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Sammanfattning 
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Författare: Mirella Nasr och Natalie Mansour 

Handledare: Lektor Daniel Ericsson 

Examinator: Anna Stafsudd 

Titel: Revisionskvalité - en studie om skillnaden i revisionskvalitén i familjeföretag och 

icke-familjeföretag. 

Nyckelord: Revisionskvalitet, revision, oberoende revisor, familjeföretag, revisorns 

kompetens. 

 

Bakgrund och problemdiskussion: Revisorns funktion är att agera som extern övervakare 

genom att skapa förtroende mellan bolaget och dess intressenter. Detta sedan det finns ett 

behov att informationen är tillförlitlig för att upprätthålla en välfungerande kapitalmarknad. 

För att detta ska vara möjligt krävs att revisorn förbehåller sig oberoende och innehar 

tillräcklig kompetensen. Det är även dessa komponenter som definierats vara summan av 

revisionskvalité. Vi föreslår att dimensionerna påverkar revisionskvalitén olika beroende på 

om bolaget är ett familjeföretag eller icke-familjeföretag. Detta sedan företagstyperna 

innefattas av olika organisationsstrukturer. Revisionskvalité är något som vi anser enbart 

kan förklaras av användarna av revisionen och därmed har vi definierat revisionskvalitén 

som revisionsklientens nöjdhet. 

 

Syfte: Studien syftar till att bidra till forskningen gällande revisionskvalitet genom att 

presentera och studera de aspekter som formar revisionskvalitén. Vi ämnar därmed utreda 

hur dessa skiljer sig mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. 

 

Metod: Vår studie grundas på en deduktiv ansats varvid vi använt befintliga teorier kring 

ämnesområdet vi studerar och egna resonemang för att generera hypoteser kring 

revisionskvalité. Hypoteserna har sedan testats mot empiriska observationer. För 

datainsamling använda vi en kvantitativ undersökningsmetod där vi sände ut enkäter till den 

totala populationen av aktiva små och medelstora aktiebolag i Smålandsregionen. 

 



 

 

Resultat och slutsatser: Studiens resultat visar på den påverkan som finns på 

revisionskvalitén och de skillnader som finns i familjeföretag och icke-familjeföretag. De 

variabler som var signifikanta i våra tester var Arbetslivserfarenhet och Internutbildning. Vi 

kan även dra slutsatsen att den resursbaserade teorin samt agentteorin är de teorier som 

främst kan beskriva skillnaderna i revisionskvalitén. Detta sedan vi fann teorierna vara 

kopplade till de signifikanta sambanden som framkommit av studien. Vi hade dock få 

observationer och anser därmed det vara otillräckligt för att generalisera resultatet. 
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expertise. 

 

Background and problem: The auditor's function is to act as an external monitor by 

creating trust between the company and its stakeholders. This is due to that there is a need 

that the information is reliable to maintain a smooth capital. For this to be possible, the 

auditor must retain the independent and have adequate skills. It is also these components 

defined to be the sum of audit quality. We suggest that the dimensions affect audit quality in 

different way depending on whether the company is a family business or non-family firms. 

This is because the business types are comprised of different organizational structures. 

Audit quality is something that we believe can only be explained by the users of the audit 

and therefore we have defined audit quality as the audit client's satisfaction. 

 

Purpose: The study aims to contribute to research regarding audit quality by presenting and 

studying the aspects that shape the audit quality. We intend therefore to investigate how 

these differ between family firms and non-family firms. 

 

Method: Our study is based on a deductive approach in which we used the existing theories 

on the subject we are studying and their own reasoning to generate hypotheses about audit 

quality. The hypotheses are then tested against empirical observations. For data collection, 

we used a quantitative research method in which we sent out questionnaires to the total 

population of active small and medium sized limited companies in the Småland region. 

 



 

 

Results and conclusions: Our results demonstrate the impact on audit quality and the 

differences that exist in family firms and non-family firms. The variables that were 

significant in our tests were Work experience and Service training. We can also conclude 

that the resource-based theory and agency theory are the theories that primarily describe the 

differences in audit quality. This is because we found the theories to be linked to the 

significant correlations that emerged from the study. However, we had few observations 

and therefore consider it insufficient to generalize the results. 

  



 

 

Definitioner 

 

Familjeföretag   Företag där en familj äger mer än 50 procent av de  

  röstberättigade aktierna. 

Icke-familjeföretag Bolag som inte ingår under definitionen för familjeföretag samt 

  karaktäriseras bolag ett av spritt ägarstruktur. Icke- 

  familjeföretag koncentrerad ägarstruktur utesluts för att vi skall 

  få större variation i resultatet. 

Revisionskvalité  Kvalitén definieras som revisionsklientens upplevda  

  tillfredställelse med den revision som utförts för bolaget. 

  Revisionsklienten i denna uppsats motsvarar styrelseordföranden 

  för bolaget som revideras. 

Små företag Bolag vars arbetsstyrka innefattas av 10-49 anställda (SCB, 2014). 

     Medelstora företag Bolag vars arbetsstyrka innefattas av 50-249 anställda 

  (SCB, 2014). 

Big 4  Benämning för de fyra största internationella revisionsfirmor. De 

  revisionsfirmor som omfattas är EY, Deloitte Touche Thomatsu, 

  KPMG och Price WaterhouseCoopers (EU-kommissionen, 2010). 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

 det inledande kapitlet följer en redogörelse av bakgrund om revisorns existens samt 

introduceras begreppet revisionskvalité. Fortsättningsvis följer en problemdiskussion 

som mynnar ut i forskningsfrågor som studien ämnar svara på. I slutet av kapitlet 

presenteras studiens disposition och definitioner på studiens centrala begrepp. 

1.1 Bakgrund 

Revisorns roll i ett företag är att minska informationsasymmetrin mellan utomstående ägare 

och företagsledning (Fama & Jensen, 1983; Öhman, 2004; Coffee, 2005) samt mellan ett 

företag och dess intressenter såsom långivare och investerare (Power & Terziovski, 2007). 

Detta sker genom att revisorn fungerar som extern övervakare (Ferguson et al. 2004). 

Revisorn utför övervakning genom dess främsta funktioner, granskning och kvalitetssäkring 

av ekonomiska rapporter och årsredovisningar (Öhman, 2004). Funktionen revisorer fyller 

på marknaden syftar till att skapa förtroende mellan bolaget och dess intressenter. Detta är 

viktigt för att upprätthålla en välfungerande kapitalmarknad där tillförlitlig information 

krävs för beslutsfattande (ibid). 

Utöver revisorns granskning och kvalitetssäkring av rapporter har revisionsyrket utvecklats 

till att även erbjuda rådgivningstjänster (Dopuch et al. 2003). Detta är tillföljd av 

konkurrensen på revisionsmarknaden som bidragit till hård prispress på revisionstjänster 

(Beattie et al. 1999). Forskare menar att sådana tjänster kan påverka revisorns oberoende 

(Ashbaught et al. 2003; Bazerman, 2007). Förhållandet att mestadels av revisionsbyråernas 

intäkter kommer från annat än revision har i samband med internationella 

redovisningsskandaler inneburit en ökad oro från lagstiftare (Ferguson et al. 2004). Detta 

eftersom det skapas en personlig relation mellan klient och revisionsbyrå som hotar 

oberoendet (ibid).  Enligt Revisionslagen (SFS 1999:1079) är just en utav förutsättningarna 

för god revision att revisorer bibehåller sitt oberoende och objektivitet. 

I Sverige är det Revisionslagen (SFS 1999:1079) som bidrar med riktlinjer för hur revisorer 

i sin yrkesroll skall agera. För att förtroendet för revisionsprofessionen skall existera, måste 

revisorn agera i enlighet med professionens värderingar (Lee et al. 2009). Bazerman et al. 

(1997)  menar att inte inom något yrke är det viktigare med opartiskhet än i revisionen. 

Detta kan förklaras av att oberoendet är kärnan i yrket vilket skapar ett förtroende hos 

I 



2 

 

intressenterna (Levitt, 2000). Förutom oberoendet krävs även att revisorn är tillräckligt 

kompetent för att utföra en revisionsgranskning som tillfredsställer klienten vilket innebär 

tillräcklig kunskap och erfarenhet inom yrket. Revisorns kompetens bidrar till att lättare 

upptäcka felaktigheter och brister i företagens ekonomiska rapporter (Humphrey et al. 

2006). Revisionskvalitén har av dessa anledningar definierats som summan av revisorns 

kompetens och oberoende (Francis et al. 1999). 

1.2 Problemdiskussion 

Enron, WorldCom, Xerox, Ahold och Parmalat samt kollapsen av Arthur Andersen är några 

skandaler som är typiska exempel på revisionsmisslyckanden. Skandalerna skapade stor 

misstrohet för revisionsbranschen och väckte frågor om brister i branschen (Humphrey et al. 

2006). Brister som tidigare forskning belyst kretsar främst kring dimensionerna, Oberoende 

och Kompetens, vilket även Francis et al. (1999) menar är komponenterna som utgör 

revisionskvalitén.  

Dessa faktorer beskrivs många gånger vara det absolut viktigaste för revisorer att inneha för 

att säkerställa ett bra utfört revisionsarbete (Francis et al. 1999), vilket i sin tur minskar 

risken för revisionsmisslyckanden (Hope & Langli, 2010). Dimensionerna är även nämnda i 

svensk lagstiftning vilket förstärker påståendet om att de är viktiga komponenter för god 

revision. Trots detta beskrivs ändå revisionsprofessionen gå mot ett minskat oberoende och 

en ökning av redovisningsmanipulationer (Junaidi et al. 2012), vilket återigen kopplas till 

oberoendet och kompetensen som revisorn förväntas besitta för att leverera god kvalité. 

Oberoendet anses enligt Warren & Alzola (2009) vara när en revisor inte har direkta eller 

indirekta associationer eller intressen i bolagen de reviderar. Kompetens definieras däremot 

som ett tillstånd av tillräcklig kunskap för att uppnå tydliga mål inom revisionen, där målen 

är att upptäcka felaktigheter i ekonomiska rapporter (Johnson et al. 2002). Det blir alltså en 

fråga om kvalitén som revisorn skall leverera vilken påverkas av dessa två dimensioner och 

blir därmed av intresse att undersöka.  

Tidigare forskning om revisionskvalité har utgått från definitioner som kan kopplas till 

dessa dimensioner, bland annat benägenheten att lämna varning om fortlevnad (Hope & 

Langli, 2010), finna felaktigheter i revisionen (DeAngelo, 1981) och rapportera om 

felaktigheter i revisionen (Knapp, 1991). Dessa definitioner har därmed endast undersökt 

om kvalitén är bra eller dålig och inte lagt det i ett perspektiv om sämre eller bättre. Andra 
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definitioner har varit att mäta klientens nöjdhet där olika attribut använts för att finna vad 

som gör revisionsklienten nöjd med revisorns arbete i termer av sämre och bättre (Carcello 

et al. 1992). För att bedöma revisorns levererade kvalité, hävdar vi dock att enbart 

användaren av revisionen kan göra denna bedömning. Vi definierar därmed 

revisionskvalitén som revisionsklientens nöjdhet. Denna definition för att mäta 

revisionskvalitén är inte vanligt förekommande inom revisionsområdet men har dock 

använts att ett flertal forskare som exempelvis Behn et al. (1997) och Reheul et al. (2013). 

Huruvida oberoendet och kompetensen påverkar revisionskvalitén föreslår vi dock kan 

skilja sig åt beroende på om företaget omfattas av ett familjeföretag eller icke-

familjeföretag. Detta sedan företagstyperna innefattas av olika organisationsstrukturer.  

Den mest markanta skillnaden mellan företagstyperna är strukturen på ägarskapet. 

Familjeföretag kännetecknas ofta av ett koncentrerat ägande (Salvato & Moores, 2010) där 

familj, ägande och förvaltning tenderar överlappa varandra (Tagiuri & Davis, 1982). För 

icke-familjeföretag föreligger istället en separation mellan ägandet och förvaltningen vilket 

innebär att ägarna inte alltid är lika involverade i bolaget (Jensen & Meckling, 1983). 

Denna skillnad skapar skillnader i vad som kallas agentproblematik. Enligt förespråkare för 

agentteorin tenderar en separation mellan ägande och kontroll orsaka 

informationsasymmetri mellan ägare och ledning då ledningen besitter mer information om 

bolagets angelägenheter än vad ägarna gör (Jensen & Meckling, 1976). 

Informationsasymmetrin medför i sin tur agentkostnader. För familjeföretag där bolaget 

istället är integrerat i familj och förvaltning återfinns inte separationen, vilket därmed 

minskar denna typ av agentproblematik. För icke-familjeföretag blir det dock väsentligt att 

försöka minimera agentkostnaderna. Minimering av agentkostnader kan göras genom 

övervakning (Fama & Jensen, 1976). Revisorn är en aktör som kan bidra med denna 

övervakning(Ferguson et al. 2004) och det blir därför viktigt att revisorn förbehåller sig 

oberoende. Familjeföretagare står istället själva för övervakningen och behovet av en extern 

övervakare minskas därmed (Gilson, 2006). För att öka bolagets hållbarhet satsar 

familjeföretag enligt förespråkare för förvaltarskapsteorin på långvariga relationer med sin 

omgivning (Davis et al. 1997). Familjeföretagen karaktäriseras av en typ av laganda och 

gemenskap som genomsyrar bolaget (Miller et al. 2009). Tidigare studier visar exempelvis 

att familjeföretag är mer benägna att använda revisorn som en betrodd rådgivare (Berry et 

al. 2006). Vi tror därmed utifrån förvaltarskapsteorin, att långvariga relationer även hålls 

med revisorn.  Samtidigt vill familjeföretag ofta ha starka relationer med individer knutna 



4 

 

till bolaget (ibid) vilket förstärker svårigheten för revisorn att inte skapa band till klientens 

bolag. Detta kan därmed utgöra ett hot mot oberoendet som Warren & Alzola (2009) 

förklarar föreligga när revisorn blir mer benägen att glädja klienten än ledningen på sin 

revisionsbyrå. Även kompetensen som revisorn bidrar med har genom forskning visats sig 

vara annorlunda i familjeföretag vid jämförelse med icke-familjeföretag. Det finns tre 

studier av bland annat (Chaney et al. 2004; Fortin & Pittman, 2007; Niskanen et al. 2010) 

som visat på att familjeföretagen i mindre utsträckning än icke-familjeföretag väljer att 

använda Big 4 revisorer. Revisionsbyråer som tillhör Big 4 har visats inneha högre 

kompetens än andra revisionsbyråer. Detta gör att familjeföretagen som inte väljer Big 4 går 

miste om sådan kompetens. En orsak till val av Big 4 kan vara på grund utav de lägre att 

agentkostnader som familjeföretag har (Chaney et al. 2004; Fortin & Pittman, 2007; 

Niskanen et al. 2010). 

Sedan revisorns kompetens kan gynna ett bolag på olika sätt, anser vi att den resursbaserade 

teorin förklara hur revisorn betraktas som en resurs hos familjeföretag. Ur det 

resursbaserade synsättet finner man därmed ännu en stor skillnad mellan företagstyperna. 

Tidigare studier har visat att den vanligaste yttre resursen i familjeföretag är revisorn. Detta 

sedan ungefär 75 till 95 procent av alla små och medelstora familjeföretag är beroende av 

en extern revisor för tjänster och rådgivning (Bennett & Smith, 2002; Berry et al. 2006). I 

icke-familjeföretag fungerar revisorn främst, som tidigare nämnts, som resurs för 

övervakning genom dess revisionstjänster (Ferguson et al. 2004). 

Familjeföretag blir även speciella klienter för revisorer sedan de använder unika typer av 

resurser i deras bolag, vilka är relaterade till samspelet mellan familj och företag 

(Habbershon & Williams 1999). Interaktionen mellan familj och företag skapar ett lager av 

komplexitet för rådgivningsuppdrag där externa revisorer behandlar både familje- och 

företagsfrågor (Nicholson et al. 2010). Revisorns arbetskvalité har därmed visat riskeras 

genom ökningen av rådgivningstjänster (Kinney et al. 2004). Lee et al. (2009). Detta 

eftersom revisorns utökade roll försvårar bibehållandet av en oberoende ställning eftersom 

rådgivningen syftar till att hjälpa ett bolag (Lee et al. 2009). Det skapas därmed 

associationer med bolaget som Warren & Alzola (2009) menar påverkar revisorns 

oberoende ställningen. Även Bazerman et al. (1997) menar att rådgivningen är en faktor 

som försvårar oberoendet och gör granskningen mindre viktig, vilket vi föreslår försämrar 

kompetensen.  
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De tre teorierna, agentteorin, resursbaserad teori samt förvaltarskapsteorin, kan utifrån 

ovanstående stycke därmed användas för att förklara vad som skiljer revisionskvalitén åt 

mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. Baserat på vår egen sökning inom 

revisionsområdet har vi inte funnit att liknande studie tidigare utförts vilket skapar en 

kunskapslucka vilken vi ämnar bidra till. Teoretiskt kommer vår studie ge insyn i vad som 

påverkar revisionskvalitén och hur oberoendet och kompetensen kan påverkas olika, 

beroende på företagstyp. Våra förhoppningar är att studien även ska kunna användas i 

praktiken genom att vara användbar vid bolagens val av revisor för att erhålla högre 

revisionskvalité. Detta sedan förhoppningarna med studien är att kunna besvara frågan om 

vad som bidrar till sämre eller bättre revisionskvalité. 

1.3 Forskningsfrågor 

1. Vad påverkar revisionskvalitén? 

2. Vad skiljer de påverkande aspekterna åt i familjeföretag kontra icke-familjeföretag? 

1.4 Syfte 

Studien syftar bidra till forskningen gällande revisionskvalité genom att förklara vad som 

påverkar revisionskvalitén. Vi ämnar därmed undersöka hur dessa skiljer sig mellan 

familjeföretag och icke-familjeföretag. 

1.5 Avgränsning 

Med hänsyn till tidsaspekten kommer revisionskvalitén beaktas utifrån externa revisorers 

arbetsinsats och inte interna revisorer. Gällande icke-familjeföretag valde vi att enbart 

undersöka bolag som kännetecknas av en spridd ägarstruktur. Familjeföretag innefattar 

istället företag där en familj äger mer än 50 procent av de röstberättigade aktierna. 

Anledningen till att vi väljer spridd ägarstruktur för icke-familjeföretag beror på att vår 

definition av familjeföretag kännetecknar bolag där familjen har ett koncentrerat ägande. 

Genom denna avgränsning hoppas vi uppnå största möjliga variationerna i 

revisionskvalitén. 
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1.6 Disposition 

Kapitel 1 Inledning   Här presenteras studiens bakgrund som fortsätter 

   med en problemdiskussion. Detta mynnar ut i ett 

   antal forskningsfrågor som tillsammans med syftet 

   fastställer inriktningen för studien. 

 

Kapitel 2 Metod  I detta kapitel redogörs för studiens forskningsdesign 

   och kunskapssyn. En beskrivning görs kring val av 

   vetenskaplig  litteratur samt relevanta teorier för 

   studiens syfte. 

Kapitel 3 Teoretisk referensram Här presenteras sekundärdata som bygger på teori 

   och tidigare forskning inom revisionsområdet. 

   Teoriavsnittet syftar ge stöd till utformning av 

   propositioner åt de fortsatta primära empiriska 

   studierna och den analys som följer. 

Kapitel 4 Empirisk metod  Vi redogör för studiens empiriska metod och 

   beskriver ingående tillvägagångssättet för 

   insamlandet av kvantitativ data. Vi tydliggör studiens

   operationalisering. Slutligen följer en beskrivning för

   val av statistiska tester, bortfallsanalys och

   metodkritik. 

Kapitel 5 Empirisk analys Vårt femte kapitel inleds med en presentation

   av statistiska testerna som  använts för framtagning 

   av studiens resultat. Vi avslutar kapitlet med 

   redogörelse för våra hypotesprövningar vars utfall 

   analyserats och tolkats. 

Kapitel 6 Slutsats   I uppsatsens sista kapitel presenteras de slutsatser 

   som framkommit av vår studie. Vi redogör för vårt 

   forskningsbidrag samt ger förslag på fortsatt 

   forskning kring revisionskvalité. 
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KAPITEL 2. METOD 

nom ramen för detta kapitel redogörs studiens teoretiska utgångspunkt och det 

arbetssätt som använts för att uppnå studiens syfte. Inom metodavsnittet framställs valt 

arbetssätt där avsikten är att skapa en förståelse för hur och varför studien har genomförts 

på valt sätt. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Vårt huvudsakliga mål med studien är att bidra med empirisk forskning gällande 

revisionskvalitén i familjeföretag och icke-familjeföretag. För att uppfylla målet har 

befintliga teorier lyfts fram för att förklara skillnaden i revisionskvalitén mellan 

företagstyperna. Vi har därefter utformat hypoteser där intentionen var att genomföra 

empiriska tester för att identifiera möjliga faktorers påverkan på revisionskvalitén. 

2.2 Epistemologi och Ontologi 

Inom forskning finns två vanliga synsätt att beakta, epistemologi och ontologi. 

Epistemologi handlar om antaganden kring vad som är godtagbar kunskap och hur denna 

kan studeras, medan frågor som rör det ontologiska synsättet avser antaganden om 

verkligheten och hur denna ska uppfattas (Bryman & Bell, 2013 s. 35-43). Vilken 

ståndpunkt forskarna har gällande verkligheten påverkar hur forskningsproblemet beaktas. I 

detta arbete förhåller vi oss till det epistemologiska synsättet, som därmed blir vägledande 

för våra metodval för att uppnå studiens syfte. 

 

En epistemologisk kunskapssyn har två inriktningar, hermeneutik och positivism (Bryman 

& Bell, 2013 s. 35-38). Hermeneutisk kunskapssyn syftar till att studera ett fenomen för att 

skapa förståelse. I denna studie testar vi teorier samt variabler som samlats in från tidigare 

studier inom revisionsområdet som vi förutsätter har ett samband med revisionskvalitén. 

Vårt mål har varit att genom det insamlade materialet utforma hypoteser som testas 

empiriskt i en senare del av uppsatsen för att bidra till litteraturen gällande revisionskvalité. 

Vi hoppas att detta möjligtvis kan öppna nya innovativa forskningsströmmar. Då vi ämnar 

I 
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studera påverkan på revisionskvalitén genom att skapa generaliserbara hypoteser och inte 

studera varför de påverkar kvalitén blir hermeneutik inte tillämpbar för vår studie. 

 

Genom positivismen antas kunskapen vara objektiv och skapar ny kunskap som 

tillhandahållas via utformning av generaliserbara hypoteser som genom undersökning 

falsifieras eller verifieras (ibid). Positivismen är en beteckning som myntades av Auguste 

Comte (1798-1857). Han menade att vetenskapen skulle utgå från positiva erfarenheter, det 

vill säga att vetenskapen ska undvika spekulationer (Sohlberg, 2009). I denna studie antar vi 

att revisionskvalitén endast kan uppfattas av den aktör som anlitar revisorn och det är 

därmed endast denne som kan bedöma hur bra eller dålig kvalitén är. Vi beaktar även 

revisorn vars uppgift är att leverera revisionskvalité. Sedan vi beaktar användaren av 

revisionen genom att denne själv får gradera sin nöjdhet med revisorn, utifrån egen 

erfarenhet anser vi att inga spekulationer från oss framkommer. Kunskapen från revisorn 

antar vi vara objektiv då aktören i vår studie avser besvara frågor gällande sakligt 

förhållningssätt gällande sitt arbete. Vi antar därmed en positivistisk syn sedan 

revisionskvalitén objektivt kan identifieras genom dessa aktörer.  

2.3 Litteraturinsamling 

Vid studium av våra forskningsfrågor sökte vi inför vår teoretiska referensram teorier och 

begrepp relaterade till revisionskvalité, vilka framtagits genom en bred artikel- och 

litteratursökning. Vi sökte efter litteratur som rörde följande nyckelord; “revisionskvalité”, 

“revision”, “oberoende revisor”, “revisorns kompetens”, “familjeföretag” etcetera. 

Nyckelorden söktes både på svenska och engelska i Linnéuniversitetets bibliotekskatalog 

samt i databaserna Busnisess Source Premier, OneSearch, Scopus, Libris samt Google 

scholar. De flesta artiklarna har granskats genom att kontrollera att de är vetenskapliga. 

Detta har gjorts genom kontroll av tidskrifternas hemsida för att finna om artikeln är “peer 

review/Double blind review journal” samt om det framkommer att artikeln är riktad mot en 

vetenskaplig publik. Övriga artiklar, böcker samt Internetkällor har använts för påbyggnad 

av information, dock har även dessa granskats för att säkerställa att de är tillförlitliga källor. 

Vid användning av webbsidor granskades utgivarna för att säkra texternas trovärdighet. Vi 

har även mejlat de fyra största revisionsfirmorna i syfte att samla fakta gällande skillnader 

mellan auktoriserade och godkända revisorer. 
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2.4 Teorival 

Frågan om revisionskvalité är inte ny. Sedan början av 1980-talet har det varit föremål för 

forskning i olika länder som USA (t.ex. DeAngelo, 1981; Dopuch, & Simunic, 1982). 

Tidigare forskning gällande revisionskvalitén visar att det finns olika definitioner av kvalité 

samt vad som kan påverka den. Revisionskvalité är en svårdefinierad term. I många studier 

definieras den som revisorers benägenhet att utfärda en varning gällande bolagets fortlevnad 

(Håkansson & Pettersson, 2012) eller också som deras förmåga att finna felaktigheter i 

klientens redovisning (DeAngelo, 1981a). Vi anser dock att revisionskvalité är någonting 

som endast kan upplevas av användaren av revisorn. Till skillnad från många tidigare 

studier har vi valt att studera frågan om revisionskvalitén genom att undersöka upplevd 

revisor prestanda genom revisionsklienten. Att mäta revisionskvalitén utifrån 

revisionsklientens nöjdhet har tidigare gjorts av ett fåtal forskare (Behn et al. 1997; Reheul 

et al. 2013). Detta angreppssätt är inte vanligt förekommande för att mäta revisionskvalitén. 

Definitionen härstammar från litteratur om tjänstekvalité och har genom exempelvis Reheul 

et al. (2013) applicerats inom området för revisionskvalité. Vår definition av begreppet är 

därmed revisionsklientens nöjdhet där vi upplever styrelseordföranden vara 

revisionsklienten. Att utgå från styrelseordföranden som klienten är något som vi inte funnit 

gjorts tidigare. Svårigheterna med vår valda definition anser vi vara åtkomligheten till 

styrelseordförandena. Hade vi utgått från en definition som tidigare använts hade det 

underlättat för oss att veta hur vi på bästa sätt ska gå tillväga med studien.  

 

Vår studie syftar till att först studera påverkan på revisionskvalitén i generell mening och 

sedan även finna skillnader i vad som påverkar revisionskvalitén i familjeföretag respektive 

icke- familjeföretag. Vi vill därmed göra en distinktion mellan revisionskvalitén i de olika 

företagstyperna. Baserat på vår egen sökning inom revisionsområdet har vi inte funnit att 

liknande undersökning tidigare utförts. Tidigare studier kring familjeföretag har istället 

behandlat områden som berör revisorns roll i bolagen (Strike, 2012; Berg & Karlsson, 

2013) samt i vilken utsträckning familjeföretag anställer interna respektive externa revisorer 

(Salvato & Moores, 2010). Vår studie blir därmed ett bidrag till den begränsade forskningen 

kring revisionskvalitén i familjeföretag. Anledningen till att vi finner en kunskapslucka här 

är att företagstyperna har olika organisationsstrukturer och miljöer, vilka kan studeras 

genom att beakta agentteorin, förvaltarskapsteorin och den resursberoende teorin. De 
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utvalda teorierna kan förklara klientens relation till revisorn samt motivera varför revisorns 

tjänster efterfrågas. 

 

Agentteorin blir tillämpbar för att förklara behovet av revisorn sedan det påstås att 

efterfrågan på revisionen ökar när agentproblemen blir mer påtagliga (Jensen & Meckling, 

1976). Då bolagen kännetecknas av både spritt och koncentrerat ägande, skiljer sig 

agentproblemen åt. Agentteorin tillämpas för att förstå varför företagstyperna har olika 

agentproblem och hur detta påverkar bolagens behov av revisorn. En utgångspunkt för 

agentteorin är att människan agerar i eget intresse, vilket kan bidra till agentproblem 

(Jensen & Meckling, 1976). Detta är något vi även kommer särskilja på gällande 

bolagstyperna. Förvaltarskapsteorin används som komplement till agentteorin då den har ett 

annat synsätt på människan. Människan ses inte som någon som endast uppfyller sitt eget 

intresse. Individen agerar snarare efter vad som är bäst för bolagets överlevnad, vilket gör 

långsiktiga relationer betydande eftersom det skapar en ökad hållbarhet (Davis et al. 1997). 

Familjeföretagens strävan efter långsiktiga relationer innefattar även bolagets revisor och 

kan medföra att revisorns oberoende hotas, som därav kan få effekt på revisionskvalitén. 

Agentteorin såväl som förvaltarskapsteorin använder vi för att förstå bolagens olika mål och 

hur de fungerar annorlunda. Skillnaderna kan användas för att förklara vilka resurser 

företagen behöver, vilket vi gör genom att beakta det resursbaserade synsättet. Revisorn kan 

betraktas som en resurs genom att denne tillhandahåller olika resurser såsom rådgivning, 

övervakning, reducering av informationsasymmetri samt kvalitetssäkring av redovisningen. 

2.5 Forskningsdesign 

För att uppfylla studiens syfte lämpade sig deduktiv forskningsdesign vilket innebär att vi 

utgått från befintlig litteratur inom revisionsområdet. Motiveringen till valet av 

tillvägagångssätt bygger på att befintliga teorier och tidigare litteratur behövdes för att finna 

aspekter som påverkar revisionskvalitén. Genom att grunda forskningen i befintlig teori får 

studien en mer objektiv avbildning. Dock kan detta medföra att nya teorier inte genereras 

och att forskningen inte blir lika drivande (Patel & Davidson, 2011 s. 23). Utifrån 

dominerande teorier inom studieområdet har vi sedan utformat hypoteser (Bryman & Bell, 

2013 s. 31) gällande påverkan på revisionskvalitén. Detta för att finna skillnader mellan 

familjeföretag och icke-familjeföretag. Revisionskvalitén har genom tidigare litteratur visat 

påverkas av två dimensioner, oberoende och kompetens (Francis et al. 1999). 
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Dimensionerna påverkas i sin tur av underliggande variabler vilka vi använt för att mäta den 

effekt dimensionerna har på revisionskvalitén. 

 

Det alternativa tillvägagångssättet hade varit ett induktivt angreppsätt (ibid). Metoden hade 

inneburit att vi inledningsvis startar med empiriska observationer av revisorer för att finna 

vad som påverkar revisionskvalitén och hur den skiljer sig åt mellan familjeföretag och 

icke-familjeföretag. Utifrån observationerna hade vi sedan framtagit en teori som tillämpats 

för att härleda hypoteser som empiriskt testas för att generalisera slutsatser. Detta 

tillvägagångssätt betraktas fungera som en skapande process tillskillnad från det deduktiva 

angreppssättet (Patel & Davidson, 2011 s. 23). Detta beror på att den inte grundar sig i 

redan existerande teorier (ibid). Den induktiva vägen har vi valt att inte använda sedan vi 

anser en deduktiv ansats vara lämpligare för att uppfylla studiens syfte. Detta sedan vi, 

genom den deduktiva ansatsen, kan bidra med kunskap genom att bygga vidare på befintlig 

litteratur inom ämnet. Det ger oss en möjlighet att bidra till befintlig litteratur gällande 

revisionskvalitén samt till den begränsade forskningen kring revisionskvalité i 

familjeföretag. 
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KAPITEL 3.  

TEORETISK REFERENSRAM 

eoriavsnittet kommer inledningsvis presentera utvalda teoretiska synvinklarna på 

revisionskvalité. Vi ämnar skapa förståelse för vad som avses med revisionskvalité 

och vad som kan påverka kvalitén. Kapitlets innehåll grundas på tidigare forskning om 

ämnet som används för att utforma hypoteser. Dessa ligger sedan till grund för vår 

kvantitativa undersökning i kapitel fem. 

 

Revisorn i dagens samhälle har en omfattande roll. Betraktat ur bolagsstyrningssystemet är 

deras uppgift att agera som väktare för att minska informationsasymmetrin mellan ägare 

och företagsledning (Öhman, 2004; Coffee, 2005). Enligt Coffee (2005) betraktas revisorn 

som väktare då deras uppgift är att minska informationsasymmetrin mellan aktörer som är 

internt och externt anslutna till bolaget. Minimering av informationsasymmetrin sker genom 

revisorns övervakningsfunktion, vilket görs via granskning av ett bolags ekonomiska 

rapporter (Ferguson et al. 2004). För revisorerna innebär detta ett samhällsansvar sedan 

informationen de granskar skall vara kvalitetssäkrad då intressenter, både inom och utanför 

bolaget, förlitar sig på informationen (Öhman, 2004). Vi exkluderar aktörer utanför bolaget 

och fokuserar enbart på aktörer inom bolaget. För att mäta revisionskvalitén utgår vi 

därmed från bolagens styrelseordförandes uppfattning om revisionskvalitén. 

