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Sammanfattning  
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bidragande faktorn till att nystartade företag väljer bort revision.  Den vetenskapliga metoden som använts 
i studien är positivistisk med en deduktiv ansats. Undersökningens empiri är införskaffad med hjälp av en 
webenkät. Respondenterna bestod av företagare i Blekinge- och Skåne län som startat ett aktiebolag 
under år 2015 eller senare vilka i sin tur av valdes av bekvämlighetsskäl. Den teoretiska referensramen 
utgår från aktuell forskning vad gäller syftet med revision, revisorns roll, förväntningsgapet och slutligen 
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att ett företag har anlitat en revisor. Studiens resultat och slutsatser påvisar att det finns ett positivt 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras ämnet revision och revisorns roll klargörs samt dess funktion 

inom ett företag. Utifrån denna presentation ges en inblick i vad förväntningsgapet inom 

revisionsbranschen innebär och detta för oss in på problemdiskussionen där en 

presentation av studiens syfte, frågeställning och disposition framförs. 

1.1 Bakgrund 

Det var först efter drygt tre års studier på högskolenivå som vi verkligen förstod vad en 

revisor gör och vilken roll en revisor har i ett företag. Vi trodde att vi visste men så var 

inte fallet. Ledningen i nystartade företag befinner sig förmodligen i samma situation och 

styrelsen måste således sätta sig in i ämnet revision för att verkligen förstå hur en revision 

går till samt vilken roll revisorn har. Antagligen fokuserar ledningen i nystartade företag 

mer på affärsidén snarare än att leta information om hur en revision går till samt vad en 

revisor gör. Bursell (2010) menar att många företagare, stora som små, påpekar att 

revisorn gärna skickar räkningar utan att specificera vad arvodet gått till. Detta kan 

antigen bero på att företagarna inte förstår vad revisorn gjort på grund av bristfällig 

kunskap om ämnet eller har revisorn inte varit tillräckligt tydlig och specificerat vad hen 

utfört för arbete. 

Det ovan nämnda är ett exempel på det förväntningsgap som uppstår mellan en revisor 

och dennes intressenter. Gapet uppstår då revisorerna och intressenterna har olika 

förväntningar på utförandet av revisionen (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006). 

Liggio (1974) förklarar inte bara att det förekommer ett förväntningsgap, utan ifrågasätter 

även om små företag överhuvudtaget har råd att anlita en revisor. Just kostnaden är något 

även Marténg (2014) påpekar är en av de bidragande faktorerna till varför så många som 

fyra av fem nystartade företag väljer bort revision. Det torde dock finnas andra aspekter 

som förklarar varför nystartade företag väljer bort revision men vi tror att det är den 

bristfälliga kunskapen om hur en revision går till samt vad en revisor egentligen gör som 

är den bidragande faktorn. 

Eftersom Sverige förändras till ett mer mångkulturellt samhälle ökar också entreprenörer 

med utländsk bakgrund. En snedvriden kunskap om revison och en revisors roll kan 

därmed påverka företagarna som drivit företag utomlands benägenhet att anlita en revisor. 

Något som stärker argumentet ovan är Sucher och Kosmala-MacLullich (2004) som 
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menar att en revisors oberoendeställning begränsas i de länder där det förekommer ett 

icke funktionellt juridisk ramverk som därmed skapar svårigheter att driva rättsliga 

prövningar där sociala, ekonomiska samt kulturella skillnader existerar. 

Företagsledningen i nystartade företag ser troligtvis revision som en börda i form av 

utgifter, medan vi (som har kunskap om hur en revision går till samt revisorns roll) snarare 

ser det som en investering och en kvalitetsstämpel. 

1.2 Problembakgrund 

Att redovisningen av företagens ekonomiska ställning håller den kvalitet som idag tas för 

givet har inte alltid varit fallet. Under slutet av 1800 talet var det i Storbritannien tillåtet 

att fritt söka kapital genom att sälja andelar av verksamheten på motsvarande sätt som vi 

gör idag (Carrington, 2014). En tredjedel av dessa företag gick i konkurs och resultatet 

blev att revision av företagens finansiella rapporter gjordes tvingande. På grund av 

liknande redovisningsskandaler har revision och revisorns roll allt mer uppmärksammats 

och idag är den finansiella revisionen bara en av flera olika typer av revisioner som 

förekommer i dagens samhälle (Carrington, 2014). 

