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Abstract 
Bachelor thesis in business administration, Ekonomihögskolan at Växjö university, 

Spring 2006  

Authors: Alexander Carlsson, Johannes Lönqvist and Jens Magnusson 

Advisor: Sven-Olof Collin 

Title: Value of auditing – A study about factors which influence small companies 

attitudes towards auditing 

 

Background: The statutory audit in Sweden was implemented in 1983 and the purpose 

was to improve the owners ability to control and to mitigate economic fraud. The 

present debate is concentrated about the high costs of audit in small companies.  The 

major concern is whether the statutory audit should be mandatory for the smallest 

companies.  
Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to explain the value of auditing in small 

companies defined as 10/24-companies by identify and analyze possible factors that 

affects the attitudes towards auditing and reflects the value of a statutory audit.  
Research method: Our study is deductive and based on a quantitative research method 

which includes both a survey and the companies annual reports. 

Conclusions: In this study we have found a significant relation between the managers 

level of education and the value of auditing.  Also the line of business shows a 

significant relation with the value of auditing.  

Suggestion for future research: Our suggestion for future research is to make a 

comparing study that compairs companies in different sizes in relation to the 

independent variables we have identified. Since we have found a strong connection 

between the line of business and the different attitudes towards auditing it would be 

interesting to study the differences between those lines of businesses.  
 

 



Sammanfattning 
Kanditatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, VT 

2006  

Författare: Alexander Carlsson, Johannes Lönqvist och Jens Magnusson 

Handledare: Sven-Olof Collin 

Titel: Värdet av revision – En studie om faktorer som påverkar småföretags 

attityder till revision 

 

Bakgrund: År 1983 infördes revisionsplikten i Sverige och syftade då till att förbättra 

kontrollmöjligheten för ägarna samt att motverka den ekonomiska brottsligheten. På 

senare tid har det diskuterats mycket om revision i småföretag och de ökade 

revisionskostnaderna i dessa företag. Den största frågan är huruvida revisionsplikt ska 

vara obligatorisk och lagstadgad för de minsta företagen eller ej.  
Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att förklara värdet av revision för 

småföretag definierade som 10/24-bolag genom att kartlägga och analysera möjliga 

faktorer som påverkar småföretagens attityder till revision och på så sätt avspeglar 

värdet av revisionsplikten.  
Metod: Vår undersökning bygger på en deduktiv ansats med en kvantitativ metod 

baserad på både primärdata i form av en enkät samt sekundärdata från företags 

årsredovisningar. 

Slutsatser: I vår undersökning har vi kommit fram till att det finns ett signifikant 

samband mellan företagsledarens utbildningsnivå och det upplevda värdet av revision. 

Även branschtillhörighet visade på ett signifikant samband till värdet av revision.  

Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att inrikta sig åt en 

komparativ studie för att identifiera värdet av revision. Studien bör rikta sig mot att 

jämföra företag i olika storlekar med förslagsvis de bakomliggande faktorer som vi har 

valt att belysa. Eftersom vi funnit ett starkt samband beträffande branschtillhörighet 

vore det intressant att utveckla och ytterligare undersöka detta samband och skillnader 

mellan olika branscher.  
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrund och problemdiskussion för uppsatsen. 

Detta kommer att ligga till grund för våra problemformuleringar och syfte. Kapitlet 

avslutas med hur dispositionen ser ut för uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Den externa redovisningens syfte är att kommunicera information om företagets 

ekonomi till olika intressenter och då främst till användare utanför företaget (Smith 

1997). Samtliga aktiebolag i Sverige har obligatorisk revisionsplikt och ett aktiebolag 

skall ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorns arbete går ut på att 

granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsen och den verkställande 

direktörens förvaltning. (ABL 9 kap. 3§, FAR (red.) 2006) År 1983 infördes 

revisionsplikten i Sverige och syftade då till att förbättra kontrollmöjligheten för ägarna 

samt att motverka den ekonomiska brottsligheten. (Thorell och Norberg 2005) På senare 

tid har det diskuterats mycket om revision i småföretag och de ökade 

revisionskostnaderna i dessa företag. Den största frågan är huruvida revisionsplikt ska 

vara obligatorisk och lagstadgad för de minsta företagen eller ej.  

 

I Sverige finns det cirka 250 000 aktiebolag enligt SCB:s företagsregister. (SCB 2006)  

Det är svårt att klassificera företag efter storlek eftersom definitionerna skiljer sig åt. I 

Sverige kan man hitta definitioner av småföretag i bland annat årsredovisningslagen 

(ÅRL 1 kap. 1§) i de så kallade 10/24-reglerna som innebär att företag som har mindre 

än tio anställda och en omsättning understigande 24 miljoner undantas att lämna vissa 

upplysningar. Bokföringsnämnden (BFNAR 2000:2) använder sig av 

årsredovisningslagens 10/24-regler när de definierar små företag. (FAR (red.) 2006)     

 

Enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv är det obligatoriskt med revision men den ger 

varje nation möjlighet att undanta små företag från revision baserat på tre gränsvärden. 

Dessa gränsvärden är maximalt 50 anställda, en omsättning på 7,3 miljoner euro och en 

balansomslutning på 3,65 miljoner euro. (Thorell och Norberg 2005)  

 

I England avskaffades revisionsplikten 1993 för de allra minsta företagen och under de 

efterföljande åren har gränsvärdena för revisionsplikten höjts till att idag ha gränsvärden 
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enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. Tyskland avskaffade sin revisionsplikt redan 

1984 och uppskattningsvis är det runt 400 000 aktiebolag i Tyskland som undantas från 

revisionsplikt. Även i vårt grannland Danmark har man nu valt att avskaffa 

revisionsplikten för de allra minsta företagen. Av de totalt 130 000 danska aktiebolagen 

innebär detta att cirka 70 000 av dessa nu undantas revisionsplikt. (Halling 2005) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Debatten om revisionsplikt handlar om att Sverige är ett av få länder i Europa som har 

en revisionsplikt för alla aktiebolag. Pernilla Ström (2005) ställer sig i en debattartikel i 

Dagens Nyheter frågan varför den finns kvar och vilket värde den ger för små 

aktiebolag. Hon menar att våra politiker och myndighetsföreträdare behandlar stora och 

små företag likadant, vilket kan låta jämlikt och bra men i praktiken innebär detta att 

mindre företag får bära en administrativ börda som är hanterlig kanske för storföretag 

med ekonomistaber. (Ström 2005) 

 

I en rapport från Svenskt näringsliv dras slutsatsen att revisionsplikten i små företag inte 

går att försvara i sin nuvarande form. Skälet är att kostnaden för företagen är större än 

den totala nyttan av revisionsplikt i dessa bolag. Författarna till rapportern har funnit att 

alla intressenter verkar vara överens om att en allmän revisionsplikt är bra, men för och 

nackdelar har aldrig diskuterats noggrannare. Slutsatsen av deras rapport är att 

mikroföretagen, som de definierar som företag med en omsättning under tre miljoner, är 

en speciell grupp företag som kräver särbehandling i form av enkla och ändamålsenliga 

regler inte bara beträffande revision. Dessa företag behöver kvalificerade ekonomiska 

rådgivare men inte revision såvida de inte vill det själva. (Thorell och Norberg 2005) 

 

Per-Olof Andersson (2005), ordförande i Revisorssamfundet (SRS), skriver i tidskriften 

Balans att revision fungerar som en del av det interna kontrollsystemet och säkerställer 

att den interna och externa redovisningen är informativ och pålitlig. Revisorerna tillför 

företagen företagsekonomisk kompetens, kvalificerad revision och denna ingående 

rådgivning är väsentlig för företagsledning och ägare (särskilt i ekonomiska 

krissituationer då företagarna har en tendens att inte uppfatta problemens omfattning i 

tid). En mycket viktig kreditgivare i mindre företag är leverantörer och ett viktigt 
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beslutsunderlag för bedömning av kreditvärdighet är utformningen av 

revisionsberättelsen. Andersson anser att statens nytta av revision främst kan brytas ner 

i skattekontroll och brottsbekämpning. Oberoende revision är viktigt för att skapa 

trovärdighet till de reviderade årsredovisningarna. (Andersson 2005)  

 

Viktiga frågor som man måste ställa sig vid diskussionen av revisionens värde i små 

aktiebolag är huruvida det värde revisionen ger motsvarar kostnaden och vilket behov 

som finns. Ger revisionen bättre ordning på räkenskaperna, underlättar ledningens 

styrning av verksamheten, underlättar att få kredit samt ger samhället relevant 

information om företagen? Om värdet är minst lika stort som kostnaden samtidigt som 

revisionen leder till bättre skattekontroll och effektivare brottsbekämpning är det 

uppenbart att revisionen är viktig även i små aktiebolag. Artiklar och uppsatser som vi 

har tagit del av har hittills riktats mest mot intressenters behov av revision av 

småföretag och på så sätt försökt få en uppfattning om revisionspliktens vara eller icke 

vara. Dock har väldigt få artiklar och uppsatser belyst vad som påverkar vilket värde 

revisionen ger småföretag. Vilka faktorer kan tänkas påverka detta värde? Kan 

företagens struktur och omgivning påverka deras attityd till revision och på så sätt det 

värde den inbringar.  Som ett inlägg i debatten vill vi undersöka småföretagens 

uppfattning och attityd till revisionen och vilka faktorer som skulle kunna ha en 

väsentlig påverkan på deras attityd.   

 

1.3 Problemformulering 

 Vilka attityder har småföretag till revision? 

 Vilka faktorer påverkar dessa attityder som avspeglar värdet av revision för 

småföretag? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att förklara värdet av revision för småföretag 

definierade som 10/24-bolag genom att kartlägga och analysera möjliga faktorer som 

påverkar småföretagens attityder till revision och på så sätt avspeglar värdet av 

revisionsplikten.  
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1.5 Disposition 

Uppsatsens disposition ser ut enligt följande.  

 

Kapitel 1 

Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrund och en 

problemdiskussion som mynnar ut i 

problemformulering och syfte. Här tas 

även dispositionen över uppsatsen upp. 

 
Kapitel 2 

Vetenskaplig metod 

I detta kapitel redogör vi för våra 

vetenskapliga utgångspunkter och 

angreppssätt. Vi motiverar också vårt val 

av förklarande syfte samt de teorier som 

kommer att utgöra vår teoretiska 

referensram. 

 
Kapitel 3 

Teoretisk referensram 

I den inledande delen av kapitlet kommer 

vi att behandla intressentteorin vilken är 

vår teoretiska utgångspunkt för uppsatsen. 

Med denna utgångspunkt beskriver vi 

värdet av revision med hjälp av agentteori, 

legitimitetsteori, transaktionskostnadsteori 

och institutionell teori. Med utgångspunkt i 

dessa teorier kommer hypoteser utarbetas 

som sedan kommer testas på det empiriska 

materialet. 
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Kapitel 4 

Empirisk metod 

I detta kapitel tar vi inledningsvis upp den 

metod vi använt för insamlandet av våra 

empiriska data. Vi visar även vårt 

tillvägagångssätt för hur vi har 

operationaliserat våra teoretiska begrepp 

till empiriskt mätbara storheter. 

Avslutningsvis tar vi även upp 

värderingsaspekter för detta material samt 

genomför en bortfallsanalys. 

 

 
Kapitel 5 

Empirisk analys 

Efter att i föregående kapitel 

operationaliserat teoretiska begrepp 

presenterar vi i detta kapitel de tester vi 

gjort på vårt empiriska material med 

utgångspunkt i de teoretiska hypoteser 

som vi identifierat. Denna analys ligger 

sedan till grund för de slutsatser som vi 

drar i kapitel 6.  

 
Kapitel 6 

Slutsatser 

I detta kapitel binder vi samman vårt syfte 

och våra problemformuleringar med 

resultatet av vår undersökning samt den 

teoretiska referensramen. Avslutningsvis 

ger vi förslag till fortsatt forskning. 
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2 Vetenskaplig metod 

I detta kapitel redogör vi för våra vetenskapliga utgångspunkter och angreppssätt. Vi 

motiverar också vårt val av förklarande syfte samt de teorier som kommer att utgöra 

vår teoretiska referensram. 

2.1 Positivism och hermeneutik 

Inom vetenskapen finns det två huvudsakliga inriktningar, positivism och hermeneutik. 

Positivismen står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt där det rekommenderas 

användningen av naturvetenskapliga metoder när man studerar den sociala verkligheten 

och dess aspekter. Hermeneutik kan översättas med tolkningslära och syftar till att 

människor förstår andra människor. (Thurén 2000) Positivismen syftar till att förklara 

ett beteende och hermeneutiken syftar till att förstå ett beteende (Bryman 2002). Syftet 

med vår uppsats är att förklara värdet av revision för småföretag genom attityder och 

bakomliggande faktorer. Då vi vill mäta attityder kan det tyckas finnas många 

hermeneutiska inslag men vi menar ändå att eftersom vi vill förklara värdet så lutar det 

mer åt ett positivistisk synsätt. Samtidigt kommer vi även att använda oss av hypoteser 

som härstammar från teorin och sedan testa dessa i verkligheten, vilket även detta 

bygger på en positivistisk inriktning.  

 

2.2 Vetenskaplig forskningsansats 

I en deskriptiv undersökning studeras förekomst, omfattning och utbredning av ett visst 

fenomen för att beskriva och skapa förståelse. Detta kan innefatta vanor, beteenden, 

handlingar, kunskaper, attityder et cetera. (Rosengren och Arvidsson 2002) Det 

normativa syftet kommer med förslag till lösningar som man enligt den etablerade 

kunskapen analyserar för att se vilka av lösningsförslagen som bäst skulle kunna lösa 

problemet (Andersen 1998). Vår uppsats syftar inte till att komma med förslag till 

lösningar på ett visst problem utan att förklara småföretagens attityder utifrån de 

faktorer som kan påverka deras inställning till revision. Vid en undersökning baserad 

endast på företagens attityder så hade vi haft ett beskrivande syfte men eftersom vi 

kopplar attityderna till olika valda faktorer som kan identifieras i teorin och som vi 

anser kan förklara värdet av revision arbetar vi utifrån ett förklarande syfte. Fenomenet 
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vi studerar, revision, är välkänt både till utbredning och omfattning vilket också är ett 

rekvisit för det förklarande syftet.  

 

När syftet är att skapa kunskap om samhället, organisationer eller mänskligt beteende i 

allmänhet finns det i princip två olika vägar att gå. Den ena, deduktion, är 

bevisföringens väg och den andra, induktion, är upptäcktens väg. Både deduktion och 

induktion är tillvägagångssätt från vilka man kan dra vetenskapliga slutsatser (Andersen 

1998). Slutsatser i deduktion är giltiga om de är logiskt sammanhängande. I induktion 

utgår man från de empiriska data som samlats in och drar generella slutsatser utifrån 

dessa (Thurén 2000). I vår undersökning kommer vi utifrån våra valda teorier ställa upp 

hypoteser om de faktorer som vi anser bör påverka attityden och på så sätt avspegla 

värdet av revision i småföretag. Detta är i enlighet med den deduktiva ansatsen eftersom 

vi utgår från det teoretiska materialet. Genom att förkasta hypoteserna eller ej kan vi dra 

slutsatser utifrån vårt empiriska material.  