 

Genom tidigare studier har det framkommit att revisionskvalitén påverkas av två 

dimensioner, oberoende och kompetens (Francis et al. 1999;DeAngelo, 1981; Johnson et al. 

2002). I Figur 1 presenteras dessa två dimensioner samt dess underliggande variabler vilka 

vi avser använda för att mäta dimensionerna. Gällande oberoende aspekten kommer bland 

annat revisorns mandattid, storleken på revisionsbyrån, rådgivningstjänster och 

kommunikation att beaktas. Dessa variabler kan leda till en personlig relation mellan klient 

och revisor vilket kan skada oberoendet (Bazerman et al. 2007) och måste därmed tas 

hänsyn till vid forskningen gällande revisionskvalitén. Variabler som berör kompetensen är 

revisorns mandattid, revisorns erfarenhet, val av revisionsbyrå, branschkunskap och 

utbildning samt revisorns arbetssätt. 

 

 

T 
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Figur 1: Översikt över uppsatsens teoretiska referensram 

3.1 Revisionskvalité  

Kvalitén på revisionsuppdrag kan enligt Francis et al (1999) betraktas utifrån två perspektiv. 

Betraktat utifrån ett binärt perspektiv hade det varit relativt enkelt att bedöma kvalitén. 

Detta eftersom det binära perspektivet härstammar från en rättslig aspekt där kvalitén anses 

dålig om revisionen inte överensstämmer med lagen. Uppfyller revisionen det lagstadgade 

anses kvalitén vara god. Därmed antar detta synsättet en dikotomi av antingen bra eller 

dålig. Det andra perspektivet benämns som ett kontinuum och betraktar kvalitén som en 

skala, vilket innebär att det kan finnas låg eller också väldigt hög revisionskvalité. 

Argumentet bakom denna inställning är således att det kan finnas revisorer som anses hålla 

en låg standard i revisionen men som dock anses hålla något högre kvalité än revisorer som 

är kända för att missköta revisionen (Francis et al. 1999). Det är det senare perspektivet som 

kommer tillämpas i arbetet. 
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Kvalité beskrivs vara något som finns närvarande vid uppskattning, upplevelse eller hos en 

levande varelse (Strannegård, 2013). Detta gör kvalité till en subjektiv uppfattning av 

klienten och endast denne kan därför uttrycka sig beträffande om kvalitén är bra eller dålig. 

Kvalité har dock definierats olika beroende på uppfattningen av begreppet och det finns 

därmed ett brett spektrum av mätningar av revisionskvalité. 

 

Forskaren DeAngelo (1981a) definierade revisionskvalité som revisorns upptäckelse av 

brott i klientens redovisning och sannolikheten att revisorn rapporterar felaktigheterna. 

Genom denna mätning betraktas revisionskvalitén ur en binär synvinkel. Till skillnad från 

DeAngelo (1981a) ger Knapps (1991) definition möjlighet till det andra perspektivet där 

revisorerna kan välja att inte rapportera om upptäckta fel. Definitionen bygger på att 

kvalitén i revisorns arbete skapas när revisorn reducerar risken för väsentliga fel i 

rapporteringen. Andra forskare, Hope & Langli (2010), har definierat revisionskvalitén som 

revisorns tendens att utfärda en varning om ett företags fortlevnad. För att utfärda en 

varning måste revisorn objektivt kunna värdera företagens resultat och motstå all press från 

klienten om att avge ett rent yttrande (Watkins et al.2004). Ett revisionsmisslyckande kan 

därmed anses uppstå när en konkurs inte föregås av en varning om bolagets fortlevnad. 

Fokus ligger på sannolikheten att utfärda en sådan rapport (Francis et al. 1999). 

Revisionsklientens nöjdhet är ytterligare en definition som tidigare använt för att 

operationalisera kvalité (Cameran et al. 2010; Reheul et al. 2013). Motiveringen till 

användandet av måttet i Camaran et al. (2009) och Reheul et al. (2013) studier baseras på 

att enbart kunden kan uttala sig om kvalitén, förutsatt att kunden upplevt revisorns tjänster. 

 

I ett tidigare examensarbete, Revisionskvalitet ur ett byråperspektiv skrivet av Karlsson & 

Mårtensson (2013), försökte det kartläggas en definition av revisionskvalité. Författarna 

intervjuade revisorer där en respondent beskrev revisionskvalité som en upplevd produkt av 

användaren. Respondenten gjorde ett uttalande enligt nedanstående citering.  

 

“Jag vet inte vad god kvalitet är, men jag känner igen den när jag ser den” 

  (Hedwall…, 2003, s. 7) 

 

Vi väljer i denna uppsats att definiera revisionskvalité som revisionsklientens nöjdhet. Hur 

kvalitén upplevs skiljer sig från aktör till aktör och kan påverkas av olika faktorer, vilka 

undersöks i denna studie.  
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3.2 Revisionsklientens nöjdhet 

Utifrån ovanstående argument framkommer att vår definition på revisionskvalité är 

revisionsklientens nöjdhet. I samband med definitionen uppstår frågan, vem är att betrakta 

som klienten? 

Tjänster som revisorer erbjuder syftar till att tjäna många intressenter. Intressenterna 

behöver kunna veta att både ekonomiska rapporter och förvaltning av bolaget sköts på ett 

lämpligt samt tillförlitligt sätt. Därmed kan klienten anses vara alla som är intresserade av 

att detta upprätthålls. Bland dessa intressenter finns ägare, kreditgivare, leverantörer, 

kunder, anställda, styrelse, verkställande direktören samt staten och kommunen (FAR SRS, 

2006). Alla intressenter blir dock inte intressanta att beakta gällande klientnöjdhet sedan de 

flesta intressenter främst är intresserade av den ekonomiska aspekten snarare än 

förvaltningen. Hillman & Dalziel (2003) beskriver hur ledningen i ett bolag kan börja agera 

i egenintresset snarare än i ägarnas intresse. Detta gör att deras nöjdhet med revisionen inte 

alltid överensstämmer med syftet av revisionen (FAR SRS, 2006). 

Enligt Fama & Jensen (1983) används ofta styrelser för att minimera agentkostnader då 

styrelsen tar beslut i bolagen och minimerar då även risken för att aktieägarnas intresse 

förloras vid beslutstagande. Styrelsen blir den agent som inte lider någon 

förmögenhetseffekt av besluten som tas (Fama & Jensen, 1983). Därmed blir styrelsen den 

klient vars intresse främst stämmer överens med revisionens syfte. Därmed anser vi att 

styrelsen är den aktör som är minst benägen att agera i egenintresse och mer i bolagets och 

intressenternas intresse och blir därmed den klient vars nöjdhet är relevant att beakta. Dock 

är styrelseordföranden den inom styrelsen som bär det yttersta ansvaret för att styrelsen 

fullgör de uppgifter som föreskrivs enligt lag (SFS 2005:551). Styrelseordföranden är även 

en aktör som är med på bolagsstämman och har inflytande över valet av revisor enligt kap 9 

§ 8 i aktiebolagslagen (Aktiebolagslag, 2005:551). Sedan styrelseordförande upplever 

konsekvenserna av fel i revisionen betraktar vi denne som klienten. Samtidigt anser vi att 

styrelseordföranden har större incitament att agera i bolagets intresse och vars intresse 

därmed stämmer överens med revisorns. Styrelseordföranden blir därmed den aktör som 

representerar revisionsklienten i undersökningen. 

3.3 Påverkan på revisionskvalitén 
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3.3.1  Oberoende 

Syftet med revisionen är att skapa förtroende hos intressenterna genom minskning av 

informationsasymmetrin (Öhman, 2004). Utifrån de agentteoretiska resonemangen anses 

det därmed avgörande för revisionens existens att granskningen utförs av en utomstående 

tredje part som är oberoende (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2004). Enligt citatet nedan 

demonstrerar Wilcox (1952) betydelsen av att revisorn förhåller sig oberoende till 

revisionsklienten. Om så inte vore fallet skulle revisorns åsikt inte ha någon betydelse 

(kapitel 13, s.8). Citatet har citerats i artikeln skriven av Mautz & Sharaf (1961, s. 204). 

 

“If the accountant were not independent of the management of his clients, his 

opinion would add nothing.” 

Utan revisorns åsikt anser vi att syftet med revisionen förfaller och granskningen skulle inte 

längre vara kritisk och objektiv därmed hade kvalitén försämrats. Tidigare forskning har 

funnit olika påverkande faktorer på oberoendet. Nedan följer en beskrivning av de variabler 

vi funnit relevanta för studiens ändamål samt utformade hypoteser. 

3.3.1.1 Mandattid 

Revisorns bedömningar och synpunkter är av väsentlighet för styrelsearbetet eftersom 

styrelsen och revisorn ofta samråder gällande ekonomiska frågor (FAR SRS, 2006). 

Revisorn ger styrelsen perspektiv på händelser och företeelser i bolaget som annars inte 

skulle upptäckas (ibid). Det blir därav viktigt att revisorn förbehåller sig oberoende från 

andra intressenter. Om revisorn inleder en relation med uppdragsgivaren eller ledningen kan 

det enligt tidigare forskning äventyra revisorns oberoende ställning (Ferguson et al. 2004). 

Enligt 21 § i Revisionslagen (SFS 1999:1079) föreligger därav ett hot mot revisorns 

oberoende om revisorn innan revisionsuppdraget har en nära och personlig relation med 

uppdragsgivaren eller någon i dess ledning.  Redan under 1960-talet hävdades att längre 

relationer mellan revisorn och det reviderade bolaget kunde påverka oberoendet negativt. 

Detta eftersom det ansågs att med längre mandattid kommer revisorn börjar agera i bolagets 

intresse (Mautz & Sharaf, 1961). Ett längre revisionsuppdrag antyder därmed en personlig 

och fördjupad relation mellan företaget och anställda på revisionsbyrån (Ping et al. 2006). 

Mandattiden kan därmed med hänsyn till ovanstående resonemang föreslås påverka 
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revisionskvalitén negativt. Argumentet bakom vårt antagande ligger i att revisorns objektiva 

granskning försämras och därmed påverkar kvalitén på revisionsarbetet negativt. 

 

 

 

3.3.1.2 Storleken på revisionsbyrån 

Storleken på revisionsbyrån har tidigare nämnts vara en påverkande faktor på revisorns 

oberoende (DeAngelo, 1981b; Bakar et al. 2005). DeAngelo (1981b) argumenterar för att ju 

mer revisionsbyrån mister från en förlorad klient, desto mindre är sannolikheten att 

revisorns granskning är kritisk och tillförlitlig. Sedan mindre revisionsbyråers arvode från 

en klient utgör en större del av deras totala intäkt har dessa mindre byråer mer att förlora av 

en kundförlust (ibid). Därmed löper mindre byråer större risk att bli ekonomiskt beroende 

av en specifik klient (Bakar et al. 2005). Mindre revisionsbyråer blir även mer beroende av 

klienten för att kunna bevara sin position på marknaden. Humphrey et al. (2006) menar att 

konkurrens på marknaden gör att mindre revisionsbyråer snarare tillfredsställer det 

reviderade bolagets intresse än upprätthåller revisionens standard. Detta på grund utav 

rädsla för att förlora klienten (Humphrey et al. 2006). Om revisorn väljer att tillfredsställa 

vissa intressenter istället för att utföra en granskning enligt god redovisningssed, medför det 

ekonomiska konsekvenser för klienten (Francis et al. 1999). Granskning enligt god 

redovisningssed innebär att revisorn samlar in tillräckligt med information för att kunna ge 

en rättvis bild av företagets ställning (FAR, 2006). Om revisorn inte förbehåller sig 

oberoende utförs inte en opartisk granskning. Vi tror därmed att klienten kommer bli 

missnöjd eftersom det kan orsaka att en revisionsberättelse felaktigt betraktas som ren, 

vilken även klienten, styrelseordföranden, ansvarar för. Mindre revisionsbyråers risk för 

ekonomisk beroende kan därmed påverka revisorns oberoende negativt vilket får en negativ 

inverkan på revisionskvalitén.  

 

 

 

3.3.1.3 Rådgivning  

Hypotes 1: Revisorns längre mandattid är negativt relaterat till 

revisionskvalitén 

Hypotes 2: Revisionsbyråns storlek är negativt relaterat till 

revisionskvalitén 
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Att revisionsbyrån utför både revision och rådgivningstjänster uppskattas av både 

revisionsbyrå och klient men anses även innebära negativa konsekvenser för revisionens 

förmåga att vilja och våga ifrågasätta klientens redovisning (Kinney et al. 2004). 

Revisionsbyråers anlitande för att tillhandahålla rådgivningstjänster indikerar dock att 

revisorer erbjuder en värdefull resurs (Gooderham et al. 2004). Genom att kombinera 

revisionsuppdrag med rådgivningstjänster lär revisorerna känna klientbolaget bättre 

samtidigt som klienten får ta del av revisorns kompetens inom olika områden där tjänsterna 

efterfrågas. Konsultinsatserna kan därmed ge revisorn ytterligare insyn i företaget och 

därmed den kunskapen som möjliggör bättre revisionsinsats (Simunic, 1984). Företag 

upparbetar en relation till revisorn i samband med varje revisionsuppdrag (Bennet & 

Robson, 1999). Detta medför att en personlig relation kan utvecklas genom personlig 

interaktion som skapar ett förtroende mellan klient och revisor (ibid). Vänskapen som 

därmed uppstår mellan revisorn och styrelseordföranden tror vi kan leda till att 

revisionskvalitén upplevs högre. Detta eftersom styrelseordförandens inställning till 

revisorns arbete inte endast ses professionellt längre utan även påverkas av personliga 

åsikter om revisorn som person. Vi förväntar oss därmed att om revisorn tillhandahåller fler 

antal rådgivningstjänsts timmar kommer kvalitén förbättras. Detta sedan det kommer finnas 

mer tid för en relation att uppstå mellan parterna. 

 

 

3.3.1.4 Kommunikation 

Kommunikationen mellan revisorerna och dess klienter är en faktor som är betydande för 

hög revisionskvalité (Carcello, 1997). Kommunikationen är enligt Levinthal & Fichman 

(1988) viktig för att revisorn ska få tillräckligt med insikt om bolaget och dess 

angelägenheter. Genom att upprätthålla en god kommunikation dem emellan skapas en 

relation. Revisorn får insikter genom att denne får ta del av bolagets redovisningssystem 

och får förståelse för kundens bransch (ibid). Detta underlättar för revisorn att kunna 

uppskatta värderingen av klientens företag. Båda parter utvinner därmed fördelar av en god 

kommunikation (ibid). Dessa tillgångar kommer för revisorn innebära att revideringen 

underlättas eftersom felaktigheter lättare kan upptäckas om revisorn har god insyn i bolaget. 

Enligt Levinthal (1988) skapar en god kommunikation även ett förtroende mellan parterna 

där klienten kommer känna tillit till revisorns arbete. Tilliten tror vi kommer höja 

Hypotes 3: Revisorns tillhandahållande av rådgivningstjänster i fler 

antal timmar är positivt relaterat till revisionskvalitén 
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revisionskvalitén eftersom klienten får en känsla av att revisorn är villig att engagera sig i 

bolaget och få den insikt som behövs för att kunna utföra en god revidering. En god 

kommunikation har även visats vara betydande för att minska gapet mellan upplevd och 

förväntad revision (Power & Terziovski, 2007). Genom kommunikationen kommer klienten 

därmed få det denne förväntat sig av revisionen vilket ökar kvalitén. Kommunikationen 

mellan parterna kan dock komma att påverka revisorns oberoende negativt genom att 

aktörerna skapar en allt för nära relation (Power & Terziovski, 2007). Den opartiska 

bedömning som revisorn bör göra av ett bolags rapporter kan äventyras. Men om 

kommunikation som föreligger mellan parterna gäller bolagets angelägenheter bör de 

relationsassocierade fördelarna som uppstår genom kommunikationen gynna kvalitén på 

revideringen. Därmed tror vi att fördelarna med god kommunikation mellan revisor och 

klient överväger nackdelarna, därför vill vi testa följande hypotes. 

 

 

3.3.2 Kompetens 

Johnson et al. (2002) hävdar att revisionskvalitén förutom oberoendet även kan påverkas av 

revisorns kompetens. Revisorns kompetens innefattar tillräcklig kunnighet och erfarenhet 

för att utföra en revisionsgranskning på ett tillfredsställande sätt (Lee & Stone, 1995). Detta 

innebär möjlighet att upptäcka felaktigheter och brister i företagens ekonomiska rapporter 

(Humphrey et al. 2006).  

Variabler som visats påverka kompetensen är revisorns mandattid (Petty & Cuganesan, 

1996) revisorns erfarenhet (Lee & Stone, 1995), val av revisionsbyrå (DeAngelo, 1981a), 

branschkunskap och utbildning (Carcello et al. 1992; Knechel et al. 2008), samt revisorns 

arbetssätt (Carcello et al. 1992), vilka kommer presenteras nedan. 

3.3.2.1 Mandattid 

Det har tidigare påvisats att längden på revisorn mandattid i ett bolag kan förbättra revisorns 

kompetens (Junaidi et al. 2012). Argumentet bakom påverkan är att revisorer över tid 

samlar kunskap om klientens verksamhet, processer och system vilka är avgörande för 

effektiv revision (Petty & Cuganesan, 1996). Detta förklaras även av Beck et al. (1988) som 

menar att revisorer över tid erhåller komparativa fördelar genom bredare kunskap om 

Hypotes 4: God kommunikation mellan revisor och klient är positivt relaterat 

till revisionskvalitén 
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revisionsklientens verksamhet. Sannolikheten för att upptäcka felaktigheter i redovisningen 

är därmed minst vid revisionsuppdragets början (ibid). Äldre studier visar därmed att 

revisionsmisslyckanden förekommer mer frekvent bland nya klienter (Berton, 1991; Petty 

& Cuganesan, 1996). Även FAR (2010) nämnde i remissvar till EU kommissionen att det 

krävs längre mandattid för att revisorn skall kunna samla den kunskap som krävs för 

tillförlitlig revision. I samband med detta hävdar FAR (2010) att revisionsmisslyckanden 

ökar i samband med kortare mandatperioder. Genom revisorns ökade kunskap om klientens 

verksamhet kan revisorn utföra en granskning med mindre fel jämfört med en 

nybörjarrevisor (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Kortare mandattid innebär kortare samarbete 

som medför lägre kvalité på finansiell rapportering (Kramer et al. 2011). I och med att 

kunskapen ökar i takt med längre mandattid bör revisionen bli mindre felaktig sedan 

revisorns kunskap om klientens verksamhet ökar. Därmed gör vi antagandet att 

styrelseordförandens tillit för revisorn ökar i takt med att revisorns kunskap om bolaget 

ökar. Antagandet bygger på att risken för felaktigheter i revisionen bör minska till följd av 

att revisorn genom längre mandattid har bättre kännedom om klientens verksamhet.   

 

 

 

3.3.2.2 Erfarenhet 

Vi har funnit att även erfarenhet är en betydande faktor gällande kompetens revisorn har för 

att säkra en god granskning. Erfarenheten som revisorer får genom ett uppdrag kan 

appliceras på framtida uppdrag (Birnberg & Shields, 1984, Libby, 1981), vilket gör att 

förmågan att upptäcka felaktigheter blir bättre med tiden (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Vägen 

mot erfarenheten som revisorer genomgår under sitt yrkesliv innehåller fem stadier. Det 

inledande stadiet utgör nyutexaminerade revisorer och den sista etappen utgörs av experter 

inom yrket. Vid första stadiet anses revisorn sakna relevant erfarenhet för att utföra en 

noggrann revidering (ibid) vilket kan bero på att de inte innehar kunskapen som behövs för 

att genomföra en lämplig granskning (Lee & Stone, 1995). I takt med att revisorn utvecklas 

inom yrket desto större blir erfarenheten. Att revisor innehar god kompetens innebär 

tillräcklig erfarenhet för att hantera komplexa situationer (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Vi 

tror därmed att en revisor som arbetat fler år i yrket har lättare att ta ställning och förstå vad 

som är viktigt att granska i olika bolag och branscher. Revisorn utvecklar alltså en förmåga 

Hypotes 5: Revisorns längre mandattid är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 
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att bedöma och kritisera instinktivt (Dreyfus & Dreyfus, 1986). Kompetensen ökar därmed 

ju längre erfarenhet revisorn har i arbetslivet genom att revisorns arbetsprocess blir bättre. 

Detta tror vi skulle få klienten att känna trygghet med den revision som genomförs. Därmed 

tror vi revisionskvalitén ökar med revisorns längre arbetslivserfarenhet. 

 

 

  

3.3.2.3 Val av revisionsbyrå 

I litteraturen finns teoretiskt och empiriskt stöd för att större revisionsbyråer, Big 4, 

levererar högre revisionskvalité. Forskare har därför tidigare använt revisionsbyråns storlek 

som approximation för revisionskvalité (DeAngelo, 1981a; Becker, 1981; Titman & 

Trueman, 1986; Francis et al. 1999). Argumentet bakom att revisorer från Big 4 levererar 

högkvalitativ revision är att de har mer att förlora om de misslyckas med att rapportera om 

svagheter i kundens ekonomiska rapporter (DeAngelo, 1981a). De levererar även bättre 

kvalité eftersom de har flera observerbara egenskaperna av kvalité, såsom specialiserad 

utbildning och expertgranskning (Dopuch & Simunic 1982), samt struktur för utbildning av 

revisorer till skillnad från mindre revisionsbyråer (Craswell et al. 1995). Detta beror på att 

större revisionsbyråer ägnar mer resurser till utbildning av personal och utveckling av 

branschkunskap (ibid). Således är revisorer från större revisionsbyråerna mer benägna att 

upptäcka felaktigheter och rapportera dessa än revisorer från mindre byråer (Liu & Lai, 

2012). Tidigare forskning har funnit empiriskt stöd för ett positivt samband mellan 

revisionsbyråns storlek och revisionskvalité (Becker et al. 1998; Francis et al. 1999; 

Krishnan, 2003; Reynolds & Francis, 2000). Med hänsyn taget till tidigare forskning tror vi 

det kommer föreligga en skillnad i revisionskvalitén beroende på vilken revisionsbyrå som 

utför revisionen. Revisionskvalitén antar vi ökar om revisionen utförs av en revisor från Big 

4. Detta sedan klienten känner större trygghet i att revisionsbyrån är väletablerad och 

välkänd. Om det stämmer att Big 4 revisorer, i enlighet med tidigare forskning, får mer 

utbildning och innehar mer kompetens än mindre revisionsbyråer bör detta innebära att de 

levererar högre kvalité vilket ökar revisionskvalitén.  

Hypotes 6: Längden på revisorns arbetslivserfarenhet är positivt relaterat 

till revisionskvalitén 
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3.3.2.4 Branschkunskap och utbildning 

Branschkunskap kan anskaffas via indirekt erfarenhet, exempelvis utbildning, i kombination 

med direkt erfarenhet, exempelvis genom revisionsuppdrag i en viss bransch (Solomon et 

al. 1999). Branschkunskap innebär att revisorn har tillräckligt med kunskap om branschen 

som klienten är verksam inom (Carcello et al. 1992). Revisorer från större byråer utvecklar 

sin branschkunskap i samband med ökad utbildning och därmed tenderar dessa enligt 

Craswell et al. (1995) lättare upptäcka felaktigheter i rapporterna. Att upptäcka felaktigheter 

har tidigare använts som en definition på revisionskvalité av bland annat DeAngelos 

(1981a). DeAngelo (1981a) menar att större revisionsbyråer levererar bättre 

revisionskvalité. Den ökade branschkunskapen förbättrar tillförlitligheten för informationen 

i rapporterna som reviderats av revisorn (Titman & Trueman, 1986). Den ökade 

branschkunskapen kan erhållas genom att revisorerna utbildas (Solomon et al. 1999). 

Utifrån studien av Craswell et al. (1995) får revisorer som utbildats mer resurser i form av 

den kompetens de utvecklar för att hantera problem såväl som att hålla en hög kvalitetsnivå 

på sitt arbete. För att revisorerna ska klara av problem som kan uppkomma under 

revisionens gång anser vi det är viktigt att de har kompetensen som behövs för att hantera 

komplexa situationer. Då tidigare forskning funnit att revisorer med högre branschkunskap 

innehar högre kompetens föreslår vi att en mer kompetent revisor kommer bidra till bättre 

utförd revision och därmed nöjd klient. Bolag som innehar en revisor vars branschkunskap 

är hög tror vi kommer uppleva högre revisionskvalité. 

 

 

Gällande utbildningen skiljer vi enbart mellan godkända och auktoriserade revisorer. I 

Sverige finns det idag lagstiftat vilken kompetens revisorer måste ha för att verka inom 

yrket (FAR SRS; 2006). För auktoriserade revisorer krävs en kandidatexamen i ekonomi på 

minst 180 högskolepoäng, tre års praktisk erfarenhet, två års teoretisk eller praktisk 

utbildning samt att man avlagt revisionsexamen (FAR, 2013).  I dag går det alltså inte 

längre att bli godkänd revisor utan det är en benämning som endast gäller för de som blev 

godkända revisorer när de gamla reglerna gällde. Godkända revisorer har inte avlagt någon 

Hypotes 7: Revisionsbyråns storlek är positivt relaterad till revisionskvalitén 

Hypotes 8: Revisorns branschkunskap är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 
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revisionsexamen, medans detta är ett krav för att bli auktoriserad revisor (Revisorslagen 

2001:883). Auktoriserade revisorer är därmed att anse som mer utbildade jämfört med 

godkända revisorer. Att anlita en auktoriserad revisor bör därmed öka den upplevda kvalitén 

hos revisionsklienten.  

 

 

3.3.2.5 Arbetssätt 

På vilket sätt en revisor väljer att utföra sina uppdrag har vi funnit vara av stor betydelse för 

kvalitén som revisorn levererar. Carcello (1992) benämner arbetsmetoden vara ett utav de 

attribut som finns gällande mätning av revisionskvalitén. Författaren menar att arbetsmetod 

exempelvis kan vara att alltid genomföra en noggrann internkontroll. Revisorns arbetsmetod 

kan enligt författaren även innebära att revisorns arbetssätt är strukturerat. (ibid) 

Att arbetsmetoden är viktig betonas även av Revisorsnämnden (2014) som genomför 

kvalitetskontroller på olika revisionsbyråer för att säkerställa att revisionen utförs i enlighet 

med god revisionssed samt god redovisningssed. Nämnden menar att revisionsbyrån måste 

följa lagar och föreskrifter som förekommer för revidering och revision för att kunna 

uppfylla kraven på kvalité (Revisorsnämnden, 2014). En undersökning av Carrington 

(2007) visade även att genom att arbeta metodiskt när man genomför en revision kommer 

revisorerna känna trygghet med revideringen. Genom att följa ett visst mönster för att inte 

misslyckas med att upptäcka felaktigheter blir det därmed en trygghet för både klienten och 

revisorn (ibid). Även Koh & Woo (1988) fann att revisorns arbetssätt är en faktor som kan 

minska på förväntningsgapet mellan revisor och klient, vilket indikerar att det skapar en 

trygghet såväl som högre nöjdhet av revisorns prestation. Revisionskvalitén tror vi därmed 

kan påverkas av revisorns arbetssätt. Vi föreslår att revisorn lättare kommer kunna uppfylla 

förpliktelserna som uppdraget kräver genom att de innehar en arbetsmetod eller följer viss 

rutin i sitt arbete. Det kan exempelvis handla om att de har en viss rutin för hur de utför en 

noggrann revidering, vilket medför en mer kvalitetssäkrad granskning av bolaget. Detta tror 

vi bidrar till att revisionskvalitén blir högre. 

 

 

Hypotes 9: Anlitandet av auktoriserade revisorer är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 
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3.4 Företagstyperna 

3.4.1  Icke-familjeföretag 

Bolag som kategoriseras som icke-familjeföretag omfattas främst av spridd ägarstruktur. 

Ägarna i ett spritt ägarsystem kännetecknas av att de inte är lika involverade i bolaget, utan 

ansvaret ligger främst hos företagsledningen medan i ett koncentrerat bolag ansvarar ägaren 

för bolagets skötsel. Separationen kan orsaka informationsasymmetri genom de 

incitamentsproblem som uppstår. Problematiken kallas agentkostnader och uppstår då 

beslutsprocessen inte ligger i aktieägarens händer (Jensen & Meckling, 1983). Jensen & 

Meckling (1996) beskriver även detta vara en ägarstruktur där individer har ett 

nyttomaximerande beteende. 

3.4.2 Familjeföretag 

Det som traditionellt särskiljer familjeföretag från icke-familjeföretag är att 

familjemedlemmar är inblandade i bolaget. Familjeföretag karaktäriseras därför utav en 

överlappning mellan familjen, ägande och förvaltningen. Eftersom arbete och 

familjedomäner är sammanflätade i familjeföretaget, genom överlappningen, kommer de 

handlingar som görs av involverade i bolaget påverka både företaget och familjen. (Tagiuri 

& Davis, 1982)  

Dock menar Chrisman et al. (1999) att det som egentligen gör familjeföretag unika är det 

faktum att ägarmönstret, styrningen, ledningen och successionen påverkar företagets mål, 

strategier och struktur.  

3.4.3 Teoretiskt synsätt på skillnader mellan företagstyperna 

Familjeföretag skiljer sig åt från icke-familjeföretag vad gäller agentkostnader, 

konkurrensfördelar och bolagsstyrningsstrukturen. Skillnaden kan förklaras genom tre 

dominerande teorier, nämligen agentteorin, förvaltarskapsteorin och resursberoendeteorin 

(Siebels, 2012). Som beskrivits tidigare i uppsatsen är revisorn en delaktig part inom 

bolagsstyrningsstrukturen. 

Hypotes 10: Att revisorns har ett strukturerat arbetssätt är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 
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Med utgångspunkt från agentteorin går det påstå att efterfrågan på revisionen ökar när 

agentproblemen blir mer påtagliga. Situationen uppkommer när det föreligger en separation 

mellan ägandet och ledningen av företaget. En effekt av denna separation leder till 

uppkomsten av informationsasymmetri mellan företagsledning och ägare där ledningen 

kommer besitta mer information om företaget än dess ägare och därmed agera i eget 

intresse. (Jensen & Meckling, 1976) 

Delegerat ansvar förekommer främst i spridd ägarstruktur till skillnad från koncentrerade 

bolag där ägaren innehar kontroll och därmed ansvar för bolagets skötsel (Hedlund et al. 

1995). Eftersom agenten inte alltid agerar i enlighet med ägarens intresse uppstår en 

efterfrågan på revision. Denna efterfråga härrör enligt Chow (1978) ur ett agentteoretiskt 

synsätt av att aktieägarna vill ha revision för att kontrollera sina intressen. Antaganden inom 

agentteorin är att olika parter strävar efter att maximera egen nyttan (Jensen & Meckling, 

1976). Separationen medför att ledningen inte kontrolleras som de ska och har möjlighet att 

agera i eget intresse. Därför efterfrågas en oberoende revisor för bättre övervakning 

(Öhman, 2004). Trots att separationen mellan parterna blir tydlig i spritt ägda bolag menar 

Moores & Salvato (2010) att behovet av oberoende revisor ökar i bolag med koncentrerad 

ägarstruktur, vilket är ett vanligt kännetecken för familjeföretag. Anledningen till ökat krav 

på oberoende är det faktum att det löper högre risk för minoritetsexpropriation (Moores & 

Salvato, 2010). Det kan i familjeföretag uppstå en konflikt mellan ägare och ägare istället 

för mellan ägare och agent vilket istället är fallet i spritt ägda bolag. Det uppstår en konflikt 

genom olika intressen mellan majoritets- och minoritetsägaren (La Porta et al. 1999). 

 Människor i maktposition som innehar överlägsen information kan använda den för att 

utnyttja andra (Breton-Miller & Miller, 2009). Agentkostnader i familjeföretag kan även 

uppstå på grund utav familjens nära anknytning till bolaget genom altruism (Siebels, 2012). 

Människan anses osjälvisk och omtänksam gentemot övriga familjemedlemmar i 

familjeföretag (ibid). Agentkostnader som kan uppstå till följd av altruism är att familjen 

går före bolaget i den bemärkelsen att man gynnar familjemedlemmar trots risken för skada 

på bolaget (ibid). Dock är agentproblematiken i familjeföretag, i jämförelse med icke-

familjeföretag, oftast lägre eftersom antagandet i teorin är att agentkostnader uppstår 

eftersom kontroll och ägande inte är sammankopplade vilket är ett antagande som inte 

stämmer in på familjeföretag (ibid).   