Vad är revision och vilka arbetsuppgifter har en revisor? Den finansiella revisionen har 

en nära koppling till bokföring och redovisning. Ett vanligt misstag är att många tror en 

revisor har ansvar för både ett företags bokföring och årsredovisning, men så är inte fallet 

(Carrington, 2014). Det är företagets ledning som ansvarar för att bedriva verksamheten 

och fatta beslut. I ansvaret ingår det att bland annat se till att alla transaktioner bokförs 

med avsikten att företagets affärshändelser går att följa (Öhman, Häckner, Jansson, & 

Tschudi, 2006). En gång om året ska ledningen sammanställa den löpande bokföringen i 

ett bokslut där företagets ekonomiska resultat för året samt värdet på företagets tillgångar 

och skulder kan utläsas (Carrington, 2014). Ledningen ansvarar för att bokslutet 

presenteras offentligt i en årsredovisning (Grönlund, Tagesson, & Öhman, 2013).  

Enligt aktiebolagslagen SFS (2005:551) är revisorns ansvar att bedöma om 

årsredovisningen är upprättad enligt lag och om den således ger en rättvisande bild av 

företagets verksamhet, resultat, tillgångar samt skulder. Detta ska sedan, enligt samma 

lag, rapporteras i form av ett uttalande i revisionsberättelsen där det framgår hur revisorn 

bedömt bolagets förvaltning, årsredovisning samt bokföring. Eftersom revisorn är en 

oberoende tredje part ses revision som en kvalitetsstämpel för intressenterna som bland 

annat omfattas av aktieägare, banker, skattemyndigheten, leverantörer, anställda och 
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konkurrenter (Salehi, 2011; Özcelik, 2015; KPMG, 2016; PwC, 2015). Revisorns 

huvudsakliga uppgift är således att utföra revision, där revisionen framförallt beaktar 

väsentlighet och risk (Özcelik, 2015; Carrington, 2014) eftersom det inte är ekonomiskt 

hållbart att granska allting i ett företags redovisning (Diamant, 2004). 

Idag är företag mer komplexa och verkar på fler marknader vilket innebär att 

revisionsarbetet numera handlar om hur företagsledningen arbetar för att säkerställa att 

allt går korrekt till (KPMG, 2016; Carrington, 2014). Det är med andra ord bolagets 

organisation, processer och interna kontroller som revisorerna granskar vid en revision, 

snarare än alla miljontals transaktioner som genomförs under ett år (KPMG, 2016). På så 

sätt analyserar revisorn inte enbart siffror utan fungerar även som ett ”bollplank” i sin 

rådgivning med klienterna (Özcelik, 2015). 

Avregleringen av revisionsplikten har bidragit till att allt färre företag efterfrågar tjänsten 

revision och således får inte revisionsbyråerna längre sina kunder ”gratis” utan måste nu 

kämpa för att införskaffa samt behålla sina klienter (Broberg, 2013). Detta har i sin tur 

lett till att marknadsföringsaktiviteter blivit en större del av revisorernas vardagliga arbete 

(Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013). Eftersom revision blivit en tjänst på marknaden 

som styrs av efterfråga och utbud har konkurrensen blivit tuffare bland landets 

revisionsbyråer.  Till följd av det har revisorer fått ett mer kommersiellt beteende vilket 

tidigare varit förbjudet inom revisionsprofessionen (Svanström, 2008).  

