivillig revision, så riktningen stämmer. Ett högre z-värde innebär en 

lägre konkursrisk, vilket i sin tur minskar sannolikheten för frivillig revision. 

Hypoteserna var riktade, dvs. de förväntades ha en viss effekt på den beroende variabeln. 

På grund av detta måste de värden som SPSS ger halveras. Dessa värden presenteras i 

den sista kolumnen i tabell 10.  

P-värdet anger huruvida sambandet är statistiskt signifikant. På fem procents nivå är 

alltså variablerna med ett värde under 0,05 signifikanta. I denna modell är alla variabler 

utom andelen lager signifikanta på 5 procents nivå. På en procents nivå är alla variabler 

utom andelen kundfordringar och andelen lager signifikanta. 

Hypotes 1 testar huruvida en större omsättning ökar sannolikheten för frivillig revision. 

Omsättningen borde alltså ha en positiv inverkan på frivillig revision, vilket det också 

har, eftersom variabeln har ett positivt förtecken.  P-värdet är också under 0,05 vilket 

gör att resultatet är signifikant och hypotes 1 accepteras.  

Hypotes 2 testar också storlekens inverkan på frivillig revision. Hypotesen anger att en 

större balansomslutning ökar sannolikheten för frivillig revision. Även här borde 

sambandet vara positivt, vilket det också är med ett positivt förtecken på B. P-värdet var 

0,00 och resultatet är således signifikant och hypotes 2 accepteras. 

Hypotes 3 testar huruvida en högre skuldsättningsgrad ökar sannolikheten för frivillig 

revision. Skuldsättningsgraden har ett positivt förtecken och ett p-värde på 0,004. 

Resultatet är alltså signifikant och även hypotes 3 accepteras.  

Enligt Hypotes 4 förväntas sämre lönsamhet öka sannolikheten för frivillig revision. Som 

tidigare nämndes har sambandet här en negativ riktning. Resultatet i tabell 5 visar ett 
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negativt förtecken och ett signifikant p-värde (0,00<0,05) vilket gör att hypotes 4 

accepteras.  

Hypotes 5 testar huruvida en högre konkursrisk ökar sannolikheten för frivillig revision. 

Eftersom ett högt värde på variabeln tyder på lägre konkursrisk så förväntas hypotesen 

ha ett negativt samband. Variabeln har ett negativt förtecken vilket gör att riktningen 

stämmer och eftersom p-värdet är under 0,05 är även resultatet signifikant på en fem 

procents nivå.  

Hypotes 6 testar huruvida sannolikheten för frivillig revision förklarar andelen 

kundfordringar. Variabeln har ett positivt förtecken vilket skulle betyda att då 

kundfordringarna ökar, så ökar sannolikheten för frivillig revision. Andelen 

kundfordringar har dock ett p-värde på 0,0695, vilket är för högt. Således är resultatet 

inte signifikant på varken en eller fem procents nivå, men endast på tio procents nivå. 

Hypotes 6 förkastas därför. 

Hypotes 7 testar huruvida sannolikheten för frivillig revision förklaras av andelen lager. 

Variabeln har ett positivt förtecken vilket betyder att då andelen lager ökar, så ökar 

sannolikheten för frivillig revision. Variabeln har ett p-värde på 0,00 och resultatet är 

således signifikant på både 0,05 och 0,01 procents nivå. Hypotes 7 accepteras.  

Hypotes 8 testar huruvida sannolikheten för frivillig revision varierar med företagets 

ålder. Variabeln har ett positivt förtecken vilket betyder att sannolikheten för frivillig 

revision ökar då företagets ålder ökar. Variabeln har ett p-värde på 0,002 och resultatet 

är alltså signifikant på både en och fem procents nivå. Hypotesen accepteras.  

Den sista hypotesen testar huruvida sannolikheten för frivillig revision minskar hos 

företag som har fått en anmärkning i revisionsberättelse. Variabeln har ett positivt 

förtecken, vilket är det motsatta till det förväntade. Hypotes 9 kommer därför att 

förkastas även om det har ett p-värde under 0,05.  