Den andra teorin vi valt att tillämpa är förvaltarskapsteorin som komplimenterar agentteorin 

(Davis et al. 1997; Breton-Miller & Miller, 2009). Till skillnad från agentteori definierar 
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förvaltarskapsteorin situationer där chefer och medarbetare inte motiveras av individuella 

mål, utan snarare fungerar som förvaltare, vars motiv är i linje med målen för 

organisationen, till exempel lönsamhet, och företagets rykte (Davis et al. 1997). Enligt 

Davis et al. (1997) behövs komplementet eftersom det måste finnas något som kan förklara 

varför parterna vid tillfällen kan stå enade i ett gemensamt intresse snarare än skilda i egen 

intresset. Det gemensamma intresset innebär att agentens mål är detsamma som 

principalens (Donaldson et al. 1997). Familjeföretags mål är enligt Kotla & De Massis 

(2013) ofta familjeinriktade vilket innebär att familjeföretagen försöker upprätta en trygg 

framtid för familjen genom att driva företaget framåt. Det egna intresset sätts därmed åt 

sidan för bolagets utvecklande. Det beskrivs utifrån förvaltarskapsteorin även vara vanligt 

att upprätthålla långvariga relationer. Att skapa och utveckla stabila relationer anses vara ett 

viktigt steg för företagens överlevnad (Davis et al. 1997). Det kan argumenteras för att det 

utav dessa anledningar visats att revisorn oftare används som familjeföretagens betrodde 

rådgivare (Berry et al. 2006). 

Resursberoendeteorin handlar om att företagen är beroende av samhället och dess 

funktioner. Utgångspunkten i teorin avser att företagens mål är överlevnad och är således 

beroende av resurser (Pfeffer & Salancik, 1978). För att en välfungerande kapitalmarknad 

skall uppstå ställs krav på att den tillgängliga informationen på marknaden är tillförlitlig och 

verifierad. Detta kan åstadkommas genom att revisorer reviderar delar av informationen 

(Öhman, 2004). Revision är ett svar på behovet av tillförlitlig information och övervakning 

av agenten. Dessutom förser revisorn företagen med resurser genom sin utbildning och 

kunskap som kan öka företagets möjligheter att överleva (Pfeffer & Salancik, 1978; Watts 

& Zimmerman, 1983). Revisorn bistår därmed med granskningstjänster och även 

rådgivningstjänster till bolagen och vi argumenterar därmed för att revisorn genom dessa 

funktioner kan betraktas som en resurs för företaget. 

Med hänsyn till de olika resurser som revisorn kan erhålla genom exempelvis utbildning 

och erfarenhet, vill vi studera om val av revisor påverkar revisionskvalitén annorlunda i 

företagstyperna. Den resursbaserade teorin blir därför lämplig för beaktande av revisorns 

bidrag till företag. 
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3.5 Jämförelse mellan familjeföretag och icke-familjeföretag 

3.5.1 Oberoende 

3.5.1.1 Mandattid 

Mandattidens betydelse för revisionskvalitén har i de generella hypoteserna visat sig 

variera. Dock har vi inte funnit att det finns en förutsatt tidpunkt för när en revisor blir 

beroende. Tidpunkten för detta tror vi kan vara annorlunda i familjeföretag kontra icke-

familjeföretag vilket medför att längden på mandattiden bör varierar i de olika bolagen. 

Icke-familjeföretag karaktäriseras som tidigare nämnts av en spridd ägarstruktur vilket kan 

skapa problem med agentkostnader (Jensen & Meckling, 1983). Agentkostnader 

uppkommer av den anledning att ägandet i ett bolag är separerat från kontrollen som oftast 

överlämnats till företagsledningen. Dessa aktörer kan ha olika intressen (Shleifer & Vishny, 

1997) som därmed kräver att företagsledningen övervakas. En oberoende revisor värderas i 

och med det högt då större risk föreligger för att revisorn kräver ledningen att korrigera sina 

fel i redovisningen (Srinidhi & Gul, 2006). En oberoende revisor kommer även kräva att 

ledningen förändrar sina redovisningsmetoder för att förbättra revisionskvalitén (ibid). 

Närvaron av en oberoende revisor kan därmed avskräcka ledningen från att göra avsiktliga 

fel vilket minskar ledningens incitament att göra dessa avsiktliga fel i redovisningen (ibid). 

Detta fenomen som förekommer inom spritt ägda bolag gällande agentkostnader, 

framkommer inte på samma sätt inom familjeföretag. Detta sedan antagandet om att 

agentkostnader uppstår på grund av separation mellan kontroll och ägande inte gäller för 

familjeföretag (Siebels, 2012). Detta innebär i sin tur att agentkostnaderna i familjeföretag 

inte blir lika höga som för icke-familjeföretag. Enligt Terziovski & Power (2007) kommer 

bolag vilka har högre agentkostnader behöva en oberoende revisor för att inte skapa oro 

bland deras investerare och kreditgivare. Denna oberoende ställning kan säkras genom att 

begränsa mandattiden genom exempelvis revisorrotation Carey & Simnett (2006). Med 

litteraturen som bakgrund tror vi att revisorns mandattid i icke-familjeföretag bör hållas kort 

för att revisorn ska förbli oberoende. Genom att revisorn är oberoende kan de utföra en 

bättre övervakning, minska agentkostnader och minska incitamenten hos ledningen att agera 

i eget intresse (Fama & Jensen, 1976; Öhman, 2004; Srinidhi & Gul, 2006) vilket innebär 

att revisionskvalitén bör öka. 
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3.5.1.2 Storleken på revisionsbyrån 

Tidigare studier av Bakar et al. (2005) har visat att mindre revisionsbyråer löper större risk 

att bli ekonomiskt beroende av sina klienter. Detta sedan en kundförlust innebär att en stor 

del av deras totala intäkter försvinner (ibid). Utifrån den resursbaserade teorin argumenterar 

vi för att revisionsklienten blir en ekonomisk resurs för mindre revisionsbyråer. 

Revisionsbyrån är också att beakta som ett bolag som behöver sina resurser för överlevnad 

vilket Pfeffer & Salancik (1978)  beskriver vara den resursbaserade teorins utgångspunkt. 

Tidigare forskning funnit att Big 4 revisorer främst anlitas av bolag som är utsatta för större 

risk att drabbas av agentproblem såsom informationsasymmetri (Liu & Lai, 2012). På grund 

av sådana agentproblem värderas en oberoende revisor för att hindra ledningen att 

avsiktligen göra fel i redovisningen (Srinidhi & Gul, 2006). Vi anser därför att icke-

familjeföretag är i behov av de större revisionsbyråer som har de resurser, kompetensen 

samt oberoendet för att hantera sådana situationer. 

Familjeföretag har visats inneha lägre agentkostnader än icke-familjeföretag vilket ökar 

deras behov av andra revisionstjänster (Power & Terziovski, 2007). Övriga revisionstjänster 

än revision som efterfrågas av familjeföretag är rådgivningstjänster (Berry et al. 2006). 

Familjeföretag har även visats behålla sina revisorer under längre perioder (Salvato & 

Moores, 2010). Sedan det även visats att familjeföretag hellre anställer mindre byråer 

(Niskanen et al. 2010) blir det lätt för dessa byråer att bli ekonomiskt beroende av 

familjeföretagen. Detta har bevisats av forskarna Trompeter (1994) och Nelson et al. (2002) 

som funnit att desto mer ekonomiskt beroende revisorn är av klienten, desto mer sannolikt 

att revisorn ger efter för klienttrycket. Därmed tror vi att revisorer från mindre byråer kan 

bli beroende av klienten och värnar därför mer om sina klienter jämfört med de större 

revisionsbyråerna vilket leder till ökad revisionskvalité i familjeföretagen.  

 

 

 

Hypotes 11: Revisorns längre mandattid är negativt relaterat till 

revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

Hypotes 12: Revisionsbyråns storlek är negativt relaterat till 

revisionskvalitén i familjeföretag   



29 

 

3.5.1.3 Rådgivning 

Familjeföretag har visats anlita familjemedlemmar i bolaget vilka oftast inte innehar de 

allmänna affärskunskaper som krävs inom företaget (Habbershon & Williams, 1999). Detta 

har visats vara en bidragande faktor till familjeföretagens brist på interna resurser (Bennett 

& Robson, 2003). Av denna anledning är bolagen i behov av en extern resurs, revisorn, för 

att hjälpa bolaget behålla och utveckla nödvändiga färdigheter (Barbera & Hasso, 2013). 

Rådgivningstjänster efterfrågas därmed mer inom familjeföretag jämfört med icke-

familjeföretag som istället efterfråga revisionstjänster mer. Detta beror på att icke-

familjeföretag riskerar få högre agentkostnader på grund utav den separation som föreligger 

i bolaget jämfört med familjeföretag (Power & Terziovski, 2007). Agentkostnaderna som 

uppstår till följd av altruism i familjeföretag tror vi dock kan motverkas genom 

rådgivningstjänsterna de erhåller. Revisorn hjälper bolaget genom att tillhandahålla 

rådgivning och ur ett resursbaserat perspektiv kan revisorn därmed betraktas som en 

potentiell källa till bolagets konkurrensfördelar (Reay et al. 2013).  Berry et al. (2006) fann 

även att för små och medelstora företag är revisorn den som oftast anlitas som 

familjeföretagens rådgivare, vilket indikerar att revisorn betraktas som en nödvändig resurs 

inom familjeföretag. Familjeföretag antas enligt förespråkare av förvaltarskapsteorin 

investerar i långvariga relationer eftersom det är viktigt för deras överlevnad (Davis et al. 

1997). Sedan revisorn blir en betydande extern resurs för företaget som genom den starka 

relationen bidrar till deras överlevnad i form av att revisorn skapar konkurrensfördelar, bör 

detta samarbete vara något som familjeföretag uppskattar. Familjeföretagen bör i och med 

detta få en ökad revisionskvalité i samband med ökade rådgivningstjänster.  

 

 

3.5.1.4 Kommunikation 

Eftersom icke-familjeföretag tenderar att efterfråga revisionstjänster i större utsträckning än 

rådgivningstjänster (Power & Terziovski, 2007), anser vi att kommunikation mellan klient 

och revisor inte behövs lika mycket i ickefamiljeföretag. Detta då vi anser att granskningen 

är rutinmässig och något som revisorn kan utföra utan att behöva kommunicera mycket med 

klienten. Sedan agentproblemen är mer påtagliga i icke-familjeföretag blir det även en fråga 

om att upprätthålla oberoendet (Power & Terziovski, 2007). För icke-familjeföretag är det 

Hypotes 13: Revisorns tillhandahållande av rådgivningstjänster i fler 

antal timmar är positivt relaterat till revisionskvalitén i familjeföretag 
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mycket viktigt då bolagen har ett större behov av en oberoende revisor som övervakar 

ledningen åt ägarna och övriga intressenter tillföljd av separationen mellan ägandet och 

kontrollen av ett bolag (ibid). Mindre kommunikation blir därmed fördelaktigt i icke-

familjeföretag för att inte äventyra revisorns oberoende. Däremot blir kommunikationen 

mellan parterna annorlunda i ett familjeföretag. 

Utifrån förvaltarskapsteorin hävdas att familjeföretagens mål är att upprätthålla långvariga 

relationer med personer som berör bolaget, detta för att säkra företagets fortlevnad (Davis et 

al. 1997). Vi anser att denna relation även skapas med revisorn i bolaget. Detta tror vi 

eftersom revisorn betraktas som familjeföretagens betrodde rådgivare (Berry et al. 2006). 

Därmed anser vi att familjeföretagen söker en bra och kontinuerlig kontakt med sin revisor. 

Kommunikationen mellan parterna medför att revisorn kan tillhandahålla råd som passar 

just det specifika bolaget. Sedan familjeföretag kännetecknas av en speciell dynamik, det 

vill säga, att familjen, ägaren och bolaget är sammankopplade (Tagiuri & Davis, 1982) tror 

vi det är viktigt att revisorn är insatt i bolaget och förstår dynamiken. För detta krävs att god 

kommunikation upprätthålls mellan parterna. Om styrelseordföranden och revisorn innehar 

en god kommunikation mellan varandra bör därmed revisionskvalitén öka.  

 

 

3.5.2 Kompetens 

3.5.2.1 Mandattid 

Uppkomsten av agentproblemen i familjeföretag skiljer sig från de som uppstår i icke-

familjeföretag. I familjeföretag har ägaren den makt som behövs för att kunna övervaka 

cheferna därmed uppstår inte liknande agentproblem som för icke-familjeföretag, det vill 

säga, principal-agent konflikter (Siebels, 2012).  

Istället uppstår agentproblemen i familjeföretag som orsakas av familjedynamiken i bolagen 

(ibid). Det är oftast effekten av familjens ägande som orsakar agentkostnaderna (Niskanen 

et al. 2010). Exempel på detta är ägare-ägare konflikt där problemen ligger i att 

majoritetsägare och minoritetsägare har olika intressen (La Porta et al. 1999; Shleifer & 

Vishny, 1997). Det är dock inte en problematik som uppstår pågrund utav separation mellan 

ägandet och kontroll. Det är nämligen den separationen som gör det väsentligt för bolagen 

att ha en oberoende part för att minska informationsasymmetrin (Fama & Jensen, 1983; 

Hypotes 14: God kommunikation mellan revisor och klient är positivt 

relaterat till revisionskvalitén i familjeföretag 
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Power & Terziovski, 2000). Utifrån agentteoretiskt synsätt kan därmed antas att en 

oberoende revisor inte är lika nödvändigt sedan deras övervakande roll kommer minskar. 

Detta tror vi även kan vara anledningen till att revisorns besittningstid oftast är längre i 

familjeföretag än i icke-familjeföretag (Salvato & Moores, 2010). Genom en längre 

mandattid kan även den kompetens som revisorn förmedlar till bolaget öka (Petty & 

Cuganesan, 1996). Detta genom att revisorn får insikt i bolaget vilket kan underlättar för 

revisorn att utföra sitt arbete i takt med att kompetensen blir högre vid längre mandattid 

(Beck et al. 1988). Sedan de negativa aspekterna av en längre mandattid inte är framtiden 

för familjeföretag kommer dess positiva egenskaper tillfalla familjeföretagen. Vi föreslår 

därmed att en längre mandattid för revisorn inom familjeföretag kommer öka den 

revisionskvalité som revisorn levererar. Vi förväntar oss därmed se en ökning av 

revisionskvalitén i takt med att mandattiden ökar. 

 

3.5.2.2 Erfarenhet  

Erfarenheten är en bra indikator för hur säker granskningen kommer vara. Betraktat ur 

resursbaserat synsätt bör revisorns erfarenhet betraktas som en stor resurs då det gynnar 

bolagen. Genom en erfaren revisor skapas trygghet för bolaget då revisorn kan säkra 

granskningens tillförlitlighet (Birnberg & Shields, 1984, Libby, 1981). Anledningen tror vi 

beror på att erfarna revisorer utfört flera revideringar och därmed vet vad de ska söka efter 

och vad som ser felaktigt ut i rapporterna. Detta kan kopplas tillbaka till Dreyfus & Dreyfus 

(1986) modell över de fem etapperna som revisorer genomgår under sitt yrke. En revisor i 

fjärde och femte etappen anses vara mer kompetent och därmed erfaren. 

Icke-familjeföretag tror vi är med benägna att behöva denna resurs än familjeföretag. 

Argumentet bakom detta antagande utgörs utifrån förvaltarskaps- och agentteorin. Utifrån 

agentteorin karaktäriseras individerna i spritt ägda bolag som nyttomaximerande och är mer 

bekymrade över egenintresset (Jensen & Meckling, 1996). Utifrån förvaltarskapsteorin 

betraktas individerna i familjeföretag istället vara mer fokuserade på bolagets intresse och 

överlevnad (Davis et al. 1997). På grund utav att icke-familjeföretag präglas av egen 

intresset anser vi att det föreligger en risk att aktörerna kommer vilja influera rapporterna så 

det gynnar deras egenintresse. En erfaren revisor kommer då genom sin instinkt kritiskt 

Hypotes 15: Revisorns längre mandattid är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i familjeföretag 
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kunna granska detta till skillnad från nybörjarrevisorer som inte har den kunskapen att veta 

vilken bevisning som behövs (Dreyfus & Dreyfus, 1986), utan tar ledningens ord. Därmed 

tror vi att revisionskvalitén upplevs högre i ett icke-familjeföretag om revisorn innehar 

högre erfarenhet och kan finna fel i rapporterna som uppstått medvetet på grund av 

företagsledningens egenintresse. 

 

 

 

3.5.2.3 Val av revisionsbyrå  

Valet av revisionsbyrå kan antigen bero på kostnads- eller kvalitetsaspekter (Knechel et al. 

2008). Tidigare forskning har förklarat valet av revisor genom agentteorin som 

utgångspunkt. För bolag som utsätts för större problem med informationsasymmetri ökar 

sannolikheten att anlita Big 4 revisorer (Liu & Lai, 2012). Företag med högre 

agentkostnader har större övervakningsbehov är därmed mer benägna att anlita Big 4 

revisorer (DeFond, 1992; Francis & Krishnan, 1999). Anledningen är att större 

revisionsbyråer producerar högre kvalité i rapporterna vilket krävs för att övervinna 

agentproblem orsakade av informationsasymmetrin (ibid). Detta sedan de innehar mer och 

bättre resurser för att utfärda en högkvalitativ granskning (Dopuch & Simunic 1982).  

Då icke-familjeföretag ofta innehar en spridd ägarstruktur där ägandet av bolaget oftast är 

skild från kontrollen uppstår agentkostnader (Jensen & Meckling, 1983). Till skillnad från 

familjeföretag, där ägaren står för övervakningen, är icke-familjeföretag i större behov av 

revisorer som intar den rollen. Revisorn ämnar minska informationsasymmetrin mellan 

aktörerna inom och utanför bolaget (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2004). 

Problematiken med informationsasymmetrin anser vara större inom icke-familjeföretag, och 

därmed anlitar dessa i större utsträckning Big 4 revisorer då dessa visats leverera mer 

trovärdig och högkvalitativ revision. Även forskning gjord av (Niskanen, 2010) har visat att 

familjeföretag inte ofta anlitar någon av de fyra störta revisionsbyråern. Vi tror därav att 

icke-familjeföretag som kännetecknas av högre agentproblem i större utsträckning anlitar 

någon av de fyra största revisionsfirmorna för att säkerställa en god granskning. Vi 

Hypotes 16: Anställning av revisorer med längre erfarenhet är positivt 

relaterat till revisionskvalitén i icke-familjeföretag 
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förväntar oss därmed likt tidigare studier (DeFond, 1992; Francis & Krishnan, 1999) att 

icke-familjeföretag upplever högre revisionskvalité på grund av deras val av revisionsbyrå. 

 

 

3.5.2.4 Branschkunskap och utbildning 

Tidigare forskning har genom agentteorin förklarat att valet av revisor beror på 

problematiken gällande informationsasymmetri. Sådana problem ökar sannolikheten att 

anlita Big 4 revisorer (Liu & Lai, 2012). Genom mejl till de fyra största revisionsfirmorna 

framkom att majoriteten av revisorerna är auktoriserade. Detta innebär att vid anlitandet av 

en större revisionsbyrå är chansen stor att företaget får en auktoriserad revisor vilket vi 

antar icke-familjeföretagen är medvetna om. Vi tror att dessa bolag väljer revisorer med 

högre utbildning för att inte riskera att revideringen blir fel och bolagets investerare därmed 

tappar tilliten för bolaget. Enligt Emerson (1993) utser större revisionsbyråer många av 

deras revisorer som branschspecialister. Icke-familjeföretag tror vi förmodligen anställer 

revisorer från större revisionsbyråer då dessa oftast är auktoriserade revisorer och har 

specialiserad utbildning i större grad än godkända revisorer. Utifrån det resursbaserade 

synsättet kan vi argumentera för att auktoriserade revisorer betraktas som en större resurs 

för företag jämfört med godkända revisorer. Anledningen beror på att dessa revisorer 

innehar större kompetens i form av branschkunskap och utbildning. Detta med hänsyn till 

att de arbetat längre då utbildningen kräver det för att bli auktoriserad samt att de avlagt 

revisionsexamen. 

 

 

3.5.2.5 Arbetssätt 

Sedan vi tidigare i uppsatsen funnit utifrån en studie gjord av Niskanen et al. (2010) att 

icke-familjeföretag oftast har högre agentkostnader än familjeföretag, tror vi att revisorer i 

sådana bolag innehar ett mer rutinmässigt arbetssätt. Med utgångspunkt från agentteorin 

kan vi konstatera att revisorn i icke-familjeföretag oftast anlitas för att övervaka ledningen 

och minska informationsasymmetrin mellan ägare och ledningen samt mellan företag och 

Hypotes 17: Revisionsbyråns storlek är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

Hypotes 18: Anlitandet av auktoriserade revisorer är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i icke-familjeföretag 
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intressenter (Fama & Jensen, 1983; Power & Terziovski, 2007). Övervakning av ledningen 

görs genom att revisorn granskar deras arbete (Ferguson et al. 2004). Därmed tror vi att 

dessa bolag förväntar sig att revisorn ska inneha ett visst förhållningssätt i sitt arbete som 

kan minska informationsasymmetrin. Detta kan göras genom att ha ett metodiskt arbetssätt 

för att klienten ska känna trygghet. (Carrington, 2007) Då revisorns funktion även avser att 

hindra ledningen från att göra avsiktliga fel (Srinidhi & Gul, 2006) kan ett strukturerat 

arbetssätt motverka revisorn från att av misstag förbise brister i redovisningen eller övriga 

arbetsuppgifter som kunnat minska agentproblematiken. Sedan familjeföretag inte har 

liknande agentproblem (Siebels, 2012) tror vi inte att det läggs lika stor tyngd på att 

revisorn har ett visst arbetssätt. 

Utifrån det resursbaserade perspektivet fungerar revisorn som en resurs för familjeföretag 

på annat sätt jämfört med icke-familjeföretag. Familjeföretag söker oftast revisorer som sin 

betrodda rådgivare (Barry et al. 2006), vilket vi anser kan utföras ostrukturerat och inte 

behöva vara bundet till en viss rutin. Detta sedan revisorns rådgivning kan behandla olika 

problem vid olika tillfällen, vilket inte möjliggör något specifikt sätt för hantering. Då 

revisorn fungerar som betrodd rådgivare kan vi utifrån förvaltarskapsteorin hävda att 

familjeföretag även investerar i långvariga relationer med sin revisor. Detta tror vi gör att 

arbetssättet blir mer vänskapligt än professionellt vilket gör att metodiken i uppdraget blir 

mindre.  

Icke-familjeföretag skiljer sig på ovanstående punkter. En sådan företagstyp behöver ett 

metodiskt arbetssätt för att minska agentproblem, vilket gör att de kräver en sådan resurs av 

revisorn samt att de inte ofta skapar långvariga och nära relationer. Detta sedan icke-

familjeföretag är i behov av en oberoende tredje part (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 

2004). På grund utav denna skillnad mellan familjeföretag och icke-familjeföretag tror vi att 

icke-familjeföretag skulle uppleva högre revisionskvalité om revisorn har ett strukturerat 

arbetssätt.   

 

 

  

Hypotes 19: Att revisorn har ett strukturerat arbetssätt är positivt 

relaterat till revisionskvalitén i ett icke-familjeföretag 
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3.6 Hypotessammanställning 

 

Sammanställning av samtliga hypoteser 

 

 REVISORNS OBEROENDE 

 

Mandattid 

Revisorns längre mandattid är negativt relaterat till revisionskvalitén i 

icke-familjeföretag 

 

Storleken på 

revisionsbyrån… 

 

Revisionsbyråns storlek är negativt relaterat till revisionskvalitén 

 

 

 Rådgivning  

Revisorns tillhandahållande av rådgivningstjänster i fler antal timmar är 

positivt relaterat till revisionskvalitén 

 

Kommunikation 

God kommunikation mellan revisor och klient är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 

  

REVISORNS KOMPETENS 

Mandattid Revisorns längre mandattid är positivt relaterat till revisionskvalitén 

Erfarenhet Länden på revisorns arbetslivserfarenhet är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 

Val av revisionsbyrå Revisionsbyråns storlek är positivt relaterat till revisionskvalitén 

 

Branschkunskap och 

utbildning 

Revisorns högre branschkunskap är positivt relaterat till revisionskvalitén 

 Anlitandet av auktoriserade revisorer är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 

Arbetssätt Att revisorns har ett strukturerat arbetssätt är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte
http://en.wikipedia.org/wiki/Deloitte
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 REVISORNS OBEROENDE I FAMILJEFÖRETAG  

OCH ICKE-FAMILJEFÖRETAG 

Mandattid Revisorns längre mandattid är negativt relaterat till revisionskvalitén i 

icke-familjeföretag 

Storleken på 

revisionsbyrån 

Revisionsbyråns storlek är negativt relaterat till revisionskvalitén i 

familjeföretag   

Rådgivning Revisorns tillhandahållande av rådgivningstjänster i fler antal timmar är 

positivt relaterat till revisionskvalitén i familjeföretag 

 

Kommunikation 

God kommunikation mellan revisor och klient är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i familjeföretag 

  

REVISORNS KOMPETENS I FAMILJEFÖRETAG 

 OCH ICKE-FAMILJEFÖRETAG 

Mandattid Revisorns längre mandattid är positivt relaterat till revisionskvalitén i 

familjeföretag 

Erfarenhet Anställning av revisorer med längre erfarenhet är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

Val av revisionsbyrå Revisionsbyråns storlek är positivt relaterat till revisionskvalitén i icke-

familjeföretag 

Branschkunskap och 

utbildning 

Anlitandet av auktoriserade revisorer är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

Arbetssätt Att revisorn har ett strukturerat arbetssätt är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

 

Tabell 1: Sammanställning av samtliga hypoteser 
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KAPITEL 4. EMPIRISK METOD 

vsnittet presenterar studiens empiriska metod där vi redogör för val av 

undersökningsmetod och undersökningsdesign. Vi beskriver 

tillvägagångssättet samt tydliggör studiens operationalisering där vi presenterar hur 

vår data insamlats och kodats. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de 

statistiska testerna som använts för att pröva våra hypoteser samt datainsamlingens 

bortfallsanalys och metodkritik. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Vid val av undersökningsmetod är det viktigt att ta hänsyn till syftet med studien som skall 

göras. Detta då forskare kan välja mellan tillämpning av en kvantitativ eller kvalitativ 

metod. Val av undersökningsmetod bottnar i vilket tillvägagångssätt som är lämpligt för vår 

problemformulering och teori (Eliasson, 2013). Våra forskningsfrågor ämnar finna vad som 

påverkar revisionskvalitén och vad som skiljer de påverkande aspekterna åt sig mellan 

företagstyperna.  

Vi har utformat hypoteser från tidigare teori och forskning kring vad som påverkar 

revisionskvalitén. Hypoteserna har testats för att fastställa om teorierna är befintliga bland 

företagen i Smålandsregionen. Genom att härleda hypoteser på detta vis använder vi en 

deduktiv forskningsansats vilken Bryman & Bell (2013) nämner motiverar valet för en 

kvantitativ undersökningsmetod. Författaren menar även att ett kvantitativt tillvägagångssätt 

ökar studiens generaliserbarhet (Ibid s. 177, 417-421). En kvantitativ studie möjliggör även 

för oss att rikta oss till fler revisorer och styrelseordföranden på kortare tid, vilket är 

nödvändigt för att vi skall kunna besvara våra forskningsfrågor. Genom tillgång till större 

mängd data blir resultaten även mer tillförlitliga.  

Genom kvantitativ ansats kan vi mäta olika faktorer och därmed förklara aspekter av den 

sociala verkligheten (Bryman & Bell 2013, s. 166). Mätning fungerar som ett verktyg för att 

kunna påvisa skillnader i revisionskvalitén mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. 

Fördelarna är att metoden hjälper oss studera huruvida ett samband föreligger mellan olika 

variabler (Bryman & Bell 2013 s. 167). Ännu en faktor att beakta vid val av 

A 
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undersökningsmetod blir därmed operationaliseringen, vilket handlar om att ta fram 

mätbara begrepp ur teorin.  Operationaliseringen blir viktig då det talar om vad i teorin som 

är relevant för vår problemformulering (Eliassson, 2013). Variabler som vi beskrivit i 

kapitel 3 är begrepp ur teorin som anses påverka revisionskvalitén och är eller kan genom 

operationaliseringen omvandlas till kvantitativt mätbara objekt. Då våra variabler är 

mätbara på statistisk nivå blir en kvantitativ studie lämplig.  

Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit en kvalitativ undersökningsmetod vilket kunnat 

användas för att först samla in empirisk fakta för att sedan bilda teorier kring 

revisionskvalitén och hur den skiljer sig åt mellan företagstyperna. Sedan det redan finns 

dominerande teorier från tidigare forskning som använts vid studium av företagstyperna och 

inom området för revisionskvalité fann vi inget behov av att undersöka ämnet kvalitativt. 

Om vi tillämpat en kvalitativ ansats, som baserats på exempelvis intervjuer eller 

observationer, skulle inte den generaliserbara undersökningen vi i enlighet med vårt syfte 

vill göra varit möjlig. Den valda studieinriktningen kräver tillgång till omfattande 

information gällande revisionen i företagen och hur denna uppfattas av revisionsklienten. 

Informationsinsamling anser vi därför kan anskaffas genom en kvantitativ metod. 

4.2 Undersökningsdesign 

Enligt Bryman & Bell (2013) finns det fem olika undersökningsdesigner som kan användas 

när man forskar, nämligen fallstudier, surveystudier, longitudinella undersökningar, 

komparativa studier och experimentella designer. Vi har valt att tillämpa 

surveyundersökningar som omfattar en tvärsnittsdesign. Genom tvärsnittsdesign samlas 

informationen i huvudsak in med hjälp av enkäter eller strukturerade intervjuer om fler än 

ett fall och vid viss tidpunkt. Syftet var att finna ett representativt urval och därmed olika 

sambandmönster för att kunna dra generella slutsatser (Bryman & Bell, 2013 s. 78). Målet 

med undersökningen har varit att ta fram omfattande data kring påverkan på 

revisionskvalitén vilket gör enkätstudier till ett relevant val, då den ger tillgång till en större 

mängd observationer genom att skicka ut enkäter till många respondenter. Eftersom vi valt 

att skicka ut enkäterna via mejl finns vi inte närvarande för att svara på deras funderingar. 

Därmed finns risken att frågorna som ställs inte uppfattas på rätt sätt, vilket kan medföra att 

mätprocessen inte får precision och riktighet (Bryman & Bell 2013 s. 247). För att motverka 

detta har vi i mejlen angett våra kontaktuppgifter i form av namn, mejladress samt 
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mobilnummer. Syftet är att vi ska finnas tillgängliga om respondenterna har funderingar 

kring studien eller under besvarandet av enkäten. 

4.3 Metod för datainsamling 

Då vi valt att samla data genom enkäter innebär det insamling av primärdata. Datan har 

därmed inte tidigare samlats in och använts. Fördelen med att använda primärdata är att 

materialet samlats in för just vårt forskningsändamål. För att säkerställa att surveyfrågorna 

fungerar och ger oss de svaren vi behöver, testade vi våra enkäter. Testningen genomfördes 

genom att personer i vår bekantskap fick kontrollera enkäten för att se om det fanns någon 

fråga som var otydlig, känslig att svara på eller hade annan problematik. Nackdelen med 

primärdata är att insamlingen bli mer tidskrävande än sekundärdata eftersom det inkomna 

materialet måste administreras. 

4.4 Enkät 

Respondenter som ämnade besvara våra enkäter fann vi genom att använda databasen 

Affärsdata. I databasen sökte vi efter företag som passade våra urvalskriterier. 

Urvalskriterierna utgjordes av aktiva svenska aktiebolag som är små och medelstora. För att 

finna respondenternas mejladresser besökte vi sedan respektive bolags hemsida. Genom att 

skicka ut enkäterna via mejl gav vi respondenterna möjlighet att direkt svara på enkäten på 

internet, vilket vi tycker underlättar för respondenterna. Enkäterna framställdes genom 

www.surveymoney.com och skickades ut genom mejl. Tillvägagångssättet underlättar även 

för oss då svaren från de deltagande inkommer snabbare och sammanställs automatiskt 

genom enkätprogrammet och blir därmed inte lika tidskrävande. 