Betydelsen av att behålla samt fortsätta skapa förtroende har blivit avgörande för hur pass 

framgångsrik revisorn och dess byrå blir (Anderson, Narus, & Rossum, 2006). När 

revision nu är frivilligt för drygt 70 % av företagen i Sverige krävs det att revisorer kan 

argumentera vilken nytta en revision faktiskt gör för sina klienter (PwC, 2016). Att 

revisionsbyråer och revisorer marknadsför sina tjänster är något som dock strider mot den 

traditionella synen på revisionsyrket (Kotler & Connor, 1977). För bara ett par år sedan 

hade detta ansetts som oprofessionellt men är idag normalt då revisionsbranschen har 

förändrats (Feldman Barr & McNeilly, 2003; Barbera & Hasso, 2013; Carey, 2015). Den 

traditionella rollen för en revisor inom sin profession har varit att inneha rollen som en 

kontrollant i näringslivet och att vara verksam som rådgivare eller konsult till sin kund 

(Moberg, 2006). Professionen har dessutom präglats av en stark yrkestillhörighet, 

laglydighet, kontroll och övervakning (Carrington, 2014). Denna bild av professionen har 
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avancerats och affärsorienterade aktiviteter står för en allt större del av arbetsuppgifterna 

för dagens, men framförallt för morgondagens revisorer (Broberg et al., 2013). 

1.3 Problemdiskussion 

År 1987 blev alla svenska aktiebolag tvungna att utse en auktoriserad eller godkänd 

revisor (Carrington, 2014) men numera behöver inte aktiebolag som underskrider två av 

tre följande värden: 3 anställda, 1,5 miljoner i balansomslutning och 3 miljoner i 

nettoomsättning längre utse en revisor (Brännström, 2013; PwC, 2016). Syftet med 

avregleringen av revisionsplikten är att minska de administrativa kostnaderna för små 

aktiebolag så att företagandet i Sverige kan stimuleras (Carrington, 2014). 

Marténg (2014) skriver i sin artikel ”Hälften av företagen utan revisor – oroande 

utveckling” att det totala antalet felsummerade bokslut har ökat från 896 stycken år 2011 

till 2803 stycken under 2014. Vidare visar ytterligare statistik från UC tydligt hur antalet 

bolag som väljer bort revision ökat från år till år. År 2011 valde 22 procent bort revision, 

år 2012 var det 37 procent och år 2013 var andelen uppe i 46 procent. När det gäller 

nystartade bolag är det ännu fler som väljer bort revision. 68 procent av bolagen som 

startade under år 2010 valde bort revision år 2011 var det 72 procent, år 2012 77 procent 

och år 2013 valde 80 procent av de nystartade bolagen att inte anlita en revisor. I Marténgs 

(2014) artikel menar Sighblad att det är en oroande utveckling att så många som 80 % av 

de nystartade företagen väljer bort revision (se figur 1.1). Detta menar Sighblad har visat 

sig leda till att allt fler bokslut inte uppfyller kraven som ställs enligt lag och att det i sin 

tur ler till att Skatteverket kommer behöva tillföra mer resurser på att granska företagen 

framöver. 

 

Figur 1.1 Andel som väljer bort revision 

(Baserad på: Marténg, Hälften av företagen utan revisor – oroande utveckling, 2014) 
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Tidigare forskning har visat att viktiga beståndsdelar såsom företagets storlek, förekomst 

av extern finansiering, behovet att presentera en intern kontroll samt behovet att förbättra 

den finansiella redovisningen som påverkande faktorer vad gäller småbolags efterfrågan 

på frivillig revision (Collis et al., 2004; Niemi et al., 2012). Vidare har Niemi et al. (2012) 

i sin studie funnit att ekonomiskt krisdrabbade företag är mer benägna att anlita en revisor 

eftersom revisorernas professionella rådgivning anses vara mer användbar i framförallt 

dessa situationer.  

Å andra sidan menar Cassar och Ittner (2009) att redovisare och revisorer anlitas och 

behålls inom ett nystartat företag för ökad trovärdighet gentemot utomstående intressenter 

men även för den ekonomiska aktiviteten inom bolaget. Resultaten i Barbera och Hassos 

(2013) studie visar att externa revisorer har en positiv inverkan på försäljningstillväxten 

samt överlevnaden på lång sikt hos små och medelstora bolag. Vidare visar Careys (2015) 

forskning att det finns ett positivt samband mellan köp av företagsrådgivning och 

prestanda i små och medelstora bolag och att detta samband ytterligare stärks när 

affärsrådgivningen köpts tillsammans med revision (Carey, 2015). Revisorer förstår 

dessutom informationen i bokföringen och kan således uppskatta det bevisvärde som 

bokföringen ger vid ett eventuellt brottsmål vad gäller bedrägeri inom ett företag (Barrera 

& Elam, 2015).  