4.7 Regressionsanalys 2 

I den andra regressionsmodellen inkluderades tre stycken kontrollvariabler för att 

minska risken för att dra felaktiga slutsatser om huvudsambandet. Som kontrollvariabler 

användes bransch, BIG4 och tidigare revision.  
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Precis som i den första modellen visar Omnibustestet i denna modell ett sig. värde på 

0,00, vilket alltså är ett högt signifikant värde.  Cox och Snell samt Nagelkerkes test visar 

båda en högre förklaringsgrad i modellen med kontrollvariabler än i den första. Tabell 11 

nedan visar att förklaringsgraden i denna modell är 0,594 och 0,792, vilka är betydligt 

högre än i modellen utan kontrollvariabler. De oberoende variablerna jämte 

kontrollvariablerna kan alltså förklara 59 % -79 % av varför företaget har respektive inte 

har revision.  

Det sista testet för att mäta modellens lämplighet är Hosmer och Lemeshow testet. Ett 

högt värde på detta test indikerar att modellen företräder verkligheten mycket bra. Även 

detta värde är högre än i den första modellen. Värdet är 0,183 och är alltså högre än 0,05 

vilket antyder att det inte finns stora skillnader mellan modellen och verkligheten. Det 

kan alltså konstateras att modellen med kontrollvariablerna är mera användbar än den 

första modellen.  

I tabell 11 nedan presenteras resultatet av regressionsanalysen där kontrollvariabler har 

inkluderats. Som korrelationsanalysen också antydde så har kontrollvariabeln tidigare 

revision ett starkt samband med den beroende variabeln. Tidigare revision har ett p-

värde på 0,00 och har alltså ett signifikant samband på en procents nivå. De andra 

kontrollvariablerna, BIG4 och dummyvariabler för branschen, har alla ett högre p-värde 

än 0,05. De har allts inget signifikant samband med den beroende variabeln.  

Av de oberoende variablerna är det omsättning, skuldsättningsgrad, avkastning på totalt 

kapital, konkursrisk samt andelen lager som har ett p-värde under 0,05 samt en riktning 

som stämmer överens med förväntningarna. Hypotes 1, 3, 4, 5 och 7 accepteras således 

även här. I jämförelse med modellen utan kontrollvariabler har alltså 

balansomslutningen och åldern inte signifikanta samband med den beroende variabeln 

i denna modell utan påverkas troligen av kontrollvariabler. Förutom dessa accepteras 

samma hypoteser som i modellen utan kontrollvariabler.  
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Tabell 11 Resultat av regressionsanalys 2 

 

4.8 Regressionsanalys 3 

I korrelationsanalysen konstaterades att kontrollvariabeln, tidigare revision, korrelerar 

starkt med den beroende variabeln, revision. Eftersom detta kan öka styrkan på 

sambandet gjordes ytterligare en regressionsanalys där kontrollvariabeln, tidigare 

revision, eliminerades.  

Resultatet av denna analys presenteras i tabell 12. Liksom i de två första modellerna visar 

Omnibustestet för denna modell ett värde på 0,00, vilket alltså betyder att resultatet kan 

tolkas som signifikant.  

Enligt Cox & Snell och Nagelkerke testen har denna modell en högre förklaringsgrad än 

modellen utan kontrollvariabler men lägre än den föregående modellen. Tabell 12 visar 

att förklaringsgraden i denna modell är 0,406 och 0,542. Detta betyder att de oberoende 

variablerna kan förklara 41 % -54 % av varför företag har respektive inte har revison. 
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Hosmer & Lemeshow testet i denna modell ger ett värde på 0,214 vilket är högre än både 

den första och den andra modellen. Värdet är högre än 0,05 och kan alltså indikera att 

modellen företräder verkligheten.  

Liksom i modellen med alla kontrollvariabler har varken Big4 eller branschens 

dummyvariabler något signifikant samband med den beroende variabeln. Av de 

oberoende variablerna är det endast andelen kundfordringar som har ett p-värde över 

0,05. Hypotes 6 förkastas således. Variabeln anmärkning har även ett förtecken som 

strider mot förväntningarna. Således förkastas även hypotes 9. Det kan alltså konstateras 

att denna modell accepterar och förkastar exakt samma variabler som den första 

modellen.  