Vid enkätutformningen beaktade vi Bryman & Bells (2013) anvisningar. Där föreskrivs att 

enkäterna inte ska vara för täta, det vill säga, innehålla för mycket frågor, inneha tydlig 

presentation och ett lockande upplägg. Enkäterna har utformats på så sätt att det medföljer 

tydliga instruktioner och hålls korta med precisa frågor. Våra enkäter innehåller olika typer 

av frågor, bland annat personliga frågor, attitydfrågor och faktafrågor. Vi utformade två 

olika enkäter varav en besvarades av styrelseordföranden och den andra av revisorn i 

bolagen. Styrelseordföranden besvarar frågor gällande upplevd revisionskvalité och 

revisorn besvarar frågor som berör dennes kompetens och oberoende ställning. På detta sätt 

beaktas båda funktionerna av vad som skapar revisionskvalitén, den som erbjuder och den 

http://www.surveymoney.com/
http://www.surveymoney.com/
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som mottar tjänsten. Svaren från aktörerna matchades sedan för att finna om den upplevda 

revisionskvalitén stämmer överens med vad som teoretiskt anses påverka revisorns arbete 

och dennes levererade kvalité. Inspiration för frågor att ställa till våra respondenter i 

enkäterna hämtades genom i) teoretiska resonemang och ii) tidigare studier och dess resultat 

som behandlade uppsatsens nyckelord. 

Vi tog även hänsyn till de anvisningar som fanns för att minimera bortfallet. Åtgärder som 

vidtogs för att öka svarsprocenten i enkätundersökningarna var dels att utforma ett 

introduktionsbrev (Appendix 1) som förklarade studiens syfte, varför respondenterna valts 

ut och att deras svar behandlas konfidentiellt. En annan åtgärd har varit att skicka 

påminnelsebrev till de individer som inte besvarat enkäten. Då vi begärt att respondenterna 

anger bolagets namn har vi varit medvetna om vem som besvarat enkäterna. På så sätt har 

en påminnelse skickats till respondenterna som inte besvarat enkäterna. Ett påminnelsebrev 

skickades fem arbetsdagar efter de första enkäterna skickats (se Appendix 2).   

Eftersom vi märkte att fler svar behövdes för att möjliggöra matchningen valde vi som en 

sista åtgärd att mejla till antigen bolagens styrelseordförande, revisorer, 

ekonomiavdelningar eller verkställande direktörer i de fall där antingen revisorn eller 

styrelseordföranden hade svarat (Appendix 3 och 4). Vi mejlade först och bad om direkt 

kontakt antingen genom styrelseordförandenas eller revisorernas telefonnummer eller 

mejladresser. Vi tog sedan kontakt och informerade om att deras styrelseordförande/revisor 

hade besvarat enkäten och att vi nu behövde deras svar för att genomföra studien (Appendix 

3 och 4). Efter denna åtgärd kom vi i kontakt med ett flertal revisorer såväl som 

styrelseordförande. Därmed hjälpte det oss att vidta den åtgärd gällande att mejla bolagens 

styrelseordförande, revisorer, VD och ekonomiavdelningen för att komma i kontakt med 

berörd. Detta ökade svarsfrekvensen då antalet inkomna enkäter ökade. På grund av de 

extra åtgärder som vidtogs för att få in fler svar för att möjliggöra matchningen, hann vi inte 

skicka ut ett andra påminnelsebrev. 

Ett alternativt tillvägagångssätt för att samla in data som behövs för studien hade varit 

intervjuer. Vi hade då intervjuat styrelseordförande och revisor inom två familjeföretag 

respektive två icke-familjeföretag. Intervjuer ger möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenterna och på så vis få ut djupare information. Dock är en sådan 

undersökningsmetod mer begränsad. Skulle detta tillvägagångssätt ha tillämpats hade det 

inneburit ett mycket mindre urval och gjort det svårare att generalisera resultaten. Däremot 
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ger enkäterna möjlighet till anonymitet på så sätt att revisorn inte behöver känna sig 

obekväm i att svara till någon gällande sitt arbete eller i styrelseordförandes fall, någon 

annans arbete. Vi tror även att enkäter ger mer tid att reflektera över svaret man vill ge 

sedan ingen inväntar ett snabbt svar. 

4.5 Kritik mot vår enkät 

Som beskrivet ovan finns nackdelar med enkäter som gör att man kan få ett högt bortfall. 

För att minska på bortfallet strukturerades våra enkäter efter anvisningarna i Bryman & Bell 

(2013). Vi gjorde därmed enkäterna så korta som möjligt givet att de ändå innehöll frågor 

som behövde besvaras för att uppfylla våra forskningsfrågor. Efter utformning och utskick 

av enkäten till styrelseordföranden upptäckte vi att fråga tre var fel. Syftet med fråga tre var 

att kontrollera att bolagen i urvalet överensstämde med kriteriet om företagsstorlek. Vi 

angav därmed två svarsalternativ, antingen 10-49 anställda eller 50-249 anställda. Vi anser 

att vi här begränsade respondenternas svarsalternativ sedan vi inte lämnade utrymme för att 

svara färre eller fler antal anställda. Våra förhoppningar var ändå att respondenterna avbröt 

enkäten då de insåg att dess antal anställda inte var inom intervallen som angetts på 

enkäten. Efter att enkäterna skickats ut uppmärksammade vi även att det var få revisorer 

som valde att delta. Trots att vi personligen inte anser frågorna vara känsliga tror vi att 

revisorerna upplever ämnet som känsligt då det handlar om att vi undersöker 

styrelseordförandens uppfattning om kvalitén på deras arbete. Vi valde initialt att ha 

obligatoriskt svar sedan vi hade få frågor. Detta medförde att många revisorer stannade upp 

i enkäten och valde att inte fortsätta svara på frågorna då de inte kunde gå vidare och se 

nästa fråga utan att ha svarat på den aktuella frågan. Innan vi skickade ett påminnelsebrev 

ändrade vi så att vissa frågor inte längre var obligatoriska att svara på. En av frågorna som 

ändrades var fråga 3, “Hur länge har du arbetat som revisor” (Appendix 5). Detta eftersom 

vi märkte att revisorerna inte fortsatte svara på enkäten, utan stannade på denna fråga. Efter 

åtgärden märkte vi att revisorerna fortsatte besvara frågorna i enkäten. 

Ytterligare kritik mot våra enkäter är att vi ursprungligen hade en fråga per sida. Detta för 

att frågorna inte skulle påverka varandra och för att försäkra att frågorna besvarades i den 

ordning vi önskade (se Bryman & Bell, 2013 s. 247). På grund av den låga svarsfrekvensen 

valde vi att vid utskick av påminnelsebrevet skicka ut samma enkät till revisorerna men där 

vi samlat alla frågor på samma sida. Detta möjliggjorde för respondenterna att granska hela 
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enkäten och sen besluta om denne ville delta. Vår tanke var att om hela enkäten var synlig 

på en sida kunde de se att frågorna inte var allt för personliga eller känsliga, vilket skulle 

förmå dem att delta. Då svarsfrekvensen ökade någorlunda efter denna ändring samt efter 

att alla frågor inte längre var obligatoriska att svara på, kan dessa ändringar bidragit till den 

ökade svarsfrekvensen. 

4.6 Urval 

För att finna vårt urval utgick vi från databasen Affärsdata genom Linnéuniversitetets 

hemsida. Databasen var informationsrik och enkel att använda för att få fram informationen 

vi behövde. Vid framtagandet av vårt urval utgick vi från två kriterier, företagsstorlek och 

region. I litteraturen finner vi att forskare påvisat att efterfrågan på revision och rådgivning 

varierar med företagsstorlek (Tanewski et al. 2007). Därför valde vi att endast beakta små 

och medelstora företag där vi utgick ifrån antalet anställda. Små bolag antas därmed inneha 

mellan 10-49 anställda och stora bolag 50-249 anställda. Ett alternativ hade varit att även 

definiera företagsstorlek genom nettoomsättning. Vi märkte dock att antalet anställda i 

databasen Affärsdata var lättare att få fram och därmed valde vi att utgå från den 

definitionen för företagsstorlek. Motivet till att exkludera mikroföretag är att många av 

dessa har begränsad verksamhet och därmed inget krav på att ha revisor. Stora företag har 

exkluderats då vi ville kunna se skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. I 

större organisationer bidrar komplexiteten till att organisationsstrukturerna ofta blir alltför 

lika. Skillnaderna mellan företagstyperna blir därmed vag. 

Vi valde att rikta studien till respondenter enbart inom Smålansregionen. Företagen som 

ingår i studien är lokaliserade i Kalmarslän, Kronobergslän eller Jönköpingslän då dessa län 

ligger i vald region. Regionen består av såväl medelstora som små städer. Jönköping, Växjö 

och Kalmar är att betrakta som medelstora medan exempelvis Nässjö, Vetlanda, 

Oskarshamn och Värnamo är små städer. Anledningen till att vi utfört undersökningen inom 

Smålandsregionen var att vi ansåg att avståndet mellan oss och respondenterna blir kortare 

vilket vi tror bidrar till bättre samarbetsmöjligheter. Vi valde även att endast studera en 

region och inte flera sedan vi ville att resultaten inte enbart ska vara unikt för den specifika 

gruppen utan även för motsvarande regioner och företag. Vår tanke var att få ett urval som 

skulle vara representativt för hela populationen. Detta hade varit svårt om vi valt att 



43 

 

applicera undersökningen på bolag i större städer då vi hade fått utöka urvalet, vilket hade 

försvårats på grund av tidsbristen. 

Givet våra urvalskriterier inklusive att vi endast ville inkludera aktiva företag, då dessa 

kräver godkänd eller auktoriserad revisor, resulterade det i en population på 2915 företag. 

Av dessa valde vi, till en början, ett urval på 400 företag som är inklusive ett bortfall på 

100. Vid utförande av surveyundersökningar bör man vid bestämmandet av storleken på 

urvalet beakta bortfall (Bryman & Bell, 2013 s. 202). Det beror på sannolikhet att individer 

som rymmer i urvalet inte går med på att delta och besvara våra enkäter. Det kan även vara 

så att de som är med i undersökningen enbart svarar på vissa frågor. För att minimera 

bortfallet räknade vi med att få ett bortfall på en tredjedel vilket gjorde att vi behövde 

skicka ut enkäter till 400 bolags revisorer och styrelseordföranden. 

Vilka företag som skulle ingå i studien slumpades fram genom att exportera samtlig 

företagsdata från databasen Affärsdata till programmet Excel och använde sedan 

slumpfunktionen i Excel. Genom denna funktion fick bolagen ett slumpmässigt tal mellan 0 

och 1, därefter rangordnades bolagen från lägsta till högsta värde. Vi skickade ut enkäterna 

till de 400 första bolagen på listan. På grund av låg svarsfrekvens valde vi dock att utöka 

urvalet till att omfatta hela populationen på 2915 bolag. Detta gjordes i hopp om att vi i 

slutändan skulle få in tillräckligt med svar för att genomföra undersökningen och få ett 

generaliserbart resultat. Av den totala populationen mottog dock endast 1737 

styrelseordförande och 1765 revisorer enkäten eftersom vissa mejladresser inte kunde hittas 

eller på grund utav att styrelseordförande, bolagen eller revisorerna avböjt såväl som 

tidigare avregistrerat sig. Vid sökandet efter mejladresser märkte vi att revisorn och 

styrelseordförandens mejladresser sällan fanns att finna på bolagens hemsida. Enkäterna 

skickades därför till företags infoadresser eller övriga kontaktpersoner i hopp om att de 

skulle vidarebefordrade våra enkäter till berörda. Mejladresser till styrelseordförande och 

revisorer fann vi genom sökningar via olika hemsidor som exempelvis Eniro.se, Hitta.se 

Företagsfakta.se och även bolagens hemsida. 

4.6.1 Bortfallsanalys 

Bryman & Bell (2013) diskuterar hantering av insamlandet av primärdata via enkäter. Två 

typer av bortfall som kan uppkomma är intern och extern bortfall. Extern bortfall avses 

uppstå vid bortfall av hela enkäten, det vill säga att respondenten i urvalet inte deltagit. 
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Internt bortfall avser bortfall av enskilda frågeställningar vilket medför att information om 

de variabler som frågorna består av går förlorad (ibid). 

Vi har i vår undersökning upplevt ett stort externt och internt bortfall, vilket vi tror kan ha 

orsakats av att vi varit beroende av två parters deltagande, revisorn och styrelseordföranden. 

Bortfallsanalys för respektive aktör följer nedan. 

4.6.1.1 Reviroser 

Vår studie inkluderade ett utskick till 1765 revisorer varav 1708 stycken varken besvarade, 

avregistrerade eller återsände enkäten. Det var 71 respondenter som valde att avregistrerade 

sig och 15 återsände enkäten. Därmed var det endast 57 som besvarade enkäten. Av de som 

besvarat, var enbart 34 enkäter fullständigt genomförda. Vi kan därmed konstatera att vi 

fick ett totalt bortfall på 96,77 procent. På grund av en så pass låg svarsfrekvens från 

revisorerna blev det i resultatet svårt att dra generella slutsatser. Detta eftersom vi inte 

kunnat anta att de som besvarat enkäten representerat hela urvalet och därmed speglar 

Smålandsregionen. Vi blev därmed tvungna att använda statistiska tester som är mindre 

känsliga för få observationer.   

Utav responsen vi fick från revisorer som avböjde medverkan fann vi att vissa 

revisionsbyråer har en policy som inte tillåter dem delta i studier som handlar om klienter. 

Vi anser därför detta vara en utav de anledningar till varför så få svarade. Många 

styrelseordföranden ansåg samtidigt att deras revisorer befann sig i en hektisk jobbperiod, 

vilket gjorde att de inte hade tiden för att delta i studien. Motivet till att många revisorer 

valde att avbryta enkäten tror vi kan vara att de ansåg frågorna vara för personliga eller 

privata, vilket avskräckte dem från att svara. Initialt märkte vi att många revisorer avbröt 

enkäten på frågor som rörde hur länge de varit revisorer eller hur länge de reviderat 

klientens bolag. Den förstnämnda frågan kan ha varit knepig att besvara om de inte förstod 

innebörden av att vara revisor. Medans den andra frågan kan vara kopplad till deras policy 

om att inte ge ut information gällande klienten. Samtidigt var det en del revisorer som 

mejlade tillbaka och informerade oss att de inte kunnat delta på grund av att de har som 

policy att inte lämna ut information om bolaget de reviderar. 
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4.6.1.2 Styrelseordföranden 

I studien gjordes ett utskick av enkäter till totalt 1737 styrelseordföranden varav 1596 

stycken varken besvarade, avregistrerade eller återsände enkäten. Det var 66 respondenter 

som valde att avregistrerade sig och 18 som återsände enkäten. Därmed var det endast 141 

som besvarade enkäten. Det totala bortfallet blev därmed totalt 92 procent. Vår 

svarsfrekvens uppgick därmed till 8 procent av det totala utskicket. Trots det höga bortfallet 

fick vi en svarsfrekvens som var acceptabel för att genomföra de statistiska tester vi 

önskade. Tillföljd av vår arbetsmetod, där vi valt att matcha svaren från styrelseordföranden 

med de revisorer som besvarat enkäten från samma bolag, gick många enkäter inte att 

använda. Totalt använde vi 28 av de 141 besvarade enkäterna. 

Det höga bortfallet kan ha berott på att vi skickade enkäterna till andra mejladresser, så som 

infoadresser, istället för direkt till styrelseordföranden. Detta gjordes sedan vi inte fann 

direkta mejladresser. Vi förlitade oss på att mejlen skulle vidarebefordras till berörd, vilket 

kanske inte gjordes. En annan anledning kan vara att styrelseordföranden upplevde frågorna 

som känsliga då det innefattade att betygsätta någon annans arbete, vilket medförde att 

denne valde att avstå från att medverka i studien. 

Den låga svarsfrekvensen gjorde att vi fick ett begränsat antal observationer att arbeta med i 

analysen, vilket även begränsade våra val av statistiska tester. På grund utav det låga antalet 

totala matchningar blev vi tvungna att anpassa den empiriska analysen efter antalet 

observationer. Tillföljd av de få observationer vi erhållit, har vi genom statistiska tester, 

multipel regressionsanalys, utformat modeller där våra dimensioner, Oberoende och 

Kompetens, ställts mot vår beroende variabel, Revisionskvalité. Vi har fått genomföra 

känslighetstester där totalt 12 regressionsmodeller skapats för att säkerställa att inte någon 

multikollineraritet mellan variablerna föreligger. Vi har även utfört korrelationsanalyser 

genom Spearman’s rho testet och varit väldigt noggranna med att beakta svårigheten med 

att få fram en generaliserbar slutsats med det datamaterial vi haft. 

4.7 Metodkritik 

Två begrepp som visats vara viktiga för kvantitativa studier är begreppen reliabilitet och 

validitet. Begreppens innebörd och hur de tillämpats samt beaktats i vår studie kommer 

presenteras inom detta avsnitt.  
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4.7.1 Reliabilitet  

Reliabilitet definieras som ”den utsträckning i vilken ett mått på ett begrepp är stabilt eller 

pålitligt” (Bryman & Bell 2013 s. 62-63). Reliabiliteten skall därmed svara på frågan hur vi 

mäter (Djurfeldt et al. 2013). För att vår studie skall uppfylla kravet på reliabilitet krävs att 

andra forskare skall kunna göra likartad studie som vår och komma fram till samma resultat, 

det vill säga vår studie skall vara pålitlig. För att säkerställa reliabiliteten använde vi mått 

som var tillräckligt stabila för att undvika slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (ibid).  

För att finna sådana stabila operationaliseringar har vi diskuterat varje variabel samt kritiskt 

granskat varje variabels påverkan på vår studie. Vi använde även mått som använts i 

tidigare studier kring revisionsområdet. Detta för att säkra en hög kvalité på våra mått, 

vilket innebär att de är stabila och relevanta för vår uppsats. För att läsaren ska få en 

uppfattning om kvalitén på måtten har argumentationer för val av våra variabler förts under 

operationaliserings avsnitt i uppsatsen. Vi har även försökt vara detaljrika i beskrivningen 

av variablerna. Våra försök för att öka reliabiliteten kommer enligt Eliasson (2013) förbättra 

förutsättningarna för en hög validitet. 

4.7.2 Validitet 

Validitet är ett viktigt forskningskriterium som beaktas i vår studie. Kriteriet innefattar att 

bedöma om undersökningen är giltig, det vill säga, mäter det vi vill att den ska mäta 

(Eliasson, 2013). Gällande de påverkande faktorer som valts att använda och 

operationalisera anser vi att validiteten är hög. Detta sedan majoriteten av faktorerna 

använts i tidigare studier vilket därmed stödjer deras användbarhet. Därmed finner vi att 

måtten är att anse som giltiga. Den insamlade primärdatan från styrelseordföranden är till 

stor del subjektiv vilket försämrar sanningsgraden i den data som använts. Då vi ämnar 

skapa kunskap från enkäterna anser vi att den subjektiva uppfattningen från 

styrelseordföranden kan betraktas som objektiv. Dock anser vi i enlighet med Bryman & 

Bell (2005) att en enkätundersökning skapar hög validitet på det sätt att man får många svar 

som gör att vi kan generalisera ett resultat för Smålandsregionen. Eftersom enkäter tenderar 

att medföra större bortfall i jämförelse med strukturerade intervjuer ger detta konsekvenser 

för resultatets validitet. För att höja validiteten har vi tagit hänsyn till Bryman & Bells 

(2013) diskussioner gällande olika åtgärder för att minska bortfallet vid enkäter. Ännu en 

åtgärd som kunnat öka validiteten i vår studie hade varit att genomföra en 
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pilotundersökning (Djurfeldt et al. 2013). En sådan undersökning innebär att enkäten 

skickas till ett mindre urval för att försäkra om att inga uppenbara fel som kan påverka 

validiteten respektive reliabiliteten återfinns i enkäten (ibid). Vi genomförde aldrig en 

pilotundersökning, dock valde vi att låta studiekamrater och övriga bekanta se över 

enkätfrågorna för att försäkra att frågorna inte var otydliga.  

4.8 Operationalisering 

För att möjliggöra vår empiriska studie och därmed pröva våra hypoteser var det nödvändigt 

att operationalisera vår teori till mätbara variabler. Vi redogör både för vår beroende 

variabel, Revisionskvalité, samt de faktorer som vi funnit påverkar revisionskvalitén, de 

oberoende variablerna. Avsnittet definierar valda variabler samt hur vi valt att mäta dem för 

uppfyllandet av forskningsfrågorna. I operationaliseringen har vi beaktat frågornas syfte, 

hur de bidrar till vår forskning samt huruvida tidigare forskning använt liknande mått.  

4.8.1 Variabler 

Den beroende variabeln, Revisionskvalité, har använts på samtliga hypoteser i studien. Vi 

har studerat hur variabeln påverkas av våra oberoende variabler, vilka är faktorer som 

operationaliserar dimensionerna, Oberoende och Kompetens. Vi har enbart valt variabler 

som kan bidra till uppfyllande av vårt syfte. Därmed testas inte alla påverkande faktorer 

som tidigare forskning upplyst om. Istället valdes de mest betydande faktorerna ut som 

framkommit genom tidigare forskning och är kopplade till våra dimensioner, revisorns 

oberoende och kompetens. Vi har även tagit hänsyn till att variablerna ska kunna lyfta fram 

skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag. För operationalisering av våra 

variabler beaktades tidigare forskning dock har vi även diskuterat oss fram till lämpligast 

mått för att uppfylla studiens syfte.   

Variablerna som använts är av varierande karaktär bland annat, dikotoma-, kvot- och 

intervallvariabler. När man använder sig av dikotoma variabler kan dessa endast anta två 

värden. Respondenten kommer därmed endast kunna välja mellan två förutbestämda 

svarsalternativ som sedan kodas som 0 eller 1 beroende på angivet svar. Kvotvariabler är 

dess motsats och innebär att respondenten fyller i det exakta värdet. Däremot skiljer sig 

intervall-/kvotvariabler enbart åt genom att intervallvariabler inte tar hänsyn till avståndet 

som föreligger mellan svarsalternativen, vilket kvotvariabler, samtidigt har inte 
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intervallvariabler en absolut nollpunkt. Vilken typ av variabler vi använder påverkar de 

statistiska tester som kommer brukas för att ta ställning till våra hypoteser.  

Vi har delat in kodningen av variablerna i två kategorier, oberoende och beroende variabler. 

I kategorin för den beroende variabeln presenteras frågor till styrelseordföranden gällande 

deras nöjdhet. Frågor till revisorn samt kontrollfrågor som använts, presenteras i kategorin 

för oberoende variabler. 

4.8.1.1 Beroende variabel  

Vår beroende variabel är Revisionskvalité. Det är denna variabel vi studerar påverkan på 

utifrån två dimensioner, oberoende och kompetens. För att mäta Revisionskvalitén valde vi 

att utgå ifrån revisionsklientens, styrelseordförandens, nöjdhet och ställde därmed följande 

frågor: Frågorna i avsnittet presenteras även i Appendix 5 och 6. Kontrollfrågorna 

presenteras i Appendix 5 då dessa besvaras av revisorerna. 

Revisionskvalité 

 

Fråga 4 Svarsalternativ Kodning 

Revisorns kompetens med avseende på rådgivning är hög 

 

  

Revisorn har god förmåga att anpassa råden efter företagets 

specifika förutsättningar och behov.  

 

Instämmer inte alls 0 

Revisorns rådgivning är betydelsefull för företagets långsiktiga 
utveckling 
 

2 1 

Revisorns anlitas för rådgivning till följd av redan etablerad 
kontakt genom revisionsuppdraget 
 

3 2 

Revisionsbyråns kompetens med avseende på revision är hög 
 

4 3 

Revisorns arbete ökar tillförlitligheten för tredje part 

 

5 4 

Det förs en löpande dialog under granskningen 

 

6 5 

Revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter är hög  

Revisorn har kunskap om den bransch bolaget är verksamt inom 

 

Instämmer helt 

 

6 

Revisorns rapportering av upptäckta felaktigheter är hög 
 

  

 

Att ställa påstående som respondenten får ta ställning till gav oss ytterligare information om 

vad som anses viktigt för klienten att revisorn tillhandahåller. Genom att komplettera 

huvudfrågan, fråga fem, med dess påståenden hoppas vi få insikt i vad som enligt 
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styrelseordförande är viktigt för hög revisionskvalité. Det gav oss även möjlighet att 

analysera hur klienten resonerat angående revisionen och dess kvalité. 

Fråga 5 Svarsalternativ Kodning 

 

Hur nöjd är Ni med revisorns utförda arbete på Ert bolag 

överlag? 

  

  

Inte alls nöjd 

 

0 

 2 1 

 3 2 

 4 3 

 5 4 

 6 5 

 Mycket nöjd 6 

   

 

Genom besvarandet av denna fråga erhöll vi klientens subjektiva uppfattning om 

revisionskvalitén i dennes bolag. Vi valde att använda en sjufaldig likertskala eftersom det 

möjliggjorde att beskriva kvalitén i ett kontinuum likt Francis et al (1999). Om klienten 

anser att kvalitén är mycket bra markerades svarsalternativ sju och om kvalitén ansågs dålig 

markerade respondenten svarsalternativ noll. Då vi ämnat matcha klientens uppfattning om 

revisionskvalitén med det som levereras av revisorn ville vi genom denna fråga veta vilka 

faktorer som skapar bättre respektive sämre revisionskvalité. 

4.8.1.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna som har använts i arbetet är faktorer vi teoretiskt funnit påverkar 

vår beroende variabel, Revisionskvalité. Avsnittet presenterar även kontrollfrågor som 

ställdes i enkäten. Kontrollfrågorna syftade till att ge information om företagstyp, 

företagsstorlek och bolagets namn. Alla frågor som presenteras i detta avsnitt återfinns i 

Appendix 5. 
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Kontrollfrågor 

 

Fråga 1 Svarsalternativ Kodning 

 

Anser ni er vara ett familjeföretag enligt följande  

definition? 

  

 

 En familj/släkt som äger mer än 50 procent av de 

röstberättigade aktierna. 

Nej 

Ja 

0 

1 

   

 

För att finna vilken företagstyp som respondenten tillhörde ställdes ovanstående 

kontrollfråga. Kontrollfrågan blev nödvändig sedan det i dagsläget inte finns en generell 

definition av familjeföretag. Respondenten fick därav ta ställning till om dennes bolag 

kunde omfattas av vår definition på familjeföretag. Vår definition är bolag där en familj 

äger mer än 50 procent av de röstberättigade aktierna. Denna fråga motsvarar fråga ett på 

enkäten till revisor såväl som på enkäten till styrelseordföranden. 

 

Fråga 2 Svarsalternativ  

Vad är namnet på nuvarande klients 

bolag? 

  

  

Svar ______ 

 

 

   

 

Denna fråga ville vi få besvarad för att kunna matcha svaren från revisorn med 

styrelseordförandens svar. Avsikten var att hålla koll på vilket bolag revisorn och 

styrelseordföranden tillhörde. Detta för att möjliggöra matchning av användarnas 

uppfattning om revisorns levererade kvalité.  Svaret från frågan hålls konfidentiellt, det vill 

säga, information om något specifikt bolag kan inte urskiljas. Även denna fråga ställdes till 

båda aktörerna, revisorn och styrelseordföranden. 
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Fråga 3 Svarsalternativ Kodning 

 

Hur många anställda har Ert bolag? 

  

 10-49 0 

 50-249 1 

 

I vår uppsats har vi avgränsat oss till små och medelstora företag. Denna fråga var därmed 

avsedd att fungera som en kontrollfråga för att med säkerhet veta att deltagande bolag 

rymdes inom vår avgränsning. Som vi tidigare nämnt borde respondenten givits möjlighet 

till svarsalternativet “mindre än 10” eller “fler än 249”. Denna fråga ställdes i enkäten till 

styrelseordföranden. 

Mandattid 

Fråga 4 Svarsalternativ  

   

Hur länge har du reviderat nuvarande 

klients bolag? 

Antal År______  

   

 

Med ovanstående fråga ville vi ta reda på om det existerar en relation mellan tiden som 

revisorn reviderar ett bolag och revisionskvalitén. Vi ville även finna vilken typ av relation 

det fanns mellan variablerna. Mandattiden är en variabel som verkar under dimensionerna 

oberoende och kompetens. Genom frågan ville vi få kunskap om hur mandattiden påverkar 

revisionskvalitén. Ett möjligt utfall är att revisorns längre mandattid leder till ett minskat 

oberoende likt Mautz & Sharaf (1961), vilket medför lägre revisionskvalité. Ett alternativt 

utfall är att längre mandattid likt Junaidi et al. (2012), istället kan öka revisorns kompetens 

vilket medför högre revisionskvalité. 

Frågan förväntas även kunna undersöka hypoteserna gällande om relationen mellan 

revisorns mandattid och revisionskvalitén ter sig annorlunda i familjeföretag och icke-

familjeföretag. Vår tanke är att vi genom frågan skall kunna utläsa om familjeföretag i 

högre utsträckning än icke-familjeföretag innehar revisorer med längre mandattid. Vi valde 

här att låta respondenten fylla i ett fritt värde. Vi hade kunnat använda intervaller, dock 

finns det ingen fast definition för vad som anses vara lång mandatperiod och därmed ingen 

specifik tidpunkten för när revisorns oberoende antas påverkas. Sedan vi inte kan urskilja 



52 

 

när sådan påverkan förekommer anser vi att intervaller hade kunnat förbise värdefull 

information. 

 

Erfarenhet 

För att operationalisera erfarenhet ställdes två frågor, dels gällande revisorns 

arbetslivserfarenhet (Fråga 3) samt den arbetslivserfarenhet revisorn hade innan revidering 

av nuvarande klients bolag (Fråga 5).  

Fråga 3 Svarsalternativ  

   

Hur länge har du arbetat som revisor?  

Antal År______ 

 

   

 

Fråga 3 riktades till revisorerna och ämnade identifiera vilken arbetslivserfarenhet revisorn 

har. Erfarenhet är en variabel under dimensionen kompetens och skall förklara vilken 

påverkan kompetensen har på revisionskvalitén. Utifrån Dreyfus & Dreyfus (1986) 

diskussion om revisorers väg mot erfarenhet som består av fem stadier, valde vi Erfarenhet 

som en variabel.  Variabeln placerades under dimensionen kompetens då de fem stadierna 

ökar revisorernas expertis genom de olika stadierna. Vi antog därmed att revisorernas 

kompetens därmed ökar om revisorer innehar högre arbetslivserfarenhet. Dock valde vi att 

inte operationalisera enligt författarnas kategorisering gällande de fem stadierna utan istället 

låtit Erfarenhet utgöra en kvotvariabel. 

Fråga 5 Svarsalternativ  

   

Hur länge hade du varit verksam inom 

revisionsbranschen innan du började revidera 

nuvarande bolag? 
 

 

Antal År______ 

 

   

 

 

Enkätfråga fem syftade till att fastställa vilken arbetslivserfarenhet revisorn hade innan 

nuvarande klient anställde denne. Svaret på frågan förväntade vi skulle ge en förklaring till 

om erfarenhet är vad klienten söker vid anställning av revisorn. Vi förväntade oss även få 

veta om klienten upplever att högre erfarenhet leder till högre revisionskvalité. Vi valde likt 
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ovanstående frågeställning använda en kvotvariabel. Detta gjordes för att erhålla mer precis 

information, vilket kunnat gå miste om vid användning av alternativet, det vill säga, 

kategorier.  

Storleken på revisionsbyrån 

Denna variabel valde vi att operationalisera genom att ställa frågor gällande antalet klienter 

som revisionsbyrån reviderar (Fråga 9), stadsstorlek (Fråga 10) samt val av revisionsbyrå 

(Fråga 7). Denna operationalisering användes för två av våra oberoende variabler, Val av 

revisionsbyrå samt Storlek på revisionsbyrån.  

 

Fråga 7 Svarsalternativ Kodning 

   

 KPMG 0 =Big 4 
 

EY 1 = Annan 

Vilken revisionsbyrå tillhör du? Deloitte 

Price WaterhouseCoopers (PwC) 

 

 

Annan byrå, vilken____  

 

  

 

Revisionsbyråns storlek har av flertalet forskare använts som approximation för 

revisionskvalité (DeAngelo, 1981a; Becker, 1981; Titman & Trueman, 1986; Francis et al. 

1999).  

Genom att ställa en fråga gällande vilken revisionsbyrå revisorn tillhör kunde vi undersöka 

om bolagen anlitat någon av de fyra största revisionsbyråerna eller inte. Precis som 

DeAngelo (1981a) ville vi ta reda på om revisorer från Big 4 skapar högre revisionskvalité. 

Därmed avsåg vi studera om teorin överensstämmer med verkligheten. Då vi även ämnar 

finna skillnader mellan familjeföretag och icke-familjeföretag ville vi likt DeAngelos 

(1981a) teori finna om icke- familjeföretag oftast använder revisorer från någon av de fyra 

största revisionsbyråerna. Syftet var att det skulle ge oss en indikation på huruvida bolagens 

val av revisionsbyrå påverkar revisionskvalitén. 
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Fråga 9 Svarsalternativ Kodning 

   

Om Ni tillhör annan byrå, hur många klienter  

 

0-100 0 

 

uppskattar ni revideras av Er revisionsbyrå? 101-200 1 

 201-300 2 

 Mer än 300 3 

   

 

De fyra första svarsalternativen i Fråga 7 avser de fyra största revisionsbyråerna medans vi i 

det femte svarsalternativet begärde att revisorerna kryssade i om det tillhörde annan byrå. 

