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Purpose:   The purpose of this thesis is to study the correlation between new 

companies’ choice to engage an accountant and, on the other hand, the 

management and financial situation of companies. 

 

Method:   The thesis is based on 36 285 companies registered in 2011. The survey 

has been limited to the 27 208 small companies that in 2012 did not have 

obligation for auditing. A quantitative method has analysed information 

from annual reports to answer the study's hypotheses and research 

questions. 

 

Conclusion:   The study has shown that an auditor can assume different roles for a newly 

established small company without the obligation for auditing. The auditor 

can contribute to the management's control of the company where a small 

company with a qualified management will hire an accountant. Companies 

who choose to hire an accountant have a greater opportunity to take more 

bank loans than companies without an accountant. The auditor can help 

companies to survive their first year of business.  
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Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten och vilka företag 

avskaffandet omfattar. Därefter följer en problemdiskussion som har sin grund i tidigare forskning som 

sedan mynnar ut i ett syfte. 

Bakgrund 

Aktiebolag är en associationsform som regleras av aktiebolagslagen (ABL) och kan vara privat eller 

publikt. För att bilda ett privat aktiebolag krävs sedan år 2010 en kapitalinsats på 50 000 kronor från 

bolagets ägare. Denna insats utgör sedan bolagets aktiekapital och kan vara uppdelat på flera aktier som 

blir ägarnas rösträtt i bolaget (SFS 2005:551). Ett aktiebolags räkenskapsår börjar den dagen 

Bolagsverket registrerar företaget och gäller även om verksamheten börjar senare. Räkenskapsåret ska 

sträcka sig över 12 månader men det första räkenskapsåret kan vara upp till 18 månader långt för att 

underlätta företagets val av bokslutsdag.  För att sammanställa företagets räkenskaper är alla aktiebolag 

skyldiga att lämna en årsredovisning efter varje räkenskapsår. Årsredovisningen ska lämnas till bolagets 

ägare och till Bolagsverket. Årsredovisningen ska innehålla en fastställd och undertecknad balans- och 

resultaträkning samt förvaltningsberättelse. Det är företagets styrelse och verkställande direktör (VD) 

som undertecknar årsredovisningen. Balansräkning visar företagets tillgångar och skulder och 

resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader. Förvaltningsberättelsen ska i ord ge 

information som inte återfinns i balans- och resultaträkningen som behövs för att bedöma företagets 

ställning och resultat (Bolagsverket, u.å.a; SFS 1995:1554). 

Mellan år 1988 och 2010 har alla aktiebolag i Sverige enligt lag varit skyldiga att ha en revisor. Revision 

innebär att en oberoende part, en revisor, granskar ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning, 

det vill säga bolagets VD och styrelsens arbete. Revisorn fungerar på så sätt som en kontrollerande 

instans för aktiebolagen och kan med sin expertis därför hjälpa företag att utvecklas. Att ett företag blivit 

granskat av en revisor skapar även trovärdighet till företagets intressenter som exempelvis investerare, 

lån- och kreditgivare (Carrington, 2014; PwC, u.å.). Mindre företag har ofta lägre eget kapital och lägre 

tidigare vinster vilket är ett betydande problem vid lån av pengar (Hutchinson & McKillop, 1992). Vid 

en högre skuldsättningsgrad kommer ett reviderat bokslut att efterfrågas mer. Revisorn kan garantera 

att ett företags räkenskaper stämmer vilket garanterar en säkerhet till externa intressenter såsom 

långivare (Chow, 1982). I tillägg till revisorns uppgift som granskare av ett bolags räkenskaper och 

förvaltning har revisorn en skyldighet att påtala brister i det granskade materialet. Detta kallas 

revisionsrådgivning (Carrington, 2014).  

Revisorns roll har genomgått stora förändringar där lagändringar tillsammans med andra faktorer har 

resulterat i att revisorns roll förändrats. Tidigare var revisorer en yrkesgrupp som skulle arbeta så 

osynligt som möjligt (Beck, 1973). Företagens kunskap om vad revisorer och vad deras tjänster innebär 
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har tidigare varit låg. Omkring år 1960 uppfyllde revisorer i princip en enda roll för aktiebolag, att skriva 

under revisionsberättelsen (Johansson, 1979). Under senare tid har revisionsbranschen framgångsrikt 

anpassat sig till företagens ökade efterfrågan på olika typer av tjänster och kunskaper. Därför har 

revisorer utvecklat en god kunskap inom de flesta ledarskapsområden vilket har lett till att 

revisionsföretag utvecklat sitt tjänsteutbud till att idag bli en ekonomisk samtalspartner jämfört med 

tidigare då revisorns roll endast var att skriva under en revisionsberättelse i form av en renodlad 

granskare (Jeppesen-Klarskov, 1998; Wallerstedt, 2001). Idag marknadsför revisionsbyråer sig själva 

och sina olika typer av tjänster för att attrahera nya kunder (Carrington, 2014). 

Företag använder alltså inte enbart revisorer för granskning av företagets räkenskaper utan även som 

rådgivare. En naturlig konsekvens av att revisorn granskar ett bolag är att denne får stor insyn i bolagets 

verksamhet. Därför kan bolaget få nytta av revisorn även som rådgivare. Som rådgivare kan revisorn 

genom sin insyn hjälpa bolag att utvecklas och därmed vägleda företagsledningen om vad som kan 

förbättras vilket ofta är en uppskattad sidoeffekt av revisionen (Arruñada, 1999; Carrington, 2014). 

Förutom den traditionella rådgivningen inom redovisnings- och skatteområdena erbjuder 

revisionsbyråerna även rådgivning inom exempelvis företagsutveckling, investering och finansiell 

analys (Elliot & Pallais, 1997). 

I revisionslagen (SFS 1999:1079) finns bestämmelser om vilka företag som behöver ha en revisor. 

Revisionslagen är tillämplig på företag som enligt 6 kap. 1§ bokföringslagen (SFS 1999:1078) är 

skyldiga att avsluta räkenskapsåret med en årsredovisning. I september år 2006 tillsatte regeringen en 

utredning för att bland annat se över reglerna kring revision för små företag. En av utredningens 

huvudsakliga förslag var att sänka kravet på vilka aktiebolag som behöver ha revisor vilket skulle leda 

till att enbart 4 % av de svenska aktiebolagen skulle behöva ha revisor (SOU 2008:32). Från den 1 

november 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag. Detta innebar att ungefär 260 000 

aktiebolag i Sverige hade möjlighet att själva avgöra om de ville ha en revisor. Syftet med lagändringen 

var att minska kostnaderna för mindre aktiebolag och istället ge dem möjligheten att frivilligt välja 

revision. Det skulle innebära att kostnaderna för aktiebolag skulle minska med 5,8 miljarder kronor om 

året (SOU 2008:32). 

De aktiebolag som inte når upp till två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

kan välja att inte ha en revisor: 

·       Fler än 3 anställda 

·       Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

·       Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning (Bolagsverket, u.å.b). 
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Problemdiskussion 

Enligt Upplysningscentralens (UC) pressmeddelande “4 av 5 nystartade aktiebolag väljer bort revisor 

– försämrad kvalitet på boksluten” från år 2014 har utformningen av regelverket inneburit att 80 procent 

av nystartade aktiebolag har valt att inte använda sig av en revisor. Av de 220 000 aktiebolag som har 

möjlighet att avstå från revision har cirka 60 procent valt att avstå sedan de nya reglerna infördes. År 

2014 skrev UC att av de cirka 400 000 aktiva aktiebolag saknade drygt 40 procent revisor. Vidare 

rapporterar UC (2014) att kvaliteten på de bokslut som lämnats in av företag som valt bort revisor har 

försämrats. En konsekvens av den försämrade kvaliteten på aktiebolagens bokslut är att det blivit svårare 

för kreditgivare att bedöma företags återbetalningsförmåga. Den försämrade kvaliteten på boksluten 

innebär även att bilden av företagens ekonomiska ställning blir försämrad vilket både påverkar bolagets 

utveckling och dess omgivning i form av intressenter.  

När revision utvecklats till fler typer av tjänster och kundföretagens efterfråga ökade kan en revisor anta 

olika typer av roller. Revisor som rådgivare är viktig för företag i form av att ha direktkontakt med 

företagets ledning. Vid rådgivning bör en revisor ha en personlig och nära relation till företaget för att 

veta vad som skulle vara bäst val för företaget men då brister det i revisorn som oberoende part till 

företaget (Carrington, 2014). En revisor ska ha en oberoende ställning till aktiebolaget som anställt 

revisorn. Revisorn får alltså inte vara ägare till företaget, ingå i företagsledningen eller vara anställd 

(SFS 1999:1079). Revisorn kan anta olika roller men dessa roller kan gå i strid med varandra, vilket kan 

leda till jäv. Vid granskning av ett företags räkenskaper kan revisorn själv inte ha varit ansvarig för den 

löpande bokföringen eftersom revisorn då skulle granska sig själv. Liknande problem uppstår när 

revisorn har bidragit till företaget i form av rådgivning. Granskningen kommer då omfatta de mål kring 

företagsutveckling som företaget har satt upp med hjälp av revisorns rådgivning (Elliot & Pallais, 1997; 

Wernerman, 2006).  