Trots de ovannämnda fördelarna med att ha anlitat en revisor väljer ändå 80 % av de 

nystartade bolagen bort revision och detta görs dessutom aktivt eftersom man i 

bolagsordningen vid skapandet av aktiebolaget måste välja ifall man ska utse respektive 

inte utse att en revisor (SFS, 2005:551). 

Att det förekommer ett förväntningsgap mellan vad revisorerna kan och faktiskt får 

tillföra en klient samt vad klienten förväntar sig att revisorerna ska och får tillföra är inget 

nytt fenomen och många forskare (Liggio, 1974; Porter 1993; Humprey et al. 1993; 

Shaikh & Talha, 2003; Salehi, 2011) hävdar att utbildning är det bästa sättet att minska 

detta förväntningsgap. Forskarna menar således att förväntningsgapet bör minska desto 

mer kunskap klienten har om ämnet revision och revisorns roll. Studier visar också på att 

företagsledarnas kunskap vad gäller redovisning och revision i olika företag påverkar 

deras inställning till att anlita en revisor (Marriot & Marriot, 2000). 

Studie kommer att undersöka huruvida detta förväntningsgap påverkar företagarnas 

benägenhet att anlita en revisor i nystartade företag. Studien kommer således ge en bättre 



  Pavlica & Vidjen 

 

  6 

 

insikt om företagarnas kunskap om hur en revision går till och vad en revisor gör. Studien 

kommer vidare undersöka hur företagarnas kunskap om revision och en revisorns roll 

påverkar deras val i frågan om att anlita en revisor i ett nystartat företag. För att beskriva 

detta samband och därmed ge läsaren en tydligare uppfattning om vilka aspekter som ska 

behandlas har en modell skapats där sambandet mellan de olika faktorerna framgår.  

1.4 Syfte 

Syftet är att förklara huruvida bristande kunskap om revision och vad en revisor gör kan 

vara den bidragande faktorn till att nystartade företag väljer bort revision.  

1.5 Frågeställning 

Hur ser sambandet mellan kunskap om revision och revisorns roll samt benägenheten att 

anlita en revisor bland nystartade företag ut? 

1.6 Uppsatsens disposition 

Studien är strukturerad på följande sätt. Under kapitel 2 presenteras den teoretiska 

metoden. Kapitel 3 innehåller den grundläggande teorin samt den tillämpade teorin där 

det redogörs för varför revision behövs, vad en revisor gör, hur bildandet av ett aktiebolag 

går till i Sverige, förväntningsgapet och slutligen vad som avgör ett köp. I kapitel 4 

beskrivs den empiriska metoden där studiens undersökningsmetod, urval, 

operationalisering, analysmetoder, undersökningens validitet och reliabilitet och 

avslutningsvis förklaras det etiska betänkandet. I det femte kapitlet presenteras analysen 

av studien, vilket gjorts med hjälp av beskrivande statistik, Cronbach´s Alpha test, 

Spearmans korrelationstest samt logistisk regression. Slutligen presenteras studiens 

slutsats, studiens bidrag samt förslag på vidare forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel behandlas studiens val av metod som syftar till att ge läsaren en bättre 

förståelse för de vetenskapsteoretiska val som ligger till grund för frågeställningen som 

ska undersökas. Vidare kommer valet av forskningsansatsen och teorierna att mer 

ingående beskrivas kring varför de valda metoderna är applicerbara på studiens syfte 

samt frågeställning. 

2.1 Forskningsfilosofi 

Syftet med uppsatsen är att förklara huruvida bristande kunskap om revision och vad en 

revisor gör kan vara den bidragande faktorn till att nystartade företag väljer bort revision. 

För att besvara studiens syfte kommer utgångpunkten att ligga i vad forskare kommit 

fram till i tidigare forskning vad gäller ämnet revision, revisorns roll och vad kunskap är 

samt vad som påverkar denna.  