Tabell 12 Resultat av regressionsanalys 3 

 

Sammanfattningsvis visar alltså alla tre modeller att omsättningen, 

skuldsättningsgraden, avkastningen på totalt kapital, konkursrisk och andelen lager har 

ett signifikant samband med den beroende variabeln revision. Dessa variabler kan alltså 

tänkas förklara varför ett företag har respektive inte har revision. Modell ett och tre 

antyder också att balansomslutningen och företagets ålder skulle kunna förklara 

sannolikheten för frivillig revision. De hypoteser som förkastades i alla modellerna var 
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alltså hypotes 6 och 9. Andelen kundfordringar och anmärkningen i revisionsberättelsen 

kan alltså inte förklara sannolikheten för frivillig revision.  

4.9 Sammanfattande diskussion 

Avhandlingens syfte var att undersöka vilka faktorer som kan förklara frivillig revision i 

småföretag i Finland. Undersökningen utgick från tidigare undersökta faktorer som 

antas kunna förklara frivillig revision. Utgående från de tidigare undersökta faktorerna 

ställdes nio stycken hypoteser upp, vilka testades genom en logistisk regressionsanalys. 

700 stycken icke revisionspliktiga företag hämtades ur databasen Voitto+. Efter 

bearbetning var det slutliga samplet 640 stycken företag. Av dessa företag hade 323 

stycken revision och 317 hade inte.  

De oberoende variablerna som testades var omsättning, balansomslutning, 

skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital, konkursrisk, andelen kundfordringar, 

andelen lager, ålder och anmärkning i revisionsberättelsen. Före regressionsanalysen 

gjordes även två stycken t-test, test av normalfördelning samt en korrelationsanalys.  

Tidigare studier visar att frivillig revision har ett positivt samband med ökad 

företagsstorlek. I likhet med Dedman et al. (2014) användes i denna undersökning den 

naturliga logaritmen av omsättningen och totala tillgångarna för att mäta företagens 

storlek. Enligt alla tre regressionsanalyser hade omsättningen ett signifikant positivt 

samband med frivillig revision. Även t-testet antydde att det finns signifikanta skillnader 

i medeltal i omsättningen mellan företag som har revision och företag som inte har 

revision. Det kan alltså konstateras att även om icke-revisionspliktiga företag i Finland 

är betydligt mindre i storlek än icke-revisionspliktiga företag i övriga EU-länder, så är 

omsättningen en förklarande faktor till sannolikheten för frivillig revision även i 

småföretagen i Finland. Att omsättningen har ett positivt samband med frivillig revision 

kan förklaras utgående från agentteorin. Företagets storlek är positivt associerad med 

höga agentkostnader vilket kan antas bero på att i större företag med större mängd och 

volym transaktioner blir övervakning och granskning dyrare men också av större 

betydelse, eftersom risken för fel ökar och det finns därför ett ökat behov av kompensera 

för förlorad kontroll. (Chow 1982; Tauringana et al. 2000; Collis 2012; Jensen & 

Meckling 1976; Abdel-Khalik 1993) Övervakningen av verksamheten, ledningen och de 

anställda försvåras också då företaget växer och därmed ökar agentkostnaderna.(Jensen 

& Meckling 1976; Abdel-Khalik 1993) Marginalkostnaden för revision minskas också då 
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företagets storlek ökar. Större företag har såldes bättre råd med revisionskostnaderna. 

(Tauringana et al. 2000) 

Den andra storleksfaktorn som användes var balansomslutningen. Enligt Clarke (2000) 

och Collis et al. (2004) kan balansomslutningen inte i lika stor utsträckning som 

omsättningen förklara frivillig revision. Detta kunde också konstateras i denna 

undersökning eftersom endast två av regressionsanalyserna visade ett statistiskt 

signifikant samband mellan balansomslutningen och revision. T-testet visade också att 

företag med revision har ett signifikant högre medelvärde på balansomslutning jämfört 

med företag utan revision. 

Den tredje variabeln som testades var skuldsättningsgraden. Enligt tidigare studier har 

en hög skuldsättningsgrad ett positivt samband med frivillig revision. En orsak till detta 

samband är att risken för kreditgivarna ökar då andelen skulder av kapitalstrukturen 

ökar. Således kommer även efterfrågan på reviderade bokslut att öka. (Taruingar et al. 