Revision kan bidra till ett företags överlevnad genom finansiell analys vilket kan innebära att revisorn 

granskar ett bolags nyckeltal. Nyckeltal kan granskas för att ge rådgivning om ett företags positiva 

utveckling och ge rådgivning till företagsledningen så att företaget inte går i konkurs eller behöver 

likvideras på grund av att företagsledningen inte har tagit hänsyn till företagets nyckeltal (Elliot & 

Pallais, 1997). Ett förekommande problem är att företagsledningen manipulerar företagets redovisning 

för att försköna bilden av resultat och ekonomisk ställning (Becker, DeFond, Jiambalvo & 

Subramanyam, 1998). Om revisorn litar på sin klient eller inte vågar ifrågasätta eller utmana de uppgifter 

som företagsledningen ger till revisorn spricker tanken med att revisorn kan användas som försäkran 

mellan företagets ägare och ledning (Kinney, Palmrose & Scholz, 2004). Om revisorn ifrågasätter och 

vågar utmana felaktigheter i företagets räkenskaper uppstår det ett professionellt förhållande mellan 

ägare och företagsledare vilket i sin tur leder till en professionell ledning (Carrington, 2014). 
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Efter avskaffandet av revisionsplikten kan företag själva välja vilka typer av redovisnings- och 

revisionstjänster de behöver utifrån deras egna behov (Justitiedepartementet, 2010). Därför blir det 

intressant att undersöka hur företags val av att anlita en revisor eller inte anlita en revisor kan ha någon 

koppling till företagets ledning och ekonomiska ställning.  

Syfte 

Syftet med studien är att studera sambandet mellan å ena sidan nya företags val att engagera en revisor 

och å andra sidan företagens ledning och ekonomiska situation.  

Avgränsning 

Eftersom lagändringen trädde i kraft år 2010 kommer studien behandla alla svenska aktiebolag som 

registrerades under år 2011. Insamlad data är baserad på aktiebolagens årsredovisningar från år 2012. 
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Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen inleds med en presentation av revisorns roll för att ge läsaren en tydligare 

bild av vad revisorns tjänster innebär för ett aktiebolag som anställer en revisor. Vidare förklaras vilka 

teoretiska roller en revisor kan anta för företag. Totalt kommer fyra olika roller presenteras och utifrån 

dessa roller har fyra hypoteser formulerats. 

Revisorns roll 

Grundtanken med revision är att det ska ge en förbättrad kvalitet och ökad tillförlitlighet på ett företags 

räkenskaper (Soew, 2001). Revisorn kan då anses ha som roll att vara en typ av kvalitetsförbättrare när 

det kommer till företags redovisningsinformation. Revision minskar felaktigheter i företagens 

redovisning och minskar risken för en vilseledande, bland annat en minskning av avsiktliga fel. 

Kvaliteten på ett företags redovisning förväntas sjunka om den inte granskas (Kinney & Martin, 1994; 

Tabone & Baldacchino, 2003). 

Revisorsnämnden (u.å.) presenterar utifrån ABL att en revisor utses av bolagsstämman och det är 

revisorns ansvar att granska bolagets årsredovisning och bokföring (räkenskapsrevision) samt bolagets 

förvaltning (förvaltningsrevision). Enligt FAR (u.å.a) är revisorn länken mellan kunden, i detta fall 

aktiebolaget, och kundens intressenter som är olika aktörer med intresse i ett företag (Freeman, Wicks 

& Parmar, 2004). Eftersom aktiebolagets intressenter, som kan vara ägare, kreditgivare, anställda, 

kunder och leverantörer, tar del av rapporter som revisorn styrker är revisorn en vedertagen 

kvalitetsstämpel gentemot tredje part (Skärvard & Olsson, 2012). Revisorn utför sina uppdrag opartiskt 

och utan beroende ställning till företagets intressenter. Genom jävs- och oberoenderegler säkerställer 

lagstiftare en revisors oberoende vilket ger ökad tilltro till företagets räkenskaper (Thorell & Norberg, 

2005). 

Enligt Revisorsnämnden (u.å.) är revisorn skyldig att rapportera till olika intressenter under vissa 

speciella omständigheter, till exempel om det finns misstankar om ekonomisk brottslighet. Företaget 

ska också upplysas om revisorn upptäcker brister i det material som granskas. I tillägg till att revisorn 

har i uppgift att granska bolagets räkenskaper och förvaltning ska denne även ge råd till bolaget så de 

driver sin verksamhet i rätt riktning. Därför har revisorer även en roll som rådgivare för små och 

medelstora företag. Revisorn kan ge rådgivning om allt från en enda bokföringsfråga till ett brett utbud 

av andra tjänster (Svanström & Sundgren, 2012; Carrington, 2014). 

I 10 kap. aktiebolagslagen regleras målet med revision vilket är att revisorn varje år ska lämna in en 

revisionsberättelse till bolagsstämman. Revisionsberättelsen ska bland annat innehålla uttalande om 

årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Revisorn ska 

också uttala sig om förslag till vinstdisposition, brott mot ABL eller eventuella skadeståndsgrundande 

handlingar, oavsett hur intressentstrukturen ser ut (Thorell & Norberg, 2005). 
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Revisorn som agent 

Aktiebolags ägarstruktur kan variera där vissa bolag har några enstaka ägare med en större ägarmajoritet 

och andra bolag har ett spritt ägande med många aktieägare där varje ägare har en mindre majoritet. 

Oavsett hur många ägare ett aktiebolag har är ägarnas huvudsakliga syfte att få avkastning på sitt satsade 

kapital. För att ägarna ska få igenom sin ägarvilja behöver bolaget rätt ledning, där storleken på 

ledningen kan variera beroende på bolagets storlek. I små ägarledda aktiebolag är det vanligt att ägaren, 

styrelsen och VD ofta är samma person medan aktiebolag med en större ägarspridning ofta har en större 

företagsledning (Brandinger, 2004). Ett företags intressenter efterfrågar i större utsträckning en 

representant från företaget om ägarspridningen är större (Skärvad & Olsson, 2012). En anledning är för 

att undvika informationsasymmetri som handlar om att ena parten har ett informationsövertag mot den 

andra parten (Carrington, 2014).  

Agent-teorin är ett sätt att förklara behovet av revision i aktiebolag. Teorin grundar sig i att det finns två 

parter där en uppdragsgivare anlitar en uppdragstagare att utföra ett uppdrag. I aktiebolag kan 

uppdragsgivare motsvara aktieägarna och uppdragstagare motsvara företagsledningen. Uppdrags-

tagaren agerar då som agent. Problematiken i agent-teorin uppstår när dessa parter har svårigheter att 

sluta avtal som är optimalt för båda parter där båda förväntas vinstmaximera. På så sätt förklarar agent-

teorin behovet av en tredje oberoende part, en revisor, som ger en försäkran till aktieägarna att 

företagsledningen har fullgjort sin del av avtalet. Problematiken inom agent-teorin brukar beskrivas 

utifrån informationsasymmetrin mellan företagsledningen (agenten) och aktieägarna (principalen) 

(Carrington, 2014). I mindre företag är oftast ägare och företagsledning samma person så problem med 

informationsasymmetri uppstår därför inte i samma utsträckning. Istället kan agent-teorin tolkas som att 

ägaren är uppdragsgivare och anlitar en revisor som agent. I denna typ av företag blir revisorns roll och 

ansvar gentemot ägaren annorlunda än i ett stort företag med flera spridda ägare (Brandinger, 2004). 

Majoriteten av de företagsledare som själva är ägare i små företag saknar professionell utbildning eller 

andra formella kvalifikationer (Stanworth & Gray, 1991). Istället för att en revisor agerar som en 

försäkran för ägare och företagsledning skulle en revisor nu istället kunna agera som en professionell 

rådgivare till styrelsen eftersom revisorer har många år av utbildning och praktisk erfarenhet (FAR, 

u.å.b). 

Utifrån detta testas det om de aktiebolag som har fler personer i företagsledning och därmed en mer 

spridd ägarbild, väljer att ha en revisor. Hypotesen för att testa detta är följande:  

H1: Företag som har stor ägarspridning har ett större behov av revisor. 

Revisorn som konsult  

Enligt 8 kap. aktiebolagslagen ska ett aktiebolags styrelse bestå av minst en eller flera styrelseledamöter 

där styrelsens uppgift är att svara bolagets organisation och förvaltning (SFS 2005:551). Om styrelsen 
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består av färre än tre ledamöter ska det finnas en styrelsesuppleant som har till uppgift att ersätta en 

ordinarie ledamot vid exempelvis sjukdom eller annan frånvaro. I små aktiebolag som inte omfattas av 

revisionsplikten är det vanligt att styrelsen består av färre än tre styrelseledamöter. Ofta är det även 

grundaren och den huvudsakliga ägaren av bolaget som agerar både VD och styrelseledamot där en 

närstående person är styrelsesuppleant. Lagstiftningen kring aktiebolag ger bolag med denna typ av 

ägarstruktur möjlighet att få in andra personer än enbart ägaren i sin styrelse. Detta görs genom att 

bolagsstämman, bestående av bolagets ägare, väljer styrelsens medlemmar. På bolagsstämman kan alltså 

aktieägarna rösta in de personer som ägarna anser vara lämpade att styra bolaget och representera 

ägarnas vilja. I små ägarledda bolag kan det vara en god idé att ta in externa ledamöter för att få andras 

erfarenheter, kontaktnät och råd för att utveckla bolaget. Att ha en kompetent och erfaren styrelse är ofta 

en bidragande faktor till ett företags utveckling (Brandinger, 2004; Ahlgren & Henningsson, 2008). 