För att förklara ett fenomen (kunskap) och genom att studera verkligheten med objektiva 

mått och därtill även metoder, kan ett positivistiskt synsätt appliceras vilket i sin tur 

förknippas med kvantitativ forskning. Ett positivistiskt synsätt förklaras genom att 

vetenskap nås via insamling av en stor mängd data för att därefter kvantifiera materialet 

vars generella slutsatser slutligen dras som enligt detta synsätt ska gälla för hela 

populationen (Bryman & Bell, 2013; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Enligt ett 

positivistiskt synsätt ska vetenskapen vara homogen och förespråka förklaring för att 

finna kausala samband som är i enlighet med undersökningens syfte (Patel & Davidson, 

2003; Johansson-Lindfors, 1993). Positivismens syn på kunskap, det vill säga dess 

epistemologi, innebär att trovärdig data skapas endast genom observerbar fakta som 

används för att förklara olika samband och således dra generella slutsatser. Forskarna 

måste i sin tur försöka vara så objektiva som möjligt och se till att denna objektivitet 

bibehålls dels under själva datainsamlandet men även i övergången från analys av data 

till empiri (Saunders et al., 2012). På så sätt kommer denna studie genomföras med ett 

objektivt synsätt för att minimera sannolikheten att våra personliga åsikter samt 

värderingar skulle kunna få en inverkan på hur respondenterna svarar men även på 

studiens resultat.  

I samband med positivismen nämns oftast motsatsen till detta synsätt, nämligen 

hermeneutiken. Hermeneutiken behandlar olika metoder och teorier vid forskning för att 
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kunna tolka människors olika beteenden (Byrman & Bell, 2005). Hermeneutiken syftar 

till att istället för att förklara något och söka samband med generella slutsatser, försöka 

ge en djupare förståelse om ett fenomen genom att inrikta sig på ett mindre antal objekt 

eller individer vilket är ett synsätt förknippat med kvalitativ forskning (ibid). Eftersom 

hermeneutiken ger en mer subjektiv bild valde vi bort detta alternativ då denna studie 

inriktar sig på en objektiv bild för att kunna generalisera slutsatser och på så sätt återge 

en så instämmande bild av verkligheten som möjligt. Något som stärker vårt val av metod 

är att Alvehus (2013) skriver att valet bör avspegla studiens frågeställning. Således, blir 

ett positivistiskt synsätt kontra ett hermeneutiskt synsätt mer applicerbart på denna studie.   

2.2 Val av forskningsansats 

Studiens utgångpunkt ligger i befintlig teori och vad forskare i tidigare sammanhang 

kommit fram till vad gäller revision, revisorns roll och vad kunskap är och vad som 

påverkar denna. Med hjälp av tidigare forskning har vi utformat en modell som ska prövas 

mot studiens insamlade data. Valet av att utveckla en egen undersökningsmodell var en 

självklarhet då tidigare forskning kring studiens område varit av begränsad omfattning. 

För att besvara studiens syfte har således en deduktiv ansats valts. En deduktiv ansats 

innebär att man utgår ifrån befintlig teori för att sedan pröva teorin mot det empiriska 

materialet och således analysera om det stämmer överens med verkligheten (Saunders et 

al. 2012; Alvehus 2013). 

Det finns många fördelar med användningen av en deduktiv ansats. En av fördelarna är 

att den ger möjligheten till generalisering som i sin tur är i enlighet med det positivistiska 

synsättet och studiens syfte. Vidare menar Alvehus (2013) att en kvantitativ metod är mer 

lämpad för forskare som använder undersökningsmodeller. Detta eftersom det kan uppstå 

problem i värdering av respondenternas åsikter när det empiriska materialet ska 

sammanställas i samband med kvalitativa metoder. På så sätt är en kvantitativ metod mer 

lämpad för att besvara studiens frågeställning.  Den deduktiva ansatsen kan i vissa 

avseenden dock kritiseras då den leder till att forskaren endast samlar in den sort av 

kunskap som är relevant för studien. På grund av detta har vi i studien använt oss utav 

flera olika teorier som har en inverkan på ämnet. Anledningen till varför de valda 

teorierna är lämpade för studiens syfte kommer att beskrivas mer ingående i följande 

avsnitt. 
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2.3 Val av teorier 