 

Vi har valt att som grund utgå från intressentteori eftersom det sker olika utbyten med 

olika intressenter där företag är beroende av sin omgivning. Då vår grundläggande fråga 

är vilket värde småföretag ser av revision tror vi detta kan förklaras av företagets 

struktur och omgivning. När företaget ses som en del av en omgivning så anser vi att 

den institutionella teorin blir tillämplig för att förklara hur ett företag beter sig beroende 

på exempelvis vilken bransch företaget befinner sig i. Även legitimitetsteori bör kunna 

förklara varför ett småföretag har en viss attityd till fenomenet med avseende på vad 

som anses vara legitimt av omgivningen. För att ytterliggare förklara värdet av revision 

i småföretag med avseende på ägarstruktur och förhållandet till olika kreditgivare anser 

vi att agentteorin är en bra utgångspunkt för att visa det kontrollbehov som föreligger. 

Beroende på att företag har olika relationer till olika intressenter, exempelvis relationer 

till kunder, där ett större antal kunder kräver större kontroll uppkommer olika 

övervakningskostnader och därmed bör transaktionskostnadsteorin bli tillämplig.  
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3 Teoretisk referensram 

I den inledande delen av kapitlet kommer vi att behandla intressentteorin vilken är vår 

teoretiska utgångspunkt för uppsatsen. Med denna utgångspunkt beskriver vi värdet av 

revision med hjälp av agentteori, legitimitetsteori, transaktionskostnadsteori och 

institutionell teori. Med utgångspunkt i dessa teorier kommer hypoteser utarbetas som 

sedan kommer testas på det empiriska materialet.   

3.1 Intressentteori 

Följande definition av intressent är hämtat från Deegan (2000, s.269) 

”Any identifiable group or individual who can effect the achievement of an 

organisation´s objectives, or is affected by the achievement of an organisation´s 

objectives” 

 

 
 

Kommun 

 
 

Anställda 

 
 

Leverantörer

 
 

Långivare 

 
 

Kunder 

 
 

Ägare 

 
 

Stat  

 
 

Företag 
 

 

 

Figur 3.1 Intressentmodell, Ljung et al (1998, s.16) 

 

Om man vill förstå företags relationer till sin omgivning och den utbytesrelation som 

sker är intressentmodellen teoretiskt tillämpbar. Revisionen spelar en viktig roll både 

för ägarna och andra intressenter till företag som har en direkt eller indirekt nytta av det 

revisorn gör. Utan revision skulle intressenterna få anlita egna kontrollanter för att våga 

lita på företaget. (FAR 2005) Olika intressenter har olika mål och syften med sin 

relation till företaget och det är företagets uppgift att tillgodose dessa intressenters krav. 

(Ljung et al 1998) En viktig fråga är vem som formulerar organisationens mål med dess 
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verksamhet. Det finns två olika skolbildningar här. Den ena menar att målen skapas av 

den eller de som skapat organisationen vilket vill säga huvudmannen. Den andra 

skolbildningen är intressentteorin där det är organisationens ledning som utformar 

målen utifrån att de tagit hänsyn till de olika intressenternas krav. (Ljung et al 1998)  

 

Teorin skiljer mellan organisationens generella och specifika omgivning. Den generella 

omgivningen anger den nationella och internationella miljö som organisationen verkar i 

medan den specifika är den del av omgivningen som har direkt betydelse för 

organisationen och som beskrivs i intressentteorin. (Abrahamsson och Andersen 2002) 

Intressenter kan delas in i primära eller sekundära intressenter. En primär intressent är 

en sådan part vars samarbete är nödvändigt för företagets fortsatta drift. En sekundär 

intressent är någon som påverkar eller påverkas av organisationen men som inte är 

direkt inblandad i några transaktioner och därmed inte direkt avgörande för företagets 

drift. (Deegan 2000)  

 

Vi tänkte nu ägna en stund åt de intressenter som tas upp i teorin med betoning på 

ekonomisk information. I ett större företag där alla ägarna oftast inte sitter i företagets 

ledning är det viktigt att de kan lita på den information som företagsledningen lämnar. 

Ledningen och styrelsen har nytta av revisorn som en objektiv rådgivare i ekonomiska 

frågor. Banker och andra kreditgivare behöver upplysningar för att kunna bedöma om 

ett företag kommer att kunna betala tillbaka sina lån. Leverantörer behöver trovärdig 

ekonomisk information om kunder för att avgöra om de vågar sälja på kredit. Även 

företagets kunder kräver denna information för att säkerställa att företaget kommer att 

kunna sköta sina leveranser. De anställda är mer personligt beroende av företaget och 

även de har intresse av att företaget lämnar korrekt information (FAR 2005). De vill ha 

information om företagets finansiella situation och lönsamhet för att kunna bedöma 

företagets förmåga att tillgodose deras ekonomiska intressen vilket inkluderar till 

exempel lön, framtida pensioner och anställningstrygghet (Edenhammar och Thorell 

2005). Eftersom redovisning ligger till grund för skatter och avgifter måste stat och 

kommun kunna lita på företagets redovisning och detta är något som revisionen 

säkerställer (FAR 2005).  

 

Vi har nu identifierat möjliga intressenter för ett företag. I den fortsatta teorin tar vi upp 

vilket värde olika intressenter ser med att företaget blir reviderat vilket speglar det 
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behov ett visst företag har av revision och därmed den attityd de har till revision. Detta 

eftersom olika intressenter är olika betydelsefulla och det gäller att tillfredsställa sina 

intressenters behov. Vi kommer även att ta upp interna förhållanden i företagen som 

påverkar revisionens värde. Vidare kommer dessa intressenter att diskuteras i ljuset av 

agent-, legitimitets-, transaktionskostnads- och institutionell teori. Nedan visas en 

sammanfattande modell över den teoretiska referensramens fortsatta disposition.  

Revisionens värde 

Revisionens värde 
med avseende på 
strukturella 
förhållanden 

Revisionens värde 
med avseende på 
intern kontroll 

Revisionens värde 
med avseende på 
förhållande till 
kreditgivare 

Revisionens värde 
med avseende på 
institutionella 
förhållanden 

 

Figur 3.2 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Detta är de områden som vi ur teorin har identifierat faktorer som driver värdet av 

revision för små aktiebolag. I resterande del av kapitlet tas varje område upp för sig och 

de faktorer som vi har valt att belysa. Med strukturella förhållanden avser vi 

förhållandet mellan ägare och företagsledare samt företagets storlek. Detta kommer 

mestadels att belysas ur ett agentteoretiskt perspektiv med inslag av 

transaktionskostnadsteorin inom storleksresonemanget. Med intern kontroll avser vi att 

ta upp faktorerna antal anställda, antalet kunder samt mängden ytterliggare 

redovisningstjänster ett företag använder sig av. Här tas upp den del av revisionen som 

innefattar intern kontroll samt transaktionskostnadsteoretiska resonemang. Förhållandet 

till kreditgivare avser institutionella och icke-institutionella kreditgivare, kreditinstitut 

respektive leverantörer, där den teoretiska referensramen består av agentteoretiska 

grunder. Den avslutande delen tar upp revisionens värde med avseende på institutionella 

förhållanden såsom bransch, företagets ålder samt företagsledarens utbildningsnivå. 

Detta belyses ur den institutionella teorins grunder samt med inslag av legitimitetsteori.  
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3.2 Revisionens värde med avseende på strukturella 

förhållanden 

Med strukturella förhållanden avser vi förhållandet mellan ägare och företagsledare 

samt företagets storlek. Detta kommer mestadels att belysas ur ett agentteoretiskt 

perspektiv med inslag av transaktionskostnadsteorin inom storleksresonemanget. 

Revisionens värde 

Revisionens värde 
med avseende på 
strukturella 
förhållanden 

Revisionens värde 
med avseende på 
intern kontroll 

Revisionens värde 
med avseende på 
förhållande till 
kreditgivare 

Revisionens värde 
med avseende på 
institutionella 
förhållanden 

- Förhållande 
mellan ägare och 
ledning 

- Storlek 

 

 
Figur 3.3 Revisionens värde med avseende på strukturella förhållanden 

3.2.1 Förhållandet mellan ägare och ledning 

Ett grundproblem för ett aktiebolag är intressekonflikten mellan ägare och bolagets 

ledning. I företag med endast en ägare är denne oftast inblandad i den dagliga driften av 

företaget och agerar oftast ensam både som VD och styrelse. Men när storleken på 

företaget ökar är det omöjligt för alla ägare att vara medlemmar i styrelsen. I dessa 

företag utser ägarna en verkställande direktör som skall ansvara för den löpande 

förvaltningen av bolaget. (Moberg 2006)  

 

Agentteori fokuserar på förhållandet mellan principal och agent. Ett sådant förhållande 

kan existera mellan exempelvis aktieägare och VD där aktieägare är principal och VD 

agent. Då informationen inom sådana förhållanden är asymmetrisk skapar detta 

osäkerhet och det finns transaktions- och informationskostnader. (Deegan 2000) 
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Detta definierar Jensen och Meckling (1976, s.5) enligt följande:  

” A contract under which one or more (prinicipals) engage another person (the agent) 

to perform some service on their behalf which involves delegating some decision-

making authority to the agent.”  

Enligt Collis et al. (2004) kan principal i små företag ses som någon som är skiljd från 

beslutsfattandet och inte har möjlighet att verifiera dessa beslut. En extern ägare som 

inte är aktiv i företaget är således en principal.  

 

När denna separation av inflytande över företagets förvaltning och ägande inträffar 

finns det en risk att ledningen i företaget inte har samma intresse som ägarna i form av 

att maximera vinsten. (Moberg 2006) I agentteorin finns det ett antagande om att både 

agenten och principalen agerar för vad som är bäst för dem själva. (Deegan 2000) Detta 

kan betyda att ledningen i företaget beaktar sina egna intressen på bekostnad av ägarnas 

intresse. (Moberg 2006) Om det inte finns någon överenskommelse kommer principalen 

att ge agenten en lägre lön för att kompensera att agenten handlar i egenintresse, detta 

kallas price protection. Detta torde leda till att alla agenter borde se positivt på att ingå 

olika former av avtal (”kontrakt”) för att lösa denna problematik.  (Deegan 2000) 

 

Agentteorin menar att företaget kan ses som ett ”Nexus of contracts”.  Dessa kontrakts 

innebörd kan sammanfattas med att alla parter ska motiveras att skapa så mycket värde 

som möjligt av företaget samtidigt som de handlar i egenintresse. (Deegan 2000) 

Följande citat av Smith och Watts är hämtat ur Deegan (2000, s.212): 

”…a set of contracts among various parties who have a claim to a common output. 

These parties include stockholders, bondholders, managers, employees, suppliers and 

customers. The bounds of the corporation are defined by the set of rights under the 

contracts. The corporation has an indefinite life and the set of contracts which comprise 

the corporation evolves over time.”   

Det finns många olika kontrakt mellan företaget och dess intressenter och dessa 

intressenter påverkar företagets utveckling över tid. 

 

Jensen och Meckling (1976) menar att om båda parter i denna relation är 

värdemaximerande så finns det en god anledning att tro att agenten inte alltid kommer 

att handla i principalens intresse. Principalen kan däremot välja att ge agenten 

incitament och på så vis ha övervakningskostnader för att minska risken för detta 
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handlande. I vissa fall kommer han även att betala agenten för att utnyttja resurser på så 

sätt att de inte kommer skada principalerna. Om VD:n ägde hela företaget själv så skulle 

han eller hon få bära alla kostnader för dennes konsumtion av förmåner såsom att 

använda företagets resurser för att konsumera för privat ändamål. Men när 

ägarstrukturen skiftar mot fler ägare så behöver inte VD:n längre bära alla dessa 

kostnader själv. Eftersom alla handlar i egenintresse så måste ägarna (principalen) 

förvänta sig att VD (agent) åtar sig handlingar som inte är i ägarnas intresse. I detta läge 

har även VD:n tillgång till mer information än vad ägarna har. Detta problem kallas som 

tidigare nämnt informationsasymmetri. De kostnader som uppkommer för att stävja 

detta förhållande mellan agent (i detta fall VD) och principal (ägare) benämns 

agentkostnader. Jensen och Meckling (1976) definierar agentkostnader som summan av: 

 Övervakningskostnad för principalen 

 Kontraktskostnader 

 Reduktionen av värde som principalen får för skillnaden i beslut som agenten tar 

och de beslut som hade varit bäst för principalen  

 

Agentkostnader kan även uppkomma när två eller flera personer samarbetar, även om 

det inte finns något klart principal-agent förhållande. Eftersom relationen mellan ägare 

och chefer fungerar som en klar definition av agentproblemet är det givet att agentteorin 

kan förklara olika saker i samband med separationen av ägande och kontroll. (Jensen 

och Meckling 1976) 

 

Eftersom agenten förmodligen redan producerar den mesta information som principalen 

efterfrågar ligger det också i agentens intresse att acceptera att bära lite av dessa 

agentkostnader genom att låta en oberoende utomstående part (revisorn) granska 

tillförlitligheten i rapporterna. (Seow 2001) Syftet med revision är att öka 

trovärdigheten i redovisningsinformation som företagen lämnar ifrån sig. Genom 

revisionen får användarna av årsredovisningar ett mer tillförlitligt underlag för att med 

större säkerhet fatta beslut. Detta benämns räkenskapsrevision. Den andra delen är 

förvaltningsrevision vilket innebär att revisorn skall granska att styrelsen och VD har 

följt gällande lagstiftning. (FAR 1999) FAR definierar revision som att ”med en 

professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig om 

årsredovisning, bokföring och förvaltning”. (FAR 2005, s.11) I allmänhet är revision 

granskning i efterhand av ekonomisk förvaltning såväl som verksamhetens räkenskaper 
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samt ledningens förvaltningsåtgärder. Denna granskning skall revisorn rapportera 

resultatet av i en revisionsberättelse. (FAR 1999) Revisorn har en övervakande roll i 

företaget och ingår inte i företagets beslutsorganisation. Den granskning som revisorn 

utför skall vara så omfattande som god revisionssed kräver. (Moberg 2006) En revisor 

kan beteckna en person som ”är vald revisor i ett bolag, en förening eller annan 

sammanslutning eller yrkesmässigt sysslar med revisions- och redovisningsfrågor och 

närliggande uppgifter”. (FAR 2004, s.13) 

  

När ägandet är separerat från ledningen i ett företag så kommer det att uppstå ett 

agentproblem mellan agenten och principalen. Om ett företag inte har externa ägare så 

finns det inte några principaler att ta hänsyn till och besluten som tas drabbar endast 

företagsledaren själv. Men i takt med att fler externa ägare kommer in i företaget ökar 

incitamentet för att kontrollera ledningens förvaltning av företagets resurser. Revision är 

ett sätt att kontrollera detta och därför borde värdet öka på revision i takt med att företag 

har externa ägare. Collis et al. (2004) undersökning om efterfrågan på frivillig revision i 

Storbritannien efter revisionspliktens borttagande visar på ett statistiskt samband mellan 

agentrelationer i form av ägare och ledning och utnyttjande av revision. Även Carey 

(2000) fick stöd för sin hypotes om att sannolikheten att anamma frivillig revision ökar i 

takt med att ägandet är mer skiljt från ledningen. Detta leder till följande hypotes. 