I små aktiebolag där ägaren, styrelsen och VD ofta är samma person, blir revisorns roll extra viktig för 

att uppfylla dennes behov av ekonomisk rådgivning (Brandinger, 2004). Mindre företag har ofta sämre 

möjligheter att upprätthålla resurser och affärskompetens internt och kan därför tolkas att det är i större 

behov av rådgivning från en revisor. Fördelen med att revisorn även utför rådgivningstjänster är att 

företaget redan är känt för revisorn och att det inte behövs mer tid och resurser för att sätta sig in i 

företaget (Johannisson & Lindmark, 1996). Revisorn får på så sätt en effekt på företagets egen 

affärskompetens och kunskap. Med en mer korrekt redovisningsinformation kan företagsledningens 

interna beslutsfattande förbättras (Wallace, 1980). 

Den interna kunskapen har betydelse för om ett företag väljer att ha revisor eller inte (Johnson, Weber 

& Thomas, 2007). Om företagsledningen känner att de har intern kunskap kan de vara mindre benägna 

att anställa en revisor för till exempel rådgivning. Tidigare studier stödjer detta genom att säga att mindre 

företag väljer om de vill ta hjälp av en revisor eller inte utifrån intern kunskap och komplexitet (Knechel, 

Niemi & Sundgren, 2008). Om intern affärskompetens saknas kan det vara en fördel att ta in en extern 

styrelseledamot med koppling till andra styrelser och företag. Dessa personer har ofta kompetens om 

hur företag ska drivas och kan ge vägledning eftersom de tjänstgör i styrelser för andra företag. En orsak 

till detta brukar vara att företag står inför osäkerheter och då tar in gemensamma styrelseledamöter för 

att stärka banden med andra företag (Lang & Lockhart, 1990). 

Genom att en styrelseledamot har uppdrag i flera styrelser i olika företag bildas kontaktnät mellan dessa 

företag vilket skapar möjligheter att skapa strategier för de olika företagen (Caswell, 1987). 

Kontaktnäten skapar därmed en affärsmässig relation mellan företag och genom detta kan företagens 

styrelser både ha en direkt eller indirekt relation. Den direkta relationen baseras på att två eller flera 

företag har samma styrelseledamot och den indirekta relationen baseras på att två olika företags 

styrelseledamöter tillsammans sitter i ett tredje företags styrelse (Pettigrew, 1992). 
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En revisors roll uppfattas ibland som att den endast har i uppgift att uttala sig om vad som är rätt och fel 

i ett företags räkenskaper men revisorn har i själva verket även rådgivande uppgifter (Koh & Woo, 

1998). Bland revisionsbyråer blir det allt vanligare med rådgivning i form av konsulttjänster. En 

anledning till att det går så bra för revisionsbyråer på konsultmarknaden är på grund av förtroendet som 

revisionsbolagen har (Carrington, 2014). En sådan typ av tjänst är bra för företag som känner att deras 

företagsledning saknar kunskap om bolagsstyrning. 

Med denna bakgrund testas om företagets behov av extern affärskompetens kan vara en faktor som får 

företag att välja att ha revisor. Detta testas genom följande hypotes:  

H2: Företag där ledningen har begränsad affärskompetens väljer i högre grad att anlita revisor. 

Revisorn som garant 

Ett företag kan enkelt sett finansiera sin verksamhet på två olika sätt, antingen genom eget kapital eller 

genom skulder. Eget kapital vid företagets bildande är de pengar som företagets ägare själva har satsat 

och ska som tidigare nämnt uppgå till minst 50 000 kronor i aktiebolag. Skulder är de pengar som 

företaget lånat från exempelvis banken. Förhållandet mellan ett företags egna kapital och skulder, alltså 

hur företagets beslutsfattare väljer att finansiera verksamheten, är vad som definierar ett företags 

kapitalstruktur. Hur företaget väljer att finansiera sin verksamhet har olika för- och nackdelar. Ägarnas 

satsade kapital har ofta ett avkastningskrav vilket innebär att ägarna vill ha tillbaka en viss del av det de 

satsat som en vinst samtidigt som banklån har räntor som måste betalas tillbaka till banken som en 

kostnad för att få låna pengarna. Genom att väga nyttan och kostnaden för respektive finansieringsform 

kan företag komma fram till den kapitalstruktur som kommer maximera företagets lönsamhet (Ljung, 

Nilsson & Olsson, 2007). 

I små aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten kan en intressent exempelvis vara kreditinstitut 

eller långivare (Skärvad & Olsson, 2012). Deras intresse i bolaget är att ta del av företagets bokslut och 

räkenskaper för att bedöma huruvida de är villiga att ge ut lån eller inte. När banker fattar lånebeslut 

tittar de huvudsakligen på företagets lönsamhet, finansiella stabilitet samt säkerheter (Berry, Faulkner, 

Hughes & Jarvis, 1993). Revisorns arbete fokuseras på kontrollen av företagets ekonomiska situation 

som är nödvändig för att intressenter ska kunna avgöra vilken ställning bolaget har (Brandinger, 2004). 

Revisorns förbättring av redovisningsinformationen ökar tillförlitligheten för intressenter (Wallace, 

1980) då en revisor som granskar bolagets bokslut har visat sig vara viktig för små företag när bankerna 

gör sin kreditbedömning (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004). Banker och andra långivare är mer villiga att 

bevilja lån till ett företag om företaget fått sitt bokslut reviderat. Små företag med hög skuldsättning kan 

förbättra sina möjligheter till lån genom att fortsätta med revision. På så sätt tillfredsställer de 

långivarens krav (Collis et al., 2004). 
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Som tidigare nämnt brister det ofta för små företag vid lånebeslut eftersom de ofta saknar styrka i sitt 

egna kapital (Hutchinson & McKillop, 1992). Vid en högre skuldsättningsgrad blir det viktigare med 

ett reviderat bokslut eftersom revideringen innebär en typ av kvalitetsstämpel. Tidigare forskning visar 

att det finns ett positivt samband mellan val av revision och hög skuldsättning. Fler företag som har en 

högre skuldsättning kommer att efterfråga revision mer än de företag som har en lägre 

skuldsättningsgrad (Chow, 1982).  

Blackwell et al. (1998) har studerat hur företags räntor på lån påverkas om företag väljer att använda en 

extern revisor. Företag som använder revisor har lägre räntor än företag som väljer bort revisor. Revisorn 

ökar trovärdigheten i företagens räkenskaper vilket gör att långivare är mer villiga att ge mer förmånliga 

räntor till de som använder revisor. Små företag behöver alltså ofta extern finansiering i form av banklån 

på grund av exempelvis hög tillväxttakt. När långivaren fattar beslut är det av betydelse om 

redovisningsinformationen är reviderad. 

Genom den teori som har presenterats testas om det existerar ett positivt samband mellan att välja att 

ha revisor och företagens kapitalförsörjning genom att testa följande hypotes:        

H3: Företag som väljer att ha revisor har möjlighet att skuldsätta sig och ta lån till en lägre ränta. 

Revisorn som kontrollant 

Konkurs är ett juridiskt begrepp som innebär att ett företag inte har möjlighet att betala sina skulder 

varken nu eller i framtiden. Företaget är då på obestånd och kan därefter försättas i konkurs genom att 

antingen företaget själv eller att borgenären ansöker om det (SFS 1987:672). För att företag ska vara 

säkra på att deras redovisning håller måttet kan revisorn genom ett indirekt bestyrkande agera som en 

försäkring av företagets redovisning. Detta kan bidra till att företaget inte ska behöva betala ersättning 

till investerare eller andra intressenter vid eventuell juridisk process (Carrington, 2014). Styrelsen i ett 

företag har ett ansvar att delge information till sina ägare, något som i små aktiebolag där ägarna sitter 

i styrelsen inte blir svårt. Däremot kan information till andra intressenter som exempelvis bank, vara 

betydelsefull för företagets utveckling. En god relation till bolagets bank kan vara skillnaden mellan 

överlevnad och undergång i en kritisk situation (Brandinger, 2004).  Drygt 35 procent av de företag, 

vilket inkluderar alla typer av bolag, som försattes i konkurs under år 2012 hade registrerats i Statistiska 

centralbyråns företagsregister under perioden 2010 till 2012 (Tillväxtverket, 2013). 

Fortlevnadsprincipen innebär att ett företag ska kunna fortsätta driva sin verksamhet (SFS 1995:1554). 

Om en revisor bedömer att ett företag inte uppfyller kraven för fortlevnad ska en anmärkning i 

årsredovisningen lämnas. Det är en anmärkning om att företagets framtidsutsikter inte ser lovande ut. 