2000) Då företagets externa finansiering ökar så ökar alltså även agentkostnaderna, 

vilket beror på att revisionen minskar kreditgivarnas kontrollkostnader och 

konkurrensen tvingar kreditgivarna att sänka lånekostnaderna, vilket innebär lägre 

räntor för företagen. (Dedman et al. 2014, Jensen & Meckling 1976) Alla tre 

regressionsanalyser visade ett signifikant samband mellan skuldsättningsgraden och 

revision vilket alltså stöder tidigare forskningsresultat. Även t-testet visade att det finns 

signifikanta skillnader i medelvärdet på skuldsättningsgraden mellan företag som inte 

har och företag som har revision.  

Den fjärde och femte variabeln testade företagens lönsamhet. Tidigare studier visar att 

företag med sämre lönsamhet är mer benägna att ha frivillig revision. Detta beror på att 

revisionen förmedlar en tillförlitlighet, som företagen gärna vill signalera till sina 

intressenter då de har finansiella problem. En annan orsak är också att revisorns 

professionella råd är betydelsefulla för företag med finansiella problem. Liksom i tidigare 

undersökningar användes avkastning på totalt kapital, ROA (Dedman et al. 2014) och 

konkursrisken (Niemi et al. 2012) för att mäta lönsamheten. Alla tre modeller i 

regressionsanalysen visade på att ROA har ett signifikant negativt samband med 

revision. En lägre lönsamhet ökar alltså sannolikheten för frivillig revision. Även t-testet 

visade att företag med revision har signifikant lägre medeltal på ROA jämfört med 

företag som inte har revision.  
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Den andra variabeln som testade företagens lönsamhet var konkursrisken. Även för 

denna variabel visade alla tre regressionsmodeller ett signifikant negativt resultat. Ju 

högre z-värde ett företag har, desto mindre är sannolikheten för frivillig revision. T-testet 

visade också att det finns signifikanta skillnader i medeltal på z-värdet mellan företag 

som har revision och företag som inte har revision. Företag med revision har i medeltal 

lägre z-värde, vilket betyder en högre konkursrisk.  Det andra t-testet visade också att 

större företag har i medeltal lägre z-värde och således en högre konkursrisk.  

Två andra variabler som kan mäta ett företags risknivå är riskfyllda balansposter.  Enligt 

Dedman et al. (2014) anses lager och kundfordringar utgöra riskfyllda balansposter. 

Dessa poster anses öka sannolikheten för frivillig revision eftersom det är viktigt för 

externa intressenter, såsom leverantörer, att dessa poster har granskats. Dessa 

balansposter är dock relativt svåra att granska eftersom de kräver observation och 

således ökar revisorns ansvar. Detta i sin tur kan öka revisionskostnaderna som i sin tur 

minskar sannolikheten för frivillig revision. Dessa variabler kan alltså anta både en 

positiv och en negativ riktning. Ingen av de tre regressionsmodellerna visade några 

signifikanta samband mellan ett företags andel kundfordringar och revision. T-testet 

visade inte heller att det skulle finnas någon större skillnad i medelvärdet på andelen 

kundfordringar mellan företag som har och inte har revision. Att inget samband kunde 

konstateras i denna undersökning kan till stor del bero på att en stor del av samplet inte 

hade några kundfordringar alls och att många företag hade väldigt liten andel 

kundfordringar. Andelen lager hade dock enligt alla tre regressionsanalyser ett 

signifikant positivt samband med revision. Även t-testet visade att företag med revision 

hade ett signifikant högre medelvärde på andelen lager jämfört med företag utan 

revision.  

Den sista variabeln som mäter ett företags risknivå är åldern. Tidigare studier tyder på 

att ett företags ålder både kan ha ett positivt och negativ samband med revision. I yngre 

företag är informationsasymmetrin ofta högre vilket kan öka revisionskostnaderna, 

eftersom risken blir större för revisorn. Detta i sin tur leder till minskad sannolikhet för 

frivillig revision. Att yngre företag är mer riskfyllda och omfattas av större osäkerhet ökar 

dock även nyttan av en revisors kvalitetssäkring för att öka företagets trovärdighet bland 

intressenterna vilket i sin tur skulle öka sannolikheten för frivillig revision i yngre företag 

(Roger & Stocken 2005) Yngre företag är också i större behov av rådgivning än vad äldre 

företag är, där ledningen har hunnit samla på sig kunskap under åren. 