 
H1. Företag med externa ägare ser ett större värde av revision. 

 

3.2.2 Företagets storlek 

Enligt Seow (2001) ökar agentkostnaden med företagets storlek och komplexitet. I 

mindre företag där separationen av ägandet och kontrollen samt komplexiteten i 

organisationen är mindre blir teorin om agentkostnaden mindre tillämplig. Seow menar 

att universella standarder för alla företag ger mindre företag en oproportionell stor 

kostnad. Detta motiveras genom att den årliga revisionen är av mindre intresse för 

företagets intressenter då de kan finna denna information snabbare och enklare direkt 

från företagsledaren.  

 

Chow (1982) menar att företagsstorleken påverkar sannolikheten för att extern revision 

anammas. Fördelarna med att övervaka agenten är positivt relaterade till företagets 
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storlek. Detta på grund av att ju större företaget blir desto mer resurser finns att fördela 

för agenten och således blir det mer lönsamt för principalen (ägare) att övervaka 

kontraktet med agenten (ledningen). Marginalkostnaden för denna övervakning kommer 

att minska eftersom det inte kostar dubbelt så mycket att revidera ett dubbelt så stort 

företag. Agentkostnader har en stor del i beslut om revision och Chow drar slutsatsen att 

behovet av reglering av revision minskar på grund av agentkostnader. 

 

Vi menar att storleken på företaget som avgörande för värdet av revision även kan ses 

ur ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv. Denna teori förklarar förekomsten av 

företag genom transaktionskostnaderna (Jung et al. 1998). Transaktionskostnader kan 

ses som en ekonomisk översättning till fysikens friktion. Det vill säga är friktionen för 

hög så blir det ingen rörelse och ingen ekonomiskt aktivitet blir då aktuell. (Wigand 

1997) Storleken på företaget är begränsat av tillgängligheten/existensen av transaktioner 

som går eller inte går att utföra med en lägre kostnad inom företaget. När företag växer 

så ökar kostnaden för att organisera ytterligare en transaktion och till sist når man en 

punkt där det inte längre är lönsamt att genomföra ytterligare en transaktion. Denna 

sista transaktion får istället lösas av marknaden. Företaget kan ha ett maximum av 

transaktioner och komplexitet inom vilket företaget försöker skapa så mycket värde som 

möjligt med de produktionsfaktorer som finns. Vidare så kan transaktionskostnaderna 

öka som följd av att transaktionerna bli mer olika de som redan organiseras i 

verksamheten. Priser på produktionsfaktorer kan då öka och detta kan vara en av 

förklaringarna till varför företagen har begränsad storlek istället för att allt skulle 

rymmas i ett enda företag. (Pitelis och Pseiridis 1999)  

 

Värdet av revision med avseende på storlek kan alltså förklaras genom agentteori och 

transaktionskostnadsteori. Agentkostnaden skulle enligt teorin öka när företaget växer. 

Ju större företaget blir desto mer resurser finns för agenten (ledningen) att förfoga över 

och därmed ökar incitamenten för principalen (ägaren) att övervaka agenten. Den 

marginella agentkostnaden i form av revision kommer att avta eftersom det inte kostar 

dubbelt så mycket att revidera ett dubbelt så stort företag. Agentkostnaden ökar även 

med komplexiteten på företaget. Detta kan härledas ur det 

transaktionskostnadsteoretiska perspektivet då företaget blir större finns det fler 

transaktioner vilket gör att transaktionskostnaderna ökar, ju mer komplexa dessa 

transaktioner är desto större är dessa kostnader. Det betyder att samtidigt som 

 15



Värdet av revision              Carlsson, Lönqvist & Magnusson 
- en studie om faktorer som påverkar småföretags attityder till revision   

marginalkostnaden minskar kommer principalens behov att övervaka att öka och detta 

borde betyda att värdet på revision är positivt korrelerat med ökad storlek på företaget. 

 

H 2. Ju större företaget är desto större värde ser man av revision 

 

3.3 Revisionens värde med avseende på intern kontroll 

Med intern kontroll avser vi att ta upp faktorerna antal anställda, antalet kunder samt 

mängden ytterliggare redovisningstjänster ett företag använder sig av. Här tas upp den 

delen av revisionen som innebär intern kontroll samt transaktionskostnadsteoretiska 

resonemang. 
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strukturella 
förhållanden 
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intern kontroll 
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- Antalet anställda 
- Antalet kunder 
- Redovisningstjän-

ster  

 
Figur 3.4 Revisionens värde med avseende på intern kontroll 

3.3.1 Antalet anställda 

Företagets intressenter måste kunna lita på att informationen om företagets ekonomiska 

situation och förvaltning är korrekt. Genom att ge ökad trovärdighet åt företagets 

finansiella information är revision en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv och 

samhälle. (FAR 2005) En viktig del av revisionen är att granska den interna kontrollen. 

FAR, föreningen för auktoriserade och godkända revisorer och andra högt kvalificerade 

specialister inom revisionsbyråbranschen i Sverige, använder följande definition av 

intern kontroll:  
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”Kontrollen över bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

förhållanden i övrigt omfattar de delar av bolagets organisation och rutiner som 

säkerställer:  

• att redovisningen blir riktig och fullständig samt  

• att bolagets resurser inom ramen för ABL, bolagsordningen och eventuella 

bolagsstämmodirektiv disponeras endast i enlighet med styrelsens och VD:s 

intentioner.” (FAR 2005, s.32) 

 
Ett väl fungerande system för intern kontroll minskar risken för både avsiktliga och 

oavsiktliga fel i det dagliga arbetet. Dessa fel kan leda till förluster för företaget. Intern 

kontroll kostar pengar och den kan dessutom inte upptäcka alla fel och därför måste 

man alltid väga kostnaden för kontrollen mot den risk som den interna kontrollen 

minskar. Ansvars- och arbetsfördelning är ett annat viktigt inslag i intern kontroll. Detta 

innebär bland annat att en person ensam inte skall kunna utföra en transaktion från 

början till slut. (FAR 2005)  

 

Eftersom staten är lagstiftare, skattemottagare och finansiär (genom statliga bidrag) 

utgör de en viktig intressent av företagens redovisning. Denna redovisning skall ligga 

till grund för den skatt som företaget skall betala in. Detta innefattar inte bara 

bolagsskatten utan även mervärdesskatten som beror på hur företagets varu- och 

tjänstflöden ser ut samt att företaget betalar sina arbetsgivaravgifter och anställdas 

källskatt. (Falkman 2001) Staten med dess myndigheter är intresserade av allokering av 

resurser i samhället och således är företagens aktiviteter av stort intresse. Staten behöver 

information för att kunna reglera företagen och utarbeta skattepolitik samt för att få 

statistik över nationalinkomsten och annan statistik som staten behöver. (Artsberg et al. 

1993) 

 

Då en del av revisionen är att granska den interna kontrollen borde ett ökat antal 

anställda leda till att mer kontroll krävs med avseende på källskatter, sociala avgifter 

och så vidare. Den ekonomiska informationen kan ses av intresse även hos allmänheten, 

exempelvis då företag sysselsätter ett stort antal anställda och blir viktiga på regional 

nivå. (Edenhammar och Thorell 2005) Intresset från både stat och kommun borde öka i 

takt med att företaget växer i form av antal anställda eftersom det kommer att göra att 

intäkterna från dessa intressenter ökar. Då dessa pengar ska betalas in borde företag se 
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ett stigande värde av revision i takt med komplexiteten i beräkningen av dessa belopp 

ökar. Detta leder till följande hypotes. 

 
H3. Ju fler anställda ett företag har desto större värde ser man av revision. 

 

3.3.2 Antalet kunder 

Varje byte/transaktion ger upphov till en kostnad vilken till största del är knuten till att 

samla in information. Om man vill byta något måste man känna till om det finns någon 

att byta med och därmed uppkommer en transaktionskostnad. Om det är homogena 

varor och det finns många köpare och säljare så blir transaktionskostnaderna låga och 

informationsinsamlingen är inte komplicerad. Ju mer komplex varan eller tjänsten som 

vi ska köpa är desto mer information behöver finnas och då ökar transaktionskostnaden. 

(Jung et al. 1998) Det talas ofta om fyra olika typer av transaktionskostnader: 

 Sökkostnader - att söka produkter, säljare eller köpare 

 Kontraktskostnader - att upprätta ett kontrakt  

 Kontrollkostnader - att det som tas upp i kontraktet följs 

 Koordineringskostnader - kostnader för ändringar av kontraktet. (Wigand 1997) 

Dessa kostnader innebär att samla in information om tillgängliga alternativ, utvärdera 

dessa och sedan förhandla fram avtal och skriva kontrakt. (Eklund 2002) 

 
Det finns transaktioner mellan och inom organisationer. Dessa delar upp sig på de som 

samordnar köpare och säljare, marknadstransaktioner, och de för samordningen inom 

företaget. De transaktionskostnader som finns inom företagen delas i sin tur upp i 

produktions- och samordningskostnader. Under en varas resa från tillverkare till 

konsument så finns det ett antal transaktionskostnader på vägen. Vilka transaktioner 

som sker beror på hur komplex varan/tjänsten är, de olika parternas intresse av 

transaktionen samt hur otydlig eller osäker beskrivningen av transaktionen är. Om det är 

flera led mellan tillverkare och konsument kan det således bli en stor del av det slutliga 

priset som är en transaktionskostnad. (Wigand 1997)  

 

Transaktionskostnader är baserade på två antaganden om beteenden. För det första är 

människan begränsat rationell vilket innebär att vi omöjligtvis skulle kunna gå igenom 

alla tänkbara alternativ inför ett val. Detta kan komma i uttryck att när ett köp ska 

genomföras så vet inte köparen exakt av vem eller var den varan finns. För det andra så 
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verkar teorin under antagandet om opportunism vilket säger att människan inte bara 

verkar i egenintresse utan också med falskhet genom att till exempel överdriva sina 

kunskaper samt utnyttja sitt informationsöverläge för att få en kund. (Bahli och Rivard 

2003)  

 
Företag ingår olika former av avtal och ändringar under ett avtals period oavsett vilken 

av parterna som anser det nödvändigt är en risk. Båda parterna är begränsat rationella 

och kan inte förutse alla eventualiteter, så att skriva ett komplett kontrakt från början är 

omöjligt. Varje ändring eller tillägg som någon av parterna vill göra ger upphov till 

kostnader såsom att kommunicera ny information, förhandla eller att kanske ändra sin 

planering beroende på vilken verksamhet det är. Varför det görs ändringar i avtal är 

främst beroende på tre olika typer av osäkerhet: 

 Omgivningens snabbhet/snabbheten i marknaden och efterfrågeändringar 

Kopplar man denna med begränsad rationalitet minskar parternas förmåga att 

planera effektivt och därför ökar transaktionskostnaderna runt uppställandet av ett 

kontrakt. 

 Teknologisk förändring och framsteg     

Denna faktor kan göra så att ett avtal blir värdelöst över en natt. Även detta är en 

orsak till varför kontrakt måste ändras vilket återigen för med sig en kostnad. 

 Avtalets specifika art 

Här avgör bransch och så vidare exakt den risk som finns för just det företag man 

tittar på. Är det svårt att säga exakt vad outputen är från ett avtal så är osäkerheten 

hög. Det är viktigt med diverse klausuler i samband med kontraktsskrivningen. 

(Bahli och Rivard 2003) 

 

Ju fler kunder ett företag har borde till en viss gräns öka kontrollkostnaderna för 

företaget. Dessa kontrollkostnader kan innefatta den interna kontrollen i form av att 

kunder betalar i tid och att rätt belopp betalas och så vidare. Transaktionskostnader i 

form av sökkostnader, kontraktskostnader, kontroll- och koordineringskostnader borde 

öka vid fler antal kunder till den gräns då administrationen tenderar att bli en fast 

kostnad och marginalkostnaden för en extra kund är nästintill obefintligt. Om 

transaktionskostnaderna ökar med antalet kunder så bör företaget se ett behov av någon 

form av kontrollmekanism för denna interna kontroll. Eftersom ett av revisionens syften 
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är att granska den interna kontrollen så bör detta vara en kontrollmekanism för att 

minska transaktionskostnaderna.  

 
H4. Ju fler antal kunder ett företag har desto större värde ser man av revision. 

 
 

3.3.3 Mängden redovisningstjänster 

En revisor kan ha rollen som granskare av förvaltning eller den ekonomiska 

informationen. Revisorn kan också ha rollen som rådgivare inom sådana områden som 

kan anknytas till revisionsverksamheten. Det sistnämnda benämns fristående 

rådgivning. Riktar sig rådgivningen till klienter i revisionsverksamheten begränsas 

denna av lag och god sed. (FAR 2005) Genom att ett företag köper mycket 

redovisningstjänster ser man ett värde i tjänsten för det första. Att köpa in denna tjänst 

är ett medvetet val som företaget gör och redan där borde man se ett värde av revision 

eftersom denna typ av tjänster är frivillig. Behovet av intern kontroll borde öka med 

företagets storlek och komplexitet. Detta kan kopplas till transaktionskostnadsteorin 

genom att företaget köper in tjänsten så är den så komplex att de inte klarar av den 

själva till samma kostnad och med detta så följer ett incitament att kontrollera att det 

som köpts motsvarar det förväntade värdet på tjänsten. Revisionen blir denna kontroll 

och därför borde värdet av revision spegla mängden redovisningstjänster man köper in. 

 

H5. Ju mer redovisningstjänster man köper desto större värde ser man av revision. 
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3.4 Revisionens värde med avseende på förhållandet till 

kreditgivare 

Förhållandet till kreditgivare avser institutionella och icke institutionella kreditgivare, 

kreditinstitut respektive leverantörer, där den teoretiska referensramen består av 

agentteoretiska grunder. 

Revisionens värde 

Revisionens värde 
med avseende på 
strukturella 
förhållanden 

Revisionens värde 
med avseende på 
intern kontroll 

Revisionens värde 
med avseende på 
förhållande till 
kreditgivare 

Revisionens värde 
med avseende på 
institutionella 
förhållanden 

- Institutionella 
kreditgivare 

- Icke- 
institutionella 
kreditgivare 

 
Figur 3.5 Revisionens värde med avseende på förhållande till kreditgivare 

3.4.1 Institutionella kreditgivare – banker och andra kreditinstitut 

När man talar om lån och kapitalstruktur nämns ofta soliditet. Hallgren (2003) 

definierar soliditet som relationen mellan eget kapital och totalt kapital. Detta betecknar 

ett företags stabilitet och överlevnadsförmåga, det vill säga företagets förmåga att 

överleva tillfälliga konjunkturnedgångar. Enligt Ljung et al. (1998) brukar man i 

analyssammanhang tala om synlig respektive justerad soliditet där skillnaden ligger i 

huruvida hänsyn tas till de dolda reserverna (undervärderade tillgångar) eller inte vid 

beräkningen. 

 

När företag inte är finansierat enbart med eget kapital uppstår en finansiell risk. 