Problemet med denna är att det kan vara problematiskt för en revisor att bedöma om ett företag ska få 

en anmärkning och därmed befinna sig i farozonen för att gå i konkurs. Om företaget inte hade haft en 

revisor och därmed inte fått någon rådgivning, hade de med stor sannolikhet gått i konkurs (Paquette, 
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1996). Anledningen till att det kan vara problematiskt för revisorer att veta när ett företag är på väg att 

gå i konkurs är för att det inte finns några konkreta mått eller krav på vilka finansiella faktorer som säger 

att ett företag inte kommer att klara sig. Det finns dock några faktorer som är viktiga att titta på och som 

kan vara en indikation på att ett företag är på väg att gå i konkurs. Det kan till exempel vara kassaflöde, 

skulder och likviditet (Bhimani, Gulamhussen & Lopes, 2009). 

Revision kan även kopplas till den rådgivning företaget får. De affärskompetenser som en revisor har 

kan vara avgörande för ett företags överlevnad. Det kan också möjliggöra utveckling för mindre företag 

(Gooderham, Tabiassen, Doving & Nordhaug, 2004). Små företag lär sig mycket genom externa 

relationer till exempelvis banker, långivare och revisorer. Att ständigt kunna ta in information och att 

kunna anpassa sig till en rörlig marknad är bra förutsättningar för att lyckas (Teece, Pisano & Shuen, 

1997). Motiven till att företag söker extern hjälp såsom en revisor kan vara problemlösning för framtiden 

eller rådgivning för att komma ur en krissituation (Collis & Jarvis 2002). 

För att testa denna teori och se om det stämmer att de aktiebolag som väljer att ha en revisor har en 

bättre chans till att överleva utifrån denna studie formuleras följande hypotes:  

H4: Företag som väljer att anlita revisor ökar möjligheten till att inte gå i konkurs. 

Sammanfattning teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen bygger på fyra hypotetiska roller en revisor kan anta för ett svenskt 

aktiebolag. Tabellen visar rollerna och vilka faktorer som hypotetiskt påverkar de olika rollerna. Vidare 

ges en rollbeskrivning för att sammanfatta syftet med rollen. 

Tabell 1. Revisorns fyra roller 

 

Revisorns roll 

 

  

Faktor 

 

Rollbeskrivning 

 

Agent 

  

Ägarspridning 

 

Minskar informationsasymmetrin hos ett 

ägarspritt aktiebolag. 

 

Konsult 

  

Affärskompetens 

 

Bidrar med affärskompetens till 

företagsledningen. 

 

Garant 

  

Kapitalstruktur 

 

Underlättar för aktiebolag att kunna 

skuldsätta sig mer och ta mer fördelaktiga 

lån. 

 

Kontrollant 

  

Överlevnad 

 

 

Bidrar till större chans att ett aktiebolag 

överlever sitt första verksamhetsår. 

 

Tabellen visar vilka fyra roller en revisor kan anta för ett aktiebolag, vilka faktorer som påverkar revisorns roll 

samt en beskrivning av de olika rollarna. 
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För att testa de fyra rollerna en revisor kan anta för ett aktiebolag har fyra hypoteser tagits fram där varje 

hypotes testar en roll. Studiens hypoteser är: 

H1: Företag som har stor ägarspridning har ett större behov av revisor.  

Hypotesen ämnar testa revisorns roll som agent. 

H2: Företag där ledningen har begränsad affärskompetens väljer i högre grad att anlita revisor. 

Hypotesen ämna testa revisorns roll som konsult. 

H3: Företag som väljer att ha revisor har möjlighet att skuldsätta sig och ta lån till en lägre ränta. 

Hypotesen ämnar testa revisorns roll som garant. 

H4: Företag som väljer att anlita revisor ökar möjligheten till att inte gå i konkurs.  

Hypotesen ämnar testa revisorns roll som kontrollant. 
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Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metod. Inledningsvis förklaras studiens datainsamlingsmetod samt 

bearbetning av insamlade data. Vidare redovisas det för hur studiens mätningar har gått till och vilka 

variabler som använts. 

Datainsamling 

Denna studie har sin utgångspunkt i alla aktiebolag som registrerades under perioden 1 januari 2011 till 

och med 31 december 2011. Perioden valdes utifrån att år 2011 var det första året som aktiebolag hade 

möjligheten att välja bort revisor, förutsatt att de inte uppfyllde kraven på revisionsplikt. Via databasen 

Retriever Business, som finns tillgänglig på Mälardalens Högskola (MDH), samlades alla aktiebolags 

årsredovisningar från år 2011 till och med 2015 in. Data om styrelsens sammansättning och 

ledningspersoner har erhållits från en databas sammanställd av Peter Dahlin, forskare vid MDH. Genom 

att anpassa sökningen var det möjligt att hämta hem endast de företag som var relevanta för uppsatsens 

tidsperiod. Sökningen gjordes genom att anpassa registrerat datum till den valda perioden, bolagsformen 

var aktiebolag och sökningen innefattade hela Sverige. Alla aktiva aktiebolag har betraktats, även de 

bolag som har tvingats avsluta sin verksamhet via konkurs eller likvidation. Sökningen har även tagit 

med de bolag där konkurs har inletts men nödvändigtvis inte gått i konkurs under den valda tidsperioden. 

Totalt har information baserad på 36 285 aktiebolags årsredovisningar hämtats via Retriever Business 

till ett Excel-dokument. Genom att göra en fullpopulationsstudie är det att möjligt uttala sig om hur det 

ser ut för alla de bolag som har registrerats år 2011. En kvantitativ metod skapar förutsättning till att 

kunna generalisera (Bryman & Bell, 2011) vilket gör det möjligt att besvara studiens syfte och testa de 

framtagna hypoteserna. 

Studiens insamlade data är sekundärdata vilket innebär att den sedan tidigare är inhämtad (Bryman & 

Bell, 2011). I denna studie fanns sekundärdata redan publicerad och tillgänglig via databasen Retriever 

Business. Det är mindre tidskrävande och kostsamt att samla in sekundärdata samt att informationen är 

av god kvalitet eftersom informationen tidigare har blivit publicerad (Bryman & Bell, 2011). Data som 

använts i denna studie är information från aktiebolagens undertecknade årsredovisningar och motsvarar 

företagens prestation för den bestämda tidsperioden (SFS 1995:1554), vilket ökar studiens reliabilitet.  

Databearbetning 

Datainsamlingen gjorde det inte möjligt att hämta data enbart utifrån studiens kriterier, det vill säga de 

aktiebolag utan krav på revision. För att få en överblick på hur fördelningen av aktiebolag och deras 

krav på revision såg ut skapades följande kategorier: 

• Revisionspliktiga företag med revisor 

• Revisionspliktiga företag utan revisor 

• Ej revisionspliktiga företag med revisor 
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• Ej revisionspliktiga företag utan revisor 

Efter att all data över de 36 285 aktiebolag som registrerades under år 2011 laddats ner i ett Excel-

dokument har en noggrannare sortering kunnat göras på de företag som studien har behandlat. På detta 

sätt har endast de företag som är relevanta för studien granskats vilket har ökat studiens validitet. Det 

totala antalet aktiebolag blev efter denna fördelning 36 167 aktiebolag vilket betyder att studien har ett 

bortfall på 118 aktiebolag. Bortfallet är hänförligt till att den insamlade data från Retriever Business 

saknar information för dessa aktiebolag och att det därför inte gick att ta reda på vilken av de fyra 

kategorierna dessa företag skulle hamna i. Bortfallet, ställt i relation till det totala antalet aktiebolag, är 

0,325 %. Fördelningen blev följande: 

Tabell 2. Antalet aktiebolag som registrerades år 2011 

Fördelning av antalet aktiebolag under år 2012 av de som registrerades år 2011. 

Då denna uppsats har studerat de företag som inte är revisionspliktiga har de 8 959 aktiebolag som är 

revisionspliktiga inte analyserats. Studien har därför behandlat de 27 208 aktiebolag som inte har något 

krav på revision. Fördelningen visar att 3 688 aktiebolag utan krav på revision valde att ha revisor och 

23 520 aktiebolag valde att inte ha revisor år 2012.  

Eftersom studien omfattar många företag med mycket data finns det en risk att information försvinner. 

Under de variabler som tagits fram i Excel har en summering längst ned i dokumentet gjorts över hur 

många företag som stämmer in med de valda kriterierna. Som tidigare nämnt saknas värden i ett antal 

celler och genom denna summering under varje variabel underlättar möjligheten att snabbt få en 

överblick över antalet företag för respektive variabel och kategori. Summeringen blir då en kontroll över 

att inga företag försvinner under bearbetningsprocessen vilket ökar studiens reliabilitet. 

Studiens mätning 

Studien har utgått från data som kommer från aktiebolags årsredovisningar från verksamhetsåret 2012. 

Som tidigare nämnt hade många företag ett första räkenskapsår som sträcker över år 2011 och därför 

släppte sin första årsredovisning år 2012. Valet om företaget vill anlita en revisor eller inte sker antingen 

  

Väljer att ha revisor år 

2012 

 

 

Väljer att inte ha 

revisor år 2012 

 

Totalt 

 

Revisionspliktig 

 

 

8 959 

24,77 % 

 

 

0 

0,00 % 

 

8 959 

24,77 % 

 

Ej revisionspliktig 

 

 

 

3 688 

10,20 % 

 

23 520 

65,03 % 

 

27 208 

75,23 % 

 

Totalt 

 

 

 

12 647 

34,97 % 

 

23 520 

65,03 % 

 

 

36 167 

100,00 % 
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under år 2011 eller år 2012 för de företag som har studerats. Eftersom alla företag i urvalet inte har en 

årsredovisning från år 2011 är det årsredovisningarna från år 2012 som innehåller mest information om 

företagen.  Genom att basera studien på det år med mest information ökar reliabiliteten i studien på 

grund av att det är ett mindre bortfall under år 2012. Utifrån insamlad data har nio olika variabler tagits 

fram och dessa ligger till grund för att pröva studiens hypoteser. Genom att ta fram fyra hypoteser har 

variablerna sedan testats för att pröva studiens teorier. 