De som kryssat i svarsalternativ fem tillhörde, enligt vår definition, en mindre 

revisionsbyrå. Lik Bakar et al. (2005) valde vi att studera om mindre revisionsbyråer kan 

skapa ett ekonomiskt beroende, detta genom att vi ställde Fråga 9. Om ett bolag har få 

klienter kan det bidra till att byrån försöker bevara klienterna de har genom att tillfredsställa 

klienten snarare än att upprätthålla revisionsstandarden (Humphrey et al. 2006). Detta 

medför därmed ekonomiska konsekvenser för klienten eftersom revisorn inte utför sina 

arbetsuppgifter enligt god redovisningssed (Francis et al. 1999). Vi valde till följd därav att 

undersöka om revisorns beroende av klienten leder till lägre revisionskvalité. För att finna 

detta behövde vi veta antalet klienter som revisionsbyrån hade. 

Fråga 10 Svarsalternativ Kodning 

   

Hur stor är staden där Er revisionsbyrå är belägen? 

 

Mindre än 50 000 0 

 

 50 001 – 100 000 1 

 100 001 – 200 000 2 

 200 001 – 300 000 3 

 Fler än 300 000  

   

 

Sedan det ekonomiska beroendet en revisionsbyrå kan få för klienten kan påverkas av 

konkurrenskraften (Humphrey et al. 2006) syftade ovanstående fråga till att avgöra om ett 

ekonomiskt beroende föreligger inom våra observationer. Större städer innebär enligt 

Humphrey et al. (2006) lägre konkurrens vilket skulle minska risken för att ett ekonomiskt 



55 

 

beroende uppstår. Sedan vår studie innefattar både mindre och medelstora städer i och med 

avgränsningen var det av intresse att se om ett samband kunnat påvisas mellan Stoleken på 

revisionsbyrån och Revisionskvalité. Trots att vi valt att endast studera bolag i 

Smålandsregionen kan bolagen ha anställt revisionsbyråer vars säte är stationerat i andra 

städer med ett större antal invånare. Vi tror därmed, likt Humphrey et al. (2006), att 

konkurrensen inte är lika hård som för bolag belägna i mindre städer. 

Branschkunskap och utbildning 

Fråga 6 Svarsalternativ Kodning 

   

 Instämmer inte alls 0 

 2 1 

 3 2 

Du innehar kunskap om den bransch  4 3 

din klient är verksam inom 5 4 

 6 5 

 Instämmer helt 6 

   

 

Ovanstående fråga ställdes för att kunna urskilja om revisorns branschkunskap kan förbättra 

revisionskvalitén i ett bolag. Carcello et al. (1992) använde branschkunskap som ett attribut 

för revisionskvalité. Vi har därmed likt honom valt att studera dess påverkan på kvalitén. Vi 

gjorde antagandet att ett sådant samband finns sedan branschkunskap förbättrar 

tillförlitligheten för informationen i rapporterna som reviderats av revisorn (Titman & 

Trueman, 1986). Frågan skapar även möjlighet att undersöka om branschkunskap återfinns 

mer i större revisionsbyråer och som icke-familjeföretag därmed får erfara oftare än 

familjeföretag. Detta sedan icke-familjeföretag påvisats anlita större revisionsbyråer i större 

utsträckning än familjeföretag (Liu & Lai (2012). Respondenten fick själv ta ställning till 

påståendet och gradera sin kompetens på en likertskala.  
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Fråga 13 Svarsalternativ Kodning 

    

Vilken kvalifikation innehar Ni? 

 

Auktoriserad revisor 0 

 

 Godkänd revisor 1 

   

 
Vilken kvalifikation revisorn innehar kan indikera dess kompetens. Detta sedan godkända 

revisorer har en annorlunda akademisk utbildning än auktoriserade revisorer. Det ger 

därmed möjlighet att studera huruvida den akademiska utbildningen är viktig för 

kompetensen eller om det kan vara erfarenheten som är den viktigaste komponenten för hög 

revisionskvalité. Vi kommer även kunna studera om större revisionsbyråer i högre grad än 

mindre revisionsbyråer anställer auktoriserade revisorer snarare än godkända vilket då hade 

kunnat vara en indikator på varför kompetensen anses högre i de största revisionsbyråerna. 

Rådgivning 

 

Fråga 12 Svarsalternativ  

   

Hur många timmar har Ni under det senaste året sammantaget 

tillhandahållit rådgivningstjänster till nuvarande bolag? 

 

 

Antal timmar______ 

 

 

   

 

För att bedöma om revisorns oberoende påverkas av rådgivningen som revisionsbyråer 

erbjuder bolag valde vi att ställa en fråga kring hur många timmar revisorn utför 

rådgivningstjänster. Syftet var att ta reda på om fler antal timmar gör att kvalitén minskar 

sedan det kan bidra till en nära relation mellan bolaget och klienten. Detta antagande bygger 

på Bennet & Robsons (1999) diskussion avseende att en personlig relation mellan revisor 

och klient uppkommer med varje revisionsuppdrag på grund av det förtroende som 

uppkommer genom personlig interaktion. Vårt syfte här var även att undersöka om 

skillnader mellan företagstyperna kan påvisas, sedan vi ämnade finna om familjeföretag, 

vilka tenderar att köpa mer rådgivning än icke-familjeföretag (Power & Terziovski, 2007), 

upplever högre revisionskvalité.  
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Kommunikation 

Fråga 14 Svarsalternativ Kodning 

 

I vilken omfattning förekommer följande typer av kontakt 

mellan Er och bolaget Ni reviderar under det senaste året 

gällande bolagets angelägenheter? 

 

 

 

 

Typ av kontakt Aldrig 

 

0 

 

 Sällan 1 

Telefonkontakt 

Brevkontakt 

Mejlkontakt 

Ofta 2 

Någon från företaget besöker revisionsbyrån 

Någon från revisionsbyrån besöker företaget 

Alltid 3 

   

 

Frågor gällande kommunikationen ställs i syfte att komma underfund med på vilket sätt 

samt hur ofta revisorn och styrelseordföranden kommunicerar och hur detta relateras till 

revisionskvalitén. Respondenten fick välja mellan fyra svarsalternativ för varje typ av 

kommunikationskanal. Vi adderade sedan samman revisorns positionering på likertskalan 

för de olika kommunikationsalternativen. Siffrorna adderades för att sedan summeras till en 

siffra för varje enskild deltagare. Den summerade siffran representerade därmed variabeln 

Kommunikation. Undersökandet av denna variabel gjordes sedan kommunikationen mellan 

revisorerna och dess klienter enligt Carcello (1997) visats vara en faktor av betydelse för 

hög revisionskvalité.  

Fråga 15 Svarsalternativ Kodning 

   

Har Du en personlig relation med nuvarande klient, det 

vill säga, en relation på fritiden? 

 

Nej 

 

0 

 Ja 1 

   

 

Tidigare fråga syftade till att ge insyn i kontakten mellan klienten och revisorn vilket 

Levinthal & Fichman, (1988) studie visat skapar fördelar för båda parterna i deras 

affärsmässiga relation. Dock kan en personlig kontakt leda till att revisorn blir beroende. 

Därav valde vi att ställa en fråga kring deras personliga kontakt med klienten. Personlig 
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kontakt avsåg sådan kontakt som avviker från bolagets angelägenheter. Frågan förväntades 

ge svar på huruvida en personlig kontakt äventyrar revisorns oberoende och därmed leder 

till en negativ påverkan på revisionskvalitén. Svaret på fråga 15 såg vi som en möjlighet att 

finna skillnader mellan företagstyperna gällande huruvida personlig kontakt är vanligare för 

familjeföretag än icke-familjeföretag. 

Revisorns arbetssätt 

 

Fråga 16 Svarsalternativ Kodning 

   

Följer du viss rutin/arbetssätt när du utför din 

granskning av bolagets rapporter? 

 

 

Nej 

 

0 

 Ja 1 

   

 

Koh & Woo (1988) fann att revisorns arbetssätt minskar förväntningsgapet mellan revisor 

och klient. Utifrån författarnas studie valde vi att undersöka om revisorn har ett strukturerat 

arbetssätt och om det har någon påverkan på revisionskvalitén. Fråga 16 avsåg därmed ge 

oss en indikation på kompetensen revisorn besitter. Om revisorn har ett strukturerat 

arbetssätt vid genomförandet av sina uppdrag föreslår vi att risken för att missa 

oegentligheter minskar. Detta tror vi därmed ökar revisionskvalitén och är därmed det vi 

vill undersöka. Samtidigt var det av intresse att se om ett strukturerat arbetssätt är något 

som revisorer får i takt med att arbetslivserfarenheten ökar. 

Övriga 

Nedanstående frågor som ställdes var inte variabler under våra två dimensioner, Oberoende 

och Kompetens. Dock ingick frågorna i enkäten då de förknippas med vissa av våra 

oberoende variabler och vi ville, av intresse finna om de är underliggande faktorer som kan 

påverka revisionskvalitén. 
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Fråga 8 Svarsalternativ Kodning 

   

Har ni fått internutbildning på Er nuvarande 

revisionsbyrå? 

Nej 

Ja 

0 

1 

   

 

Internutbildning på revisionsbyråer tror vi kan vara en bidragande faktor till varför 

revisorns kompetens skiljer sig mellan mindre och större revisionsbyråer, vilket därmed kan 

påverka revisionskvalitén. Vi valde därmed att ställa fråga 8, vilken vi förväntar oss ska 

kunna förklara anledningen till att större revisionsbyråer levererar högre revisionskvalité. 

Craswell et al. (1995) är en forskare som visat på att större revisionsbyråer har bättre 

struktur för utbildning av revisorer till skillnad från mindre revisionsbyråer (Craswell et al. 

1995). Vi gjorde därmed antagandet att vårt resultat blir likt Craswell et al. (1995). 

 

Fråga 11 Svarsalternativ Kodning 

   

Hur komplext anser du att uppdraget   

 

Inte alls komplext 0 

 

På nuvarande klients bolag är? 2 1 

 3 2 

 4 3 

 5 4 

 6 5 

 Mycket komplext 6 

   

 

Svaret på ovanstående fråga kan kopplas till branschkunskapen såväl som till företagens val 

av revisionsbyrå. Klienter vars verksamhet är utsatt för högre risk av olika slag väljer oftast 

större revisionsbyråer som sägs inneha högre kompetens för att klara av mer komplexa 

uppdrag (Liu & Lai, 2012). Om klienten uppfattar revisionskvalitén som mindre bra kan 

anledningen vara revisorns brist i branschkunskap. En revisor med god branschkunskap 

antog vi förmodligen skulle kunna hantera komplexa uppdrag och därmed leverera god 

revisionskvalité. Bedard & Biggs (1991) framhävde även det faktum att revisorer vilka 
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innehar kunskap om klientens bransch ökar som fördel i takt med att komplexiteten i ett 

företag ökar. Genom denna fråga ville vi därmed få inblick i hur uppdragets komplexitet i 

samband med valet av revisionsbyrå respektive revisorns branschkunskap kan påverka 

revisionskvalitén. 

4.9 Etiska ställningstaganden 

Vid utformning och utskick av enkäter beaktade vi etiska övervägande. Vi reflekterade över 

de fyra aspekter som Bryman & Bell (2013 s. 137) nämner vara värda att reflektera över. 

Informationskravet kräver att vi som forskare skall informera deltagande om vad syftet med 

studien är, det vill säga vi antar en öppen roll. Detta krav anser vi vara självfallet då 

respondenten behöver veta vad undersökningen handlar om för att kunna besvara enkäten 

men även för att vara införstådda i vad dess medverkan innebär för vår uppsats. Gällande 

samtyckeskravet har deltagarna frivilligt fått bestämma över sin medverkan genom att välja 

om de vill besvara enkäten eller inte. Vi har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. 

Deltagarna i vår studie kommer endast vara tillgängliga för oss som mottar enkäterna. 

Anledningen till varför deltagarna måste ange vilket bolag de arbetar för är för att vi skall 

kunna matcha revisorns svar med styrelseordförandens svar. I uppsatsen avslöjas dock inte 

bolagens uppgifter, vilket vi informerade respondenterna om i introduktionsbrevet som 

medföljde enkätutskicket. Motivet bakom att hålla uppgifterna konfidentiella är att det 

reducerar risken för att deltagarna avböjer deltagande i undersökningen. Det sista kravet är 

nyttjandekravet, vilket innebär att datamaterialet som samlas in endast får användas till vårt 

forskningsändamål och finns inte tillgängligt för andra forskare att nyttja. 

4.10 Dataanalys 

Vi använde oss av SPSS-programmet för att analysera och sammanställa vårt datamaterial. 

Vi har utgått från en signifikansnivå på 0,05, vilket innebär att ett påvisat samband stämmer 

upp till 95 procent. Signifikansnivån symboliserar risken för att acceptera en falsk hypotes 

på grund utav att slumpen existerar (Bryman & Bell, 2013 s. 360-361). Argumentationer för 

signifikansnivåerna finner ni under respektive analysmetods avsnitt. Vi inledde med att 

genomföra univariata analyser för alla våra variabler för att ge en visuell bild av 

variablernas statistik. Därefter fortsatte vi med parvisa bivariata analyser och avslutade med 

multivariata regressionsanalyser för att undersöka våra hypoteser. 
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De statistiska analyserna som genomförts i arbetet har använts med noggrannhet och 

anpassats för användning av få observationer. I en tidigare uppsats, Internrevisorernas 

mandat, skriven av Bertilsson & Petterson (2013), fanns liknande problematik. Uppsatsens 

tillvägagångssätt har vi därför använt som vägledning för att genomföra och förstå de 

analyser och tester som behövt användas i vår studie. 

4.10.1 Univariat analys 

Univariata analyser innebär enligt Bryman & Bell (2013 s. 348) att vi analyserar varje 

individuell variabel. Genom denna analyseringsmetod tar vi fram deskriptiva datatabeller 

och statistik för att ge en överskådlig bild av variabelns standardavvikelse, medelvärde, 

normalfördelning, svarsfrekvens samt minimum- och maximumvärde. Genom 

frekvenstabellen kan även storleken för bortfallet avläsas. Vårt arbete syftar till att finna 

vilka faktorer som kan påverka vår beroende variabel, varför de får stort utrymme i avsnittet 

för våra univariata analyser. Då många av våra variabler utgör en intervall-/kvotvariabel 

använder vi oss av ett diagram, så kallat histogram, för att presentera och analysera 

resultatet (se Bryman & Bell, 2013 s. 350). Genom att presentera samtliga av våra variabler 

genom diagram, ämnar vi ge läsaren en visibel bild över variablernas fördelning. De 

univariata analyserna har fungerat som ett hjälpmedel för att tolka utfallen av 

hypotesprövningarna. 

4.10.2 Bivariata analyser 

De bivariata analyserna används för att analysera två variabler i taget, där den beroende 

variabeln ställs mot var och en av de oberoende variablerna (Bryman & Bell, 2013 s. 353). 

Syftet är att få en bild av relationen mellan variablerna och hur de två variablerna är 

relaterade till varandra. Vid genomförande av våra bivariata korrelationsanalyser valde vi 

att tillämpa Exclude cases pairwise istället för Exclude cases listwise, vilka båda är 

funktioner i SPSS-programmet. Exclude cases pairwise innebär att om respondenterna 

undvikit att svara på en viss fråga, exkluderas de endast vid test av den variabeln. Exclude 

cases listwise exkluderar dock respondenten från hela undersökningen. Genom att använda 

Exclude cases pairwise iställt för Exclude cases listwise får vi därmed tillgång till en större 

mängd data eftersom respondenten inte utelämnas för analyser som involverar variabler 

som saknar värden (Pallant, 2005). 
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Att ta vara på de observationer vi fått in blev extra viktigt i vår undersökning sedan vi 

endast hade ett få antal observationer. Funktionen, Exclude cases pairwise, minskade 

därmed inte observationerna ytterligare. Hade vi haft ett stort antal observationer hade man 

kunnat använde den alternativa funktionen för att då endast inkludera personer i studien 

som svarat på alla ställda frågor i enkäten. Vi fick dock endast in 28 observationer vilket 

togs i beaktande när vi gjorde olika val under arbetets gång.  

Vid val av bivariata analyser blev de få observationerna betydande. I normalfallet hade 

variablerna styrt vilka analysmetoder som används i studien beroende på vilken variabeltyp 

de utgör. Dock är det ett tillvägagångssätt som inte blev tillämpbart i vårt fall. Anledningen 

är att vi inte innehade tillräckligt många observationer för att kunna välja analysmetod efter 

variabeltyp. Detta sedan det är en tumregel att gränsdragningen för att kunna anta att ens 

material är normalfördelat ligger vid n ≤ 30. (Dahmström, 2011). Sedan vårt material 

understiger 30 observationer kan våra variabler inte styra vilken analysmetod som används. 

Alternativet blev därmed att använda oss av ett icke-parametriskt test (Pallant, 2005). En 

sådan analysmetod är genom testet Spearman’s rho. Testet är enligt Pallant (2005) ett 

lämpligt val främst för att variablerna inte måste vara normalfördelade samt för att testet är 

mindre känsligt för få observationer (ibid).  

För att ytterligare öka trovärdigheten i våra resultat kontrollerar vi 

korrelationskoefficienterna. Sedan vårt stickprov är relativt lågt krävs att 

korrelationskoefficienten är hög för att ett statistiskt samband ska kunna sägas existera. 

Korrelationskoeffeicienten talar om hur starkt eller svagt sambandet är samt i vilken 

riktning sambandet går, det vill säga, positivt eller negativt. Ju starkare ett samband är desto 

mer kommer värdena symbolisera en rät linje. Linjen anger i sin tur hur mycket den ena 

variabeln förändras när den andra förändrar något annat längs linjen (Eliassson, 2013). 

Detta kan exemplifieras genom att inkomsten ökar om utbildningsnivån ökar, det vill säga, 

en förändring i utbildningsnivån skapar en förändring i inkomsten.   

4.10.3 Multivariat analys 

En multivariat regressionsanalys undersöker tre eller fler variabler samtidigt och blir 

tillämpbar om det existerar en risk för att falska samband, mellanliggande variabler eller en 

tredje variabel av betydelse skulle föreligga (Bryman & Bell, 2013 s. 358-359). Risken för 

dessa typer av utfall finns i vår studie. Testet bör därmed användas för att inte få 
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missvisande resultat. Genom denna typ av analys kan det urskiljas om någon av variablerna 

påverkar varandra vilket kan kontrolleras genom att studera multikollineariteten i testet. 

Detta blir särskilt viktigt i vårt fall då vi har få antal observationer och risken finns att 

resultatet inte blir tillförlitligt. Främst eftersom användning av multipla regressionsanalyser 

blir lämpligast vid ett normalfördelat material (Djurfeldt & Barmark, 2009). En ojämn 

spridning i materialet skulle likt multikollinearitet, det vill säga, samvariation mellan två 

oberoende variabler, kunna påverka precisionen i analysen (ibid). Krav på normalfördelning 

kan dock förbises om man har ett större material vilket Allison (1999) nämner vara mer än 

200 observationer. Observationer på omkring 100 är också acceptabelt om man använder ett 

mindre antal variabler i modellerna (ibid). Vi kunde därmed inte använda alla variabler i en 

modell, utan fick testa oss fram för att finna vilka variabler som kunde ingå i samma modell 

(Appendix 10). Ett sådant tillvägagångssätt kallas att genomföra känslighetsanalyser. Vi 

kombinerade våra variabler i modeller vid genomförandet av de multivariata testerna för att 

undersöka om variablerna korrelerar med varandra. 

Då vi har 28 observationer har vi, utifrån Allison (1999) argument för att modellerna inte 

kan innefatta ett stort antal variabler, valt att skapa modeller utifrån våra dimensioner 

Oberoende och Kompetens. Detta innebar att vi kunde hålla oss till Allisons (1999) 

föreskrifter om att inkludera få variabler i modellerna.  

Modellerna skapades genom att vi startade med att undersöka två variabler och i efterhand 

lägga till en variabel i taget. En ny variabel lades till då vi konstaterat att den senaste 

inlagda variabeln inte påverkade en annan variabel i modellen. Vid modellskapandet 

beaktades förklaringsgraden (R2), Beta-koefficienten, VIF-värdet, toleransnivån och 

signifikansnivån. Det var viktigt att vi noggrant kontrollerade dessa värden för varje enskild 

variabel när en ny variabel lades till i modellen. Detta för att den nya variabeln inte skulle 

medföra att exempelvis signifikansnivån ändrades åt det motsatta hållet, eller att 

toleransnivån inte var för låg. Förklaringsgraden är ett mått på linjära sambandet mellan ett 

antal variabler. Värdet ger oss en indikation på hur mycket de oberoende variablerna kan 

förklara variationerna i Revisionskvalitén. Vi beaktade även toleransvärdet och VIF-värdet 

sedan dessa är mått som mäter graden av multikollinearitet. Multikollinearitet bidrar till 

osäkra parameterskattningar och till att tvunget utesluta någon variabel (Andersson et al. 

2007). Ett högt VIF-värde kan medföra att förklaringsgraden ökar vilket kan medföra ett 

missvisande resultat för hela modellen. Gällande toleransvärdet kan det variera mellan 0 

och 1 där ett lågt värde indikerar att multikollinearitet kan föreligga medans ett högre värde 
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innebär en låg multikollinearitet (Allison, 1999). Ett bra toleransvärde ska därmed ligga så 

nära värdet 1 som möjligt. Enligt Allison (1999) är toleransvärden som understiger 0,40, 

värden att bli oroliga för. Därmed är det den nivå vi valt att anse som för lågt toleransvärde 

och därmed hög risk för multikollinearitet. Vi ansåg en modell vara skapad när dessa värden 

var stabila och på en acceptabel nivå. Detta då det innebär att modellen blev användbar för 

att förklara variablernas relation till varandra. Vi kontrollerade även tidigare nämnda värden 

så att inga värden förändrades dramatiskt vid införande eller eliminering av en viss variabel. 

4.11 Slutliga variabler  

I tabellen nedan har vi sammanställt våra variabler i en tabell för att förtydliga vilka 

variabler som använts och vad som mäts. 

 
Mätobjekt Variabel namn Variabeltyp 

Beroende variabel   

Revisionskvalité Revisionskvalité Intervall/Kvotvariabel 

Oberoende variabler   

Revisorns mandattid Revisorns mandattid Intervall/Kvotvariabel 

-Antal klienter i    revisionsbyrån Storleken på 

revisionsbyrån 

Ordinalvariabel 

Rådgivning Rådgivning Intervall/Kvotvariabel 

- Kommunikation* 
- Personlig kontakt 

Kommunikation Ordinalvariabel 

- Arbetslivserfarenhet 
- Verksam som revisor innan revidering av 

nuvarande klients bolag 

 
Erfarenhet 

 
Intervall/kvotvariabel 

Val av revisionsbyrå Val av revisionsbyrå Dikotom variabel 

Branschkunskap Branschkunskap Intervall/kvotvariabel 

- Kvalifikation 
- Internutbildning 

Utbildning Dikotom variabel 

Revisorns arbetssätt Revisorns arbetssätt Dikotom variabel 

Stadsstorlek Stadsstorlek Ordinalvariabel 

Komplexitet Komplexitet Intervall/Kvotvariabel 

 

* Avser Telefonkontakt, Mejlkontakt, Brevkontakt, Någon från företaget besöker revisionsbyrån, Någon från 

revisionsbyrån besöker företaget 

 

Tabell 2: Sammanställning av våra variabler 
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KAPITEL 5. EMPIRISKT RESULTAT & ANALYS 

 vårt femte kapitel kommer vi presentera statistiska tester som använts i studien samt 

de resultat som testerna framhävde. Den beskrivande statistiken kommer initialt 

presenteras och efterföljs sedan av bivariata och multivariata analyser. Avslutningsvis 

genomför vi en hypotesprövning där resultatet använts för att analyser och tolka utfallen av 

testerna. 

 

Olika analyseringsmetoder att utgå ifrån är univariata-, bivariata- och multivariata analyser. 

Vi började med att genomföra univariata analyser för att presentera den data vi fått fram 

genom varje enskild variabel. I det andra steget genomfördes bivariata analyser. Vi testade 

då den beroende variabelns enskilda samverkan med varje oberoende variabel, vilket 

möjliggjorde utläsning av korrelationen dem emellan. I det sista steget genomförde vi 

multivariata analyser för att kunna uttala oss om vilka av våra oberoende variabler som kan 

förklara revisionskvalitén. I följande avsnitt presenteras resultaten från de tre 

analyseringsmetoder. All data presenteras även i bilagor i slutet av uppsatsen. 

5.1 Univariata analyser 

Nedan presenterar vi en sammanställning av vår beroende variabel, Revisionskvalité, samt 

våra oberoende variabler. 

  

Revisionskvalité  

Vi kan i diagrammet utläsa hur nöjda de deltagande styrelseledamöterna är med 

revisionskvalitén. Klientens nöjdhet rankades mellan ett minimum- och maximumvärde, ett 

respektive sju, där sju indikerar att styrelseordföranden är mycket nöjd med det arbete som 

revisorn genomför. Totalt inkom 141 svar från styrelseordföranden, dock kunde vi endast 

inkludera de observationer som kunde matchas med revisorns svar. Antalet blev därför 28 

observationer, där alla deltagande svarade på frågan gällande revisionskvalitén. Vi kan i 

Figur 2 nedan utläsa hur nöjda de 28 styrelseledamöterna, som ingår i våra observationer, 

var med revisionskvalitén. Totalt tretton stycken ansåg sig vara mycket nöjda med kvalitén 

och tre stycken ansåg att kvalitén var en trea på den sjufaldiga skalan.  

                                      

I 
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Figur 2: Fördelning över observationer för variabeln Revisionskvalitén 

Genom det ovanstående histogrammet (Figur 2) som visar fördelningen över den beroende 

variabeln, Revisionskvalité, kan vi se att materialet är snedfördelat. Vi valde därför att 

kontrollera om våra totala observationer från styrelseordföranden också uppvisade en 

skevhet. Detta gjordes även för att få en indikation på hur den underliggande populationens 

fördelning ser ut. Av de 141 inkomna enkäter från styrelseordföranden var det 107 

respondenter som besvarade fråga 5 (Appendix 6). I Figur 2 har en fördelning tagits fram 

över de 107 svar vi erhållit för fråga 5 i styrelseordföranden enkät (se Appendix 6). Figur 3 

visar att det statistiska materialet inte är normalfördelat.           

 

                Figur 3: Fördelning över observationer för variabeln Revisionskvalité  

           n =28 

Att materialet är snedvridet kan bero på att styrelseordföranden graderat revisionskvalitén 

som högre än vad den egentligen är. Detta kan bero på att köpare av en tjänst inte är villig 

att medge att det man betalar för inte uppnår den förväntade kvalitén.  
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Mandattiden  

I Tabell 3 nedan kan det variationen utläsas gällande mandattiden. Medelvärdet för 

observationerna gällande mandattiden var 8,96 och standardavvikelsen 7,053 vilka är stora 

variationer runt medelvärdet. Detta var förväntat då revisorn själv fick ange antalet år denne 

reviderat bolaget vars namn de angav i enkäten. Anledningen till att vi ville mäta 

mandattiden på detta sätt var för att se om familjeföretag i högre utsträckning än icke-

familjeföretag har revisorer med längre mandattid. Minimumvärdet som framkom var ett 

och maximumvärdet 26. Det är därmed en räckvidd på 25 värden. Observationerna i denna 

variabel var inte normalfördelade, vilket framkom genom beaktande av skevheten och 

toppigheten. Skevheten var 0,917 och toppigheten 0,056. 

 
 Figur 4: Mandattiden  

             n=28 

Revisionsbyrå  

För att ta reda på vilken revisionsbyrå som revisorerna arbetade för valde vi att använda Big 

4 som ett alternativ och annan byrå som ett sekundärt alternativ. Big 4 ansågs enligt 

litteraturen vara PwC, EY, Deloitte och KPMG det var därmed dessa alternativ som inte 

beaktades som annan byrå. Fördelningen mellan deltagande revisionsbyråer var jämn. 50 

procent var från större byråer och 50 procent från annan byrå.                
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Tabell 5: Procentuell fördelning över vilken revisionsbyrå revisorerna tillhör 

  n=28 

 

Antalet revisionsklienter 

Denna variabel var en uppföljande fråga till vilken revisionsbyrå revisorerna arbetade för. 

Revisorerna som inte arbetade för någon större byrå skulle besvara ungefär hur många 

klienter deras revisionsbyrå reviderar årligen. Det var 17 stycken som besvarade denna 

fråga. Sedan vi genom ovanstående fråga vet att 14 av respondenterna tillhörde en Big 4 

byrå och 14 stycken tillhörde en annan byrå, har alltså tre deltagare, som tillhörde en större 

revisionsbyrå också svarat på denna fråga. Sedan det inte var syftet att någon från en Big 4 

byrå skulle svara på denna fråga är resultatet missvisande.  

 

Figur 6: Revisionsklienter 

                   n=17 

Stadsstorlek 

För variabeln stadsstorlek hade respondenten fyra möjliga svarsalternativ. Nästan hälften av 

respondenterna arbetade i en revisionsbyrå som var stationerad i en liten stad med mindre 

än 50 000 invånare. Endast fyra procent av de deltagande var stationerade i en storstad med 

fler än 200 000 invånare.  Resultatet var förväntat eftersom studien endast genomfördes på 

bolag som var lokaliserade i Smålandsregionen där det inte finns städer som betraktas som 
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storstäder. Vi valde att ha med alternativet eftersom revisionsbyrån inte behöver vara 

lokaliserade i samma stad som klienten.                                         

 

Figur 7: Fördelning över staddstorleken där revisionsbyrån är belägen 

       n=28 

 

Internutbildning  

Huruvida revisorerna har internutbildats på deras revisionsbyrå eller inte var en 

dummyvariabel. Enligt litteraturen är internutbildning vanligare för större revisionsbyråer 

än mindre. Sedan vi har lika många stora revisionsbyråer som så kallade mindre byråer 

förväntades detta resultat vara likadant fördelat. Dock visade det sig att 25 av de 28 

deltagande internutbildats. 

 

Figur 8: Interutbildade revisorer 

 n=28 

Rådgivning  

Vid mätning av hur rådgivningen kan påverka revisionskvalitén använde vi en kvotvariabel 

där den deltagande fick ange antal timmar de tillhandahållit rådgivningstjänster till 

revisionsklienten. Vi fick därmed en stor spridning i datainsamlingen. Det minsta värdet var 

noll och maximumvärdet 30 timmar. Totalt 27 deltagande svarade på frågan vilket innebär 
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att vi hade ett bortfall på fyra procent.  Det framkom ett medelvärde på 9,78 och en 

standardavvikelse som var 8,967. Likt övriga kvotvariabler var standardavvikelsen 

förväntad att vara hög på grund utav de stora svarsmöjligheterna. 

 

Figur 9: Fördelning över antalet timmar revisorer tillhandahåller rådgivningstjänster 

       n=27 

 

Kommunikation 

Att mäta kommunikationen syftade till att studera om kommunikationen mellan revisorn 

och klienten kunde påverka revisionskvalitén. Diagrammet visar fördelningen av 

kommunikationen. Ju mer kontakt som fanns mellan aktörerna desto större siffra erhölls. 

Minimumvärdet för observationerna var nio och maximumvärdet 18. Medelvärdet som 

erhölls var 11,75 och standardavvikelsen 2,222. 

 

 Figur 10: Överblick över hur stor kommunikationen är mellan revisor och klient 
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Personlig kontakt 

När vi beaktade den personliga kontakten fann vi att 27 av 28 deltagande ansåg sig inte ha 

någon personlig relation med deras revisionsklient. Med personlig kontakt syftade vi på 

associationer utanför bolagets angelägenheter. Detta anser vi dock kunde ha framkommit av 

frågan vilket hade kunnat medföra ett annorlunda resultat. Resultatet kan ha påverkats av 

socialönskvärdhet det vill säga att revisorerna svarade som de önskar att det var, då det är 

mer accepterat i samhället. Denna variabel var en dummyvariabel och respondenten kunde 

därmed endast svara ja eller nej. 

 

Figur 11: Personlig kontakt med revisionsklient 

  n=28 

 

Erfarenhet 

För att mäta erfarenheten kontrollerade vi både hur länge revisorerna arbetet som revisor 

samt hur länge de varit verksamma i branschen innan du började revidera nuvarande klients 

bolag. 