Beroende på bransch och strategi så har företag olika operativa risker. Ett företag med 

hög operativ risk bör ha en låg finansiell risk såsom god soliditet och likviditet vilket 

kan exemplifieras genom företag i starkt konjunkturkänsliga branscher såsom 

skogsindustrin. Däremot företag som banker eller vissa grossister som har låga 
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operativa risker tål en högre finansiell risk eftersom de hinner anpassa sig till 

förändringar. (Hallgren 2002)  

 

Agentkostnader för lånat kapital innebär de kostnader som skall täcka möjligheten att 

parten som lånat pengarna inte kommer betala tillbaka. Detta kan ske genom att 

företaget exempelvis ger höga utdelningar, har hög skuldsättning eller ger sig in i 

väldigt riskfyllda projekt.  Eftersom olika kreditgivare har en förutbestämd ränta så får 

de inte mer pengar om det går bra för företaget men riskerar att bli utan amorteringar 

om det går dåligt för företaget. Eftersom långivarna antar att företagets ledning handlar i 

egenintresse så kommer långivarna att ta ut en högre ränta som kompensation för att 

täcka denna risk. Om företaget däremot skulle visa att de inte ger allt för höga 

utdelningar eller har hög skuldsättning och inte så riskfyllda projekt skulle de då ha 

möjlighet att betala mindre ränta för sitt lånade kapital. (Deegan 2000) 

 

Svensson (2003) menar i sin doktorsavhandling Redovisningsinformation för 

bedömning av små och medelstora företags kreditvärdighet att det är skillnad på den 

finansiella situationen mellan små och stora företag. Små och medelstora företag har 

tillgång till mer information om företaget än vad stora företag har. De är således bättre 

informerade än vad kreditgivarna är om företaget. Den tidigare nämnda 

informationsasymmetrin är större mellan företagsledare i små och medelstora företag 

och kreditgivare än vad det är i publika företag där det finns ett annat medieintresse och 

mer omfattande övervakning. För att reducera denna osäkerhet i informationen hämtar 

kreditgivare in olika finansiella dokument i form av årsredovisningar, likviditets- och 

kassaflödesbudgetar för att sedan utvärdera dessa. En av slutsatserna i 

doktorsavhandlingen är att årsredovisningen är en viktig handling när små företag 

ansöker om lån.  

 

Kreditgivare kan delas in i institutionella och icke-institutionella kreditgivare. De 

institutionella kreditgivarna är banker vars verksamhet regleras i svensk lag och de icke-

institutionella kreditgivarna är leverantörer som beviljar kortfristiga krediter när de 

säljer varor eller tjänster.  När banker skall lämna kredit till företag så kontrolleras 

årsredovisningar och kreditupplysningar för bedömning av nya eller befintliga kunders 

kreditvärdighet. Informationsinsamlingen kan bli mer omfattande när det gäller nya 

kunder jämfört med gamla eller när osäkerheten är högre. Beträffande säkerheter är 
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detta viktigare för små företag än för medelstora företag men dock hjälper inte detta om 

den framtida återbetalningsförmågan förväntas vara låg. Företag som inte kan ta fram 

aktuell redovisningsinformation till sina kreditgivare kan troligen inte heller göra detta 

för företagets interna behov. Detta problem löses genom att en oberoende kontrollant i 

form av revisorn verifierar informationens riktighet. (Svensson 2003) 

 

Enligt Collis et al. (2004) kan man i mindre företag se banken som principal och 

företaget som agent. De visar också på tidigare forskning som säger att revisionen har 

en stor betydelse vid beviljandet av lån. De testar också detta som en hypotes och kan 

påvisa ett signifikant samband mellan efterfrågan på revision och agentrelationer mellan 

företaget och långivare. Även Chow (1982) påvisar ett samband mellan revision och 

kapitalstruktur med avseende på lån. En annan syn på detta, om ej inte lika starkt 

samband, ger Seow (2001) där han påvisar att företagsledare i Storbritannien använder 

sig av revision om dess kreditgivare ser detta som ett krav för att bevilja lån.  

 

Vi har kommit fram till att företag som har mycket lånat kapital ser ett värde av revision 

eftersom revisionen är en bidragande orsak vid beviljande av lån. Då bankerna kräver 

att företag är reviderade samt att de tar kreditupplysningar så borde företag med mycket 

lånat kapital underkasta sig bankens krav då man kan se banken som principal och 

företaget som agent. Vårt resonemang stämmer överens med Carey et al. (2000) vars 

undersökning påvisar ett samband mellan revision och företagets skuldsättningsgrad. Ur 

ett transaktionskostnadsteoretiskt perspektiv så ökar transaktionskostnaden vid 

osäkerhet om till exempel återbetalning av lån. Eftersom revisionen säkerställer 

redovisningens giltighet så kommer transaktionskostnaden för ett lån att minska både 

genom att möjligheten till lån ökar och att vid ett beviljande av lån borde räntan då bli 

lägre än vid större osäkerhet. 

 

H 6. Ju lägre soliditet desto högre värde ser man av revision 

 

3.4.2 Icke-institutionella kreditgivare - leverantörer 

De icke-institutionella kreditgivarna tar hänsyn till årsredovisningar, 

kreditupplysningar, uppgifter från reskontraredovisning och information från personal 
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från företaget som varit i kontakt med kunden när de gör sin 

kreditvärdighetsbedömning. (Svensson 2003)  

 
Följande hypotes är nära kopplad till den ovanstående då det även går att se leverantörer 

som en kreditgivare. Leverantörer ger oftast kredit på vanligtvis en månad, det vill säga 

på kort sikt. Denna kredit tror vi är mycket viktig för mindre företag då 

kassalikviditeten oftast torde vara relativt låg. Det kan även här identifieras ett 

agentproblem som borde vara identiskt med det som gäller mellan företaget och 

institutionella kreditgivare. Genom att företag blir reviderade borde detta ge en 

legitimitet mot leverantören vilket gör att denne vågar lämna kredit och inte heller ta ut 

ett högre pris för att täcka dennes risk. Revisionen hjälper då till att hålla 

transaktionskostnaden nere vid högre utnyttjande av leverantörskrediter.  

 

H 7. Ju större andel leverantörsskulder av balansomslutningen desto större värde ser 

man av revision. 

 

3.5 Revisionens värde med avseende på institutionella 

förhållanden 

Denna avslutande del tar upp revisionens värde med avseende på institutionella 

förhållanden såsom bransch, företagets ålder samt företagsledarens utbildningsnivå. 

Detta belyses ur den institutionella teorins grunder samt med inslag av legitimitetsteori.  

 

Revisionens värde 

Revisionens värde 
med avseende på 
strukturella 
förhållanden 

Revisionens värde 
med avseende på 
intern kontroll 

Revisionens värde 
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Revisionens värde 
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förhållanden 
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- Företagets ålder 
- Företagsledarens 

utbildningsnivå 

 
Figur 3.6 Revisionens värde med avseende på institutionella förhållanden 
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3.5.1 Företagets branschtillhörighet  

” Organizations that incorporate societally legitimated rationalized elements in their 

formal structures maximize their legitimacy and increase their resources and survival 

capabilities” (Meyer och Rowan 1977, s. 352) 

 

Den institutionella teorin utgår ifrån att organisationer tillämpar praxis och strukturer 

som anses vara legitima av andra organisationer inom deras område. Den belyser både 

de yttre och inre sidorna av legitimitetsfenomenet genom sin betoning av regler och 

värden samt förhållandet mellan individ, organisation och samhälle. (Abrahamsson och 

Andersen 2002) 

 

Teorin grundas på antagandet att organisationer låter sig påverkas av påtryckningar och 

procedurer som är legitima och ansedda som lämpliga organisatoriska val. 

Organisationer måste förhålla sig till både en teknisk och institutionell omvärld. Olika 

omvärldsförhållanden påverkar en organisation olika starkt. Ett litet företag som agerar 

på en liten marknad med stark konkurrens försöker utforma en struktur som minimerar 

kostnader och har troligtvis inget starkt tryck från omvärlden att vara organiserad på ett 

visst sätt. Vissa organisationer, exempelvis skolor, är föremål för stort intresse från 

omvärlden men är svårare att bedöma hur effektivt de fungerar ur ekonomisk synvinkel. 

I denna typ av organisationer inverkar de institutionella förhållandena i omvärlden 

starkt. (Jacobsen och Thorsvik 2002) 

 

Den institutionella teorin tenderar att se på organisationer som öppna system som är 

starkt påverkade av sin omgivning. Den betonar att organisationer är sociala 

konkurrerande system, det vill säga produkter av idéer, värdesystem och 

värdeuppfattningar. Organisationer blir ett fenomen som avspeglar den sociala 

strukturen. Detta leder till en likriktning och harmonisering kring vissa dominerande 

normer. (Abrahamsson och Andersen 2002) 
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Den nyinstitutionella teorin som växte fram på 1970-talet väckte frågor som varför 

organisationer är så lika samt varför organisationers struktur blir alltmer komplexa.  

DiMaggio och Powell (1983) ser förklaringen i sina tre isomorfismer (mekanismer): 

 Tvång  

 Imitation 

 Normativa påtryckningar 

 

Enligt DiMaggio och Powell (1983) utövas tvång både formellt och informellt av 

intressenter som organisationen är beroende av samt från kulturella förväntningar i 

samhället som organisationen verkar inom. Detta kan exemplifieras genom att det i 

Sverige finns en revisionsplikt för alla aktiebolag. Dessa påtryckningar kan uppfattas 

både som något påtvingat, som en övertalning eller som en inbjudan att delta i ett 

samförstånd. Meyer och Rowan (1977) exemplifierar detta bland annat genom att 

påvisa att när staten eller andra större organisationer ökar sin påverkan på det sociala 

livet reflekteras detta i organisationsstrukturer som institutionaliserar sig för att få ökad 

legitimitet. 

 

För att reducera osäkerhet och risk samt för att minska kostnaden för att själva hitta 

lösningar imiterar organisationer andra organisationer. Det rör sig oftast om andra 

framgångsrika organisationer som uppfattas som legitima inom det egna organisatoriska 

fältet, till exempel ägarstruktur eller bransch. (DiMaggio och Powell 1983) 

 

Påtryckningar utövas från framför allt olika professionella grupper som gemensamt 

befrämjar sin ställning och inflytande. Redovisningsprofessionen utövar olika 

påtryckningar på organisationer och kan till exempel hota med att lämna en oren 

revisionsberättelse för att få organisationen att agera på önskvärt sätt. (DiMaggio och 

Powell 1983) 

 

Företag påverkas enligt den institutionella teorin av vilken bransch de tillhör. Om man 

utgår från isomorfismen imitation så borde företag inom samma bransch ha liknande 

attityd angående revision. Enligt teorin så kan organisationer ge legitimitet åt 

värderingar inom samhället och därför borde det vara en norm inom en viss bransch att 

ha en viss attityd gentemot ett visst fenomen. Vi tror det går att se skillnader i attityden 

till revision beroende på vilken bransch företag tillhör. Detta betyder att det finns 
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liknande värderingar i branscher med avseende på att revisionen skapar legitimitet för 

företaget åt sin omgivning. Detta i sin tur kan bero på andra faktorer som att en viss 

bransch är väldigt skuldfinansierad och revisionen i sig kan vara ett led till att det 

hjälper till vid beviljandet av lån.  

 

H 8. Branschtillhörighet påverkar värdet av revision 

 

3.5.2 Företagets ålder 

Företag söker inte bara effektivitet utan också legitimitet. Formella 

organisationsstrukturer uppstår som reflektioner på institutionella regler. De formella 

strukturerna blir sedan likriktade med rationella myter i den institutionella omgivningen. 

Det är de mäktiga institutionella reglerna och starkt rationaliserade myterna som binder 

samman varje organisation. Organisationer kan med andra ord ge legitimitet åt regler 

och värderingar i samhället. (DiMaggio och Powell 1983)  

 

Detta leder oss in på legitimitetsteori. Enligt Deegan (2000) innebär legitimitetsteori att 

organisationens verksamhet drivs inom de gränser och normer som är accepterade inom 

det samhälle det är verksamt inom. Företagets aktiviteter ska eftersträva att vara 

legitima för denna omgivning. Dessa regler och normer förändras över tid och 

organisationen måste vara lyhörd på omgivningens krav för vad som anses vara 

legitimt. Teorin vilar på att det finns ett socialt kontrakt, om än svårdefinierat, mellan 

organisationen i fråga och den omgivning den agerar i. Kontraktet är ett sätt att visa 

samhällets förväntningar på hur företag ska agera. 

 

 Ett av de grundläggande syftena med revision är att utgöra ett beslutsunderlag för 

företagets intressenter genom årsredovisning och revisionsberättelse. Revisionen är ett 

sätt att ge ökad trovärdighet åt den ekonomiska information företaget lämnar ifrån sig 

och ge tilltro till hur styrelse och VD utför sina uppdrag. (FAR 2005) Den som läser 

rapporterna företaget lämnat ifrån sig har den fördelen att risken för att beslut tas på 

missvisande information blir mindre eftersom företaget blivit reviderat. (Dunn 1996) 

 

Ett nystartat företag har inga långtgående relationer med någon intressent. Eftersom 

deras legitimitet är låg borde revisionen vara mer värd för yngre företag eftersom denna 
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bidrar till legitimitet. Ett äldre företag som exempelvis haft samma leverantör i flera år 

och genom det skapat legitimitet åt företaget borde se ett mindre värde av revision i 

detta avseende. Enligt Svensson (2003) kan långsiktiga relationer mellan företaget och 

dess intressenter leda till att kreditbedömare inte behöver göra lika omfattande 

uppföljningar av företaget och därmed inte behöver samla in lika mycket information 

om företagets ekonomiska situation. 

 
H 9. Ju yngre företaget är desto större värde ser man av revision. 

 
 

3.5.3 Företagsledarens utbildningsnivå 

Värdet på revision borde öka om företagsledaren har eftergymnasial utbildning då 

han/hon borde ha bättre förståelse för revisionen. Detta leder till att denne är mer 

institutionaliserad på området och ser därför ett värde med revisionen från början. 

Exempelvis tror vi att en person som inte vet vad revision innebär ser det som en onödig 

kostnad som han/hon inte får något mervärde för medan en person som är införstådd 

med syftet och vilka fördelar det kan ge är mer positiv till revisionen. Enligt Collis et al. 

(2004) finns ett samband mellan företagsledarens utbildning och användandet av 

revision i Storbritannien. De drar slutsatsen att värdet av revision speglas av vilken 

kunskap företagsledaren har om de fördelar och kostnader som revisionen för med sig.  

 

H10. Ju högre utbildning företagsledaren har desto större värde ser man av revision. 
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4 Empirisk metod 

I detta kapitel tar vi inledningsvis upp den metod vi använt för insamlandet av våra 

empiriska data. Vi visar även vårt tillvägagångssätt för hur vi har operationaliserat 

våra teoretiska begrepp till empiriskt mätbara storheter. Avslutningsvis tar vi även upp 

värderingsaspekter för detta material samt genomför en bortfallsanalys. 

4.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

Det finns två huvudformer av metoder inom samhällsvetenskaperna. Kvalitativa 

metoder går ut på att genom datainsamling skapa en djupare förståelse av ett problem. 