Data och variablerna har testats och analyserats i statistikprogrammet SPSS version 22. De tester som 

genomförts i studien är oberoende t-test och Chi2-test. Ett t-test har gjorts för att testa om skillnaden på 

gruppernas medelvärden är signifikant. Kontingenstabeller har använts för att se om fördelningen skiljer 

sig åt mellan grupper. 

 
Tabell 3. Mätning av revisorns fyra roller 

 

Revisorns roll 

 

  

Faktor 

 

Mätning 

 

Agent 

  

Storlek 

 

Storlek på företagsledningen 

 

Resurs 

  

Affärskompetens 

 

Affärskompetens hos företagsledningen 

 

Garant 

  

Kapitalstruktur 

 

Skuldsättning, lånegrad och låneränta 

 

Kontrollant 

  

Överlevnad 

 

 

Konkurs under första verksamhetsåret 

Revisorns fyra roller och hur rollerna mäts i studien. 

Revisorn som agent 

För att mäta om ägarstrukturen i aktiebolag påverkar valet av att ha eller inte ha en revisor gjordes 

mätningen utifrån den information som fanns tillgänglig i årsredovisningarna från år 2012. Den 

information som hämtats är antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, det vill säga storleken på 

företagens styrelser, tillsammans med antalet personer i aktiebolagens företagsledning. Informationen 

innehöll hur många personer som sitter i respektive företags styrelse och ledning. 

Företagets styrelse och företagets ledning mäts genom variablerna Styrelsens storlek och 

Företagsledningens storlek. Variabeln Styrelsens storlek mäter hur många personer som sitter i ett 

företags styrelse och Företagsledningens storlek mäter hur många personer ett bolags företagsledning 

består av. Dessa variabler har testats för att se hur ägarbilden i företaget ser ut då fler personer i styrelsen 

eller ledningen leder till fler ägare (Brandinger, 2004) och hur detta påverkar företags val att ha eller 

inte ha revisor. De flesta aktiebolag som omfattas av studien är väldigt små företag vilket gör att värdet 

på de två variablerna ofta är ganska lika varandra. Variabelnamn med * betyder att de översta 10 % har 

tagits bort från urvalet. Anledningen är för att de mest extrema värdena inte ska förstöra resultatet från 

testet. Urvalet för mätningen blev totalt 24 488 aktiebolag när extremvärdena tagits bort. 
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Revisorn som konsult 

För att mäta om affärskompetens i aktiebolag påverkar valet av att ha eller inte ha en revisor gjordes 

mätningen utifrån den information som fanns tillgänglig i årsredovisningarna från år 2012. Den 

information som hämtats innehöll hur många uppdrag som en styrelse och en företagsledning har i andra 

bolag. För att ta reda på om ett företags styrelse eller företagsledning har uppdrag i andra bolag används 

variablerna Styrelsens koppling och Företagsledningens koppling där variablerna visar hur många 

uppdrag aktiebolagets styrelse och företagsledning har i andra bolag. Dessa variabler har testats för att 

se om företag utan intern affärskompetens väljer att anlita en revisor. 

Urvalet för mätningen var från början 27 208 aktiebolag. I dokumentet med information om ett företags 

styrelse har kopplingar till andra styrelser fanns det extremvärden vilket innebär att det var några 

styrelser som hade över 1 000 uppdrag i andra bolag. För att göra resultatet mer rättvist togs 10 % av 

urvalet bort vilket resulterade i att 24 488 företag återstod. De variabler där de 10 översta procenten togs 

bort är markerade med *. 

Revisorn som garant 

För att mäta hur revisorn påverkar ett aktiebolags kapitalstruktur gjordes mätningen utifrån tre nyckeltal 

som tagits fram via den insamlade data. Nyckeltalen och variablerna till mätningen, som har en koppling 

till ett företags finansiering och kapitalstruktur, är Skuldsättningsgrad, Lånegrad samt Låneränta. 

Skuldsättningsgraden är ett företags finansiella risk genom att beräkna kvoten mellan totala skulder och 

det egna kapitalet. Lånegrad är förhållandet mellan företagets långfristiga skulder och egna kapital. 

Låneränta är den kostnad företaget har för sina lånade pengar och anges i procent (Skärvard & Olsson, 

2012). Variablerna har mätts för att se i vilken utsträckning företagen kan skuldsätta sig och ta 

fördelaktiga lån. 

År 2012 var det 342 företag som saknade uppgifter om skuldsättning. För att göra resultatet mer rättvist 

togs dessa företag bort och urvalet för mätningen av skuldsättningsgrad blev 26 866 företag. Bland 

företagen år 2012 var det 349 företag som saknade uppgifter om lånegrad vilket ledde till att urvalet för 

mätningen av lånegrad blev 26 859 företag. I denna mätning har 5 % av de högsta extremvärdena och 5 

% av de lägsta extremvärdena tagits bort för att göra en mer rättvis mätning. Urvalet för skuldsättnings-

graden blev totalt 24 180 företag och urvalet för lånegraden blev 24 172 företag. Vid mätningen av 

variabeln låneränta minskade urvalet på grund av att många aktiebolag saknade uppgifter om låneränta. 

Det resulterade i att detta urval blev 5 821 företag. Som i tidigare tester togs de företag med 

extremvärden bort och vid denna mätning togs de översta och de nedersta 5 % bort vilket resulterade i 

att 5 238 företag testades. Variablerna utan extremvärden är markerade med *. 
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Revisorn som kontrollant 

För att mäta hur revisorn påverkar ett aktiebolags överlevnad gjordes mätningen utifrån två variabler 

som baserades på vilka anmärkningar bolaget fått i årsredovisningen år 2012. I denna studie var det 

intressant att titta på anmärkningarna som förklarar om bolaget har inlett konkurs eller om de avslutade 

konkurs under sitt första verksamhetsår. Anledningen till att dessa variabler har mätts var för att se om 

företag som anlitar en revisor och får rådgivning har en större chans att överleva. Mätningen gjordes på 

antalet inledda och avslutade konkurser år 2012 på grund av att det under den valda perioden var flest 

aktiebolag som hade en anmärkning i sin årsredovisning år 2012 utifrån de aktiebolag som registrerades 

år 2011. De mätningar som gjordes på anmärkningar i årsredovisningar från år 2013–2015 hade en högre 

signifikansnivå vilket gjorde att vi inte kunde göra samma antaganden utifrån dessa mätningar.  

I denna mätning har alla aktiebolag utan krav på revision testats vilket innebär 27 208 aktiebolag. Genom 

att ge variabeln Konkurs inledd värde 1 för de företag som inlett konkurs under år 2012 och de företag 

som inte inlett konkurs under år 2012 värde 0 kan urvalet sorteras. Samma sortering gjordes för variabeln 

Konkurs avslutad där de företag som avslutat konkurs under år 2012 fick värde 1 och de företag som 

inte avslutat en konkurs fick värde 0. Kontingenstabellen visar hur många aktiebolag som har revisor 

eller inte har revisor som har inlett konkurs respektive avslutat konkurs. Jämförelsen har gjorts genom 

att sammanställa antalet företag som har inlett samt avslutat konkurs kopplat till om företaget har revisor 

eller inte. Antalet företag som har inlett konkurs och de som har avslutat konkurs ställs i relation till det 

totala antalet företag som valt att anlita en revisor eller anlita en revisor. På så sätt jämförs de två 

grupperna procentuellt vilket gör det är lättare att jämföra grupperna. 
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Analys 
I detta kapitel kommer den data som samlats in presenteras och förklaras. Kapitlet inleds med en 

presentation av vad testerna kommit fram till i de olika tabellerna. Därefter kommer de tester som har 

genomförts att presenteras och resultaten från testerna för varje variabel kommer att förklaras. 

Inhämtad data 

Tabell 4, 5 och 6 presenterar resultatet från oberoende t-tester. Från vänster till höger i tabellerna är först 

vilken variabel som testas och urvalsstorleken för den testade variabeln. Vidare presenteras medelvärdet 

för det urval som testats och det presenteras för de som har revisor och de som inte har revisor. Inom 

parentes står standardavvikelsen som anger den genomsnittliga avvikelsen från variabelns genomsnitt. 

T-värdet anger värdet på teststatistikan och till höger står det om testet är signifikant eller inte. Värdet 

anger om det går att bevisa det som testats eller om värdet varken kan bevisa eller förkasta det som har 

testats. Längst till höger står det inom vilket konfidensintervall mätningen har gjorts på samt den nedre 

och övre gränsen för mätningen. 

Tabell 7 och 8 visar resultatet från två Chi2-test. I kolumnerna står det om företagen har eller inte har 

revisor samt en summering av det totala antalet aktiebolag som har antingen inlett eller avslutat konkurs. 