Revisionskostnaderna för nystartade företag är dock mer betungande än för äldre 
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företag, vilket leder till att efterfrågan på revisionen även kan minska i yngre, nystartade 

företag (Simunic 1980). I samplet som undersöktes i denna avhandling hade företagen 

med revision en signifikant högre medelålder än företag som inte hade revision.  Det 

visade sig också att större företag hade en högre medelålder än mindre företag. Enligt 

regressionsanalyserna hade åldern ett positivt samband med revisionen varav två av 

modellerna tydde på ett signifikant samband. Att äldre företag har en större sannolikhet 

för frivillig revision kan bero på att de har bättre råd med revisionskostnaderna. Att äldre 

företag i medeltal är större kan också vara en förklarande orsak eftersom större företag 

även hade ett positivt samband med revisionen. Företagen som inte är revisionspliktiga 

i Finland är ju också väldigt små jämfört med övriga europeiska företag och således är 

efterfrågan på revision inte så stor i dessa. Att sannolikheten för revision är större i äldre 

företag kan också bero på att en stor del av dessa företag är grundade före lagändringen 

1.7.2007. De var därför tidigare tvungna att ha en revisor och fortsätter kanske såldes att 

ha revisor av gammal vana.   

Den sista variabeln som testades var anmärkning i revisionsberättelsen. Tidigare studier 

har visat att sannolikheten för frivillig revision är mindre i företag som haft en konflikt 

med revisorn eller fått en anmärkning i revisionsberättelsen. (Niemi et al. 2012) 

Eftersom en oren revisionsberättelse kan bli väldigt kostsam för företag kan ett företag 

som tidigare fått en anmärkning således välja bort revision i framtiden för att undvika 

anmärkningar Craswell (1988). Ingen av de tre regressionsanalyserna visade något 

signifikant samband mellan anmärkning i revisionsberättelsen och revision. I alla tre 

analyserna hade variabeln ett positivt förtecken, vilket strider mot förväntningarna. 

Även om två av modellerna hade ett signifikant resultat förkastades hypotesen. Detta kan 

bero på att det var en så liten andel av företagen i samplet som fått en anmärkning i 

revisionsberättelsen. Av alla 640 företag var det endast 63 stycken som tidigare fått en 

anmärkning och av dessa hade den största delen ändå fortsatt med revision.  

Fem av nio hypoteser konstaterades alltså vara signifikanta enligt alla 

regressionsmodeller. I alla tre regressionsanalyser hade alltså omsättningen, 

skuldsättningsgraden, avkastningen på totalt kapital, konkursrisk och andelen lager ett 

signifikant samband med den beroende variabeln, revision. Dessa variabler kan alltså 

tänkas förklara varför ett företag har respektive inte har revision. Modell 1 och 3 antyder 

också att balansomslutningen och företagets ålder skulle kunna förklara frivillig revision. 

Modell 2, som också hade den högsta förklaringsgraden, visade dock inget signifikant 

resultat för balansomslutningen och åldern. De hypoteser som förkastades i alla 



 

 
 

64 

modellerna var alltså hypotes 6,och 9. Andelen kundfordringar och anmärkningen i 

revisionsberättelsen kan alltså enligt denna undersökning inte förklara sannolikheten 

frivillig revision.  
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5 AVSLUTNING 

I detta femte och sista kapitel sammanfattas det väsentligaste och slutsatser dras. 

Ytterligare diskuteras avhandlingens validitet och reliabilitet. Till sist ges även förslag till 

fortsatt forskning.  