Kunskapssyftet är primärt förstående. Kvantitativa metoder använder sig mycket av 

statistik och kunskapssyftet här är att orsaksförklara de fenomen som är av intresse i 

undersökningen och kunna göra förutsägelser om dessa (Andersen 1998). I vår 

undersökning kommer vi att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod för att 

nå ett så stort urval så att vi kan dra slutsatser om populationen som helhet. En kvalitativ 

undersökning hade för oss blivit allt för tidskrävande om vi skulle uppnå samma storlek 

på urvalet. Om vi hade velat beskriva och förstå småföretags attityder till revision så 

hade en kvalitativ metod varit att föredra och urvalet hade inte heller behövt vara så 

stort. Men eftersom vår intention med denna uppsats är att förklara värdet av revision 

genom attityder och andra faktorer så krävs det ett större urval och på så sätt blir den 

kvantitativa metoden mer tillämplig. Med avseende på generaliserbarhet anser vi att den 

kvantitativa metoden blir mest lämpad för vår undersökning då det ges möjlighet att 

testa orsakssamband samt dra inferens till hela populationen. 

 

4.2 Urval 

När man ska göra en undersökning måste man ta ställning till om man ska undersöka en 

del av populationen eller hela. Den totala populationen (N) av aktiva 10/24 aktiebolag i 

Sverige i intervallet 1-10 anställda samt en omsättning mellan 1 000 000 SEK och 

24 000 000 SEK uppgår enligt Affärsdata (2006-05-02) till 109 740 företag. Vi kommer 

att sortera dessa genom att visa 250 företag per sida och sedan välja det första och 

företag nummer 126 per sida. Detta betyder att av den totala populationen på 109 740 

företag har vi valt var 125:e företag och fått ett första urval på 880 företag. Detta 

överensstämmer med ett systematiskt urval där man ska välja avstånd i registret som ges 
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av förhållandet N/n. Eftersom det inte finns någon periodicitet i vårt register från 

Affärsdata där företagen står i bokstavsordning så är ett systematiskt urval tillämpligt 

enligt Rosengren och Arvidsson (2002). Av det första urvalet på 880 företag fann vi e-

postadress till 458 företag vilket då blev vårt slutgiltiga stickprov (n).  

 

4.2.1 Representativitet 

Representativitet anger hur resultatet vi har fått fram verkligen gäller den eller de som 

vi vill uttala oss om. För att spara resurser och begränsa undersökningar gör man i 

många fall så kallade stickprovsundersökningar. Eftersom stickprovet oftast bara utgör 

en liten del av populationen är det viktigt att det görs på ett sätt så att man med god 

säkerhet kan generalisera resultatet från stickprovet. För att representativiteten ska vara 

god är det också viktigt att bortfallet blir godtagbart, det vill säga att så många som 

möjligt svarar eller deltar i undersökningen (Rosengren och Arvidsson 2002). Av vårt 

stickprov på 458 företag så svarade 57 företag efter det första utskicket och ett 

påminnelsebrev. Detta gav en svarsfrekvens på strax över tolv procent. Risken med vårt 

stickprov är att vi har fått företag som är så pass tekniska att de har e-postadress och på 

så sätt gått miste om åsikter från de företag som inte har e-post adress. Alternativet för 

att få med dessa företag hade varit att ringa upp var och en av dem och utföra enkäten 

muntligt. På grund av de begränsade resurser som vi haft främst i form av tid samt att 

reliabiliteten hade minskat i form av standardisering då respondenter inte hade deltagit i 

undersökningen på samma sätt valde vi att inte göra detta.  

 

4.3 Datainsamling 

Man skiljer mellan primärdata som forskaren själv har samlat in och sekundärdata som 

samlats in av andra personer, forskare eller institutioner. Primärdata skiljs på om de 

upplysningar som samlats in har varit utsatt för avsiktlig påverkan av forskaren eller ej. 

Detta kallas stimulidata och alla andra data kallas icke-stimulidata. (Andersen 1998) 

Vårt empiriska material kommer vara primärdata i form av en enkät. För vår analys ska 

vi även komplettera de uppgifterna vi får från enkäterna med sekundärdata bestående av 

uppgifter om företaget från Affärsdata genom årsredovisningar och nyckeltal.  
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Enkäten är ett populärt sätt att samla in data eftersom den är relativt billig och är inte så 

tidskrävande samtidigt som den ger relativt pålitliga svar (Andersen 1998). I en enkät 

ställs frågorna skriftligt och deltagarna svarar genom att fylla i svaren på formulären. 

God kvalitet på enkäterna säkerställs genom olika åtgärder som kan sammanfattas 

genom termerna standardisering och strukturering. Standardisering innebär att samma 

frågor ställs till alla respondenter och detta görs för att höja tillförlitligheten och 

jämförbarheten. Strukturering innebär hur omfattande en fråga är, man kan välja mellan 

att använda sig av bundna svarsalternativ eller öppna frågor där respondenten får svara 

med sina egna ord (Rosengren och Arvidsson 2002).  

 

Vi har använt oss av den webbaserade enkätmjukvaran Query & Report för att skapa 

och distribuera vår enkät. En webbaserad enkät ansåg vi vara det enklaste och minst 

tidskrävande sättet för respondenterna att deltaga i undersökningen och i kombination 

med ett mindre antal frågor med bundna svarsalternativ för att på så sätt leda till en 

högre svarsfrekvens. Detta finner vi stöd för i teorin där Arvidsson och Rosengren 

(2002) menar att enkäten skall innehålla ett begränsat antal frågor och ha en bra 

överskådlighet. Det skall tilläggas att vi hade en avslutande öppen fråga som ger 

respondenterna möjlighet att ge generella kommentarer. Vi har även betonat att vi 

studerar vid Växjö Universitet vilket är en erkänd institution i samhället och på så sätt är 

legitim för undersökningens syfte.  Detta i kombination med att vi använt oss av 

påminnelsebrev till de som ej har svarat vid första utskicket är faktorer som vi tror 

påverkade svarsfrekvensen. 

 

4.4 Operationalisering 

Operationalisering innebär översättning av teoretiska begrepp till empiriskt mätbara 

storheter. Ett empiriskt begrepp som operationaliserats kallas för en variabel. 

Svårigheter kan dyka upp eftersom teoretiska begrepp är mångdimensionella och det 

kan vara svårt att mäta dem med samma mätinstrument. Detta är fallet med attityder, vi 

vet ungefär vad det betyder men det går inte att mäta med endast en dimension eftersom 

det är mångdimensionellt. Det teoretiska begreppet måste brytas ned i dess olika 

dimensioner och efter detta ta ställning till vilka dimensioner som kan vara av intresse 

för just vår problemställning. Vilket värde revision ger går inte att mäta direkt, det är en 

så kallad latent variabel. (Andersen 1998) Vi ska istället försöka mäta indikatorer, eller 
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ersättningsvariabler som det också kallas, för att få reda på vilken attityd småföretag har 

till revision. Dessa attityder skall sedan jämföras med bakomliggande faktorer för att 

undersöka om det upplevda värdet varierar med dessa faktorer. Nedan visas hur vi 

operationaliserat begreppen i hypoteserna till variabler som vi sedan mätt genom vår 

enkät. Vi börjar dock med en genomgång av hur vi mäter attityder till revision, det vill 

säga den beroende variabeln och sedan de bakomliggande faktorer som ska mätas för att 

kunna förklara skillnader i upplevt värde av revision.  

 

4.4.1 Beroende variabel – attityd till revision 

Attityder är som tidigare nämnt ett svårt begrepp att operationalisera då det är 

mångdimensionellt. Enligt Andersen (1998) måste man då hitta variabler som har ett 

starkt samband med den variabel man söker. Det finns inte en enstaka variabel som man 

kan använda för att förklara vilken attityd någon har. Det vi har gjort istället är att 

använda oss av latenta variabler för att kunna bestämma vilken attityd som en viss 

respondent har. Enligt Esaiasson (2003) är det vid attitydundersökningar också viktigt 

att formuleringarna av frågorna är tydliga och välformulerade så att de som har samma 

attityd svarar likadant.  Utifrån den teori vi har behandlat har vi kommit fram till ett 

antal variabler vi tror påverkar värdet småföretag ser av revision.  

 

Ett av grundsyftena med extern redovisning är att ge ekonomisk information till externa 

intressenter till företaget. Revisionens syfte här är att säkerställa att denna information 

är korrekt så att användarna av den kan lita på den och skapa förtroende bland de 

intressenter vi tagit upp tidigare.  För att få reda på hur respondenten ställer sig till att 

revisionen uppfyller syftet att säkerställa de ekonomiska rapporterna och skapar 

förtroende så ställer vi påståendena: 

 

 Revisionen är ett bra sätt att kvalitetssäkra den ekonomiska informationen 

 Revisionen är ett bra sätt att skapa förtroende hos era intressenter (exempelvis 

kunder, leverantör, långivare) 

 

Vi har använt en sjugradig skala för att mäta attityder till revision hos respondenterna. 

En sådan skala jämfört med en femgradig skala ger större möjlighet till att urskilja 

varians. Tack vare detta kommer vårt mätinstrument enkäten få en högre sensitivitet, det 
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vill säga förmågan att urskilja allt mer detaljerade skillnader (Rosengren och Arvidsson 

2002). Om företaget skulle fortsätta bli reviderat om revisionsplikten skulle avskaffas 

tror vi denna attityd avspeglar det värde som företaget får av revision varför vi väljer att 

ställa följande påstående. 

 Om revisionsplikten skulle avskaffas skulle jag fortfarande låta mitt företag 

bli reviderat 

 

Ett av syftena med revision är att säkerställa ekonomiska rapporter och på så sätt även 

minska den ekonomiska brottsligheten. Detta leder till nytta både för staten samt för 

småföretagen genom att alla konkurrerar på lika villkor. Detta leder till följande 

påstående. 

 Revision är ett bra sätt att förhindra ekonomisk brottslighet 

 

En stor del av revisionen är att säkerställa den interna kontrollen varför företag som ser 

ett högt värde av den interna kontrollen också borde se ett högt värde av revision. Detta 

ger oss följande påstående. 

 Revision är ett bra sätt att säkerställa den interna kontrollen 

 

Ett sista påstående behandlar övergripande attityden till revision.  

 Revisionen tillför ett värde minst lika stort som kostnaden för den 

 

Enkäten avslutas med några rader där respondenten får komma med kompletterande 

synpunkter om revision. Målet med detta är att ytterligare information kan komma fram. 

Förhoppningsvis så svarar respondenterna genomgående positivt eller negativt på 

frågorna för att vi ska kunna göra ett vägt index över deras attityd till revisionen för att 

sedan jämföra med de bakomliggande faktorerna. Efter att ha fått svar på dessa frågor 

anser vi oss ha fått en bra bild av vilken attityd som företaget har till revisionen. 

Enkäten kan läsas i sin helhet i bilaga 1.  

 

4.4.2 Oberoende variabler – bakomliggande faktorer 

Externa ägare  

Dessa definieras enligt agentteorin som icke aktiva i bolaget. Här kommer vi att låta 

respondenterna svara på hur stor andel av aktiekapitalet som ägs av ägare som inte är 
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aktiva i bolagets drift då agentteorin blir aktuell när ägandet är skiljt från ledningen. Det 

är därför intressant att se fördelningen i ägarförhållandet eftersom ett företag med mer 

spritt ägande borde ha ett större kontrollbehov och på så sätt öka intensiteten i den 

externa informationen.  

 

Storlek på företaget 

När det gäller storlek på företag så finns det olika sätt att mäta detta på. Enligt ÅRL och 

BFN så definieras storlek utifrån anställda och omsättning. I EU:s fjärde bolagsrättsliga 

direktiv används även balansomslutning som ett mått på storlek när man talar om 

gränsvärden för små företag. Vi väljer att mäta storlek utifrån omsättning eftersom en 

större omsättning gör att det finns möjlighet till större resurser i företaget för ledningen 

att fördela. Detta grundar vi på att agentteorin säger att agentkostnader uppkommer på 

grund av att ökade resurser finns att fördela och ju större företaget blir desto mer 

lönsamt är det för principalen att övervaka. Vi kommer att använda oss av sekundärdata 

här ifrån företagens årsredovisningar.  

 

Antal anställda 

Ett av revisionens syfte är att kontrollera den interna kontrollen. För att kunna mäta 

behovet av den interna kontrollen har vi för det första valt att ta antalet anställda 

eftersom det bland annat blir ett ökat krav från staten att hålla reda på källskatter och 

sociala avgifter. Detta kommer att mätas genom sekundärdata.  

 

Antal kunder 

Genom att mäta antalet kunder anser vi att vi får en bra bild av hur både ökad intern 

kontroll och transaktionskostnadsteori kan förklara värdet av revision. Ju fler kunder 

man har desto mer omfattande blir behovet av kontrollen över försäljningsrutinen. Det 

gäller att säkerställa att inbetalningar från kunderna sker i tid samt att kravfunktionen 

fungerar. Antalet kunder påverkar även transaktionskostnaderna genom sökkostnader, 

kontraktskostnader och koordineringskostnader. Kunderna kommer att mätas genom att 

företagen får svara på frågan ungefär hur många kunder de har.  

 

Soliditet 

För att se vilken påverkan kreditgivarna har på företagens inställning till revision så 

kommer vi till nästa begrepp vilket är soliditet. Vilken lånesituation företaget befinner 
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sig i anser vi vara ett bra mått på hur viktigt det är för det enskilda företaget att uppfylla 

de krav banken ställer för utlåning. Har man exempelvis lånat mycket kapital borde man 

vara mer positiv till revision eftersom det kan ha bidragit till att man fått lån beviljat. 

Soliditeten kommer vi att mäta genom att läsa företagens årsredovisningar. Den 

definition som används är justerad soliditet vilken är eget kapital plus 72 procent av de 

obeskattade reserverna i relation till balansomslutningen.  

 

Genomsnittliga leverantörsskulder i förhållande till balansomslutningen 

Nästa långivare är leverantörerna vilka är särskilt betydelsefulla för små företag. Denna 

variabel mäter vi genom att undersöka genomsnittliga leverantörsskulder i förhållande 

till balansomslutningen. Genom detta relativa värde elimineras risken att få en felaktig 

bild utifrån ett absolut tal såsom storleken på leverantörsskulder som inte tar hänsyn till 

hela kapitalstrukturen. Detta anser vi ge en bra bild på hur företag ges möjlighet att 

utnyttja leverantörskrediten. 

 

Företagets ålder 

Den bakomliggande faktorn ålder mäter vi genom att fråga varje respondent vilket år 

bolaget registrerades. Alternativet skulle ha varit att ta detta från sekundärdata i 

Affärsdata. Av tidsskäl väljer vi att låta respondenterna svara på detta i enkäten men 

skulle någon respondent inte svara på denna fråga hämtar vi det från Affärsdata.  