I cellerna presenteras antalet företag och en procentuell jämförelse ställt i relation till hur många det är 

som har revisor, hur många det är som inte har revisor samt en jämförelse med det totala antalet företag 

som mätningen behandlar. 

Revisorn som agent 

Tabell 4 är en sammanställning av ett t-test som gjorts för att jämföra studiens två grupper och visar 

medelvärdet på antal medlemmar i ett företags styrelse och i ett företags ledning för de företag som har 

revisor och för de som inte har revisor. Standardavvikelsen visar hur mycket företagens medelvärde 

avviker i genomsnitt från medelvärdet för varje variabel.  

Eftersom ägare, styrelse och VD ofta är samma person är det viktigt för denna person att ha kontroll 

över sitt företag (Brandinger, 2004) och att revisorn fungerar i detta fall som en agent för att ge 

rådgivning till de företagsledningar i bolag som ofta saknar en professionell styrelse (Stanworth & Gray, 

1991). Som agent kan revisorn se till att de ledningar som har fler personer och kanske har svårare att 

ha kontroll över företaget får professionell rådgivning (Carrington 2012; FAR, u.å.b). 

Mätningarna har gjorts på hela urvalet 27 208 företag och på urvalet utan extremvärden vilket var 24 

488 företag. De som har ett högre medelvärde på antalet medlemmar i styrelsen och företagsledningen 

har en större ägarspridning (Brandinger, 2004). Ett företag som har fler personer i sin styrelse har revisor 

för att underlätta kontroll över företaget. Mätningen visar att de företag som har revisor har ett 

medelvärde på 2,51 vilket är ett högre medelvärde på antal personer i styrelsen än 2,27 som är 
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medelvärdet på de aktiebolag som inte har revisor. Detsamma gäller för testet som gjordes utan 

extremvärden där 2,17 är ett högre medelvärde än 2,11. 

De tester som har gjorts på företagsledningen visar ett liknande resultat. Medelvärdet på antalet personer 

i urvalet med företagsledning är 2,54 hos de som har revisor. Det är ett högre värde än hos de som inte 

har revisor vilket var ett medelvärde på 2,28. Testerna som har gjorts på variablerna utan extremvärdena 

visar även där att medelvärdet är högre för de företag som har revisor än för de som inte har revisor. 

Teorin om att revisorn ger professionell rådgivning och hjälper att företagsledningen att kontrollera 

företaget (Brandinger, 2004; FAR, u.å.b) kan bekräftas för både ett företags styrelse och 

företagsledningen eftersom testet är signifikant. Mätningarna visar att de företag som har revisor har ett 

högre medelvärde på antalet personer i företagets styrelse och i företagets ledning. Resultatet 

tillsammans med studiens teori styrker studiens första hypotes: 

H1: Företag som har stor ägarspridning har ett större behov av revisor. 

Tabell 4. Revisorns roll som agent 
  

Revisor 

 

 

Ej 

revisor 

 

Medelvärde 

 

T-värde 

 

Signifikans-

nivå 

 

Nedre** 

 

Övre*** 

Styrelsens 

storlek 

27 208 

3 688  2,51 

(1,023) 

 

13,709 0,0005 0,205 0,273 

  23 520 2,27 

(0,694) 

 

    

Styrelsens 

storlek* 

24 488 

3 087  2,17 

(0,478) 

 

7,338 0,0005 0,048 0,084 

  21 401 2,11 

(0,382) 

 

    

Företags-

ledningens 

storlek 

27 208 

3 688  2,54 

(1,083) 

 

13,856 0,0005 0,220 0,292 

  23 520 2,28 

(0,730) 

 

    

Företags-

ledningens 

storlek* 

24 488 

3400  2,62 

(1,080) 

 

14,537 0,0005 0,242 0,317 

  21 088 2,34 

(0,736) 

    

Tabellen visar resultatet på varje variabel som har testats med standardavvikelse inom parantes. 

*Variabel utan extremvärden 

**Nedre delen av 95 % konfidensintervall 

***Övre delen av 95 % konfidensintervall 

Det finns inga tidigare studier som anger något exakt värde på hur många personer som ska sitta i en 

styrelse eller en företagsledning för att tydligt kunna se kopplingen till ägarstrukturen. Det som finns är 

minimikraven där styrelsen ska bestå av en ledamot och en suppleant. Denna mätning baseras på en 
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jämförelse mellan de företag som har revisor och inte har revisor för att kunna visa att de företag som 

har en större styrelse eller ledning också kommer att vara de företag som har anlitar en revisor. I 

praktiken betyder detta inte alltid att en stor styrelse betyder en större ägarspridning. Baserat på den 

teoretiska referensramen och mätningarna kan resultatet antyda att företag med fler personer i sin 

styrelse och företagsledning generellt har behov av en revisor och därmed väljer att anlita en revisor.  

Revisorn som konsult  

Tabell 5 är en sammanställning av ett t-test som gjorts för att jämföra studiens två grupper och visar 

medelvärdet på antal kopplingar i företagens styrelse och ledning med uppdrag i andra bolag för de 

aktiebolag som har revisor och för de som inte har revisor. Standardavvikelsen visar hur mycket 

företagen för varje variabel har avvikit från medelvärdet. Mätningarna har gjorts med hela urvalet, 27 

208 aktiebolag, och utan extremvärden, 24 488 aktiebolag. 

Att ha en kompetent och erfaren styrelse har visat sig vara en bidragande faktor till ett företags 

utveckling (Brandinger, 2004; Ahlgren & Henningsson, 2008) och det är den interna kunskapen i mindre 

företag som har betydelse för valet av att ha revisor eller inte (Johnson et al., 2007; Knechel et al., 2008). 

Aktiebolag med en ledning som känner att de har intern kunskap kan vara mindre benägna att anställa 

en revisor (Knechel et al., 2008). Mätningen visar att aktiebolag med revisor har en styrelse med fler 

kopplingar till andra bolag än de aktiebolag utan revisor eftersom medelvärdet för de aktiebolag med 

revisor är 86,29 vilket är högre än medelvärdet för aktiebolagen utan revisor som är 43,06. De aktiebolag 

som har revisor har ett högre medelvärde med en företagsledning med kopplingar till andra bolag, 88,18, 

än medelvärdet för de aktiebolag utan revisor vars medelvärde är 43,67. 

När mätningen görs utan extremvärden blir resultatet mer rättvist då antalet styrelsekopplingar till andra 

bolag har ett medelvärde på 2,39 för de aktiebolag med revisor vilket är högre än 1,63 som är 

medelvärdet för de aktiebolag som inte har revisor. Medelvärdet för företagsledningens kopplingar till 

andra bolag är 2,43 vilket är högre än medelvärdet för de aktiebolag utan revisor som har ett medelvärde 

på 1,64. 

Styrelseledamöter med koppling till andra företag har ofta affärskompetens. Därför kan det vara en 

fördel att ta med en extern styrelseledamot för att på så sätt ge företaget kunskap från andra företag 

genom att dessa personer bildar kontaktnät mellan företagen (Caswell, 1987; Lang & Lockhart, 1990). 

Baserat på denna teori har utgångspunkten varit att företagsledningar med kopplingar till andra företag 

inte anser sig ha ett behov av en revisor då den interna affärskompetensen ska vara tillräcklig. Istället 

har resultatet av mätningen visat motsatsen då företag med mer affärskompetens väljer att ha revisor. 

Teorin stödjer studiens andra hypotes medan mätningarna visar att seriösa och professionella företag 

kommer att anlita en revisor:  

H2: Företag där ledningen har begränsad affärskompetens väljer i högre grad att anlita revisor.  
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Tabell 5. Revisorns roll som resurs 
  

Revisor 

 

Ej 

revisor 

 

Medelvärde 

 

T-värde 

 

Signifikans-

nivå 

 

 

Nedre** 

 

Övre*** 

Styrelsens 

koppling 

27 208 

3 688  86,29 

(687,838) 

 

3,657 0,0005 20,059 66,416 

  23 520 43,06 

(519,850) 

 

    

Styrelsens 

koppling* 

24 488 

2 904  2,39 

(2,703) 

 

14,514 0,0005 0,660 0,866 

  21 584 1,63 

(2,294) 

 

    

Företags-

ledningens 

koppling 

27 208 

3 688  88,18 

(689,875) 

 

3,754 0,0005 21,263 67,756 

  23 520 43,67 

(521,192) 

 

    

Företags-

ledningens 

koppling* 

24 488 

2 910  2,43 

(2,740) 

 

14,819 0,0005 0,684 0,892 

  21 578 1,64 

(2,308) 

    

Tabellen visar resultatet på varje variabel som har testats med standardavvikelse inom parantes. 

*Variabel utan extremvärden 

**Nedre delen av 95 % konfidensintervall 

***Övre delen av 95 % konfidensintervall 

Mätningen visar motsatsen till hypotesen. Hypotesen vill bevisa att de styrelser och företagsledningar 

med kopplingar till andra företag inte ska behöva anlita en revisor. På så sätt ska företag kunna spara in 

kostnaderna för revision vilket regeringens huvudsakliga syfte med förslaget var. I praktiken behöver 

det inte betyda att antalet kopplingar till andra företag automatiskt genererar mer affärskompetens utan 

kan istället bidra till ökad erfarenhet inom företaget. I denna mätning är antagandet att fler kopplingar 

till andra företag betyder ökad erfarenhet vilket genererar mer affärskompetens. En anledning till att 

mätningen visar att antalet kopplingar till andra företag inte leder till att välja bort revision kan bero på 

att de företag som i praktiken har fler kopplingar till andra företag är mer seriösa och professionella. De 

företag som satsar mer på sin verksamhet kan vara mer villiga att anlita en revisor för att kunna ha 

kontroll över sin verksamhet. Revisorn skulle även här kunna anta rollen som agent för att hjälpa ägarna 

att behålla kontrollen över företaget. 