Resultatet visade att bolagen som deltog hade revisorer med 0 års erfarenhet upp till 40 års 

erfarenhet. Dock kan vi se att vissa påbörjat sin karriär på bolagen de nu reviderar och hade 

därmed ingen erfarenhet när de började. Medelvärdet för livserfarenhet var 23,07 år och för 

erfarenhet innan nuvarande klient var 16,04. Båda mätningarna hade dock hög 

standardavvikelse vilket innebär att det fanns värden som var långt ifrån medelvärdet. 

Genom att sammanföra de olika observationerna i ett diagram kan man se att många hade 

varit i bolagen lika länge som de varit verksamma som revisorer. 
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  (Arbetslivserfarenhet) n=27 

  (Arbetslivserfarenhet innan revidering för nuvarande klient) n=28 

 

Komplexitet  

För att mäta komplexiteten i revisorernas uppdrag begärde vi från respondenterna att de 

markerade i en likertskala hur komplext de bedömde uppdraget vara. Medelvärdet för 

komplexiteten i uppdragen var 3,86 och standardavvikelsen 1,044. När vi beaktar 

histogrammet kan vi se att observationerna är normalfördelade det vill säga hälften av 

observationerna ligger på eller under medelvärdet och den andra hälften på eller över 

medelvärdet. 

 

 

  

  

  

 

Figur 13: Fördelning av uppdragens komplexitet 

 n=28 

Figur 12: Fördelning av variabeln Erfarenhet 
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Branschkunskap & utbildning 

Vid mätning av revisorernas utbildning beaktade vi huruvida revisorerna var auktoriserade 

eller godkända. Spridningen i materialet kan utläsas av cirkeldiagrammet. Sedan den ena 

varianten, godkänd revisor, inte längre går att bli och då gamla revisorer som avlagt 

revisorsexamen numera betraktas som auktoriserade var resultat i histogrammet nedan 

förväntat. 

 

                  

         n=28 

Branschkunskap var också ett sätt att undersöka den utbildning som revisorerna innehar. Vi 

mätte branschkunskapen på samma sätt som komplexiteten, det vill säga genom en sjufaldig 

likertskala. Det visade sig att ingen ansåg sig helt sakna kunskap om den bransch klientens 

bolag var verksamt inom. Minimumvärdet var därmed två och maximumvärdet sju. 

Medelvärdet var 5,39 vilket även var det vanligaste värdet. Som kan se av histogrammet var 

värdena samlade kring medelvärdet, därmed var standardavvikelsen relativt låg på 1,197. 

 

Figur 15: Fördelning över variabeln Branschkunskap 
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Figur 14: Procentuell andel auktoriserade och godkända revisorer 
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Arbetssätt 

Gällande revisorernas arbetssätt var variabeln av dikotom karaktär. Svarsalternativen var 

begränsade till ja och nej. Av resultatet att döma var samtliga revisorer enade om att de 

innehar ett strukturerat arbetssätt. Svaret från revisorerna kan ha påverkats av social 

önskvärdhet. Sedan det enligt lag föreskrivs att revisorn ska genomföra sin revidering på 

visst sätt tror vi respondenterna svarade därefter. 

 

Figur 16: Fördelning över variabeln Arbetssätt 

  n=28 

 

Företagstyp  

Vid mätning av företagstyp användes en dummyvariabel. I diagram två kan det avläsas hur 

många av de deltagande bolagen som var familjeföretag respektive icke-familjeföretag. 

Familjeföretagen var i denna studie överrepresenterade eftersom totalt 19 stycken av 28 var 

familjeföretag och resterande var icke- familjeföretag.   

 

Figur 17: Fördelningen över variabeln Företagstyp 
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5.2 Bivariata analyser 

Tabell 3 nedan är en sammanställning av de parvisa bivariata testerna som genomförts med 

samtliga av våra variabler och bygger på korrelationsanalyserna i Appendix 10. Vid 

prövning av alla våra variabler har testet Spearmans’r rho använts. Bivariata tester har 

gjorts mellan vår beroende variabel och 15 oberoende variabler för att utläsa  korrelationen 

mellan variablerna samt huruvida variablerna var signifikanta. Variablerna som påvisat ett 

statistiskt signifikant samband på en 0,05-nivå har markerats med en stjärna (*) i tabellen. 

Variabler som påvisat ett statistiskt signifikant samband som är mindre än 0,010-nivå har 

markerats med två stjärnor (**) i tabellen. Allison (1999) förespråkar att vid få 

observationer ska signifikanta korrelationer tas seriöst medans icke-signifikanta 

korrelationer bör ses som extremt svaga bevis för frånvaron av en effekt (ibid). Denna 

princip antar vi vid tolkning av våra resultat. 

 

 REVISIONSKVALITÉ 

 Generella Familjeföretag Icke-familjeföretag Test 

OBEROENDE VARIABLER 

 

Korr Korr Korr  

Mandattid 0,321† 0,227 0,421 Spearman’s rho 

Storleken på revisionsbyrån     0,048       0,053      0,101 Spearman’s rho 

Antal klienter i revisionsbyrån - 0,363 - 0,487 0,148 Spearman’s rho 

Stadsstorlek - 0,294 -0,067   0,657 †  Spearman’s rho 

Internutbildning 0,348 † 0,471* X Spearman’s rho 

Rådgivning - 0,172 - 0,015 - 0,160 Spearman’s rho 

Kommunikation 0,121 0,007 0,292 Spearman’s rho 

Personlig kontakt      - 0,335 † X - 0,603 † Spearman’s rho 

Arbetslivserfarenhet 0,520 ** 0,548* 0,493 Spearman’s rho 

Arbetslivserfarenhet innan 

revidering för nuvarande klient 

0,032 - 0,150 0,345 Spearman’s rho 

Komplexitet - 0,049 - 0,308 - 0,049  Spearman’s rho 

Branschkunskap - 0,087 - 0,256 - 0,054 Spearman’s rho 

Kvalifikation 0,170 0,102 0,302 Spearman’s rho 

Arbetssätt X X X Spearman’s rho 

Företagstyp - 0,056 X X Spearman’s rho 

    **   Korrelationen är signifikant på en 0,010-mivå 

   * Korrelationen är signifikant på en 0,050-nivå 
    † Korrelationen är signifikant på en 0,10-nivå 

 

Tabell 3: Sammanställning av de parvisa bivariata analyser 
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5.3 Signifikanta samband 

För våra generella hypoteser (hypotes 1-10) kunde vi enbart urskilja en variabel, 

Arbetslivserfarenhet, som visade samvariation med Revisionskvalité. 

Korrelationskoefficienten uppgick till 0,520, vilket indikerar ett starkt positivt samband. Ett 

sådant samband innebär att när revisorns arbetslivserfarenhet ökar stiger revisionskvalitén. 

Detta kan återkopplas till tidigare litteratur där Dreyfus & Dreyfus (1986) menar att 

förmågan att upptäcka felaktigheter blir bättre med tiden.  

 

Vi genomförde även bivariata analyser på familjeföretagen respektive icke-familjeföretagen 

som omfattar hypoteserna 11-19. Detta för att se om det fanns någon skillnad i påvisad 

statistisk signifikans. För familjeföretag kan vi i Tabell 3 avläsa en statistisk signifikans på 

en fem procentsnivå mellan variablerna Arbetslivserfarenhet och Revisionskvalité. För 

Arbetslivserfarenhet kan vi se en liknande korrelation för en av de generella hypoteserna 

som för familjeföretagen, det vill säga, en stark positiv korrelation. Korrelationen för den 

generella hypotesen blev 0,520 och för familjeföretag blev den 0,548. För variabeln 

Arbetslivserfarenhet, både för den generella hypotesen och för hypotesen gällande 

familjeföretag fick vi ett statistiskt samband på en fem procent nivå. Sådant samband 

innebär därmed att revisionskvalitén ökar i takt med att revisorns arbetslivserfarenhet ökar.  

 

Vi kunde även finna en statistisk signifikans för variabeln Internutbildning i familjeföretag. 

Om revisorn internutbildats kommer därmed revisionskvalitén öka. Med denna variabel 

ämnade vi undersöka huruvida kompetensen skiljer sig mellan mindre och större 

revisionsbyråer och om det därmed påverkar revisionskvalitén. Craswell et al. (1995) 

identifierade ett sådant samband då han studerade större revisionsbyråers påverkan på 

revisionskvalitén. Författarna menade att sedan större revisionsbyråer har mer resurser för 

att internutbilda sin personal kommer revisionskvalitén öka (ibid). Av 28 revisorer var det 

25 som internutbildats (Figur 8). Då vi inte kunde framställa ett bivariat test för icke-

familjeföretag gällande internutbildningen kan ingen skillnad påvisas mellan 

företagstyperna.  

 

För familjeföretag fann vi ett positivt samband mellan Internutbildning och 

Revisionskvalité, dock kunde inget samband för Val av revisionsbyrå påvisas. Resultatet för 

variabeln Internutbildning innefattade auktoriserade och godkända revisorer som arbetade i 
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mindre såväl som i ett av de fyra största revisionsbolagen. Detta tyder på att 

internutbildning kanske inte kan relateras till vilken revisionsbyrå revisorns arbetar för, det 

vill säga mindre eller större revisionsbyrå.  

 

Resultatet från våra parvisa bivariata tester har nu presenterats. För icke-familjeföretag 

kunde inga signifikanta samband påvisas mellan vår beroende variabel, Revisionskvalité, 

och de oberoende variablerna. Vi vill dock betona att det låga antalet observationer kan ha 

påverkat det resultat som framhållits. Vi har dock endast använt Spearman’s rho som 

statistiskt test för att stärka resultatens trovärdighet. Spearman’s rho är som tidigare nämnt 

en bivariat analys som inte är lika känslig för få observationer vilket gör att resultatens 

tillförlitlighet förbättras. Vi kan dock inte med total säkerhet säga att inga andra samband 

finns. Vi har därmed även markerat variabler vars signifikans ligger på en statistisk 

signifikansnivå om 10 procent i Tabell 3. Detta eftersom ett större antal observationer hade 

kunnat påvisa en starkare signifikans. Vi kommer dock i denna uppsats inte acceptera 

signifikanser under 95 procent säkerhet. Vi väljer endast att markera variabler vars 

signifikansnivå överstiger fem procent nivån ifall andra forskare har intresse att studera 

variabler med en sådan signifikansnivå. En högre signifikansnivå kan tyda på att ett 

samband kan föreligga och för de variablerna kan forskare i liknande studier kanske påvisa 

sådant samband om en större mängd observationer kan erhållas.  

 

Förutom bivariata analyser genomförde vi även multivariata analyser vilka studerade 

sambanden mellan den beroende variabeln och flera av våra oberoende variabler. 

Multivariat regression är det starkaste testet som kan användas för att finna signifikanta 

samband. Vi genomförde därmed även sådana tester.  
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5.4 Mulitvariata analyser 

Som tidigare beskrivits i arbetet erhöll vi genom den empiriska datainsamlingen endast ett 

fåtal observationer vilket försvårade möjligheterna till multivariata analyser. Vi skapade, 

som förklarats i kapitel 4, därför olika regressionsmodeller, vilka kallas känslighetstester, 

där vi testade oss fram för att få ett så precist resultat som möjligt. Totalt skapades 12 

regressionsmodeller som framtagits för vår beroende variabel. Ingen statistisk signifikans 

kunde påvisas i våra multivariata regressionsmodeller vilket gjorde att vi inte kunnat 

analysera vidare på resultaten. Eftersom ingen signifikans kunnat påvisas av modellerna har 

dessa därmed inte presenterats eller analyserats i arbetet.  

5.5 Hypotesprövningen  

I detta avsnitt av uppsatsen genomför vi vår hypotesprövning. Detta genom beaktande av 

våra parvisa bivariata korrelationstester, vilka presenterats tidigare i kapitlet. Utifrån 

korrelationstesten accepteras eller förnekas våra hypoteser. Diskussioner och analyser över 

våra resultat kommer föras under varje presenterad hypotes. För samtliga av våra 

hypotesprövningar kan ett missvisande resultat uppkommit eftersom vår beroende variabel, 

Revisionskvalité, inte var normalfördelad och för majoriteten av observationerna rankades 

revisionskvalitén högt. Detta har redogjorts i avsnittet för den univariata analysen. Det blir 

därmed svårt att via testerna påvisa någon typ av relation mellan de oberoende variablerna 

och den beroende variabeln. 

OBEROENDE 

 

 

Hypotes 1 Revisorns längre mandattid är negativt relaterat till revisionskvalitén 

 

Vår första hypotes undersöktes genom att vi i enkäten till revisorerna begärde att de angav 

antal år de reviderat nuvarande klients bolag. Revisorns mandattid sattes sedan i relation till 

vår beroende variabel, Revisionskvalité. Vi undersökte hypotesen genom parvis bivariat 

korrelationsanalys och genom regressionsmodell 1 och 2.  
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Vid utförandet av den bivariata analysen kunde ingen signifikans identifieras mellan 

variablerna mandattid och revisionskvalité. Regressionsmodell 1 påvisade att det inte fanns 

något samband mellan variabler och samma resultat erhölls genom regressionsmodell 2. Vi 

tror att ingen signifikans kunde identifieras eftersom revisorns mandattid förmodligen inte 

kan förklara revisionskvalitén. Majoriteten av de styrelseordförande vi observerat (23 av 

28) var nöjda med revisionskvalitén då dessa svarade en sexa eller sjua på likertskalan. Vi 

har inte funnit i litteraturen vad som anses vara en för lång mandatperiod. Dock anser vi att 

åtta år borde vara en tillräckligt lång period för att en revisors oberoende skulle kunna 

påverkas. I den univariata analysen för Revisorns Mandattid (se Figur 4) ser vi att 14 

revisorer haft en mandattid mellan 8-26 år vilket innebär att oberoende av mandatperioden 

har revisionskvalitén rankats som god. Vi gjorde antagandet att ett längre revisionsuppdrag 

leder till att revisorn får en personlig relation med företaget. Detta kunde därmed påverka 

revisorns objektiva granskning till det sämre och därmed påverka kvalitén på 

revisionsarbetet negativt. Vårt resultat tyder dock på att så inte är fallet. Genom vårt resultat 

kan vi inte acceptera denna hypotes. 

 

Hypotes 2 Revisionsbyråns storlek är negativt relaterat till revisionskvalitén 

 

Uppsatsens andra hypotes undersökte huruvida Revisionsbyråns storlek kan påverka 

variabeln Revisionskvalité negativt. Vi antog detta sedan litteraturen påvisat att mindre 

revisionsbyråer kan bli ekonomiskt beroende av sina klienter eftersom de har mycket att 

förlora på en kundförlust (Bakar et al. 2005). Revisionsbyrån försöker därmed behålla 

klienten genom att rapporterna inte blir kritiska och därför inte tillförlitliga (DeAngelo, 

1981b). Vi trodde dock att revisionsklienten, styrelseordföranden, inte skulle uppskatta 

sådan handling och därmed skulle revisionskvalitén betraktas som sämre. Efter den 

bivariata analysen kunde vi dock inte påvisa sådant statistiskt samband. 

Vi argumenterade i kapitel tre för att mindre revisionsbyråer löper större risk att bli 

ekonomiskt beroende sedan de förlorar stora intäkter vid en kundförlust (Bakar et al. 2005). 

Vi föreslog att ett sådant ekonomiskt beroende skulle påverka revisionskvalitén negativt. 

Detta eftersom vi förelog att styrelseordföranden skulle anse att det ekonomiska beroendet 

skulle påverka bolagets intressen negativt. Givet resultatet av korrelationstestet kunde inget 

samband påvisas, vilket kan innebära att effekterna ett ekonomiskt beroende har på 
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klientbolaget inte avskräcker styrelseordföranden. Sedan mindre revisionsbyråer blir mer 

beroende av klienten för att bevara sin position på marknaden menar Humphrey et al. 

(2006) att marknadskonkurrens gör att mindre revisionsbyråer snarare tillfredsställer 

klientbolagets intresse istället för att upprätthåller revisionens standard. Därmed 

operationaliserades även Revisionsbyråns storlek genom stadsstorleken. Motiveringen var 

att konkurrensen kan vara hårdare i mindre städer på grund utav mindre kundkrets vilket vi 

därmed trodde kunde förstärka det ekonomiska beroendet. Stadsstorlek visade dock inte 

heller någon statistisk signifikans. I Figur 7 ser vi att 46 procent av revisionsbyråerna var 

stationerade i en mindre stad och 54 procent i en större stad. Resultatet från bivariata testet 

kan bero på att konkurrensen inte är så pass hård som vi diskuterat tidigare i kapitel tre och 

därmed spelar det ingen roll var revisionsbyrån är lokaliserad. Vi kunde därmed inte finna 

stöd för denna hypotes och kan därför inte acceptera den.  

Hypotes 3 Revisorns tillhandahållande av rådgivningstjänster i antal timmar är 

positivt relaterat till revisionskvalitén 

 

Rådgivningen har enligt litteraturen många gånger refererats som revisionens fall. Detta 

sedan forskare hävdat att det skapar en motsättning att bedöma bolaget kritisk samtidigt 

som revisorn tillhandahåller rådgivningstjänster som ämnar hjälpa bolaget (Kinney et al. 

2004). Sedan vi undersöker revisionskvalitén med avseende på klientens uppfattning 

föreslog vi att klienten upplever högre revisionskvalité i samband med att de erhåller 

rådgivning från sin revisor. Detta sedan rådgivningstjänster anses vara en värdefull resurs 

(Gooderham et al. 2004). Vi mätte variabeln Rådgivning genom att beakta antalet timmar 

som bolaget erhållit rådgivning. 

Den parvisa bivariata korrelationen genomfördes likt övriga variabler med Spearman´s Rho. 

Testets signifikansnivå översteg dock 5 procent och kan därmed inte med 95 procents 

säkerhet sägas inneha något statistiskt samband. Bennet & Robson (1999) menade att 

genom rådgivningstjänster kommer en personlig relation utvecklas vilket skapar ett 

förtroende mellan klient och revisor. Detta antog vi skulle öka revisionskvalitén. 

Anledningen till att vi inte fick någon sådan signifikans kan bero på att endast en utav 

observationerna (se Figur 11) visade att styrelseordföranden och revisorn hade en personlig 

relation. Utifrån den univariata analysen kan man därmed argumentera för att sedan ingen 

personlig relation utvecklats har inte heller ett förtroende uppkommit vilket därmed kan 

medföra att revisionskvalitén inte påverkas. Vårt initiala antagande om 
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rådgivningstjänsternas positiva påverkan på revisionskvalitén kan därmed inte accepteras då 

vi inte fann stöd för hypotesen. Hypotesen accepteras därmed inte. 

Hypotes 4 God kommunikation mellan revisor och klient är positivt relaterat 

till revisionskvalitén 

 

För studiens fjärde hypotes användes likt vår andra hypotes, två operationaliseringsmått. 

Dels undersökte vi vilken typ av kommunikation revisorn och styrelseordföranden hade och 

hur ofta de kommunicerade, samt om de innehade en personlig kontakt. Kommunikation 

mellan revisorn och klienten ökar, enligt Levinthal & Fichman (1988), revisorns insyn i 

bolagets angelägenheter och bidrar därmed till mer korrekta värderingar av klientens bolag. 

Vi föreslog därför att kontakten mellan parterna skapar ett förtroende som revisionsklienten 

skulle uppskatta och att revisionskvalitén därmed skulle påverkas positivt. 

Vid bivariat testning mellan variablerna Kommunikation mot Revisionskvalité fann vi ingen 

statistisk signifikans. Att en god kommunikation skulle minska gapet mellan upplevd och 

förväntad revision (Power & Terziovski, 2007) skulle kunna vara en förklaring till att 

kommunikationen inte visade någon signifikans. Om revisionsklienten initialt förväntar sig 

en god kommunikation med dess revisor och revisorn sedan levererar det, kan det för 

revisionsklienten inte ses som en positiv effekt för att därmed öka revisionskvalitén. En 

sådan effekt tror vi endast kan ske om exempelvis den goda kommunikationen skulle 

överstiga förväntningarna.  

Likt tidigare hypotes går det även att argumentera för att variabeln Personlig kontakt, vilken 

inte påvisade någon signifikans, kan ha påverkat utgången för variabeln Kommunikation. 

Detta eftersom endast en av respondenterna ansåg sig ha en personlig kontakt med klienten 

och sedan Levinthal & Fichman (1988) menar att en relation måste skapas kan detta vara 

anledningen. Levinthal & Fichman (1988) specificerar inte vilken typ av relation som krävs. 

Det kan dock vara så att relationen måste vara personlig för att kommunikationen skall 

uppgå till sådan nivå att den anses ha effekt på revisionskvalitén. Vi kan utifrån resultaten 

av våra bivariata analyser därmed inte acceptera vår hypotes då vi inte erhöll någon 

signifikans. Vi kan därmed inte acceptera vår hypotes som härletts från Power & Terziovski 

(2007) argument om att kommunikation mellan parterna minskar gapet mellan förväntad 

och erhållen revision, vilket vi antog skulle öka revisionskvalitén. 
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KOMPETENS 

 

 

Hypotes 5 Revisorns längre mandattid är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 

 

Sedan vi i litteraturen fann argument både för hur mandattiden kunde påverka revisorns 

oberoende negativt samt hur mandattiden kunde påverka kompetensen positivt valde vi att 

undersöka båda ståndpunkterna. Argumentet bakom resonemanget att kompetensen ökar i 

takt med att mandattiden ökar, är det faktum att revisorn under åren får mer insikt i bolagets 

angelägenheter (Petty & Cuganesan, 1996). Detta ökar revisorns förmåga att leverera det 

klienten önskar. Då äldre studier av både Berton, (1991) och Petty & Cuganesan, (1996) 

samt FAR (2010) föreskriver att en sådan kompetens är positiv för revisionen, valde vi att 

testa detta påstående.  

Vi fann dock ingen signifikans som indikerade att det föreligger ett statistiskt samband 

mellan variablerna. För motivering till varför vår hypotes resulterade i ett icke-statistiskt 

samband har tidigare diskuterats under första hypotesen där mandattiden studerades i 

negativ riktning. Vi anser därför att mandattiden och revisionskvalitén inte har något 

existerande samband. Vår univariata analys visade genom histogrammet att vi hade en 

relativt jämn fördelning i materialet för mandattiden, vilket ytterligare ökar tillförlitligheten 

i att det inte existerar något samband mellan variablerna. Resultatet av vår studie stödjer 

därmed inte vårt påstående och vi kan därför inte acceptera vår hypotes. 

Hypotes 6 Längden på revisorns arbetslivserfarenhet är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 

 

För att besvara ovanstående hypotes operationaliserade vi variabeln Erfarenhet på två sätt. 

Först genom att undersöka revisorns Arbetslivserfarenhet och för det andra genom 

Arbetslivserfarenhet innan revidering för nuvarande klient. Vi ville undersöka 

erfarenhetens påverkan på revisionskvalitén eftersom Birnberg & Shields, (1984) & Libby 

(1981) påvisats att erfarenheten är viktig för en god granskning sedan den kunskapen kan 

användas i framtiden. Utifrån det föreslog vi att revisorns kompetens ökar ju längre 

arbetslivserfarenhet revisorn innehar.  
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Hypotesen studerades genom parvis bivariat analys där Revisionskvalitén uppvisade ett 

signifikant samband med revisorns Arbetslivserfarenhet. Variabeln Arbetslivserfarenhet 

visade samvariation med Revisionskvalité. Sambandet var ett starkt positivt samband, vilket 

kan tolkas som att en ökning i Arbetslivserfarenheten därmed ökar Revisionskvalitén. Detta 

kan återkopplas till tidigare litteratur där Dreyfus & Dreyfus (1986) menar att förmågan att 

upptäcka felaktigheter blir bättre med tiden eftersom revisorn utvecklar förmågan att 

bedöma och kritisera instinktivt.  

Gällande den andra operationaliseringen för vår oberoende variabeln Arbetslivserfarenhet 

innan revidering av nuvarande klient, kunde inget samband urskiljas. Vi tror att det kan 

bero på att den arbetslivserfarenhet som revisorn har när den anlitas inte är den viktigaste. 

Det kan vara så att erfarenheten revisorn får i bolaget är den som spelar roll. Vi kan trots 

detta inte uttala oss om huruvida tidigare Arbetslivserfarenhet är något som efterfrågas vid 

anställning av en revisor. Vi kan endast uttala oss om att med ökad Arbetslivserfarenhet 

ökar Revisionskvalitén. På grund av att en av våra sätt att operationalisera denna hypotes 

resulterade i en acceptabel signifikansnivå gällande arbetslivserfarenhetens påverkan på 

revisionskvalité kan vi acceptera hypotesen.  

Hypotes 7 Revisionsbyråns storlek är positivt relaterat till revisionskvalitén 

 

Ovanstående hypotes utformades för att undersöka variabeln Val av Revisionsbyrå. För att 

besvara hypotesen fick revisorn ta ställning till den kunskap denne ansågs ha om den 

bransch revisionsklienten var verksam inom. Vi föreslog att revisionskvalitén skulle öka om 

klientens bolag revideras av en revisor från en Big 4 byrå. Antagandet grundar sig i tidigare 

forskares diskussioner gällande att revisorer från större revisionsbyråer levererar högre 

kvalité då de har fler av de observerbara egenskaperna av kvalité (Dopuch & Simunic, 

1982; Craswell et al. 1995). Detta beror till stor del på att de större revisionsbyråerna 

utbildar sin personal som medför att de utvecklar sin kompetens (Craswell et al. 1995). Vi 

kunde dock inte påvisa något statistiskt samband mellan variablerna Val av revisionsbyrå 

och Revisionskvalité då signifikansnivån inte låg på en accepterad nivå.  

Ännu en variabel vi kontrollerade i samband med denna hypotes var Komplexitet, det vill 

säga hur komplext revisorerna uppfattade uppdraget hos nuvarande klient. Detta sedan 

större revisionsbyråer anlitas av klienter när ett uppdrag anses vara komplext (Liu & Lai, 
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2012). Då det påvisats att större revisionsbyråer utbildar sin personal (Dopuch & Simunic, 

1982) torde detta innebära att dessa revisorer har högre branschkunskap och är mer 

kompetenta för komplexa uppdrag. Bedrad & Biggs (1991) argumenterade för att högre 

branschkunskap behövs för komplexa uppdrag, varför vi valde att beakta även 

Branschkunskap som en variabel för besvaring av hypotes 7. Vi kunde dock inte finna något 

statistiskt samband mellan den oberoende variabeln Branschkunskap och Revisionskvalitén. 

Vi kan därmed inte uttala oss om deras relation till varandra och kan därför inte acceptera 

hypotesen. 

Hypotes 8 Revisorns branschkunskap är positivt relaterat till revisionskvalitén 

 

Hypotes 8 utformades för att undersöka variabeln Branschkunskap under dimensionen 

Kompetens. För att besvara ovanstående hypotes fick revisorn ta ställning till den kunskap 

denne ansågs ha om den bransch revisionsklienten är verksam inom. Vi gjorde antagadet att 

revisorns branschkunskap förbättrar kvalitén på revisorns arbete. Dessa grundar sig i 

författarna Titman & Truemans (1986) argument att genom ökad branschkunskap förbättras 

tillförlitligheten för informationen i rapporterna som reviderats av revisorn. Vi ämnade 

därför undersöka om ett sådant påstående stämmer och antog därmed att innehavande av 

branschkunskap ökar revisionskvalitén. Av Figur 14 i den univariata analysen kunde vi 

utläsa ett relativt högt medelvärde, vilket innebär att revisorerna ansåg sig ha hög 

branschkunskap. Trots detta kunde vi inte finna samband mellan variablerna. Vi tror att en 

förklaring till resultat kan bero på att ingen skillnad föreligger mellan revisionsbyråerna. 

Emerson (1993) fann att större revisionsbyråer utser många av deras revisorer som 

branschspecialister. Sedan hälften av revisorerna vi observerat tillhörde en större 

revisionsbyrå och den andra hälften tillhörde en mindre byrå (se Figur 5) är det kanske inte 

enbart större byråer som innehar hög branschkunskap. Samtidigt är fördelningen över 

variabeln Branschkunskap spridd vilket innebär att branschkunskap inte har en effekt på 

revisionskvalitén. Detta sedan majoriteten av styrelseordföranden i vår studie graderat sin 

nöjdhet relativt högt. 

Ännu en variabel vi kontrollerade i samband med denna hypotes var Komplexitet. Sedan 

revisorns högre branschkunskap innebär högre kompetens (Craswell et al. 1995) är de mer 

kompetenta att klara av mer komplexa situationer (Liu & Lai, 2012). I Fråga 11 (Appendix 

6) ville vi ta reda på hur komplext revisorerna uppfattade uppdraget hos nuvarande klient 



85 

 

eftersom branschkunskapen enligt Bedard & Biggs (1991) kan kopplas till komplexiteten i 

företag. Författarna menade att högre branschkunskap behövs för komplexa uppdrag, varför 

vi valde att beakta denna variabel. Likt flertalet av våra tidigare bivariata analyser kunde vi 

inte konstatera att något statistiskt samband föreligger mellan variablerna Komplexitet och 

Revisionskvalité. Resultatet tror vi kan bero på att de flesta deltagande revisorerna inte 

ansåg uppdraget vara komplext. Detta kan utläsas av Figur 13 som visar hur revisorerna 

bedömt uppdragets komplexitet. Sedan vi inte funnit något statistiskt samband för varken 

variabeln Bransckunskap och Komplexitet kan denna hypotes inte accepteras. 

Hypotes 9 Anlitandet av auktoriserade revisorer är positivt relaterat till 

revisionskvalitén  

 

I följande hypotes antog vi att revisorernas utbildning skulle ha en påverkan på 

revisionskvalitén positivt. Vi operationaliserade utbildningen genom att beakta huruvida 

revisorn var auktoriserad eller godkänd. Detta antagandet motiverade vi utifrån FAR (2013) 

som föreskriver att auktoriserade revisorer erhållit högre utbildning är godkända revisorer. 

Vi antog att en sådan skillnad borde finnas då auktoriserade revisorer avlagt en 

revisionsexamen vilket godkända revisorer inte gjort (Revisorslagen 2001:883).  

Vid undersökningen av hypotesen genom bivariat analys kunde inget statistiskt samband 

urskiljas. Anledningen till att vi inte kunde finna något samband mellan variablerna kan 

bero på att det endast fanns tre godkända revisorer bland observationerna. Samtidigt anser 

vi att resultatet kan bero på att det faktiskt inte finns någon skillnad mellan godkända och 

auktoriserade revisorers arbete som påverkar kvalitén. Trots att auktoriserade revisorer 

innehar mer teoretisk utbildning kan godkända revisorer inneha med praktisk utbildning 

vilket gör att kvalitén jämnar ut sig. Vi antar detta då det inte längre går att bli godkänd 

revisor utan det är endast en term som lever kvar för revisorer som inte avlagt revisors 

examen. Det finns därmed inte många godkända revisorer kvar, vilket även kan förklara den 

beskrivande statistiken vi fick fram gällande variabeln i Figur 14 i den univariata analysen. 

Att det skulle finnas någon skillnad mellan den revision som godkända revisorer levererar 

och den revisions som auktoriserade levererar som skulle påverka revisionskvalitén kan vi 

därmed inte påvisa. Vi kan i och med detta inte stödja vårt initiala påstående eller acceptera 

denna hypotes. 
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Hypotes 10 Att revisorn har ett strukturerat arbetssätt är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 

 

När vi beaktade revisorernas arbetssätt var syftet att finna huruvida revisorerna arbetade 

rutinartat, då det enligt Carcello (1992) har en stor betydelse när man beaktar 

revisionskvalitén. Vi föreslog att ett strukturerat arbetssätt skulle öka revisionskvalitén då 

Carrington (2007) påvisade att genom ett metodiskt arbetssätt känner revisorerna en viss 

trygghet med sin revidering.  

När vi genomförde Spearman’s Rho på våra observationer kunde dock inte testet 

genomföras. Detta eftersom observationerna för variabeln var enhetliga, det vill säga, alla 

respondenter ansåg sig arbeta strukturerat. Av Figur 16 i den univariata analysen kan man 

utläsa denna statistik. Eftersom testet inte kunde genomföras finns inget utfall att förhålla 

oss till vilket gör att vi varken kan förkasta eller acceptera vår hypotes. 

 

SKILLNADER I FAMILJEFÖRETAG KONTRA ICKE-FAMILJEFÖRETAG 

 

 

Hypotes 11 Revisorns längre mandattid är negativt relaterat till revisionskvalitén i 

icke-familjeföretag 

 

Syftet med beaktandet av Mandattiden inom icke-familjeföretag var att det enligt 

litteraturen är viktigare att upprätthålla revisorns oberoende i spritt ägda bolag än i 

koncentrerat ägda bolag. Detta eftersom Jensen & Meckling (1983) beskriver att dessa 

bolag oftare präglas av agentkostnader. Detta oberoende har Mautz & Sharaf (1961) visat 

påverkas av ett längre revisionsuppdrag. Argumentationer om att icke-familjeföretag löper 

högre risk för agentkostnader om revisorn förlorar sitt oberoende på grund utav längre 

mandattid ledde oss till antagandet att Revisionskvalitén minskar vid längre mandattid.  