Den grundläggande teorin vi har utgått ifrån är följande: agentteori (Jensen & Meckling, 

1976; Chow, 1982; Simunic & Stein, 1987; Tebone & Beldacchino, 2003; Sundgren, 

2003; Svanström, 2008; Deegan & Unerman, 2011; Zerni, 2012; Berk & DeMarzo, 2013; 

Carrington, 2014), legitimitetsteori (Brown & Deegan, 1998; Zimmerman & Zeitz, 2002; 

Deegan & Unerman, 2011), intressentteori (Freeman & Reed, 1983; Clarkson, 1995; 

Donald & Preston, 1995; Tabone & Beldacchino, 2003; Carter & Van Auken, 2006; 

Sighblad & Wilow, 2008; Svanström, 2008; Freeman, 2010; Deegan & Unerman, 2011; 

Zerni, 2012; Sundgren et al., 2013; Carrington, 2014; Smith et al., 2015; Özcelik, 2015) 

och institutionellteori (DiMaggio & Powell, 1983; Deegan & Unerman, 2011). Dessa 

teorier utgör en grund för studien även om de inte besvarar uppsatsens frågeställning. 

Detta då vi anser att de grundläggande teorierna är relevanta för studiens syfte där 

paralleller kan dras mellan syftet och hur de hänger samman med nystartade företags 

benägenhet att anlita en revisor. Agentteorin kan på så sätt kopplas till vårt syfte då teorin 

förklarar varför revision behövs. Legitimitetsteorin och intressentteorin kan dessutom 

kopplas an till syftet då de nystartade företagens förmåga att få fram ekonomiska och 

andra möjliga resurser avgörs till stor del av hur utomstående intressenter uppfattar dem. 

Slutligen kan även den institutionella teorin appliceras till vårt syfte då nystartade företag 

tenderar att efterlikna och kopiera stora etablerade företag.  

Efter att vi beskrivit de grundläggande teorierna och hur de ligger till grund för studiens 

undersökning beskrivs vidare den tillämpade teorin, det vill säga den teori som ligger till 

grund för att besvara vår frågeställning och därmed också utformningen av web-enkäten 

samt vår modell. Rubrikerna som omfattas av den tillämpade teorin är följande: vad gör 

en revisor, bildandet av aktiebolag i Sverige, förväntningsgapet, vad som avgör ett köp 

och slutligen presenteras modellen som senare ska testas. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de bakomliggande teorierna som tillsammans med aktuell 

forskning leder till vår undersökningsmodell. För att förklara ämnet revision kommer en 

mer ingående beskrivning på vad syftet med revision är samt en presentation av vad 

revisorns roll är och hur den utvecklats genom åren. Därefter presenteras 

förväntningsgapet och de faktorer (kunskap, bakgrund, erfarenhet, generation samt 

riskbenägenhet) som antas ha en inverkan på nystartade företags benägenhet att anlita 

en revisor. Avslutningsvis presenteras den modell som senare kommer att testas. 

3.1 Grundläggande teori 

De grundläggande teorierna är följande: agentteorin, legitimitetsteorin, intressentteorin 

och institutionell teori. Dessa teorier besvarar inte frågeställningen i uppsatsen men är 

relevanta för studiens syfte och används således som en grund för den tillämpade teorin.  

Något som man bör beakta är att uppsatsens område är inom företagsekonomi vilket 

innebär att de valda teorierna är inom det området.   

3.1.1 Agentteori 

Aktiebolag kan i huvudsak finansieras genom intern finansiering, genom att bolaget 

emitterar aktier och på så vis ökar aktiekapitalet eller genom att söka efter kapital via lån 

från diverse kreditgivare. Intern finansiering innebär att ägaren har inflytande över hela 

bolaget och således uppstår inga informationssymmetrier mellan ägaren (principalen) och 

företagsledaren (agenten), eftersom ägaren oftast brukar vara den som är företagsledaren 

i ett nystartat företag och följaktligen anses företaget vara ägarlett (Tabone & 

Beldacchino, 2003). Eftersom den som äger företaget har fullständig kontroll uppkommer 

inte ett agentproblem i samma utsträckning som belyses i agentteorin då ett 

agentförhållande uppstår. Jensen och Meckling (1976) definierar ett agentförhållande på 

följande vis: ”A contract under which one or more (principals) engage another person 

(the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some 

decision-making authority to the agent” (1976, s. 308). 