5.1 Sammanfattning och diskussion 

I Finland avskaffades revisionsplikten genom den nya revisionslagen 2007. Finland och 

de övriga nordiska länderna har dock ännu betydligt lägre gränsvärden än övriga 

medlemsländer i EU. En stor del av företagen som har blivit befriade från revisionsplikt 

har dock fortsatt med frivillig revision. Det har gjorts en del undersökningar på vilka 

faktorer som kan förklara frivillig revision i länder där gränsvärdena är högre än i 

Finland. Syftet med denna avhandling var därför att undersöka om de tidigare 

undersökta faktorerna även kan förklara frivillig revision i småföretagen i Finland.  

Utgående från tidigare studier ställdes nio stycken hypoteser upp. Hypoteserna testades 

genom logistisk regression. Förutom tre regressionsanalyser gjordes även två stycken t-

test, test av normalfördelning samt en korrelationsanalys.  

Korrelationsanalysen indikerade att de inte fanns någon risk för multikollinaritet mellan 

de oberoende variablerna. Den högsta korrelationen fanns som väntat mellan 

omsättningen och balansomslutningen, eftersom dessa är mått på företagets storlek. 

Korrelationen mellan dessa var dock endast 0,492, vilket anses vara en medelhög 

korrelation. Efter att ha testat med variablerna skilt kunde konstateras att resultatet inte 

förändrades och variablerna testades därför inte skilt i regressionsanalysen. Den högsta 

korrelationen mellan den beroende och de oberoende variablerna fanns mellan 

omsättningen och revision.  

Två stycken t-test gjordes också för att jämföra skillnader i medelvärden mellan två 

grupper. I det första testet delades samplet in i de som har revision och de som inte har 

revision. Testets resultat visade att det fanns skillnader i medelvärden för alla variabler 

utom andelen kundfordringar. Företag med revision hade i medeltal högre omsättning, 

balansomslutning skuldsättningsgrad, andel lager och ålder samt ett lägre medeltal på 

avkastning på totalt kapital.  
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Det andra t-testet grupperade samplet i små och stora företag där de som hade en 

omsättning under medianen 83 000 euro utgjorde som små och de som hade över antogs 

utgjorde stora. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i medelvärden för 

revision, balansomslutning, avkastning på totalt kapital, konkursrisk och ålder mellan 

de två grupperna små och stora företag. Stora företag hade i medeltal högre 

balansomslutning, lägre skuldsättningsgrad, högre avkastning på totalt kapital, högre 

andel kundfordringar och lager, högre ålder samt högre konkursrisk.  

Regressionsanalysen gjordes i tre steg där den första modellen endast innehöll den 

beroende variabeln och de oberoende variablerna. Den andra modellen innehöll tre 

stycken kontrollvariabler och i den sista modellen exkluderades kontrollvariabeln, 

tidigare revision, eftersom denna visade sig ha en hög korrelation med den beroende 

variabeln. Alla tre modeller visade att omsättningen, skuldsättningsgraden, 

avkastningen på totalt kapital, konkursrisk och andelen lager har ett signifikant samband 

med den beroende variabeln revision. Dessa variabler kan alltså tänkas förklara varför 

ett företag har respektive inte har revision. Modell ett och tre antyder också att 

balansomslutningen och företagets ålder skulle kunna förklara sannolikheten för frivillig 

revision. De hypoteser som förkastades i alla modellerna var alltså hypotes 6 och 9. 

Andelen kundfordringar och anmärkningen i revisionsberättelsen kan alltså inte förklara 

sannolikheten för frivillig revision.  

Avhandlingen har besvarat forskningsfrågan: Vilka faktorer förklarar finländska 

småföretags val av frivillig revision? Avhandlingen utgick ifrån tidigare undersökta 

variabler som kunnat konstateras vara signifikanta. Av de nio undersökta variablerna 

kunde fem stycken konstateras signifikanta enligt alla tre regressionsanalyser nämligen 

omsättningen, skuldsättningsgraden, avkastningen på totalt kapital, konkursrisken och 

andelen lager. Ytterligare var ålder och balansomslutning signifikanta i två av 

modellerna. Det var alltså endast två av variablerna som inte kunde konstateras 

signifikanta i någondera av modellerna. Att andelen kundfordringar och anmärkning i 

revisionsberättelsen inte ansågs kunna förklara sannolikheten för frivillig revision i 

denna undersökning kan bero på att en väldigt stor del av företagen inte hade 

kundfordringar alls och inte heller några anmärkningar. Det som skiljer samplet i denna 

undersökning jämfört med många tidigare studier är att företagen är betydligt mindre 

storleksmässigt, eftersom gränsvärdena för revisionsplikt i Finland är lägre än i andra 

medlemsländer där en stor del av de tidigare undersökningarna gjorts. Flera av de 

uppställda hypoteserna i denna undersökning utgick från Dedman et als. undersökning 
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från 2014. Resultatet i denna undersökning motsvarade även resultatet i Dedman et al. 