För icke-familjeföretag kunde vi inte urskilja något statistiskt samband mellan variabeln 

Mandattid och Revisionskvalité.  Anledningen till varför vårt resultat inte påvisade någon 

statistisk signifikans kan vara att ägandet och kontrollen i de bolag som ingick i våra 

observationer inte var separerade trots ett spritt ägande. Shleifer & Vishny (1997) menade 
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att det är på grund av separationen som ledningen behöver övervakning och därför blir 

oberoendet betydande för revisionskvalitén. För att oberoendet ska upprätthållas menar 

Carey & Simnett (2006) att mandattiden bör begränsas. Om bolagen som deltagit i vår 

studie, trots spritt ägande, ändå har ett aktivt ägande kan revisorns oberoende spela mindre 

roll för revisionskvalitén. Vi tror att det kan bero på att revisorns oberoende ställning önskas 

då det bidrar till bättre övervakning. Med ett aktivt ägande tillför ägarna själv denna 

övervakning. 

Vi genomförde samma test för familjeföretag som påvisade samma resultat som dock inte 

heller uppvisade någon signifikans. Givet detta resultat kan vi konstatera att det inte 

föreligger något samband mellan Revisionskvalité och Mandattid för varken familjeföretag 

eller icke-familjeföretag. Detta innebär att vi inte kunnat bevisa att skillnad i 

revisionskvalitén föreligger mellan företagstyperna gällande variabeln Mandattid. Vi kan 

med hänsyn till diskuterat resultat inte acceptera vår hypotes. 

Hypotes 12 Revisionsbyråns storlek är negativt relaterat till revisionskvalitén i 

familjeföretag 

 

Ovanstående hypotes avser variabeln Storleken på revisionsbyrån som operationaliserades 

genom variablerna Antalet klienter i revisionsbyrån samt Stadsstorlek. Gällande variablerna 

Antalet klienter och Stadsstorlek kunde vi indikera hur liten revisionsbyrån var samt om en 

mindre stad kunde skapa ett ekonomiskt beroende mellan revisionsklienten och byrån. Vi 

antog att familjeföretag till skillnad från icke-familjeföretag anställer mindre 

revisionsbyråer. Detta antagande grundar sig i en studie av Niskanen et al. (2010) där sådant 

samband påvisats. På grund utav det faktum att familjeföretag anställer mindre bolag 

(Niskanen et al. 2010), och att det påvisats att revisorerna från mindre byråer lättare blir 

ekonomiskt beroende (Bakar et al. 2005), gynnas familjeföretag av anlitandet av mindre 

revisionsbyråer. Vi antog att mindre revisionsbyråer därmed värnar mer om sina klienter än 

Big 4 revisorer och ger därmed efter för klienttrycket. Sedan familjeföretag investerar i 

långsiktiga relationer (Davis et al. 1997), antog vi detta leda till ökad revisionskvalité i 

familjeföretag. I och med detta skulle familjeföretagens revisionskvalité påverkas negativt 

av större revisionsbyråer vilket ledde oss till ovanstående påstående. 
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Gällande Stadsstorlek uppvisade den bivariata analysen inte något statistiskt samband för 

familjeföretag. Sambandet kunde inte heller påvisas för icke-familjeföretag. Resultatet 

innebär att vi inte kan uttala oss om huruvida revisionskvalitén påverkas av storleken på 

staden som revisionsbyrån är lokaliserad i. Anledningen kan vara att revisionskvalitén 

upplevdes som väldigt hög för majoriteten av bolagen som deltagit i studien (Figur 2), 

vilket kan betyda att oavsett storleken på staden där revisionsbyrån är belägen kan hög 

revisionskvalité erhållas. Om staden där revisionsbyrån är belägen inte består av en stor 

kundkrets kan det innebära att revisionsbyrån påverkas mer av en kundförlust jämfört med 

kundkretsen varit större i staden. Hade vi valt att operationalisera annorlunda, det vill säga, 

att även undersöka antalet företag i staden där revisionsbyrån är lokaliserad hade resultatet 

möjligtvis kunnat få ett annorlunda utfall. Fler företag i en stad innebär en större kundkrets, 

oavsett stadsstorleken, och därmed fler möjligheter för revisionsbyrån att få en ny klient.  

 

Sedan vi argumenterat för att en förlust av en klient skulle påverka en revisionsbyrå mer om 

den är lokaliserad i en mindre stad, innebär det högre konkurrens där. Vi antog att det skulle 

påverka revisionskvalitén. Dock fick vi ingen signifikans för någon av företagstyperna 

gällande variabeln Stadsstorlek.  Niskanen et al. (2010) studie blir därmed inte tillämpar 

sedan deras studie påvisat att mindre byråer ger efter för klienttrycket, vilket vi hade 

argumenterat för i vår motivering av hypotesen. I Figur 7 i univariata analysen ser vi att 46 

% av våra observationer var lokaliserade i en liten stad. Vi kan ändå utläsa i Figur 2 att 

revisionskvalitén är relativt hög. Sedan vi inte kunnat påvisa signifikans för variabelns 

Stadsstorlek tror vi inte att stadens storlek eller storleken på revisionsbyrån påverkar 

revisionskvalitén. Sedan vi inte kunde påvisa någon skillnad mellan företagstyperna kan vi 

inte instämma med Bakar et al. (2005) som nämner att mindre revisionsbyråer har mer att 

förlora på en kundförlust. Vi tror att alla revisionsbolag värnar om sina klienter oavsett 

deras anledning (exempelvis att revisionsbyrån är ekonomiskt beroende av sin klient) som 

därmed kan förklaras av den höga revisionskvalitén i Figur 2. 

 

Den andra variabeln som beaktats i vår operationalisering av denna hypotes är Antalet 

klienter i revisionsbyrån. Från den bivariata analysen fann vi ingen statistisk signifikans 

mellan variabeln Antalet klienter i revisionsbyrån och Revisionskvalitén, varken för 

familjeföretag eller icke-familjeföretag. Detta tror vi kan bero på att när antalet klienter ökar 

i revisionsbyrån, påverkas inte deras ekonomiska beroende. Revisorernas respons på 
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klienttrycket påverkas inte, vilket därför inte påverkar klientens uppfattning om 

revisionskvalitén.  

 

Sedan vi inte fick någon statistisk signifikans för någon av företagstyperna kan vi därmed 

inte instämma med Salvato & Moores (2010) eller Niskanen et al. (2010) resultat, gällande 

att mindre byråer kan bli beroende av klienten. Denna hypotes har operationaliserats genom 

tre variabler. Vi fick inget statistiskt samband mellan de tre variablerna och 

Revisionskvalitén och kan därmed inte stödjas och därmed går det inte att acceptera vår 

hypotes. 

 

Hypotes 13 Revisorns tillhandahållande av rådgivningstjänster i antalet timmar är 

positivt relaterat till revisionskvalitén i familjeföretag 

 

För undersökning av hypotes 13 valde vi att mäta rådgivningen genom att beakta antalet 

timmar som revisionsbyrån spenderat på rådgivningstjänster till klientbolaget under en 

ettårs period. Enligt litteraturen har familjeföretag brist på resurser då de visats anlita 

familjemedlemmar (Habbershon & Williams, 1999). Familjemedlemmarna kan därmed 

sakna den kompetens som annan person utanför familjen skulle ha och kunnat bidra till 

bolaget med. Bolagen är därför i behov av en extern resurs, revisorn, som kan hjälpa 

bolaget att behålla och utveckla de färdigheter som behövs. Detta görs genom revisorns 

rådgivningstjänster. Revisorn har enligt Berry et al. (2006) även påvisats vara den som 

familjeföretag ofta anser vara deras mest betrodde rådgivare. Enligt Power & Terziovski 

(2007) efterfrågas rådgivningstjänster mer i bolag som inte lider av höga agentkostnader. Vi 

antog därmed att revisorn fungerar som en extern resurs där de bidrar till familjeföretagens 

överlevnad i form av att revisorn skapar konkurrensfördelar. Detta samarbete ansåg vi vara 

något som familjeföretag skulle uppskatta i form av att revisionskvalitén ökar i samband 

med ökade rådgivningstjänster.  

Den bivariata analysen uppvisade inget tecken på statistiskt samband mellan variablerna. 

Detta tror vi kan förklaras av att revisorn betraktas som en extern resurs, inte enbart i 

familjeföretag men även i icke-familjeföretag. Detta sedan revisorn har ett stort ansvar och 

fyller en stor funktion i ett bolag. Trots att majoriteten av styrelseordföranden bedömt 

Revisionskvalitén som hög, behöver det inte innebära att revisorns rådgivningstjänster är 

förklaringen på detta. Att vi inte fann något statistiskt samband kan även ha berott på 
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otydlighet i Fråga 12 på enkäten till revisorerna (Appendix 5). Efter genomförande av 

univariata analyser kan vi i Figur 9 se att högst antal timmar som ägnats under året för de 

observerbara revisorerna var 30 timmar. Vid inkomna svar fanns det ett antal revisorer som 

fyllde i antalet timmar för både revisionsteamet och för sig själv. Vid utformning av 

enkätfrågorna var vi ute efter att få svar gällande enskilda revisorer och inte revisionsteamet 

vilket inte framgick tydligt. Om frågan hade specificerats till att endast innefatta enskild 

revisor hade det minskat på extrem värden. Eventuellt hade vi kunnat omformulera frågan 

till att innefatta hela revisionsteamet vilket hade skapat större värden och möjligtvis kunnat 

leda till ett annat resultat. Till följd av det framkomna resultatet kan vi inte acceptera 

hypotesen. 

Hypotes 14 God kommunikation mellan revisor och klient är positivt relaterat 

till revisionskvalitén i familjeföretag 

 

Kommunikation utgör en variabel för dimensionen Oberoende då en god kommunikation 

kan skapa en relation mellan revisorn och bolaget (Levinthal & Fichman, 1988). En god 

kommunikation kan hota revisorns oberoende då en alltför nära relation skapas (Power & 

Terziovski, 2007). För att vi skulle kunna besvara hypotes 14 behövde vi undersöka om och 

hur mycket revisor och klient kommunicerar. Hur god kommunikation revisorn har med 

bolaget undersöktes genom fråga 14 (Appendix 6) på enkäten till revisorerna. I frågan 

begärdes revisorerna att på en likertskala uppge i hur stor omfattning olika typer av kontakt 

förekom mellan dem och bolaget. Vi gjorde antagandet att familjeföretag har god 

kommunikation med sin revisor då familjeföretag investerar i långvariga relationer för att 

säkra företagets fortlevnad (Davis et al. 1997). Vi antog därmed att revisionskvalitén skulle 

vara högre i familjeföretag.  

Den parvisa bivariata analysen identifierade ingen signifikans mellan variablerna 

Kommunikation och Revisionskvalité. Att vi inte kunde finna något samband behöver inte 

innebära att kommunikationen mellan revisor och klient är dålig. Det behöver inte heller 

vara så att lite kommunikation påverkar revisionskvalitén negativt. Revisorn tror vi 

fortfarande kan leverera hög revisionskvalité även om kommunikation inte föreligger i hög 

grad mellan parterna. Då vi fått statistiskt signifikans på Arbetslivserfarenhet för 

familjeföretag kan även detta tyda på att revisorn är tillräckligt kompetent för att leverera 

god revisionskvalité och att kommunikationen inte behövs alls eller så mycket. Dock fann 

vi inget stöd för denna hypotes eftersom att signifikansnivån inte var på en acceptabel nivå. 



91 

 

Hypotes 15 Revisorns längre mandattid är positivt relaterat till revisionskvalitén i 

familjeföretag 

 

Vi valde i studien att beakta variabeln Mandattid, både från dimensionen Oberoende och 

Kompetens. Detta sedan den revisorn oberoende ställning kan säkras genom att mandattiden 

begränsas genom exempelvis revisorrotation Carey & Simnett (2006). Gällande 

kompetensen kan en längre mandattid öka kompetensen som revisorn förmedlar till bolaget 

(Petty & Cuganesan, 1996). Denna variabel har redogjorts mer genomgående i kapitel tre 

under båda dimensionerna. Vi föreslog att längre mandattid i familjeföretag skulle påverka 

revisionskvalitén positiv. Detta då revisorn skulle få insyn i bolagets angelägenhet vilket 

hade kunnat hjälpa bolaget med deras agentproblem. Familjeföretagens agentproblem 

uppstår på grund utav familjedynamiken (Niskanen et al. 2010). Om revisorn bekantas med 

denna dynamik torde detta innebära att revisionskvalitén ökar.  

 

Vårt antagande testades genom ett Spearman’s rho test. Vi kunde dock inte identifiera ett 

statistiskt samband genom regressionen.  Även den bivariata analysen fann ingen 

accepterad signifikansnivå för variabeln.  

 

I hypotesbeskrivningen för denna hypotes förklarades dock att tidigare forskare påvisat att 

mandattiden ofta är längre i familjeföretag (Salvato & Moores, 2010).  Vi trodde därmed att 

vi skulle få liknande resultat. Av Figur 1 i arbetet kan det utläsas att deltagarna gav relativt 

lika svar gällande revisionskvalitén vilket kan vara en anledning till att vi här inte kunde 

urskilja något samband. Sedan detta inte möjliggjordes kan vi inte uttala oss om relationen 

mellan Mandattiden och Revisionskvalitén. Vi fann därmed inget stöd för denna hypotes. 

 

Hypotes 16 Anställning av revisorer med längre arbetslivserfarenhet är positivt 

relaterat till revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

 

Hypotesen prövades genom parvisa bivariata analyser för variablerna Arbetslivserfarenhet 

och Arbetslivserfarenhet innan revidering av nuvarande klients bolag. För båda variablerna 

kunde ingen statistisk signifikans identifieras för icke-familjeföretag. Dock fann vi för 

familjeföretag en statistisk signifikans för variabeln Arbetslivserfarenhet. Vi hade i 
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teoriavsnittet, vid motivering för hypotes 16, argumenterat för att en erfaren revisor behövs 

mer i icke-familjeföretag. Dock tyder våra resultat på att revisorns arbetslivserfarenhet ökar 

revisionskvalitén i familjeföretag. Detta kan bero på att familjeföretag har en speciell 

dynamik, sammankopplingen mellan familjen, ledning och förvaltning (Tagiuri & Davis, 

1982) vilket kan kräva en mer erfaren revisor. Nicholson et al. (2010) poängterar hur 

interaktionen mellan familj och företaget skapar ett lager av komplexitet för 

rådgivningsuppdrag där externa revisorer behandlar både familje- och företagsfrågor. Det 

kan krävas en revisor som har tidigare erfarenhet av familjeföretag för att kunna hantera 

interaktionen.  

Viktigt att ha i åtanke angående detta resultat är dock att 68 procent av observationerna var 

av familjeföretag medans endast 32 procent var icke-familjeföretag. Observationerna blir 

därmed ojämnt fördelade och kan ge något missvisande resultat. Sedan vi dock inte kunde 

finna något samband mellan variablerna för icke-familjeföretag har vi inte funnit stöd för 

hypotesen vilket gör att påståendet inte kan accepteras.  

Hypotes 17 Revisionsbyråns storlek är positivt relaterat till revisionskvalitén i 

icke-familjeföretag 

 

Vid undersökande av denna hypotes beaktade vi vilken typ av revisionsbolag som de 

deltagande familjeföretagen anställde. Vi delade in revisionsbyråerna i två kategorier, Big 4 

och Annan. Utifrån vår litteratur ledde Liu & Lai (2012) in oss på följande 

hypotesformulering. Dopuch & Simunic (1982) menade att större revisionsbyråer erbjuder 

högre kvalité på grund av mer och bättre resurser och Liu & Lai (2012)  menade att bolag 

med större agentproblem ökar sannolikheten att anlita Big 4 revisorer. Vi gjorde därmed 

antagandet att sedan icke-familjeföretag oftare tenderar ha agentproblem (Jensen & 

Meckling, 1983), skulle revisorns ökade kunskap öka revisionsklientens nöjdhet och 

därmed revisionskvalitén.  

Genom den bivariata analysen framkom dock inget sådant samband. Testet indikerade inte 

någon signifikans mellan hypotesens variabler vilket gör att vi inte kan uttala oss om något 

samband. Att Storleken på revisionsbyrån inte påvisats ha ett samband med 

Revisionskvalitén kan bero på att det faktiskt inte existerar ett sådant samband. Kvalitén 

som levereras av mindre revisionsbyråer håller då samma standard som de högre 

revisionsbyråerna. DeAngelos (1981a) resonemang om att mindre företag endast ersätts för 
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att de är mindre kända, även om de kan ge lika hög eller högre kvalité tror vi därmed kan 

vara korrekt. Detta eftersom vårt resultat påvisat det som DeAngelo (1981) förmedlar, det 

vill säga, ingen skillnad mellan mindre eller större revisionsbyråers påverkan på 

revisionskvalitén. Derieux Committee Rapporten betonar också detta resonemang då 

rapporten föreskriver att mindre revisionsbyråer är små på grund utav deras storlek och inte 

på grund utav deras förmåga ett ge god service. Vi fann heller inget samband för denna 

variabel i familjeföretag. Vi kan därmed genom ovanstående resonemang inte stödja vår 

hypotes. 

Hypotes 18 Anlitandet av auktoriserade revisorer är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

 

Syftet med denna hypotes var att undersöka om ett samband kunde påvisas mellan 

anlitandet av auktoriserade revisorer och icke-familjeföretag. Då ägaren i icke-

familjeföretag är skild från kontrollen i bolaget har vi tidigare argumenterat för att dessa 

bolag är mer benägna att anlita Big 4 revisorer. För hypotes 18 argumenterade vi för att 

auktoriserade revisorer betraktas vara en resurs jämfört med godkända revisorer då de 

innehar större kompetens i form av branschkunskap och utbildning. Efter att vi mejlat de 

fyra största revisionsbyråerna fick vi informationen om att de har fler auktoriserade än 

godkända revisorer. Chansen var därför stor att icke-familjeföretag har auktoriserade 

revisorer som reviderar deras bolag. Därmed ville vi testa hypotes 18 gällande icke-

familjeföretag.  

Statistiska testet visade ingen signifikans mellan variablerna Kvalifikation och 

Revisionskvalité. Vi hade inte en jämn fördelning mellan företagstyperna då vi hade färre av 

icke-familjeföretag (Figur 17). Detta kan varit en orsak till att hypotesen inte kunnat stödjas.  

Vi gjorde antagandet att auktoriserade revisorer levererar högre revisionskvalité eftersom de 

har högre utbildning än godkända revisorer. Majoriteten av revisorerna som observerades 

hade titeln auktoriserad revisor (se Figur 14). I Figur 8 ser vi att 25 av 28 revisorer fått 

internutbildning. Detta kan därför vara en orsak till att inget samband påvisats och att 

därmed inte finns någon skillnad mellan godkända och auktoriserade revisorer gällande 

revisionskvalité. Då det idag inte längre går att bli godkänd revisor antar vi att de 

observerade revisorerna i vår studie som är godkända har varit det sedan reglerna ändrades. 
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Dessa revisorer har därmed redan en lång erfarenhet av revisionsbranschen som kan 

överväga den längre utbildningen som en auktoriserad revisor har idag. Resultatet kan ha 

blivit annorlunda om vi haft fler observationer och en mer jämn fördelning mellan 

godkända och auktoriserade revisorer. På grund av att ingen statistiskt signifikans kunnat 

påvisas, kan vi inte acceptera hypotesen. 

Hypotes 19 Att revisorn har ett strukturerat arbetssätt är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

 

Vid undersökning av hypotes 19 ställde vi en dikotom fråga i enkäten till revisorerna där 

den deltagande fick ta ställning till om denne genomför sina arbetsuppgifter strukturerat. Vi 

föreslog att revisorn i icke-familjeföretag skulle inneha ett strukturerat arbetssätt eftersom 

det skulle minska risken för fel i revideringen och därmed upprätthålla sitt syfte, det vill 

säga, minska informationsasymmetrin (Fama & Jensen, 1983; Power & Terziovski, 2007). 

Vi antog att det för familjeföretag inte finns en sådan syn på revisorns arbetssätt sedan 

familjeföretag inte har agentproblem likt icke-familjeföretag. Då familjeföretag tenderar att 

efterfråga revisorer för rådgivning, gjorde vi antagandet att familjeföretag inte lägger lika 

stor tyngd på att revisorn har ett strukturerat arbetssätt. Detta eftersom vi anser 

rådgivningstjänsten vara ostrukturerat och inte bundet till en viss rutin.  

Vår bivariata analys kunde dock inte påvisa ett statistiskt resultat. Detta eftersom vi fick in 

enhetliga svar vid undersökning av variabeln. Samtliga revisorer markerade i enkäten att de 

arbetar med viss rutin. Detta gjorde att variabeln blev konstant och det kunde därför inte 

urskiljas någon typ av relation mellan Arbetssätt och Revisionskvalitén. 

Vid eftertanke anser vi att variabeln kanske inte mättes på rätt sätt. Vi kunde istället ha 

använt oss av likertskala vilket hade gjort att respondenten behövt tänka till inför 

påståendet. En variation i svaren hade därmed uppstått. På grund av de val vi gjort i 

operationaliseringen kunde variabeln inte mätas korrekt och vi kan därför inte uttala oss om 

relationen mellan denna oberoende variabel och vår beroende variabel. Denna hypotes kan 

utifrån våra resultat inte fastställas. 

5.6 Sammanställning av hypotesprövning  

I tidigare avsnitt har vi nu presenterat de statistiska resultat vi erhållit samt diskuterat våra 

initiala påståenden och hur de står i relation till resultatet. Vi genomförde alla våra bivariata 
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analyser med Spearman’s Rho och har där ställt varje oberoende variabel mot vår beroende 

variabel Revisionskvalité. Totalt framkom fyra statistiska samband för alla våra hypoteser. 

Att vi fått så få statistiska samband kan bero på vårt låga antal observation. Vi har i Tabell 4 

nedan sammanställt resultaten där vi specificerat vilka hypoteser vi kan stödja respektive 

inte stödjas. För två av våra hypoteser kunde inget resultat avläsas vilket medfört att vi inte 

kunnat fastställa hypoteserna. 

 

      Tabell 4: Sammanställning av hypotesprövning 

  

  

Hypoteser 

 

 

H1: Revisorns längre mandattid är negativt relaterat till revisionskvalitén Stöds ej 

H2: Storleken på revisionsbyrån är negativt relaterat till revisionskvalitén Stöds ej 

H3: Revisorns tillhandahållande av rådgivningstjänster i fler antal timmar är 

positivt relaterat till revisionskvalitén 

Stöds ej 

H4: Kommunikation mellan revisor och klient är positivt relaterat till 
revisionskvalitén 

Stöds ej 

H5: Revisorns mandattid är positivt relaterat till revisionskvalitén Stöds ej 

H6: Längden på revisorns arbetslivserfarenhet är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 

Stöds 

H7: Revisionsbyråns storlek är positivt relaterad till revisionskvalitén Stöds ej 

H8: Revisorns branschkunskap är positivt relaterat till revisionskvalitén Stöds ej 

H9: Anlitandet av auktoriserad revisor är positivt relaterat till revisionskvalitén Stöds ej 

H10: Att revisorn har ett strukturerat arbetssätt är positivt relaterat till 

revisionskvalitén 

Ej fastställt 

H11: Revisorns längre mandattid är negativt relaterat till revisionskvalitén i 
icke-familjeföretag 

Stöds ej 

H12: Revisionsbyråns storlek är negativt relaterat till revisionskvalitén i 

familjeföretag    

Stöds ej 

H13: Revisorns tillhandahållande av rådgivningstjänster i fler antal timmar är 
positivt relaterat till revisionskvalitén i familjeföretag 

Stöds ej 

H14: God kommunikation mellan revisor och klient är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i familjeföretag 

Stöds ej 

H15: Revisorns längre mandattid är positivt relaterat till revisionskvalitén i 

familjeföretag 

Stöds ej 

H16: Anställning av revisorer med längre arbetslivs erfarenhet är positivt 
relaterat till revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

Stöds ej 

H17: Revisionsbyråns storlek är positivt relaterat till revisionskvalitén i icke-

familjeföretag 

Stöds ej 

H18: Anlitandet av auktoriserad revisor är positivt relaterat till i 
revisionskvalitén i icke-familjeföretag 

Stöds ej 

H19: Att revisorn har ett strukturerat arbetssätt är positivt relaterat till 

revisionskvalitén i ett icke-familjeföretag 

Ej fastställt 
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KAPITEL 6. SLUTSATS 

 uppsatsens sista kapitel kopplar vi resultat och analys till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vi börjar med att presentera den påverkan på revisionskvalité som 

vi funnit och sedan förklarar hur revisionskvalitén skiljer sig mellan familjeföretag 

och icke-familjeföretag. En redogörelse för både vårt teoretiska och praktiska 

forskningsbidrag presenteras. Som slutkläm på avsnittet presenteras även förslag på 

fortsatt forskning kring revisionskvalité. 

6.1 Slutsatser 

I studiens problemformulering lyfte vi fram problematiken med misslyckad revision. 

Företagsskandaler så som Enron, WorldCom och kollapsen av Arthur Andersen skapade 

stor misstrohet för revisionsbranschen och påvisade brister som faktiskt finns inom 

branschen (Humphrey et al. 2006). Det primära syftet med studien var därmed att bidra till 

forskningen gällande Revisionskvalité, ge en presentation och finna de aspekter som 

påverkar revisionskvalitén samt utreda hur dessa skiljer sig mellan familjeföretag och icke- 

familjeföretag. Detta gjordes genom att forma hypoteser kring dimensionerna Obereonde 

och Kompetens. Detta gjordes främst sedan Francis et al. (1999) argumenterat för att dessa 

två dimensioner utgör summan av revisionskvalité. Vi härledde hypoteserna genom 

befintliga teorier som agentteorin, förvaltarskapsteorin och den resursbaserade teorin.  

Som dock framkom av vår analys i kapitel fem, kunde vi inte genomföra en multivariat 

analys och kunde genom vårt urval inte finna en sådan signifikant modell. Vi utgick därmed 

enbart från våra bivariata analyser vid tolkning av våra framkomna resultat. 

Resultat 

Våra generella hypoteser syftade till att besvara vår första forskningsfråga: Vad påverkar 

revisionskvalitén? Vi identifierade ett starkt positivt statistiskt samband för variabeln 

Arbetslivserfarenhet. Sambandet innebär att Revisionskvalitén ökar i takt med att revisorns 

arbetslivserfarenhet ökar, vilket kan bero på att en revisor med låg arbetslivserfarenhet inte 

innehar tillräcklig med kunskap för att genomföra en lämplig revidering (Lee & Stone, 

1995). Dreyfus & Dreyfus (1986) menar att tillräcklig kompetens innebär att revisorn 

innehar kunskapen som behövs för att hantera komplexa situationer, vilket erhålls i takt 

I 
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med ökad erfarenhet. Utifrån erhållet resultat kan vi därmed hålla med ovanstående 

författare. Kompetensen är en viktig aspekt och för att revisionsklienten skall känna sig 

nöjd med revisorns arbete krävs en trygghet i att revisorn innehar tillräcklig kompetens, då i 

form av längre arbetslivserfarenhet.  

 

Hypoteserna 11-19 avsåg besvara vår andra forskningsfråga: Vad skiljer de påverkande 

aspekterna åt i familjeföretag kontra icke- familjeföretag? 

 

De skillnader som kunde urskiljas var att familjeföretag enligt den bivariata analysen 

uppvisade en positiv korrelation med både Arbetslivserfarenhet och Internutbildning. Detta 

var samband som inte kunde identifieras inom icke-familjeföretag och innebär därmed att 

längre Arbetslivserfarenhet och innehavande av Internutbildning är faktorer som ökar 

Revisionskvalitén i familjeföretag. Gällande Arbetslivserfarenhet föreslog vi i 

hypotesförklaringen att sambandet skulle förekomma i icke-familjeföretag då deras 

revisorer behöver hög erfarenhet för att inneha den kompetens som behövs för att instinktivt 

kunna granska de ekonomiska rapporterna. Dock visade det sig utifrån den resursbaserade 

teorin att familjeföretag behöver en resurs som instinktivt kan handskas med uppkomna 

situationer i bolaget som följd av familjedynamiken i bolaget. Med detta menas att 

familjeföretag kräver en revisor som kan hantera interaktionen mellan familj och företag 

(Nicholson et al. 2010). Detta sedan det skapas ett lager av komplexitet för 

rådgivningsuppdrag där externa revisorer måste kunna behandla både familje- och 

företagsfrågor (ibid). 

 

För variabeln Internutbildning fann vi ett signifikant samband för familjeföretag. Detta 

innebär att när revisorn fått Internutbildning ökar revisionskvalitén i familjeföretag. Sedan 

vi beaktat denna variabel utifrån agentteorin ledde det oss till att initialt anta att icke-

familjeföretag skulle uppvisa signifikans mellan Internutbildning och Revisionskvalitén. 

Vårt antagande grundades på att icke-familjeföretag som kännetecknas av spridd 

ägarstruktur och separation mellan ägande och kontroll, skulle gynnas av att ha en revisor 

som fått internutbildning. Detta sedan revisorns kompetens skulle öka och därmed vara mer 

kompetent för att hantera situationen mellan ledning och ägare som kan uppstå i icke-

familjeföretag. Vi antog att detta därmed skulle ge uttryck i form av ökad revisionskvalité. 

Att vi istället fick signifikans mellan internutbildning och Revisionskvalitén i familjeföretag 
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kan innebära att familjeföretagen behöver dessa kvalifikationer för ökad revisionskvalité. 

Detta tror vi kan bero på, som Niskanen et al. (2010) förklarat, att familjeföretag kan lida av 

höga agentkostnader på grund av familjedynamiken och behöver revisorer med mycket 

kunskap vilket Craswell et al. (1995) menar erhålls av större revisionsbyråer. 

 

Flertalet forskare har genom sin forskning funnit empiriskt stöd för ett positivt samband 

mellan Storleken på revisionsbyrån och Revisionskvalitén (Becker et al. 1998; Francis et al. 

1999; Krishnan, 2003; Reynolds & Francis, 2000). Utifrån vår parvisa bivariata analys fann 

vi dock inte något samband mellan dessa variabler. Slutsatsen vi kan dra utav våra tester 

gällande icke-familjeföretag är att vi inte kan uttala om relationen mellan icke-

familjeföretag och revisionskvalitén. Detta sedan inga statistiska samband kunnat påvisas 

genom vår studie. 

 

Dock användes Stadsstorlek som en operationalisering av variabeln Storleken på 

revisionsbyrån. Vi kunde inte identifiera något samband mellan Revisionsbyråns storlek och 

Revisionskvalitén för varken de generella hypoteserna eller för hypoteserna gällande 

företagstyperna. Vi kan därmed inte uttala oss om något samband mellan Stadsstorlek och 

Val av revisionsbyrå.  

 

Accepterade hypoteser 

Vi hade 19 stycken hypoteser där vi enbart fann stöd för hypotes 6 som därmed kunde 

accepteras. För övriga 18 hypoteser kunde ingen signifikans mellan variablerna och 

Revisionskvalité påvisas. Därmed kunde vi inte acceptera dem. Av de 18 hypoteser som inte 

kunde stödjas, påvisade hypotes 16 ett samband med Revisionskvalitén, dock stämde 

sambandet inte överens med vårt påstående i hypotesen. Vi hade förväntat oss att variabeln 

Arbetslivserfarenhet skulle vara positivt relaterat till Revisionskvalitén i icke-familjeföretag, 

dock fanns endast detta samband för familjeföretag och därmed förkastades hypotesen. Av 

resterande hypoteser kunde varken hypotes 10 och 19 förkastas eller accepteras eftersom 

svarsfrekvensen inte möjliggjorde någon bivariat analys.  

 

Teoretisk förankring 

För att kunna uppfylla studiens syfte innefattade vår teoretiska referensram tidigare 

litteratur som behandlat revisionskvalité och även tidigare uppsatser. För att finna skillnader 
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användes de tre dominerande teorierna inom revisionsområdet agentteorin, 

förvaltarskapsteorin och den resursbaserade teorin genomgående i uppsatsen. Om vi 

blickar tillbaka på motiveringen för variablerna och hypoteserna under dimensionen 

Oberoende ser vi att agentteorin utmärker sig mer än de två övriga teoretiska synsätten. En 

gemensam nämnare för variablerna under dimensionen är att en personlig relation mellan 

revisor och klient kan uppkomma som hotar revisorns oberoende. Detta kan ha att göra med 

att revisionen finns just för att utföras av en oberoende tredje part (Jensen & Meckling, 

1976; Firth, 1997). För dimensionen Kompetens användes främst den resursbaserade teorin. 