Revisorn som garant 

I tabell 6 presenteras resultatet från ett t-test som gjordes för att jämföra studiens två grupper och visar 

mätningen av variablerna skuldsättningsgrad, lånegrad samt låneränta. Variablerna skuldsättningsgrad 
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och lånegrad är kvoter och presenteras därför som de är redovisade i tabellen. Variabeln låneränta är ett 

procentuellt mått och kommer i analysen presenteras i procent. 

Det finns ett positivt samband mellan valet av revision och hög skuldsättningsgrad då företag med en 

högre skuldsättningsgrad kommer efterfråga revision mer än företag med en lägre skuldsättningsgrad 

(Chow, 1982) för att kunna påverka företagets kapitalstruktur. Studiens tester visar att företag med hög 

skuldsättningsgrad väljer att ha revisor då aktiebolag med revisor har ett medelvärde på 14,40 jämfört 

med de aktiebolag utan revisor som har en skuldsättningsgrad med ett medelvärde på 4,68. Variansen 

mellan grupperna är stor och när mätningen gjordes utan extremvärden blev resultatet att aktiebolag 

med revisor har en skuldsättningsgrad på 3,58 jämfört med de aktiebolag utan revisor som har en 

skuldsättningsgrad på 2,14. Företag med en högre skuldsättningsgrad behöver revisor för att på så sätt 

få en kvalitetsstämpel på sitt bokslut, en kvalitetsstämpel som för små företag förbättrar möjligheterna 

till lån (Chow, 1982; Collis et al., 2004). Det finns ett samband i företagen med hög skuldsättningsgrad 

och deras möjlighet att låna pengar kopplat till att företagen har revisor (Collis et al., 2004) vilket 

testerna visar då aktiebolag med revisor har en lånegrad med ett medelvärde på 8,12 jämfört med 2,83 

för de aktiebolagen utan revisor. Utan extremvärden visar testet att aktiebolag med revisor har en 

genomsnittlig lånegrad på 0,99 jämfört med 0,57 för de aktiebolagen utan revisor. 

Att använda en revisor har visat sig påverka företags låneräntor positivt (Blackwell et al., 1998) vilket 

innebär att företag med revisor har lägre räntor än företag utan revisor. Mätningen är inte signifikant 

vilket betyder att vi inte kan uttala oss om denna mätning. När urvalet sedan begränsas till de aktiebolag 

utan extremvärden blir mätningen signifikant och mätningen visar att de aktiebolag med revisor har en 

genomsnittlig låneränta på 6,9 % vilket är lägre än 7,5 % för de aktiebolag som inte har revisor. Både 

mätningarna och studiens teorier stödjer studiens tredje hypotes: 

H3: Företag som väljer att ha revisor har möjlighet att skuldsätta sig och ta lån till en lägre ränta. 

Tabell 6. Revisorns roll som garant 

  

Revisor 

 

Ej 

revisor 

 

Medelvärde 

 

T-

värde 

 

Signifikans-

nivå 

 

 

Nedre** 

 

Övre*** 

Skuldsättnings-

grad 

26 866 

3 647  14,40 

(90,246) 

 

6,353 0,0005 6,718 12,714 

  23 219 4,68 

(49,483) 

 

    

Skuldsättnings-

grad* 

24 180 

3 052  3,58 

(4,598) 
 

16,679 0,0005 1,272 1,611 

  21 128 2,14 

(3,392) 

 

    

Lånegrad 

26 859 

3 647  8,12 

(73,346) 

4,247 0,0005 2,850 7,738 
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  23 212 2,83 

(42,799) 

 

    

Lånegrad* 

24 172 

3 052  0,99 

(2,231) 

 

9,969 0,0005 0,336 0,501 

  21 120 0,57 

(1,655) 

 

    

Låneränta 

5 821 

1 323  0,15 

(1,115) 

 

– 0,682 0,495 – 1,115 0,056 

  4 498 0,18 

(1,466) 

 

    

Låneränta* 

5 238 

1 189  0,069 

(0,059) 

 

– 2,805 0,005 – 0,009 – 0,002 

  4 049 0,075 

(0,064) 

    

Tabellen visar resultatet på varje variabel som har testats med standardavvikelse inom parantes. 

*Variabel utan extremvärden 

**Nedre delen av 95 % konfidensintervall 

***Övre delen av 95 % konfidensintervall 

Tidigare studier och resultatet från denna mätning visar att företag som har en revisor kommer ha en 

högre skuldsättnings- och lånegrad samt en lägre låneränta. Istället för att sätta ett mått på vad som anses 

vara en bra skuldsättnings- och lånegrad samt låneränta har en jämförelse mellan grupperna gjorts för 

att kunna se i vilken utsträckning revisorn har en koppling till företagens nyckeltal. I praktiken behöver 

resultatet av mätningen inte betyda att företag utan revisor inte kan belåna sig eller skuldsätta sig i 

samma utsträckning som företag med revisor. Utifrån tidigare mätningar i studien har företag med 

revisor visat sig vara seriösare och mer professionella. Samma sak kan troligtvis gälla för denna mätning. 

Företag utan revisor behöver inte vara lika villiga att satsa lika mycket pengar eller belåna sig i samma 

utsträckning som företag med revisor.  

Revisorn som kontrollant 

Tabell 7 är en sammanställning av ett Chi2-test som gjordes på studiens två grupper för att se om 

fördelningen skiljer sig åt. Tabellen visar i kolumnerna de företag som har revisor och de som inte har 

revisor samt en kolumn som visar totalt antal företag som antingen har inlett konkurs eller de som inte 

har inlett konkurs. Av de aktiebolag som valde att ha revisor inledde 43 företag en konkurs under år 

2012 jämfört med 477 företag som valde att inte ha revisor. För att på ett enklare sätt kunna jämföra de 

två grupperna med varandra presenteras antalet aktiebolag procentuellt. Testet visar att det var 1,17 % 

av företagen som hade revisor som inledde konkurs jämfört med 2,03 % av aktiebolagen utan revisor 

som inledde konkurs. 
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Revisorn fungerar i detta fall som en kontrollant genom att antingen ge företaget en revisionsanmärkning 

eller genom att ge rådgivning till företaget för att komma ur en situation som kan leda till konkurs och 

istället skapa möjlighet för företaget att utvecklas i rätt riktning (Paquette, 1996; Collis & Jarvis, 2002; 

Gooderham et al., 2004). Tabellen visar att de aktiebolag som anlitat revisor har större chans att inte 

inleda en konkurs under sitt första verksamhetsår. 

Betyder det att företag ska anlita en revisor för att vara säkra att de inte kommer inleda en konkurs under 

sitt första verksamhetsår? I en kritisk situation kan en god relation till bolagets bank vara skillnaden 

mellan överlevnad och undergång (Brandinger, 2004). Eftersom testet är signifikant kan det med 

säkerhet bekräftas att de företag som anlitat en revisor med större sannolikhet inte kommer att inleda 

konkurs under sitt första verksamhetsår och det stödjer alltså tillsammans med teorin studiens fjärde 

hypotes. 

H4: Företag som väljer att anlita revisor ökar möjligheten till att inte gå i konkurs 

Tabell 7. Revisorns roll som kontrollant, inledd konkurs 
 

Konkurs inledd 

 

Ej revisor 

0 

 

 

Revisor 

1 

 

Totalt 

 

 

0 

 

 

 

23 043 

97,97 % 

 

3 645 

98,83 % 

 

26 688 

98,09 % 

 

1 

 

 

 

477 

2,03 % 

 

43 

1,17 % 

 

520 

1,91 % 

 

Totalt 

 

 

 

23 520 

100,00 % 

 

3 688 

100,00 % 

 

27 208 

100,00 % 

Tabellen visar resultatet på varje variabel som har testats med kolumnprocent i kursivt. 1 eller 0 anger om ett 

företag har revisor eller inte har revisor samt om företaget har inlett konkurs eller inte inlett konkurs. 

Pearson Chi-Square: värde=12,640, frihetsgrader(df)=1, signifikans=0,000 

Tabell 8 är en sammanställning av ett Chi2-test som gjorts för att jämföra studiens två grupper för att se 

om fördelningen skiljer sig åt. Tabellen visar i kolumnerna de företag som har revisor och de som inte 

har revisor samt en kolumn som visar totalt antal företag som antingen har avslutat en konkurs eller de 

som inte har avslutat en konkurs. Av de aktiebolag som valde att ha revisor var det 20 företag som 

avslutade en konkurs jämfört med de 182 företag som valde att inte ha revisor. För att på ett enklare sätt 

kunna jämföra de två grupperna med varandra presenteras antalet aktiebolag procentuellt. Testet visar 

att 0,54 % av aktiebolagen som har revisor avslutade konkurs medan 0,77 % av de aktiebolagen valde 

att inte anlita en revisor avslutade konkurs. 