 

Bransch 

Även bransch hittar vi i Affärsdata där företagen är indelade efter SNI-koder vilka 

betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE. SNI är 

primärt en aktivitetsindelning av företag. Vi har valt en indelning i sex 

branschkategorier som Nutek (2006) har skapat utifrån SCB:s branschregister som 

bygger på SNI-koder. Dessa branschindelningar är: 

 Finans och företagstjänster 

 Handel, hotell och restaurang 

 Utbildning, hälso och sjukvård 

 Bygg 

 Tillverkningsindustri 

 Transport och kommunikation 
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Mängden redovisningstjänster 

Ytterligare en bakomliggande faktor är mängden redovisningstjänster som vi kommer 

att mäta genom att läsa årsredovisningarna. I årsredovisningarna ska det i 

tilläggsupplysning lämnas upplysning om ersättning till revisor eller revisorerna och en 

särskild uppgift ska lämnas hur stor del av ersättningen som avser andra uppdrag än 

revisionsuppdraget (FAR 2005). Vi kommer även här att mäta ett relativt värde genom 

att beräkna andelen redovisningstjänster i förhållande till de totala ersättningarna till 

revisorer.  

 

Företagsledarens utbildningsnivå 

Den sista bakomliggande faktorn som vi kommer att ta med i vår studie är vilken 

utbildningsnivå som företagsledaren har. Detta kommer att mätas genom att 

respondenter får svara på vilken utbildningsnivå han/hon har avklarat. Vi har valt att 

ställa upp alternativen grundskola, gymnasieskola och högskola/universitet som olika 

nivåer på utbildning. Vi har även gett respondenterna möjlighet att fylla i ett öppet 

alternativ om inget av de tidigare nämnda alternativen passar in på företagsledaren.  

 

4.5 Värderingsaspekter av empiriska data 

4.5.1 Validitet 

Ett enkelt sätt att definiera validitet är att säga att en valid mätning mäter vad den är 

avsedd att mäta. En mer precis definition är att validitet innebär frånvaron av 

systematiska mätfel. (Rosengren och Arvidsson 2002) För att uppnå validitet krävs det 

att vår teoretiska och empiriska begreppsplan överrensstämmer samt att begrepp och 

variabler är relevanta för våra problemformuleringar. (Andersen 1998) Hypoteserna är 

härledda ur teorin som sedan operationaliserats till mätbara variabler. Genom att vår 

datainsamling är kopplad till vår teori försöker vi uppnå en hög överensstämmelse 

mellan de teoretiska begreppen och vår empiriska undersökning och på så sätt nå en hög 

validitet. Eftersom det är enkät vi använder oss av kan vi inte med säkerhet säga vem 

som besvarat enkäten. Vår enkät är riktad mot företagsledare och risken finns att en 

annan person svarat eller att svaren inte är sanningsenliga. Även om vi inte tror att dessa 

felkällor är väsentliga för vår undersökning så måste man vara medveten om att de finns 

och kan påverka undersökningens resultat. 
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4.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger graden av tillförlitlighet i en mätning.  Är det slumpmässiga 

mätfelet stort blir mätningen otillförlitlig. Genom olika standardiseringsförfaranden, 

noggranna instruktioner, bundna svarsalternativ et cetera kan reliabiliteten ökas, det vill 

säga minska slumpens inflytande i undersökningen. (Rosengren och Arvidsson 2002) Vi 

har använt oss av programvaran Query & Report som är ett hjälpmedel vid elektroniska 

enkäter. När respondenter kopplas till den färdiga enkäten finns inte möjligheten att 

ändra i enkäten vilket gör att man säkerställer att alla respondenter svarar på samma 

enkät vilket stärker reliabiliteten. I och med att vi använder oss av en enkät uppkommer 

ingen så kallad intervjuareffekt men samtidigt finns risken att respondenterna inte 

förstår frågan. Varje respondent har fått en unik direktlänk till enkäten som bara 

respektive företag hade tillgång till. Vid risk för respondenter med äldre e-postklienter 

som inte kunde hantera dessa typer av direktlänkar gavs möjligheten till att med ett 

personligt användarnamn och lösenord få tillgång till enkäten. Justeringar gjordes så att 

dessa direktlänkar bara kunde utnyttjas en gång. När undersökningen var klar 

exporterades data till Excel i aggregerad form för att sedan behandlas i 

statistikprogrammet SPSS. En rad i programmet motsvarar ett företag i undersökningen 

vilket säkerställer att rätt oberoende variabel ställs mot den beroende.    

 

4.5.3 Bortfallsanalys 

När personer i urvalet inte svarat på undersökningen kallas detta för externt bortfall. Vid 

internt bortfall saknas det svar på enstaka frågor från en respondent som ställt upp i 

undersökningen (Andersen 1998). Vårt interna bortfall blev försumbart, det var endast 

en respondent som inte besvarade alla frågor. Det externa bortfallet var däremot större 

vilket är vanligt vid denna typ av undersökningar och man måste acceptera ett stort 

externt bortfall. 

Tabell 4.1 - Svarsfrekvens 

Andel företag i urvalet som deltog i undersökningen Frekvens % 
Svarade 57 12,4 % 
Svarade ej 401 87,6 % 
 458 100 % 
 

För att testa om det fanns någon skillnad mellan de företag som svarade och de som inte 

gjorde det utförde vi följande tester. Först ville vi undersöka om det fanns någon 
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skillnad i storlek mellan de respondenter som deltog i undersökningen eller ej. För detta 

gjordes ett t-test med avseende på omsättning. Detta visade ett ej signifikant (0.603) 

resultat vilket visar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de som svarade 

och inte svarade beträffande omsättning och vi tycks ha fångat företag inom hela vårt 

urvals gränser. Vi kontrollerade även i form av ett Chi-två test om de fanns några 

skillnader mellan de som svarat och inte svarat med avseende på branschtillhörighet. Ett 

Chi-två test gjordes för att bägge kategorierna befann sig på nominalnivå. Detta visade 

ett icke signifikant (0.236) resultat och visar att det inte finns någon signifikant skillnad 

mellan svarande och ej svarande vilket är positivt för vår undersökning som således inte 

missat någon grupp. 

 

4.6 Analysmetoder 

Materialet har dels samlats in genom primärdata i form av enkät och dels genom 

sekundärdata från årsredovisningar från de företag som har svarat. Den data som 

samlades in analyserades sedan i SPSS. Innan vi går in på analysen så presenteras här 

de olika tester som gjorts i SPSS för att kunna analysera vårt insamlande material. 

 

 Kolmogorov-Smirnov Test visar om urvalet är normalfördelat. Ett p-värde över 

0.05 gör att vi inte kan förkasta nollhypotesen om att variabeln är 

normalfördelad. Om variabeln är normalfördelad finns möjligheten att göra 

parametriska test. (Djurfeldt 2003) 

 Cronbach´s Alpha används för att kontrollera hur väl de olika komponenterna i 

den beroende variabeln mäter samma sak. (Djurfeldt 2003) 

 T-test används när vi testar skillnader i medelvärden mellan två grupper. 

Förutsättningen för detta test är att variabeln är normalfördelad och/eller 

stickprovet är tillräckligt stort (n>30). (Djurfeldt 2003)  

 Variansanalys (Anova) används för att testa medelvärden för fler än två grupper. 

Det vill säga vi använder t-test då vi testar skillnader mellan två grupper och 

variansanalys vid test mellan tre eller fler grupper. Variansanalysen inleds med 

ett Levene´s test för att kontrollera om variansen i de olika grupperna kan antas 

vara olika. Om Levene’s test ger ett p>0,05 kan vi dra slutsatsen att några 

signifikanta skillnader i spridningen inte finns och använder oss då av Anova. 

(Wahlgren 2005) Anovatestet följs upp av ett så kallat post hoc-test som visar 
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mellan vilka grupper det finns ett statistiskt samband. I detta fall följer vi 

Djurfeldt (2003) och använder oss av Scheffés test. Då Levene’s test ger ett 

p<0,05, det vill säga det finns en signifikant skillnad i spridningen mellan 

grupper använder vi oss av ett ickeparametriskt test i form av Kruskal-Wallis 

test. 

 För att kontrollera korrelationen, det vill säga styrkan och riktningen på det 

linjära sambandet mellan två variabler (Esaiasson et al. 2003), använder vi oss 

av Pearsons korrelationskoefficient.  

 Multipel regression används när vi använder fler än en förklarande variabel för 

ett fenomen samtidigt. Fördelen jämfört med en enkel linjär regression är att 

man kan särskilja effekten av till exempel x1 och x2 och alltså uttala sig om vad 

som händer då x2 ökar och x1 är konstant. (Andersson 1994) 

 39



Värdet av revision              Carlsson, Lönqvist & Magnusson 
- en studie om faktorer som påverkar småföretags attityder till revision   

5 Empirisk analys 

Efter att i föregående kapitel operationaliserat teoretiska begrepp presenterar vi i detta 

kapitel de tester vi gjort på vårt empiriska material med utgångspunkt i de teoretiska 

hypoteser som vi identifierat. Denna analys ligger sedan till grund för de slutsatser som 

vi drar i kapitel 6. 

5.1 Inledande resonemang kring beroende variabel 
 
Vår beroende variabel består av sex stycken påståenden som vi anser tillsammans kan 

förklara värdet av revision för ett företag. För att se att dessa påståenden mäter samma 

sak har vi först gjort ett Cronbach´s Alpha test för att kontrollera detta. Detta är ett 

sammanfattande mått på reliabiliteten och varierar mellan noll och ett. Ju högre 

alphavärde desto större är sannolikheten att indexets olika komponenter mäter samma 

latenta begrepp. En tumregel är att alphavärdet ska vara större än 0,7. (Esaiasson 2003) 

 

Tabell 5.1 - Reliabilitetstest 

Reliability test Alpha N 
Cronbach´s Alpha 0.846 6 
 
 
Då vi har ett alphavärde på 0,846 anser vi att de sex påstående som vi använder oss av i 

enkäten mäter samma sak. Eftersom vi accepterar detta alphavärde ser vi ingen mening 

att gå vidare och göra en faktoranalys på våra sex påståenden för att se vilka som har 

högst förklaringsgrad tillsammans. Nästa steg är att sammanfatta dessa sex påståenden 

till ett index för varje företag. Syftet med ett index är enligt Rosengren och Arvidsson 

(2002) att mäta fenomenet på ett bättre sätt än att bara använda en variabel. Detta ger 

högre precision genom högre varians. Ett index passar bra på ett fenomen som består av 

flera komponenter och om komponenterna har samma svarsalternativ är det enklaste 

sättet att summera värdena. Eftersom vi har samma svarsalternativ samt för att få en hög 

varians har vi valt att summera värdena på dessa sex påståenden för varje företag. 

Eftersom valmöjligheterna på varje fråga var i intervallet 1-7 kan rent teoretiskt den 

beroende variabeln variera mellan 6 och 42.  
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När indexet var klart kontrollerades att den beroende variabeln var normalfördelad. Om 

antalet fall är över 50 kan detta göras genom att beräkna Kolmogorov-Smirnovs test. 

(Djurfelt 2003) 

Tabell 5.2 - Normalfördelning 

Kolmogorov-Smirnov test  Sig. N 
Index över attityd till revision 0.107 57 
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Som vi kan se ur tabellen så har vi ett p-värde som är över 0.05 vilket gör att vi inte kan 

förkasta hypotesen om att variabeln är normalfördelad.  
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I histogrammet åskådliggörs 

fördelningen av index över 

attityden till revision av de 57 

företagen som svarade 

(svarsfrekvens = 12.4%). 

Medelvärdet över deras attityd 

till revision är enligt vårt index 

26.89. Man kan även utläsa en 

avvikelse från 

normalfördelningen i intervallet 

mellan 25 och cirka 30.  

 

   Figur 5.1 Histogram över frekvensfördelning 

Detta borde bero på att respondenterna  

valt att ta ställning på de flesta frågor, det vill säga inte ställa sig neutrala till 

påståendena. Den som ansåg sig se lägst värde av revision hade ett index på 8 och den 

som såg högst värde av revision hade ett index på 41. Den deskriptiva statistiken över 

de respondenter som deltagit i undersökningen sammanfattas i nedanstående tabell. 
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Tabell 5.3 - Deskriptiv data 

Sammanfattning deskriptiv 
data beroende variabel 
   
N  57 
   
Medelvärde  26.8947 
Median  28 
Typvärde  32 
Standardavvikelse 8.69 
Minsta värde  8 
Högsta värde  41 
Kvartiler 25% 21 
 50% 28 
 75% 33.5 
 

Vi testade om vårt medelvärde var signifikant skiljt från 24, det vill säga om man svarat 

neutralt på samtliga påståenden i enkäten. Resultatet redovisas nedan. 

 

Tabell 5.4 - T-test medelvärde 

T-test medelvärde över attityd (testvärde=24) T-värde Sig. 
Index över attityd 2.1515 0.015 
 

Detta test visar att vårt medelvärde på 26.8947 statistiskt sätt sannolikt är skiljt från 24 

med ett 95 % konfidensintervall. 

 

I vår fortsatta hypotesprövning kommer vi sträva efter att få ett signifikant samband på 

5 % nivå men kommer dock att acceptera ett svagare samband på 10 % nivå. 

 

5.2 Hypotesprövning 
H1. Företag med externa ägare ser ett större värde av revision. 

 

Tabell 5.5 - Externa ägare 

   
Har icke-aktiva ägare Medelvärde* n 
Ja 26.4615 13 
Nej 27.0227 44 
   
T-test: inte signifikant (0.840)   
   
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
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Vi börjar denna analys över externa ägare genom att kategorisera efter de företag som 

har externa ägare eller ej. Ett t-test visar att det inte finns något signifikant samband 

(0.840) mellan ägarstruktur och attityd till revision vilket gör att hypotesen förkastas. 

För att gå vidare i analysen och undersöka varför vi inte kunde påvisa något signifikant 

samband mellan ägarstruktur och attityd till revision väljer vi att även jämföra företag 

med inget externt ägande med de som är helägda dotterbolag samt de med delvis skiljt 

ägande. För att se om man kan se skillnader i attityder med ännu snävare kategorisering 

görs följande analyser av den oberoende variabeln externa ägare. 

 

Tabell 5.6 - Inget externt ägande vs. Helägt dotterbolag 

Inget externt ägande vs. Helägt dotterbolag Medelvärde* n 
Inget externt ägande 27.0227 44 
Helägt dotterbolag 27.1250 8 
   
T-test: inte signifikant (0.975) 
   
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
 

Vid en jämförelse med företag utan externt ägande och de företag som är helägda 

dotterbolag kan ingen signifikant skillnad påvisas i värdet av revision. Nedan 

åskådliggörs beräkningar baserade på inget externt ägande och de som har externt 

ägande mindre än 100 %. 