(2014) undersökning, med undantag av andelen kundfordringar som inte kan 

konstateras förklara sannolikheten för frivillig revision i denna avhandling.  

5.2 Validitet och reliabilitet 

Det är önskvärt att undersökningen har hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar 

om hur pålitlig resultatet av undersökningen är. Undersökningen ska kunna upprepas 

under likartade förhållanden och då ge samma resultat. Ju mera resultatet går att lita på, 

desto högre är studiens reliabilitet. Reliabiliteten bestäms av hur noggrant mätningarna 

utförs och bearbetas. (Eliasson 2010:14–15) 

För att öka möjligheterna att upprepa undersökningen i denna avhandling har det 

genomgående förklarats de olika tillvägagångssätten vid datainsamlingen och dess 

bearbetning. För att kontrollera insamlade data har det även gjorts en del stickprov vid 

databearbetningen, vilket också ökat undersökningens reliabilitet. 

En begränsning i denna avhandling är att data samlades in från databasen Voitto+. Det 

inte kan säkerställas att all information i databasen är helt tillförlitlig eftersom 

uppgifterna matas in förhand och uppgifterna inte alltid är uppdaterade. För att 

kontrollera tillförlitligheten på samplet gjordes stickprov på företags årsredovisningar, 

som jämfördes med data från Voitto+. 

En annan viktigt aspekt när man diskuterar undersökningens pålitlighet är validitet. 

Validitet handlar om ifall undersökningen mäter det som den verkligen är meningen att 

den ska mäta. För att nå en hög validitet är det viktigt att ta reda på vad 

frågeställningarna är för att kunna säkerställa sig om vad det är som verkligen ska mätas. 

Ju högre reliabilitet, desto bättre är också förutsättningarna för en hög validitet. 

(Eliasson 2010: 16-17) Undersökningen i denna avhandling utgick från tidigare 

undersökta variabler som testats flera gånger, vilket således kan anses öka 

undersökningens validitet.  

5.3 Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning kunde det vara intressant att undersöka huruvida företagets 

intressenter såsom t.ex. kreditgivare, skattemyndigheter och revisorer har märkt några 

förändringar efter lagändringen. Frågor som kunde undersökas är t.ex. om kreditgivarna 
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förändrat sin kreditbedömning dvs. om företag utan revision behandlas annorlunda och 

om företag med revision erhåller bättre lånevillkor. Ur skattemyndigheternas synvinkel 

kunde man undersöka t.ex. huruvida antalet skattebrott och skattegranskningar stigit 

sedan revisionspliktens avskaffande.  

Eftersom trenden bland medlemsländerna i EU är att höja gränsvärdena för 

revisionsplikt vore det också intressant att undersöka huruvida Finlands gränsvärden är 

lämpliga eller om de borde höjas. Eftersom en diskussion och utredning angående en 

höjning av gränsvärdena pågår, kunde det även vara intressant att undersöka de företag 

som vid en eventuell höjning skulle omfattas av möjligheten att avskaffa revision. Det 

kunde vara intressant att undersöka hur stor del av dessa företag som anser att de skulle 

fortsätta med revision och vilka orsakerna är att de skulle behålla respektive avstå frivillig 

revision. Det kunde också göras en jämförelse mellan resultaten i denna undersökning 

och en liknande undersökning gjord på företag som vid en eventuell höjning skulle 

omfattas av frivillig revision. Kan samma faktorer förklara frivillig revision även i lite 

större företag? En jämförande studie mellan Finland och Sverige kunde också göras. Är 

det samma faktorer som förklarar sannolikheten för frivillig revision i finländska företag 

som i svenska företag?   
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