Det är svårt för revisorer att veta när ett företag kommer att gå i konkurs. Det finns inga konkreta mått 

som säger när ett företag inte kommer att klara sig (Bhimani et al., 2009). Det är viktigt för företag att 
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kunna anpassa sig efter en rörlig marknad och ständigt kunna ta in information, det är bra förutsättningar 

(Teece et al., 1997). Tabellen visar att de som har anlitat revisor har större chans att inte inleda konkurs 

under sitt första verksamhetsår. En revisor fungerar inte som en kontrollant för företag när det kommer 

till att kontrollera att ett företag inte kommer att gå i konkurs under sitt första verksamhetsår. Det är för 

små skillnader för att avgöra om revisorn kan påverka företag eller inte. Testet är inte signifikant och 

revisorns roll som kontrollant för företag som avslutat sin konkurs. Det går varken att bevisa eller 

förkasta studiens fjärde hypotes utifrån denna mätning:   

H4: Företag som väljer att anlita revisor ökar möjligheten till att inte gå i konkurs 

Tabell 8. Revisorns roll som kontrollant, avslutad konkurs 

 

Konkurs avslutad 

 

Ej revisor 

0 

 

 

Revisor 

1 

 

Totalt 

 

 

0 

 

 

 

23 338 

99,23 % 

 

3 668 

99,46 % 

 

27 006 

99,26 % 

 

1 

 

 

 

182 

0,77 % 

 

20 

0,54 % 

 

202 

0,74 % 

 

Totalt 

 

 

 

23 520 

100,00 % 

 

3 688 

100,00 % 

 

27 208 

100,00 % 

Tabellen visar resultatet på varje variabel som har testats med kolumnprocent i kursivt. 1 eller 0 anger om ett 

företag har revisor eller inte har revisor samt om företaget har avslutat konkurs eller inte avslutat konkurs. 

Pearson Chi-Square: värde=2,319, frihetsgrader(df)=1, signifikans=0,128 

Utifrån studiens mätning kan revisorn kontrollera ett aktiebolags räkenskaper så aktiebolaget inte inleder 

en konkurs. Däremot kan mätningen inte visa att aktiebolag som anlitar en revisor inte avslutar en 

konkurs. Betyder det att revisorn inte är hjälpsam för de aktiebolag som är på väg att avsluta sin konkurs? 

Resultatet i mätningarna visar att revisorn inte i lika stor utsträckning har en betydelse för aktiebolag 

som avslutar sin konkurs som revisorn har för aktiebolag som inleder en konkurs. I praktiken borde det 

vara hjälpsamt för alla företag som befinner sig i en kritisk situation att anlita en revisor. Om revisorn 

inte kan ha en hjälpande effekt på dessa företag kan det finns andra typer av konsulttjänster som kan 

agera som en kontrollant för företag som är på väg att försättas i konkurs.  
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Slutsats 
Syftet med denna studie var att studera sambandet mellan å ena sidan nya företags val att engagera en 

revisor och å andra sidan företagens ledning och ekonomiska situation. Undersökningen bygger på 

inhämtad data baserad på årsredovisningar från 36 285 aktiebolag som registrerades under år 2011. 

Vidare omfattar studien de 27 208 aktiebolag som under år 2012 inte haft krav på revision. Dessa företag 

och deras information från årsredovisningarna har använts för att besvara studiens syfte och hypoteser. 

Studiens resultat visar att företag med en stor ägarspridning har ett större behov av en revisor. Resultatet 

baseras på att de aktiebolag som har revisor har ett signifikant högre medelvärde på antalet personer i 

styrelsen och i företagsledningen än de aktiebolag som inte har revisor. Aktiebolag som har en större 

styrelse eller företagsledning kommer alltså att anlita en revisor för att kunna behålla kontrollen över 

företaget. Företag vars ledning som har begränsad affärskompetens väljer i högre grad att inte anlita en 

revisor. Detta på grund av att studiens andra hypotes förkastas då aktiebolag som har revisor har ett 

signifikant högre medelvärde på antal uppdrag i andra bolag än de aktiebolag som inte har revisor. 

Aktiebolag som har många kopplingar till andra bolag och därmed har affärskompetens kommer inte 

låta bli att anlita en revisor. Det finns alltså ett samband mellan ett aktiebolags företagsledning och valet 

att ha revisor. Utifrån resultatet från mätningarna finns det ett samband mellan valet att ha revisor och 

ett företags ledning. Aktiebolag som har fler personer i sin styrelse och företagsledning samt har många 

kopplingar till andra aktiebolag kommer i större utsträckning välja att anlita revisor. 

Studien visar att företag som väljer att anlita en revisor har möjlighet att skuldsätta sig och ta lån till en 

lägre ränta. Resultatet baseras på att de aktiebolag som har revisor har en signifikant högre 

skuldsättningsgrad och lånegrad än de aktiebolag som inte har revisor. I urvalet utan extremvärden för 

låneränta har de aktiebolag som har revisor en signifikant lägre låneränta än de som inte har revisor. 

Däremot kan studiens tredje hypotes inte bevisas utifrån urvalet om låneränta med extremvärden 

eftersom testet inte var signifikant. Aktiebolag som väljer att ha revisor kommer ha en högre 

skuldsättningsgrad än de aktiebolag som väljer att inte ha revisor. Vidare har de aktiebolag med revisor 

en högre lånegrad än de aktiebolag utan revisor vilket betyder att aktiebolag med revisor har större 

möjlighet till lån. Studiens urvalsgrupp som har en låneränta visar att aktiebolag som väljer att ha en 

revisor har lägre låneränta än de aktiebolag som inte har en revisor, något som tidigare studier har visat. 

Mätningen visar att de aktiebolag som anlitar revisor har inlett signifikant färre konkurser än de som 

inte anlitar revisor. Aktiebolag som väljer att anlita en revisor kommer i större utsträckning inte inleda 

konkurs. Baserat på mätningarna går det inte att uttala sig om aktiebolag kommer anlita en revisor för 

att inte hamna i en situation som leder till en avslutad konkurs, då testet inte var signifikant. Utifrån 

resultatet från mätningarna finns det ett samband mellan valet att ha en revisor och ett aktiebolags 

ekonomiska situation. Aktiebolag har möjlighet att skuldsätta sig i större utsträckning och ta mer 

fördelaktiga lån samt att revisorn kan hjälpa aktiebolag i kritiska situationer. 
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Studiens begränsningar 

Insamlad data har i vissa avseenden varit bristande då en del uppgifter saknats, något som har lett till att 

urvalet i mätningen av exempelvis företagens låneränta inte blev lika stor som i andra mätningar. På 

grund av detta kan det vara svårt att dra några exakta slutsatser då denna mätning bestod av drygt 5 500 

aktiebolag jämfört med studiens totala 27 208 aktiebolag. Hade mätningen istället gjorts på information 

från senare årsredovisningar hade denna mätning mycket väl kunna bestå av en större grupp aktiebolag 

som skulle kunna göra mätningen mer representativ för hela populationen. I många mätningar har det 

funnits extremvärden som lett till att resultaten blivit något orättvisa. Vad detta beror på har vi inte 

kunnat konstatera utan har valt att filtrera bort totalt 10 % av urvalet vilket har visat sig vara bra då 

resultaten i dessa fall varit enklare att uttala sig om. 

Ytterligare en begränsning i studien är att sekundärdata har använts. Nackdelen är att den i efterhand 

inte går att justera. Detta innebär att vi i denna studie inte hade möjlighet att redigera studiens befintliga 

data som vi fått tillgång till för att passa studien bättre, jämfört med insamling av primärdata där det 

exempelvis går att ställa en följdfråga om det fortfarande inte finns de svar som önskas. För att 

komplettera denna studie hade ett antal intervjuer kunnat tillföra en djupare förståelse för revisorns olika 

roller. 

I Sverige är det förhållandevis enkelt att registrera aktiebolag och ansöka om konkurs jämfört med andra 

länder. Kraven för revisionsplikt varierar länder emellan. Studiens slutsats är baserad på svenska 

aktiebolag och kan alltså inte appliceras på företag som är verksamma i andra länder än Sverige.  Studien 

har inte tagit hänsyn till att branscher kan ha ett samband med studiens olika variabler där till exempel 

storlek på företagsledningar kan variera mellan olika branscher eller olika typer av företag. En annan 

bakomliggande faktor som kan påverka studien är att ett företags ekonomiska situation kan påverkas av 

vilken bransch företaget är verksamt inom. 

Fortsatta studier 

Denna studie har fokuserat på fyra hypotetiska roller, som alla på något sätt skiljer sig från varandra, 

och hur en revisor förhåller sig till dessa roller i enskilda situationer. Studien kan inte säga om en revisor 

kan anta dessa fyra roller samtidigt, vilket i teorin borde vara fullt möjligt. Förslag på fortsatta studier 

är att testa hur dessa roller förhåller sig till varandra för att se om en revisor kan anta flera roller samtidigt 

för ett aktiebolag utan krav på revision. Denna studie har inte valt att lägga någon vikt på vilken bransch 

eller i vilken del av Sverige företagen verkar, en ytterligare fördjupning i ämnet kan göra det möjligt att 

se om detta har någon påverkan på företagens val att ha revisor eller inte.  
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