 

Tabell 5.7 - Inget externt ägande vs.  Ägande < 100 % 

Inget externt ägande vs. Ägande < 100 % Medelvärde* n 
Inget externt ägande 27.0227 44 
Delägare finns 25.4000 5 
   
T-test: inte signifikant (0.710) 
   
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
 

Efter dessa tester kunde vi fortfarande konstatera att det inte finns något signifikant 

samband mellan ägarstruktur och attityden till revision. I vår undersökning av 10/24-

bolag i Sverige kan inte agentteorin i form av agent och principalförhållanden förklara 

värdet av revision. Snarare verkar det som att de företag utan externt ägande ser ett lite 

högre värde av revision. Dock kan inget signifikant samband påvisas. 
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H 2. Ju större företaget är desto större värde ser man av revision 

 

Tabell 5.8 - Omsättning 

   
Omsättning (KKR) Medelvärde* n 
1000-6000 25.1481 27 
6001-12000 28.3158 19 
12001-18000 28.3333 9 
18001-24000 30.5000 2 
   
Korrelation**: inte signifikant (0.306)   
Korrelationskoefficient:0.138   
Anova: inte signifikant (0.545)   
   
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
** Korrelation görs med respektive företags absoluta omsättning 
 

Vid en jämförelse mellan omsättning och attityd till revision gjordes först en 

korrelationsanalys. Denna visade att det inte fanns något signifikant samband mellan 

omsättning och attityden till revision. Vi kunde dock konstatera att 

riktningskoefficienten är svagt positiv. Inte heller ett Anova-test, där vi delat 

omsättningen i olika intervall, kunde påvisa något signifikant samband. Vidare kan man 

se att de allra minsta företagen ser minst värde av revision. I de följande kategorierna 

ökar värdet med storleken i vår undersökning. Men eftersom det inte är statistiskt 

säkerställt så måste hypotesen förkastas. Vi ville inte ge upp vårt teoretiska resonemang 

om att företagets storlek påverkar attityden till revision utan gjorde en ny kategorisering 

och tester vilka framgår nedan. Eftersom vi tror att storleken har betydelse valde vi att 

först testa företag med högst sex miljoner i omsättning gentemot resten av företagen 

samt så kallade mikroföretag med högst tre miljoner i omsättning mot övriga. 

 

Tabell 5.9 – Omsättningsjämförelse 

Omsättning (KKR) Medelvärde* n 
< 6000 25.1481 27 
> 6000 28.4667 30 
   
T-test: inte signifikant (0.152)   
   
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
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Tabell 5.10 – Omsättningsjämförelse Mikroföretag 

Omsättning (KKR) Medelvärde* n 
< 3000 (Mikroföretag) 23.0000 11 
> 3000 27.8261 46 
   
T-test: svagt signifikant (0.098)   
   
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
 

Det finns indikatorer när man jämför extremvärden som visar att attityden till revision 

påverkas av omsättningen. Mikroföretag är en kategori företag som är generellt mindre 

positivt inställda till revision än övriga företag och ett t-test visar ett svagt signifikant 

samband på 0.098.  

 

H3. Ju fler anställda ett företag har desto större värde ser man av revision. 

 

Tabell 5.11 - Antalet anställda 

   
Antalet anställda Medelvärde* n 
Enmansföretag 22.8571 7 
2-5 anställda 26.4688 32 
6-10 anställda 28.5556 18 
   
Korrelation**: inte signifikant (0.185)   
Korrelationskoefficient:0.178   
Levene's test: signifikant (0.008) Anova ej tillämpligt   
Kruskal-Wallis test: ej signifikant (0.253)   
 
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
** Korrelation görs med respektive företags antal anställda 
 

Vid en korrelationsanalys med de absoluta talen fann vi inget signifikant samband 

mellan antal anställda och attityden till revision. Vid en kategorisering enligt ovan visar 

Levene´s test att spridningen av medelvärdena är så pass signifikant att ett Anova-test 

inte blir tillämpligt. Istället fick vi då göra ett icke-parametriskt test i form av ett 

Kruskal-Wallis som inte heller påvisade ett signifikant samband. Då vi ändå såg en 

noterbar skillnad i medelvärden mellan enmansföretag och övriga valde vi att gå vidare 

och göra t-test mellan enmansföretag och 2-5 respektive 6-10 anställda.  
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Tabell 5.12 - Jämförelse enmansföretag 

Antalet anställda Medelvärde* n 
Enmansföretag 22.8571 7 
2-5 anställda 26.4688 32 
   
T-test: Svagt signifikant (0.099)   
   
Antalet anställda Medelvärde* n 
Enmansföretag 22.8571 7 
6-10 anställda 28.5556 18 
   
T-test: Starkt signifikant (0.030)   
 
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
 

Här kunde vi se ett svagt samband (0.099) mellan enmansföretag och 2-5 anställda och 

ett starkt samband (0.030) mellan enmansföretag och 6-10 anställda. Vi fann inget 

linjärt samband mellan antal anställda och attityden till revision vilket leder till att vi 

förkastar hypotesen. Men efter att ha kategoriserat enligt ovan med enmansföretag för 

sig fann vi signifikanta samband mellan kategorierna enmansföretag och 2-5 anställda 

samt enmansföretag och 6-10 anställda vilket borde betyda att antalet anställda har 

betydelse för vilket värde man ser av revision. Detta betyder att enmansföretag är 

signifikant skilda från andra företag i detta avseende.  

 

H4. Ju fler antal kunder ett företag har desto större värde ser man av revision. 

 

Tabell 5.13 - Kunder 

   
Antal kunder Medelvärde* n 
1-100 26.1923 26 
101-250 25.7273 11 
251- 27.8947 19 
   
Korrelation**: inte signifikant (0.540)   
Korrelationskoefficient: -0.084   
Anova: inte signifikant (0.749)   
 
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
** Korrelation görs med respektive företags absoluta mängd kunder 
 
 

Vid en korrelationsanalys fann vi inget signifikant samband mellan antal kunder och 

attityden till revision. Efter att ha kategoriserat antal kunder i kategorierna ovan gjordes 

ett Anova-test vilket inte heller det kunde påvisa något signifikant samband mellan 
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variablerna. Detta innebär att denna hypotes förkastas. Vi valde att inte göra någon 

ytterligare analys av denna variabel eftersom medelvärdena i de olika kategorierna inte 

indikerar på något samband mellan attityder till revision och antalet kunder med 

avseende på intern kontroll. Eftersom vi gjorde ett slumpmässigt urval så har vi fått en 

blandning av företag med både företags- och privatkunder vilket kan ha påverkat 

resultatet av denna variabel. 
 

H5. Ju mer redovisningstjänster man köper desto större värde ser man av revision. 

 

Tabell 5.14 - Redovisningstjänster 

   
Användning av ytterliggare redovisningstjänster Medelvärde* n 
Ja 27.4000 30 
Nej 26.3333 27 
   
T-test: inte signifikant (0.648)   
   
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
 

Företag som utöver den lagstadgade revisionen använder sig av andra 

redovisningstjänster var i vårt stickprov 30 stycken. Vi har valt att kategorisera svaren 

efter de företag som använder ytterligare redovisningstjänster och de som inte gör det. 

Skillnader i medelvärden mellan de som använder sig av andra tjänster och de som inte 

gör det var väldigt liten och ett t-test kunde inte visa på något signifikant samband 

mellan användningen av andra redovisningstjänster och attityden till revision. 

Hypotesen förkastas. Vi har även testat mellan de som inte har några ytterligare 

redovisningstjänster mot de som har upp till 50 % av revisionsarvodet respektive över 

50 % av revisionsarvodet. Inte heller här kunde någon signifikans påvisas vilket 

ytterligare motiverar förkastandet av hypotesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 47



Värdet av revision              Carlsson, Lönqvist & Magnusson 
- en studie om faktorer som påverkar småföretags attityder till revision   

H 6. Ju lägre soliditet desto högre värde ser man av revision 

 

Tabell 5.15 - Soliditet 

   
Soliditet Medelvärde* n 
< 40 % 25.8065 31 
> 40 % 28.1923 26 
   
Korrelation**: inte signifikant (0.694)   
Korrelationskoefficient:0.053   
T-test: inte signifikant (0.306)   
   
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
** Korrelation görs med respektive företags relativa mått på soliditet 
 

Först gjordes en korrelationsanalys som inte visade något signifikant samband mellan 

soliditet och attityden till revision. Därefter delades materialet in i kategorier för att med 

t-test undersöka samband. Inte heller detta påvisade något signifikant samband och 

hypotesen förkastas. Man kan dock se att de som har hög soliditet verkar vara mer 

positiva till revision än de med låg soliditet vilket inte stämmer överens med vårt 

teoretiska resonemang. Inte ens efter en kategorisering mellan företag med en soliditet 

upp till 20 % jämfört med övriga företag kunde någon signifikans utläsas.   

 

H 7. Ju större andel leverantörsskulder av balansomslutningen desto större värde ser 

man av revision. 

 

Tabell 5.16 - Andel leverantörsskuld av balansomslutningen 

   
Andel lev skuld av balansomslutningen Medelvärde* n 
0-20 % 27.0882 34 
21-40 % 26.8125 16 
41-100 % 26.1429 7 
   
Korrelation**: inte signifikant (0.664)   
Korrelationskoefficient:-0.059   
Anova-test: inte signifikant (0.966)   
 
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
** Korrelation görs med respektive företags relativa mängd leverantörsskulder av 
balansomslutning 
 

Det var väldigt små skillnader i medelvärden på attityden mellan företagen i 

undersökningen relaterat till deras andel leverantörsskuld i förhållande till 
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balansomslutningen. Korrelationsanalysen visade inte på något signifikant samband 

vilket inte heller ett Anova-test kunde göra efter att ha kategoriserat svaren enligt ovan. 

Vårt teoretiska resonemang stämde inte överens med denna variabel och hypotesen får 

förkastas.  

 

H 8. Branschtillhörighet påverkar värdet av revision 

 

Tabell 5.17 - Branschtillhörighet 

Bransch Medelvärde* n 
Företagstjänster 22.7826 23 
Handel 28.6875 16 
Utbildning, Hälso och sjukvård 30.5000 4 
Bygg 17.5000 2 
Tillverkning 32.6667 9 
Transport 33.0000 3 
   
Anova: starkt signifikant (0.008)   
 
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
 
Branscherna ovan är indelade efter en indelning som Nutek använder sig av. 

Utgångspunkten är i företagens SNI- koder som sedan har reducerats till dessa sex 

övergripande kategorier. Anova-testet visade på ett starkt samband mellan 

branschtillhörighet och attityden till revision. Vidare gjordes ett Sheffés-test för att 

undersöka inom vilka kategorier den största skillnaden fanns. Det starkaste sambandet 

fanns mellan företagstjänster och tillverkning (signifikansnivå 0.087). Detta gör att 

branschtillhörighet har betydelse för attityden till revision och vi kan inte förkasta 

hypotesen. För att ytterligare analysera variansen i attityd till revision mellan 

kategorierna företagstjänster och tillverkning är det intressant att se vad som utmärker 

dessa branscher med avseende på variabler vi tidigare tagit upp. Vi väljer att kontrollera 

storleksperspektivet.  

Tabell 5.18 - Omsättning i bransch 

Omsättning i bransch Medelvärde* n 
Företagstjänster 5180.09 23 
Tillverkning 9032.67 9 
   
T-test: starkt signifikant (0.026)   
   
* Medelvärde av företagens omsättning (KKR) 
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Tillverkande företag såg ett högre värde av revision än vad företag i kategorin 

företagstjänster gjorde. Samtidigt kan vi utläsa i tabellen ovan att det finns en 

signifikant skillnad i storlek mellan dessa branscher, det vill säga att företag har högre 

omsättning i kategorin tillverkning än i företagstjänster. Detta betyder att 

storleksperspektivet påverkar variansen i attityden mellan branscher. 

 

H 9. Ju yngre företaget är desto större värde ser man av revision. 

 

Tabell 5.19 - Ålder 

Företagets ålder Medelvärde* n 
1-10 år 27.4118 17 
11-20 år 25.6190 21 
21-30 år 28.6364 11 
31- år 26.7500 8 
   
Korrelation**: inte signifikant (0.961)   
Korrelationskoefficient: 0.007   
Anova-test: inte signifikant (0.820)   
 
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
** Korrelation görs med respektive företags absoluta ålder 
 

Korrelationsanalysen visade att det inte fanns något signifikant samband mellan 

företagets ålder och attityden till revisionen. Inte heller efter kategorisering av 

företagens ålder kunde vi se något signifikant samband med hjälp av ett Anova-test. 

Hypotesen förkastas. Vidare analys ansågs inte nödvändig då medelvärdena ej indikerar 

några samband.  

 

H10. Ju högre utbildning företagsledaren har desto större värde ser man av revision. 

 

Tabell 5.20 - Utbildningsnivå hos företagsledare 

Företagsledarens utbildningsnivå Medelvärde* n 
Hög  25.0294 34 
Låg 29.2273 22 
   
T-test: Svagt signifikant (0.075)   
   
* Medelvärde av företagens index över attityd till revision 
 
Kategorin hög innefattar företagsledare med högskoleutbildning eller annan 

eftergymnasial utbildning. Att utbildningsnivån hos företagsledaren påverkar attityden 
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till revision påvisas genom ett t-test som visade ett svagt signifikant samband. Tanken 

att en hög en utbildningsnivå skulle leda till en mer positiv attityd genom kunskapen om 

kostnader och nyttan av revision stämmer inte i denna undersökning. Istället verkar det 

vara så att de som har låg utbildning behöver mer hjälp med de delar som revisionen 

innefattar och är mer positiva till den och ser därför ett högre värde. Vår hypotes om att 

ju högre utbildningsnivå desto högre värde av revision får dock förkastas.  För vidare 

analys väljer vi här att återknyta till vårt tidigare resonemang om branschtillhörighet. 

Nedanstående tabell visar andelen lågutbildade i de två branscher vi tidigare 

konstaterade mest signifikant skillnad mellan med avseende på attityd till revision.   

 

Tabell 5.21 - Andel lågutbildade per bransch 

Andel lågutbildade i respektive bransch Procentandel N 
Företagstjänster 13% 23 
Tillverkning 67% 9 
 
Det visade sig att det fanns en större andel lågutbildade företagsledare i 

tillverkningsföretag än vad det gör i kategorin företagstjänster. Om lågutbildade ser ett 

högre värde av revision borde detta kunna förklaras med att de även använder sig av 

ytterliggare redovisningstjänster utöver den obligatoriska revisionen. Nedanstående 

tabell visar resultatet. 

 

Tabell 5.22 - Redovisningstjänster per bransch 

Redovisningstjänster per bransch Medelvärde* n 
Företagstjänster 10.504 % 23 
Tillverkning 40.622 % 9 
   
T-test: starkt signifikant (0.031)   
   
* Medelvärde av företagens andel ytterligare användning av redovisningstjänster av totala 
arvoden till revisorer 
 
Som vi kan se finns det ett signifikant samband mellan tillverkande företag och de i 

kategorin företagstjänster med avseende på redovisningstjänster utöver revisionen. 

Detta borde leda till slutsatsen att lågutbildade ser ett högre värde av revision då de ser 

ett större behov av denna typen av tjänster.  
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5.2.1 Multipel regression 

En multipel regression är när man använder fler än en förklarande variabel för ett 

fenomen samtidigt och den har vi använt oss av för att studera två eller flera av våra 

oberoende variabler som har samtida inverkan på den beroende variabeln, attityd. Vi 

började med att göra en multipel regression med samtliga oberoende variabler. Vi valde 

toleransvärdet 0.6 som minimum och plockade bort variabler som hade lägre tolerans än 

detta tills samtliga låg över minimivärdet. Resultatet av den multipla regressionen ses i 

tabell 5.23.  