Detta kan bero på att en ökning i variablerna, exempelvis längre mandattid, längre 

erfarenhet och så vidare blir revisorn mer kompetent. Revisorn kan därmed tillföra mer 

resurser till bolaget i form av en granskning med mindre fel (Dreyfus & Dreyfus, 1986).  

 

Avslutande reflektioner 

Efter vår studie kring revisionskvalité kan två betydande slutsatser framföras: 

 

- Våra resultat visar på att revisorns arbetslivserfarenhet är en faktor som kan påverka 

revisionskvalitén i familjeföretag. Detta indikerar att genom högre arbetslivserfarenhet 

kan fel i redovisningen lättare upptäckas och åtgärdas. Det blir därmed en ökad 

trygghet för revisionsklienten om revisorns arbetslivserfarenhet är hög. Gällande 

familjeföretag, kan de ha anlitat en revisor med expertis inom familjeföretag och 

därmed erhållit högre revisionskvalité.  

- Agentteorin och den resursbaserade teorin är de två teorier som visats vara mest 

tillämpbara för att generera hypoteser kring skillnader mellan familjeföretag och icke- 

familjeföretag. De signifikanta variabler vi fann var även kopplade till de två teorierna 

vilket även indikerar deras lämplighet för att finna skillnader mellan företagstyperna. 

 

Studiens begränsningar 

Vad som är viktigt att ha i åtanke vid inläsning av vår studie är att resultatet inte kan 

generaliseras. På grund utav få antal observationer blir studien inte generaliserbar. Vi måste 

även beakta möjligheten att det kan finnas samband även för de variabler som vi inte kunde 

påvisa hade samband i denna studie. Möjligheten ligger i att vi med större antal 

observationer hade kunnat använda andra statistiska tester, som inte likt Spearman’s rho har 

svårt att hitta samband. Med ett större antal observationer hade även möjligheterna för att 
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använda multivariat regression ökat och vi hade förmodligen kunnat erhålla ett mer 

tillförlitligt resultat.  

6.2 Teoretiskt bidrag 

Forskning kring ämnet revisionskvalité inom familjeföretag är relativt outforskat. Vår 

ambition var därmed att bidra till detta studieområde. Ämnet är viktigt då sedan revisorn 

intar en betydande roll i bolagsstyrningssystemet. Då primära syftet med arbetet har varit att 

undersöka hur revisionskvalitén skiljer sig mellan familjeföretag och icke-familjeföretag, 

valde vi att finna skillnaderna med hjälp av agentteorin, resursbaserade teorin samt 

förvaltarskapsteorin. Vi har inte funnit att teorierna kombinerats i någon tidigare studie för 

att lyfta fram skillnader mellan företagstyperna eller i revisionskvalitén mellan bolagen. Vi 

riktade också vår studie mot familjeföretag eftersom Salvato & Moores (2010) diskuterat 

just att studier om revisionen i dessa bolag är begränsad. Vi såg detta som en kunskapslucka 

som vi ämnade bidra till. Vårt teoretiska bidrag har varit att stödja en del av litteraturen 

gällande variabler som hävdats påverka revisionskvalitén. 

Studien genomfördes genom en ny infallsvinkel gällande revisionsklienten. Vi har i denna 

studie definierat revisionskvalitén som revisionsklientens nöjdhet, där vi använt 

styrelseordförande som revisionsklient. Tidigare studier har dock förklarat våra 

dimensioner, Oberoende och Kompetens vara summan av kvalitén på revisorns utförda 

arbete (Francis et al. 1999). Vi har därför använt oss av dessa två dimensioner. Vi valde 

dock att operationalisera dimensionerna annorlunda. Trots att det finns många faktorer som 

kan förklara de enskilda dimensionerna var vi tvungna att välja variabler som även kunde 

användas för att lyfta fram skillnaderna i revisionskvalitén mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag. Utifrån dessa dimensioner genererades hypoteser. 

Andra infallsvinklar gällande dimensionerna var att vi undersökte variablerna 

Kommunikation för dimensionen Oberoende och Revisorns arbetssätt för dimensionen 

Kompetens. Variabeln Kommunikation fann vi vara orsaken till att förklaringsgraden i 

Modell 9 för icke-familjeföretag medförde att övriga variabler i modellen fick höga värden. 

Variabeln anser vi därmed visar på en påverkan på revisionskvalitén. Gällande Revisorns 

arbetssätt kunde ingen signifikans identifieras, varken genom bivariata- eller multivariata 

tester. 
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6.3 Praktiskt bidrag 

Syftet med vår studie var att framställa vad som kan påverka revisionskvalitén om man 

beaktar kvalitén som styrelseordförandens nöjdhet. Vi ville även bidra med information om 

och i så fall hur revisionskvalitén ser olika ut i familjeföretag och icke-familjeföretag. Vårt 

praktiska bidrag var att vi hoppats på att vår studie skulle kunna användas som underlag vid 

val av revisorer i praktiken. Dock kan vi efter våra resultat konstatera att ett sådant praktiskt 

bidrag inte kunde erbjudas. Av det framkomna resultatet hoppas vi ändå att läsaren kan få 

en insikt i vad som kan påverka revisionskvalitén.  

På grund av det faktum att vi haft ett högt bortfall, hade vi en väldigt låg svarsfrekvens. Den 

låga svarsfrekvensen resulterade i ett lågt antal observationer vilket påverkade vår studies 

resultat. Resultaten som genererats genom vår studie kan inte generaliseras. De statistiska 

samband som framkommit är därmed endast att betrakta som indikationer på att det finns en 

möjlighet att samband föreligger. För att med säkerhet kunna fastställa resultaten vi fått 

fram krävs ytterligare forskning på ämnesområdet. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

I vår uppsats har vi försökt få fram påverkan på revisionskvalitén och hur denna påverkan 

kan se annorlunda ut i familjeföretag och icke-familjeföretag. Under arbetsprocessen har 

nya lösningar och idéer för både vår studie och inom det ämnesområde vi berört 

uppkommit. Vi valde att genomföra vår studie genom en kvantitativ ansats som visats vara 

problematiskt främst gällande datainsamlingen. Vi genomförde en totalundersökning inom 

Smålandsregionen vilket varit vårt undersökningsområde. Då vi arbetat med få 

observationer är ett förslag att i fortsatta studier utföra liknande undersökning som kunnat 

utökas till att innefatta bolag runt om i nationen. En sådan undersökning hade kunnat skapa 

mer variationer i svaren sedan vi fått en annan variation då vi enbart fokuserat på en region. 

Framtida forskare hade även kunnat genomföra liknande arbetsmetod som vi gjort, det vill 

säga att matcha enkätsvaren. Samtidigt som metoden varit väldigt rolig råder vi att detta 

undvikas då vi tror att en annan metod kan ge större antal observationer och därmed ett 

annat resultat. Om matchning ska göras bör exempelvis en större region väljas för att kunna 

skicka enkäterna till fler respondenter och öka chanserna till en god svarsfrekvens. 
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Ett annat angreppssätt för att undvika problematiken med låg svarsfrekvens hade varit att 

tillämpa en kvalitativ ansats. Genom en kvalitativ ansats hade intervjuer varit ett 

angreppssätt vi tror hade kunnat ge djupare information om skillnaderna i vad som 

uppskattas av revisionsklienterna i de olika bolagen. Just skillnaden i revisionskvalitén 

mellan företagstyperna är intressant då vi inte tidigare stött på forskning som undersökt 

detta. Sedan vår studie inte uppfyllde sitt syfte, på grund av det få observationer vi erhållit, 

återstår en nyfikenhet för framtida forskningsresultat inom vårt studieområde.   

Genom intervjuer hade man även kunnat undersöka huruvida andra attribut påverkar 

revisionskvalitén. Carcello et al. (1992) listar flera attribut som kan undersökas. Revisorns 

personliga egenskaper hade kunnat vara en mellanliggande variabler för dimensionerna 

Kompetens och Oberoende. Exempel på detta kan vara kreativitet, engagemang eller 

ambitiöshet. Forskningsfrågan hade exempelvis kunnat lyda enligt följande: Kan man finna 

ett samband mellan vissa personliga egenskaper hos revisorn och den revisionskvalité som 

framställs? Även en sådan studie hade kunnat identifiera skillnader mellan företagstyperna. 

Avslutningsvis hade det även varit en intressant infallsvinkel att studera revisionskvalitén 

med beaktande av en annan klient. Vi hade personligen svårt att bestämma oss gällande 

vilken som var rätt klient att beakta i vår studie. Valet stod mellan styrelseordföranden eller 

externa intressenter där valet föll på den förstnämnda. Att använda en extern intressent hade 

förmodligen gett en mer objektiv syn på revisorns arbetsinsats och därmed kunnat 

framställa ett annat resultat. 

I vår enkät till styrelseordföranden (Fråga 4 i Appendix 6) introducerade respondenten för 

ett antal påståenden att ta ställning till. Vi använde inte denna information i vår studie dock 

kan de användas till fortsatt forskning. Genom att låta revisorn besvara sådana påståenden 

kan de användas som oberoende variabler, vilket hade kunnat förklara revisionskvalitén 

ytterligare.  
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Appendix 1 Introduktionsbrev Enkät 

Hej! 

 

Våra namn är Mirella Nasr och Natalie Mansour. Vi studerar Civilekonomprogrammet med 

inriktning redovisning på Linnéuniversitetet i Växjö och skriver just nu vårt examensarbete. 

Vi bjuder härmed in Ert bolag för att delta.  

 

Just denna enkät ska besvaras av (här fyllde vi i antigen “revisor” eller 

“styrelseordförande”) i bolaget. Om denna enkät inte hamnat hos rätt person uppskattar vi 

om Ni vidarebefordrar mailet till berörd.  

 

Vår studie ämnar förklara skillnaden i revisionskvalitén mellan familjeföretag och icke-

familjeföretag inom Smålandsregionen. För att finna kvalitén och vad som påverkar den 

valde vi att beakta den som förväntas leverera kvalité, revisorn, samt den som upplever 

kvalitén, styrelseordföranden. Forskning inom området har inte tidigare studerat 

styrelseordförandens uppfattning om revisionskvalitén. Det har inte heller gjorts en skillnad 

mellan revisionskvalitén i familjeföretag och icke-familjeföretag. Genom studien kommer 

Ni få insyner i vad som påverkar revisionskvalitén i Ert bolag, vilket därmed skapar 

utrymme till förändringar som förhoppningsvis leder till förbättringar av Er kvalité. Därmed 

blir Ni som styrelseordförande viktig för studiens uppfyllande och vi hade varit tacksamma 

för Ert deltagande.  

 

Samtliga uppgifter behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte kunna urskiljas i 

resultaten. I enkäterna ombeds Ni ange namnet på bolaget ni arbetar inom samt reviderar, 

detta enbart för att vi ska matcha styrelseordförandens svar med revisorns svar. Syftet med 

matchningen är att finna om olika faktorer och egenskaper hos revisorn påverkar 

uppfattningen av revisionskvalitén hos styrelseordföranden. Resultatet från studien bör vara 

av stort intresse för revisionsbranschen samt för företagen vid val av revisor. 

 

Vår förhoppning är att Ni har möjlighet att avvara 5 minuter för att fylla i denna enkät. Just 

Ert svar är viktigt och ligger till grund för vår undersökning. Vänligen besvara enkäten 
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senast onsdagen den X maj. Det finns möjlighet att ta del av studiens resultat genom att Ni 

anger Er e-postadress i slutet av enkäten. 

 

För att öppna enkäten klicka på länken nedan. 

[LÄNK] 

 

Har ni ytterligare frågor eller funderingar kring enkäten eller studien är ni varmt välkomna 

att kontakta oss. 

 

Ett stort tack på förhand för Ert deltagande! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Mirella Nasr - Mobil: xxx - xxx xx xx  

Natalie Mansour: Mobil: xxx - xxx xx xx 

E-post: XXXXXXXX@yahoo.se 

 

Om Ni inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar Ni på länken nedan så tas Ni 

automatiskt bort från vår e-postlista. 

[LÄNK] 

 

  

mailto:examenarbete2014@yahoo.se
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Appendix 2 Påminnelsebrev  

Hej! 

 

Du har tidigare mottagit en förfrågan från oss om att delta i en enkätundersökning. Detta är 

därmed ett påminnelsemejl i hopp om att öka svarsfrekvensen. Denna enkät är avsedd att 

besvaras av revisorn i bolaget och om mejlet hamnat hos fel person var vänlig 

vidarebefordra till berörd. 

 

Studien genomförs i samband med vårt examensarbete på Linnéuniversitetet i Växjö där vi 

studerar Civilekonomprogrammet med inriktning redovisning. Undersökningen ämnar 

förklara skillnaden i revisionskvalitén mellan familjeföretag och icke-familjeföretag inom 

Smålandsregionen. För att finna kvalitén och vad som påverkar den valde vi att beakta den 

som förväntas leverera kvalité, revisorn, samt den som upplever kvalitén, 

styrelseordföranden. Genom studien kommer Ni få insyn i vad som påverkar 

revisionskvalitén i Ert bolag, vilket därmed skapar utrymme till förändringar som 

förhoppningsvis leder till förbättringar av Er kvalité. Därmed blir Ni som (här fyllde vi i 

antigen “revisor” eller “styrelseordförande”) viktig för studiens uppfyllande.   

 

Samtliga uppgifter behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte urskiljas i 

resultaten. Vår förhoppning är att Ni har möjlighet att avvara 5 minuter för att fylla i denna 

enkät. I enkäterna ombeds Ni ange namnet på bolaget ni arbetar inom samt reviderar, detta 

enbart för att vi ska matcha styrelseordförandens svar med revisorns svar. Syftet är att finna 

om olika faktorer och egenskaper hos revisorn påverkar uppfattningen av revisionskvalitén 

hos styrelseordföranden.  

 

Vi är mycket tacksamma för Ert deltagande. Ert svar behövs senast den 2 Maj.  

 

För att öppna enkäten klicka på länken nedan. 

[LÄNK] 

 

Har Ni ytterligare frågor eller funderingar kring enkäten eller studien är Ni varmt välkomna 

att kontakta oss. Ett stort tack på förhand för Ert deltagande! 
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Med vänliga hälsningar,  

Mirella Nasr - Mobil: xxx - xxx xx xx  

Natalie Mansour: Mobil: xxx - xxx xx xx 

E-post: XXXXXXXX@yahoo.se 

 

Om Ni inte vill ha fler e-postmeddelanden från oss klickar Ni på länken nedan så tas Ni 

automatiskt bort från vår e-postlista. 

[LÄNK] 

  

mailto:examenarbete2014@yahoo.se
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Appendix 3 Mejl till revisor 

Hej! 

Våra namn är Natalie Mansour och Mirella Nasr. Vi har skickat ett mejl till dig 

innehållandes en enkät vi önskar du väljer att fylla i. Detta eftersom styrelseordföranden i 

bolaget XXX har fyllt i en enkät och därmed valt att delta och sedan du är revisorn i detta 

bolag hade vi velat att även du deltog. På så sätt kan vi genomföra vår studie. Vi ämnar 

matcha era svar mot varandra för att kunna se vilka egenskaper som revisorn har som kan 

påverka den upplevda revisionskvalitén. Vi har varit i kontakt med det berörda bolaget och 

det är bolaget som givit oss er e-postadress så vi kunde kontakta dig. Samtliga uppgifter 

behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte urskiljas i resultaten. 

Utan ditt svar kommer vi inte kunna genomföra studien vi hoppas därför du väljer att delta. 

Vi önskar få in svaret så snart som möjligt.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Natalie Mansour & Mirella Nasr 
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Appendix 4 Mejl till bolaget  

Hej! 

 

Våra namn är Mirella Nasr och Natalie Mansour. Just nu skriver vi en uppsats om 

revisionskvalité inom Civilekonomprogrammet. Vi har tidigare skickat en enkät till er, och 

vi ser att er styrelseordförande har deltagit i vår undersökning.  Dock bygger vår 

undersökning på både styrelseordförandens och revisorns deltagande. 

 

Vi saknar därmed svar från er revisor och vi undrar om vi kan få dennes e-postadress eller 

telefonnummer? 

 

Vi vill gärna ta direkt kontakt och höra om han/hon är intresserad av att besvara på vår 

enkät. 

Tacksamma för svar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Mirella Nasr & Natalie Mansour 
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Appendix 5 Enkät till revisorer 

 

1. Är bolaget Ni reviderar ett familjeföretag enligt följande definition: 

En familj/släkt äger mer än 50 procent av de röstberättigade aktierna. 

 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

2.  Namn på nuvarande klients bolag  

 

(Detta enbart för att vi ska matcha styrelseordförandens svar med revisorns svar, 

kommer dock hållas konfidentiellt. Om enkäten erhållits genom bolaget och inte av 

oss, då är det namnet på det bolag som ska anges nedan.) 

 

 

3. Hur länge har du arbetat som revisor? 

(Skriv in antal år) 

 

 

 

4. Hur länge har du reviderat nuvarande klients bolag? * 

 

 

 

5.  Hur länge hade du varit verksam inom revisionsbranschen innan du började revidera 

nuvarande bolag? 

 

 

 

6. Du innehar kunskap om den bransch din klient är verksam inom * 

Har inte kunskap    2          3        4         5           6     Har mycket kunskap  
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7. Vilken revisionsbyrå tillhör du? * 

o KPMG 

o EY (Earnst & Young) 

o Deloitte 

o Price WaterhouseCoopers (PwC) 

o Annan 

 

8. Om ni tillhör annan byrå, hur många klienter uppskattar Ni reideras av Er 

revisionsbyrå? 

o 0-100 

o 101-200 

o 201-300 

o Mer än 300 

 

9. Har Ni fått internutbildning på Er nuvarande revisionsbyrå? * 

o Ja 

o Nej 

 

10. Hur stor är staden där Er revisionsbyrå är belägen? 

o Mindre än 50 000 

o 50 001-100 000 

o 100 001-200 000 

o 200 001-300000 

o Mer än 300 000 

 

11. Hur komplext anser Ni att uppdragen på nuvarande klients bolag är? * 

Inte alls komplext    2          3        4         5           6     Mycket komplext  

           

 

12. Hur många timmar har Du under det senaste året sammantaget tillhandahållit 

rådgivningstjänster till nuvarande bolag? * 

 

 

 

13. Vilken kvalifikation innehar Ni? 

o Auktoriserad revisor 

o Godkänd revisor 
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14.  I vilken omfattning förekommer följande typer av kontakt mellan Er och bolaget Ni 

reviderar under det senaste året gällande bolagets angelägenheter? * 

 

 Aldrig Sällan Ofta Alltid 

Telefonkontakt     

Brevkontakt     

Mejlkontakt     

Någon från företaget 

besöker 

revisionsbyrån 

    

Någon från 

revisionsbyrån 

besöker företaget 

    

 

15. Har Du en personlig relation med nuvarande klient, det vill säga, en relation på 

fritiden? * 

o Ja 

o Nej 

 

16. Följer du viss rutin/arbetssätt när du utför din granskning av bolagets rapporter? * 

o Ja 

o Nej 

 

17. Tack för Er medverkan! 

 

Önskar Ni ta del av studiens resultat, vänligen ange Er e-postdress. 
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Appendix 6 Styrelseordförande enkät 

1. Anser ni er vara ett familjeföretag enligt följande definition: En familj/släkt som äger 

mer än 50 procent av de röstberättigade aktierna. * 

o Ja 

o Nej 

2. Ange namnet på bolaget. * 

 

(Om enkäten erhållits genom bolaget och inte av oss, då är det namnet på det bolag 

som ska anges nedan.) 

 

 

 

3. . Hur många anställda har Ert bolag? * 

o 0-49 

o 50-249 

 

4. Nedan följer ett antal påståenden vilka Du skall ta ställning till om de överensstämmer 

med Er uppfattning om Er revisor: * 

Påstående Instämmer 

inte alls 

2 3 4 5 6 Instämmer 

helt 

Totalt 

Revisorns kompetens med avseende på rådgivning 

är hög 

        

Revisorn har god förmåga att anpassa råden efter 

företagets specifika förutsättning och behov 

        

Revisorns rådgivning är betydelsefull för företagets 

långsiktiga utveckling 

        

Revisorn anlitas för rådgivning till följd av redan 

etablerad kontakt genom revisionsuppdraget 

       

 

Revisorns arbete ökar tillförlitligheten för tredje 

part 

       

 

Det förs en löpande dialog under granskningen 
       

 

Revisorns förmåga att upptäcka felaktigheter är hög 
       

 

Revisorns rapportering av upptäckta felaktigheter 

är hög 

       

 

 

5.  Hur nöjd är Ni med revisorns utförda arbete på Ert bolag överlag? * 

Inte alls nöjd      2          3        4         5         6     Mycket nöjd  
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6. Tack för Er medverkan! 

 

Önskar Ni ta del av studiens resultat, vänligen ange Er e-postdress. 
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Appendix 7 Korrelationsanalyser för generella 

hypoteser
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Revisionskvalité                

2. Mandattid ,321 

(,096) 

              

3. Revisionsbyrån  ,048 

(,809) 

,249 

(,202) 

             

4. Antalet revisionsklienter -,363 

(,152) 

-,098 

(,709) 

,000 

(1,000) 

            

5. Stadsstorlek -,294 

(,128) 

-,085 

(,666) 

-,029 

(,885) 

,120 

(,646) 

           

6. Internutbildning ,348 

(,070) 

,251 

(,197) 

,346 

(,071) 

-,588 

(,013) 

-,177 

(,367) 

          

7. Rådgivning -,172 

,390 

,434 

(,024) 

-,072 

(,721) 

 -,026 

(,898) 

-,054 

(,791) 

         

8. Kommunikation ,121 

(,540) 

,250 

(,200) 

-,049 

(,803) 

,273 

(,289) 

-,023 

(,906) 

-,167 

(,543) 

,312 

(,113) 

        

9. Personlig kontakt -,335 

(,081)  

-,192 

(,329) 

-,192 

(,327) 

-,082 

(,755) 

 -,067 

(,736) 

X -,266 

(,172) 

       

10. Arbetslivserfarenhet ,520 

(,005) 

 ,139 

(,490) 

-,472 

(,065) 

-,043 

(,831) 

,411 

(,033) 

-,062 

(,763) 

,278 

(,160) 

-,076 

(,707) 

      

11. Arbetslivserfarenhet innan 

revidering för nuvarande klient 

-,032 

(,873) 

-,202 

(,302) 

-,075 

(,703) 

-,094 

(,721) 

,197 

(,316) 

,057 

(,772) 

-,234 

(,239) 

,121 

(,540) 

,036 

(,856) 

,573 

(,002) 

     

12. Komplexitet -,049 

(,805) 

 -,103 

(,601) 

-,037 

(,888) 

-,450 

(,016) 

-,015 

(,939) 

,117 

(,560) 

,203 

(,299) 

,038 

(,848) 

,169 

(,400) 

,000 

(,999) 

    

13. Branschkunskap och utbildning -,087 

(,662) 

,271 

(,162) 

-,153 

(,437) 

,263 

(,309) 

-,103 

(,603) 

-,322 

(,095) 

,084 

(,679) 

,323 

(,094) 

,287 

(,139) 

-,074 

(,714) 

-,172 

(,382) 

,302 

(,118) 

   

14. Kvalifikation ,170 

(,387) 

 ,346 

(,071) 

 

-,067 

(,798) 

-,008 

(,969) 

-,120 

(,543) 

-,352 

(,072) 

-,109 

(582) 

-,067 

(,736) 

,205 

(,304) 

,323 

(,094) 

-,220 

(,260) 

-,097 

(,622) 

  

15. Arbetssätt X  X X X X X X X X X X X X  

16. Företagstyp -,056 

(,776) 

 X 

 

X ,066 

(,738) 

,238 

(,222) 

,147 

(,463) 

-,082 

(,680) 

-,280 

(,150) 

 ,106 

(,597) 

,238 

(,223) 

,111 

(,575) 

-516 

(,005) 

-,009 

(,964) 
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Appendix 8 Korrelationsanalyser för variabler gällande familjeföretag  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Revisionskvalité                

2. Mandattid ,227 

(,349) 

              

3. Revisionsbyrån  ,053 

(,830) 

,069 

(,780) 

             

4. Antalet revisionsklienter -,487 

(,108) 

-,221 

(,490) 

,102 

(,753) 

            

5. Stadsstorlek -,067 

(,784) 

,039 

(,876) 

,063 

(,799) 

,117 

(,717) 

           

6. Internutbildning ,471 

(,042) 

,293 

(,224) 

,369 

(,120) 

-,585 

(,046) 

-,255 

(,293) 

          

7. Rådgivning -,015 

(,950) 

,496 

(,031) 

-,394 

(,095) 

,265 

,405 

,184 

(,450) 

-,133 

(,586) 

         

8. Kommunikation ,007 

(,978) 

,187 

(,444) 

-,099 

(,688) 

,157 

(,627) 

,000 

(,998) 

-,149 

(,544) 

,363 

(,126) 

        

9. Personlig kontakt X  X X X X X X X        

10. Arbetslivserfarenhet ,548 

(,018) 

,305 

(,219) 

,054 

(,830) 

,237 

(,459) 

,031 

(,904) 

,516 

(,028) 

-,053 

(,833) 

,337 

(,171) 

X       

11. Arbetslivserfarenhet innan 

revidering för nuvarande klient 

-,150 

(,541) 

-,329 

(,169) 

,039 

(,874) 

-,237 

(,459) 

,338 

(,158) 

-,172 

(,482) 

-,195 

(,423) 

,318 

(,185) 

X ,498 

(,035) 

     

12. Komplexitet -,308 

(,199) 

,188 

(,441) 

-,163 

(,505) 

-,094 

(,771) 

-,615 

(,005) 

-,005 

(,822) 

,290 

(,228) 

,290 

(,228) 

X -,075 

(,767) 

-,235 

(,332) 

    

13. Branschkunskap och utbildning -,256 

(,291) 

,286 

(,235) 

-,010 

(,966) 

,274 

(,388) 

-,208 

(,392) 

-,282 

(,243) 

,312 

(,193) 

,459 

(,048) 

X -,302 

(,223) 

-,228 

(,347) 

,551 

(,014) 

   

14. Kvalifikation ,102 

(,679) 

-,348 

(,144) 

,293 

(,224) 

 

,068 

(,834) 

,134 

(,583) 

-,187 

(,443) 

-,491 

(,033) 

-,095 

(,698) 

X ,052 

(,839) 

,408 

(,083) 

-,361 

(,129) 

-,334 

(,162) 

  

15. Arbetssätt X X X X X X X X X X X X X X  

16. Företagstyp X X X 

 

X X X X X X X X X X     X X 
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Appendix 9 Korrelationsanalyser för variabler gällande icke-familjeföretag  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Revisionskvalité                 

2. Mandattid ,421 

(,259) 

               

3. Revisionsbyrån  ,101 

(,797) 

,0598 

(,089) 

              

4. Antalet revisionsklienter ,148 

(,812) 

-,289 

(,638) 

,167 

(,789) 

             

5. Stadsstorlek ,657 

(,055) 

-,185 

(,634) 

-,251 

(,514) 

,148 

(,812) 

            

6. Internutbildning X X X X X            

7. Rådgivning -,160 

(,705) 

,364 

(,376) 

-,570 

(,149) 

,258 

(,742) 

-,417 

(,304) 

X           

8. Kommunikation ,292 

(,446) 

,488 

(,226) 

,094 

(,811) 

,740 

(,152) 

,038 

(,923) 

X ,280 

(,503) 

         

9. Personlig kontakt -,603 

(,086) 

-,345 

,363 

-,250 

(,516) 

-,612 

,272 

,452 

,222 

X X -,492 

,179 

        

10. Arbetslivserfarenhet ,493 

(,178) 

,696 

(,037) 

,229 

(,553) 

-,592 

(,293) 

-,134 

(,732) 

X -,006 

(,989) 

,133 

(,733) 

,000 

1,000 

       

11. Arbetslivserfarenhet innan 

revidering för nuvarande klient 

,345 

(,363) 

-,034 

(,930) 

-,464 

(,208) 

-,889 

(,044) 

,056 

(,886) 

X 

 

-,503 

(,204) 

-,252 

(,513) 

,279 

(.468) 

,655 

(,055) 

      

12. Komplexitet -,049 

(,805) 

,171 

(,660) 

-,050 

(,898) 

-,667 

(,219) 

-,096 

(,806) 

X -,271 

(,516) 

,052 

(,895) 

,151 

(,699) 

,673 

(,047) 

,625 

(,072) 

     

13. Branschkunskap och utbildning -,054 

(,890) 

,422 

(,258) 

-,195 

(,615) 

-,645 

(,239) 

,230 

(,551) 

X -,134 

(,752) 

,050 

(,898) 

,366 

(,333) 

-,546 

(,129) 

,625 

(,072) 

,108 

(,782) 

    

14. Kvalifikation ,302 

(,430) 

,414 

(,268) 

,500 

(,170) 

 

-,612 

(,272) 

-,302 

(,430) 

X ,000 

(1,000) 

-,140 

(,718) 

-,125 

(,749) 

,413 

(,270) 

,279 

(,468) 

,151 

(,699) 

,366 

(,333) 

   

15. Arbetssätt X X X X X X X X X X X X X X   

16. Företagstyp X X X 

 

X X X X X X X X X X X     X X 
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Appendix 10 Multivariata regressionsmodeller 

Modell 1, 2, 5, 6, 9 och 10 behandlar variablerna för vår ena dimension, oberoende. Modell 3, 4, 7, 8, 11 och 12 behandlar variablerna för vår 

andra dimension, kompetens. Modell 6-9 avser familjeföretag. Modell 10-14 avser icke-familjeföretag, Modellerna visar på den framkomna 

signifikansen som modellen hade samt förklaringsgrad och korrelationer. 
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REVISIONSKVALITÉ 

 Modell 1
 

Modell 2 Modell 2b
 

Modell 3 Modell 3b Modell 4 Modell 5 Modell 5b Modell 6 

R
2
 0,266

a
 0,526 0,266 0,261 0,086 0,160 

 

0,286 

 

0,502 0,350 

Justerat R
2
 - 0,101 0,,311 

 

- 0,101 0,003 - 0,121 - 0,091 

 

- 0,122 0,086 0,311 

Sig. 0,621 0,101 

 

0,621 0,453 

 

0,833 0,700 

 

0,615 

 

0,406 0,493 

 Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation 

OBEROENDE VARIABLER          

Revisorns mandattid - 0,005 0,842 0,005 0,104   0,770 

 

-0,062  

Antal Klienter i revisionsbyrån - 0,493 0,117 0,493     - 0,717 0,111 

Rådgivning 0,190  0,190     0,079 0,405 

Kommunikation 0,029 0,639 0,029    0,872 

 

- 0,154 0,529 

Personlig kontakt  0,031*        

Arbetslivserfarenhet    0,513  0,689    

Verksam som revisor innan 

revidering nuvarande klient 

    - 0,006     

Val av revisionsbyrå    0,176 - 0,130 0,752 0,164 

 

  

Branschkunskap    0,681 -0,059 0,763    

Kvalifikation    0,128  0,680    

Internutbildning    0,180 1,019 0,588    

Stadsstorlek - 0,106 0,689 - 0,106    0,783 

 

0,426 0,546 

Komplexitet    0,688 -0,091 0,818    
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 Modell 7 Modell 7b Modell 8 Modell 9 Modell 9b Modell 10 Modell 10b Modell 11 Modell 11b Modell 12 

R
2
 0,510 0, 344 0,323 0,493 0,356 0,719 1 0,244 0,131 0,100  

Justerart R
2
 0,242 0,070 1,109 1,153 - 0,127 1,361 - 1,846 - 0,379 -0,439  

Sig. 0,168 0,344 0,494 0,628 0,582 0,281 - 0,851 0,953 0,902  

 Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation Korrelation 

OBEROENDE 

VARIABLER 

          

Revisorns mandattid    0,476 0,071 0,159 0,343 0,499  0,770  

Antal Klienter i revisionsbyrå      0,920     

Rådgivning    0,284 - 0,057  - 0,166    

Kommunikation    0,434       

Personlig kontakt           

Arbetslivserfarenhet 0,018* 0,084       0,002  

Verksam som revisor innan 

revidering nuvarande klient 

0,023* 

 

- 0,076 0,248     0,921 0,012 0,850  

 

Val av revisionsbyrå 0,585 0,003 0,477        

Branschkunskap 0,761 - 0,216 0,768     0,687   

Kvalifikation 0,267  0,351     0,768 

 

0,923  

Internutbildning  - 0,460 0,155 

 

       

Stadsstorlek    0,314 - 0,320  0,914    

Komplexitet 0,149  0,281      0,412 0,749  

 

 

 

 