 
Tabell 5.23 - Multipel regression  

Beroende variabel:     
Index över attityd till revision     
     
Oberoende variabler Koefficient Medelfel Signifikans Toleransvärde
Konstant 20,256 3,066 0.000  
Antal anställda 0,434 0,451 0,341 0,797 
Soliditet 0,046 0,043 0,291 0,870 
Mängden redovisningstjänster -0,054 0,040 0,185 0,761 
Lågutbildad 5,116 2,534 0,050 0,728 
Externa ägare -0,009 0,031 0,777 0,922 
Antal kunder -0,001 0,001 0,158 0,756 
Handelsföretag 4,143 2,753 0,139 0,751 
Utb. Hälso- och 
sjukvårdsföretag 10,590 4,769 0,031 0,739 
Bygg -5,281 6,531 0,423 0,759 
Tillverkningsföretag 7,942 3,534 0,030 0,662 
     
Förklaringsgrad 31.1 %    
F-Värde 2.029    
Signifikans: 0.05    
 

Modellen har en förklaringsgrad på 31.1 % vilket innebär att 31.1 % av variationen i 

den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. Modellen är 

signifikant på 0.05 nivå. Ur den multipla regressionsanalysen kan vi utläsa följande: 

 Lågutbildade företagsledare ökar vår beroende variabel index över attityd med 

5.116 enheter. Vår hypotes antog motsatt effekt i detta fall och får förkastas men 

det finns ändå ett signifikant samband mellan det värde man ser av revision och 

vilken utbildningsnivå företagsledaren har. 

 I branschtillhörighet kan vi utläsa ett signifikant samband i branschen 

utbildning, hälso- och sjukvårdsföretag samt tillverkningsföretag. Är man ett 

företag i den förstnämnda branschen ser man ett värde som är 10.590 enheter 
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högre än den konstanta variabeln. Tillverkningsföretag är också mer positiva till 

revision och ökar index över attityden till revision med 7.942 enheter.  

 

Jämfört med de univariata analyserna som tidigare gjorts för att analysera våra 

hypoteser visar den multipla regressionen att även här finns det ett signifikant samband 

mellan de oberoende variablerna utbildningsnivå och branschtillhörighet och index över 

attityden till revision. I vår modell var det branscherna utbildning, hälso- och 

sjukvårdsföretag och tillverkning som visade ett signifikant samband. Variabeln 

omsättning uteslöts då multikollinearitet förelåg med antal anställda, det vill säga de 

mätte samma sak. Antal anställda fanns med i modellen men gav inget signifikant 

resultat vilket betyder att även i denna analysmetod förkastas storleksresonemanget. 

Man kan utläsa i vår modell att det är dummyvariablerna som är de som ger ett 

signifikant samband med den beroende variabeln och att de oberoende variablerna mätta 

i absoluta tal inte kan påvisa något signifikant samband. Övriga oberoende variabler 

visar inte ens vid samvariation något statistiskt signifikant samband för att kunna 

förklara variationen i attityd till revision. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel binder vi samman vårt syfte och våra problemformuleringar med 

resultatet av vår undersökning samt den teoretiska referensramen. Avslutningsvis ger vi 

förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Återkoppling till problemställning 

Vår uppsats så här långt kan sammanfattas med följande modell. 

 

Revisionens värde 

Revisionens värde 
med avseende på 
strukturella 
förhållanden 

Revisionens värde 
med avseende på 
intern kontroll 

Revisionens värde 
med avseende på 
förhållande till 
kreditgivare 

Revisionens värde 
med avseende på 
institutionella 
förhållanden 

Revisionen är ett 
bra sätt att 
säkerställa den 
ekonomiska 
informationen 

Revisionen 
skapar 
förtroende hos 
intressenter 

Om 
revisionsplikten 
avskaffas 
fortsätter jag bli 
reviderad 

Revisionen 
förebygger 
ekonomisk 
brottslighet 

Revisionen 
säkerställer 
den interna 
kontrollen 

Tillför ett värde 
som är minst lika 
stort som 
kostnaden för den 

Agentteori Transaktions-
kostnadsteori 

Institutionell teori Legitimitetsteori 

Figur 6.1 Sammanfattning över uppsatsen upplägg 

 

Syftet med denna kandidatuppsats var att förklara värdet av revision för småföretag 

definierade som 10/24-bolag genom att kartlägga och analysera möjliga faktorer som 

påverkar småföretagens attityder till revision och på så sätt avspeglar värdet av 

revisionsplikten. För att uppnå syftet hade vi följande problemformuleringar.  

 

6.1.1 Vilka attityder har småföretag till revision? 

Attityden mättes genom att skapa ett index baserat på sex stycken påståenden med 

svarsalternativ på en skala mellan 1-7. Påståendena var enligt följande:  

• Revisionen är ett bra sätt att kvalitetssäkra den ekonomiska informationen 

• Revisionen är ett bra sätt att skapa förtroende hos era intressenter (exempelvis 

kunder, leverantör, långivare) 

• Om revisionsplikten skulle avskaffas skulle jag fortfarande låta mitt företag 

bli reviderat 
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• Revision är ett bra sätt att säkerställa den interna kontrollen 

• Revisionen tillför ett värde minst lika stort som kostnaden för den 

• Revision är ett bra sätt att förhindra ekonomisk brottslighet 
 

Innan analysen gjordes testades dessa påståenden genom Cronbach´s Alpha test för att 

säkerställa att samtliga påståenden mätte samma sak. Då vi fick ett så pass högt värde 

som 0.846 kunde vi konstatera att dessa sex påståenden tillsammans kunde utgöra ett 

index. 

 

I vår analys har vi kommit fram till att småföretagen i undersökningen är något 

övervägande positiva i sin attityd till revision. På en skala mellan 6 till 42 låg 

medelvärdet på nästan 27 där en neutral inställning på alla frågor hade gett ett index på 

24. Ett t-test visade också att vårt medelvärde var signifikant skiljt från 24. Medianen, 

det vill säga det mittersta talet i undersökningen låg på ett index på 28 och det 

vanligaste förekommande svaret, det vill säga typvärdet, var ett index på 32. Svaren 

fördelade sig mellan 8 och 41 vilket betyder att den som såg högst värde av revision 

hade ett index på 41 jämfört med den som såg minst värde av revision hade ett index på 

8. Slutsatsen av detta är att medelvärdet på svaren antyder att företagen är svagt positivt 

inställda till revision. Vi kunde också utläsa ur vår analys att de flesta av respondenterna 

valde att antingen vara svagt positiva eller svagt negativa, det vill säga att de tog 

ställning över påståendena istället för att vara neutrala.  

 
 

6.1.2 Vilka faktorer påverkar dessa attityder som avspeglar värdet 
av revision för småföretag? 

Efter att ha analyserat våra hypoteser i analysen kan vi dra följande slutsatser. 

Med avseende på antal anställda så fann vi inget linjärt samband mellan antalet 

anställda och attityden till revision. Dock kunde vi se signifikanta skillnader mellan 

enmansföretag och övriga. Det vill säga att enmansföretag såg ett lägre värde av 

revisionen jämfört med övriga företag inom intervallet 1-10 anställda. Slutsatsen av 

detta är att enmansföretag är en kategori företag som är signifikant skiljda från övriga 

företag beträffande deras attityd till revision. 
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En annan storleksaspekt vi testade var företagets omsättning. Inte heller här fann vi 

något linjärt samband mellan attityden till revision och omsättningen. När vi gick vidare 

med analysen kunde vi trots allt se en svag signifikant skillnad mellan så kallade 

mikroföretag och övriga företag i undersökningen. Återigen kan vi se att det är de 

minsta företagen som ser det lägsta värdet av revision.  

 

Attityden till revision kan enligt vår undersökning förklaras av branschtillhörighet. Ett 

Anova-test visade på ett starkt signifikant samband mellan attityden till revision och 

bransch. De branscher som det fanns störst statistisk skillnad mellan var kategorin 

företagstjänster och tillverkningsföretag. Tillverkningsföretag såg högst värde av 

revision och företagstjänster såg lägst värde. För vidare analys undersökte vi vad som 

kunde driva värdet i dessa två branscher. Det vi fann var att det fanns en signifikant 

skillnad i omsättning där tillverkningsföretag hade en mycket högre omsättning. Detta 

antyder att det är storleken som driver värdet av revision i olika branscher.  Men vår 

multipla regression innehöll både branschvariabler och storleksvariabler och den visade 

endast signifikant samband mellan branscher vilket borde betyda att branschvariabeln 

inte döljer någon storleksfaktor.   

 

Vi fann ett svagt signifikant samband mellan företagsledarens utbildningsnivå och 

attityden till revision. Det visade sig att de med lägre utbildning såg ett högre värde av 

revision vilket var raka motsatsen till vårt teoretiska resonemang där vi antog att 

högutbildade var mer införstådda med kostnader och nytta med revision och därmed 

skulle ha sett ett högre värde. Nu verkar det snarare som att företagsledare med lägre 

utbildningsnivå ser ett större behov av de syften som revisionen uppfyller och därmed 

ser ett större värde av revision. För att vidare analysera detta valde vi att återknyta till 

vårt tidigare resonemang om branscher. Om vi håller oss kvar vid de branscher där det 

fanns störst skillnader, företagstjänster och tillverkning, fann vi att 67 % av 

företagsledare i tillverkningsföretag var lågutbildade jämfört med endast 13 % av 

företagsledarna i kategorin företagstjänster. Detta ledde vidare till analys av utnyttjandet 

av ytterligare redovisningstjänster mellan dessa branscher. Här fann vi att 

tillverkningsföretag, med hög andel lågutbildade företagsledare, hade signifikant 

utnyttjat mer redovisningstjänster än de företag inom företagstjänster med en hög andel 

högutbildade företagsledare. Detta borde stärka slutsatsen att lågutbildade ser ett högre 

värde av revision eftersom de ser ett större behov av denna typ av tjänster.    
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Genom den multipla regressionen som gjordes för att se vilka faktorer som tillsammans 

förklarar värdet av revision bäst kom vi fram till att branschen utbildning, hälso- och 

sjukvård samt tillverkande företag respektive företagsledare med låg utbildningsnivå var 

de variabler som skapade störst varians i attityden till revision. Variabeln omsättning 

fick utelämnas då denna mätte samma sak som antal anställda och multikollinearitet 

förelåg.  

 

6.1.3 Spekulationer över utfall 

Revisionsplikten är och har varit en het debatt i Sverige nu under en längre tid. Sverige 

är i dagsläget ett av få länder i Europa som har kvar en lagstadgad revisionsplikt för 

samtliga aktiebolag. Vad vi har försökt undersöka i denna kandidatuppsats är huruvida 

man kan identifiera bakomliggande faktorer som påverkar värdet av revisionen i 

småföretag och på så sätt motiveringen av revisionsplikten. De teorier som ligger till 

grund för den teoretiska referensramen är universella teorier men vi tror att det finns 

belägg att tro att de flesta teorier är utformade efter stora företag. Tack vare detta 

kommer det in en intressant jämförelse med revisionsplikten bland svenska aktiebolag. 

Revisionsplikten gäller för alla aktiebolag, stora som små och det är där debatten är 

koncentrerad. Detta kan jämföras med det teoretiska resonemanget där också teorierna 

bör gälla alla typer av företag. I vårt fall finner vi inte signifikanta samband på många 

av våra hypoteser vilket gör att man kan diskutera om teorierna är applicerbara på små 

företag och därmed inte kunna identifiera vad som påverkar värdet av revision. Det är 

dock viktigt att poängtera att det krävs mycket fler undersökningar och forskning innan 

man med säkerhet kan uttala sig om teoriers generaliserbarhet. Teorin om att externa 

ägare skulle påverka värdet av revision visade sig inte stämma. Vi tror att det beror på 

att företagen i undersökningen inte har samma kontrollbehov som företag som till 

exempel är föremål för börshandel. Hypotesen om soliditet som förklarande variabel till 

värdet av revision stämde inte och detta tror vi kan förklaras av att det finns en 

revisionsplikt. Att företagen redan har kravet att bli reviderade gör inte att de ser ett 

större behov av revisionen för att kreditgivare kräver detta. Om det inte hade funnits 

någon revisionsplikt hade antagligen denna variabel haft större påverkan. Om man inte 

kan identifiera värdet, kan man då acceptera en revisionsplikt för dessa företag? 
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Vi vill avsluta med att knyta an till debatten om revisionsplikten där ett vanligt 

argument är att små företag bör undantas en allmän revisionsplikt. I vår studie fann vi 

att kategorierna mikroföretag och enmansföretag såg lägst värde av revision. Men i 

övrigt kan inte storlek på företaget konstateras vara en faktor som påverkar värdet av 

revision. Detta kan tyda på att det inte är så enkelt som att säga att revisionsplikten bör 

undantas för de minsta företagen då man inte med säkerhet kan fastställa 

storleksaspekten som en signifikant faktor som påverkar värdet av revision. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt förslag till fortsatt forskning bygger på ovanstående resonemang genom att inrikta 

sig åt en komparativ studie för att identifiera värdet av revision. Tanken att teorierna 

inte är applicerbara på de minsta företagen borde leda till att det finns en brytpunkt där 

man kan identifiera värdet med hjälp av generellt accepterade teorier såsom agent-

principalförhållande och transaktionskostnadsteori. Men var finns den brytpunkten, hur 

stora behöver företagen bli? En intressant riktlinje borde vara de gränsvärden som EU 

fastslagit varav under detta varje land själva får besluta om revisionspliktens vara eller 

icke vara. Studien bör alltså rikta sig mot att jämföra företag i olika storlekar med 

förslagsvis de bakomliggande faktorer som vi har valt att belysa. Eftersom vi funnit ett 

starkt samband beträffande branschtillhörighet vore det intressant att utveckla och 

ytterligare undersöka detta samband och skillnader mellan olika branscher.  
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Bilaga 2 - Missivbrev 
 
Hej 
 
Hur ser Ni på revision i Ert företag? Bidrar den med ett värde eller är det bara en kostnad? 
 
Vi är tre studenter som läser ekonomprogrammet vid Växjö universitet. Just nu skriver vi vår 
kandidatuppsats inom ämnet redovisning/revision och vårt tema för uppsatsen är revisionens 
värde för små aktiebolag. 
 
Vi vore mycket tacksamma om ni vill avvara cirka fem minuter för att svara på vår enkät. 
Denna undersökning riktar sig till en person i ledande befattning och Du deltar i 
undersökningen genom att klicka på länken nedan.  
För att vi skall få hög tillförlitlighet i undersökningen krävs en hög svarsfrekvens, och därför 
är Ert svar mycket betydelsefullt för oss.  
 
De data Ni lämnar kommer behandlas anonymt och resultat presenteras endast i aggregerad 
form. Vi följer de forskningsetiska normerna och uppgifter som samlas in kommer endast att 
användas för syftet med denna undersökning. 
För att vi ska hinna sammanställa alla svar vore vi tacksamma om Ni vill lämna Era svar 
innan den 12:e maj. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka värdet av revision i små aktiebolag i Sverige och 
vilka bakgrundsfaktorer som kan driva detta värde. När uppsatsen är klar så skickar vi gärna 
en kopia till er. Kryssa i så fall i detta i slutet av enkäten. 
 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Johannes Lönqvist , Alexander Carlsson, Jens Magnusson 
Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet 
xxxxxxx@student.vxu.se 070-xxxxxxx  
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