Då företagsledaren inte är samma person som ägaren uppstår det informationssymmetrier 

vilket skapar osäkerhet hos principalen (ägaren). Denna osäkerhet leder till att det 

uppkommer transaktionskostnader och informationskostnader, vilka antagligen leder till 

att (företagsledningen) är opportunistisk och således handlar i eget intresse vilket i sin tur 
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leder till att principalen (ägaren) går med en ekonomisk förlust (Jensen & Meckling, 

1976). Agentkostnaderna är en intern kostnad som uppstår då en principal inte utför 

arbetsuppgifterna själv. Dessa kostnader ökar ju större företaget är och i takt med detta 

ökar även nyttan med revision på motsvarande sätt då revisionen ger intressenterna en 

trygg bild av företaget (Simunic & Stein, 1987; Sundgren, 2003; Svanström, 2008). Dock 

uppstår denna typ av agentproblem främst i företag vars ägandestruktur är mycket spridda 

(Zerni, 2012). 

Då studien inriktar sig på nystartade företag kan det antas att ägandet och kontrollen över 

bolaget inte är separerade och således kommer vi inte stöta på denna typ av agentproblem. 

Dock kan agentproblem uppstå mellan majoritetsägare (agent) och minoritetsägare 

(principal), eftersom majoritetsägaren har större utrymme att utnyttja företagets resurser 

på minoritetsägarens bekostnad (Zerni, 2012). Sverige är en av länder som har den absolut 

högsta skillnaden mellan ägarkoncentration och separation av kontroll från kassaflöden 

vilket leder till att det uppstår agentproblem mellan framförallt majoritets-och 

minoritetsägare (Zerni, 2012). Dessa agentproblem har i tidigare studier visat sig leda till 

att minoritetsägare blir skeptiska till bolagets förvaltning av det egna kapitalet vilket i sin 

tur medför rabatterade aktiepriser. Zerni (2012) anser att majoritetsägarna kan utsätta 

verksamheten under högre grad av revisionsgranskning för att minska eventuella 

aktierabatter. Vidare menar Zerni (2012) att revision förhindrar expropriation genom att 

göra det svårare för majoritetsägarna att dölja sina handlingar från minoritetsägare. Därför 

kommer högre upplevd kvalité i revisionen att ge majoritetsägare en konkret fördel i form 

av en lägre aktierabatt och minoritetsägarna kommer således inte vara skeptiska till 

bolagets förvaltning i lika stor omfattning (Zerni, 2012). 

En annan typ av agentproblem som kan uppstå är mellan en kreditgivare och ett företag. 

I detta fall blir alltså kreditgivaren principalen medan företaget blir agenten. Företaget 

förvaltar kapitalet som kreditgivaren bidrar med, men eftersom företaget inte riskerat det 

egna kapitalet kan det leda till att företaget fattar beslut som är förmånliga för 

företagsledningen men kostsamma för kreditgivaren (Berk & DeMarzo, 2013).  

Då bolaget ansöker om ett lån kommer informationssymmetri att uppstå mellan företaget 

och kreditgivaren. Denna informationssymmetri kan delas i två olika typer; nämligen 

adverse selection samt moral hazard (Carrington, 2014). Adverse selection förekommer 

innan kreditgivaren ska bevilja lånet. Eftersom kreditgivaren vet att det finns en 



  Pavlica & Vidjen 

 

  12 

 

sannolikhet att företaget kan gå i konkurs kommer räntan att motsvara den risk som 

kreditgivaren tar. Risken medför således att räntan blir alldeles för hög för de bolagen 

som inte hamnar i konkurs vilket i sin tur kan leda till att bolaget söker kapital på annat 

vis då företagarna anser att räntan är för hög. Med hjälp av extern revision kan denna 

informationssymmetri förminskas eftersom revisorn ger en kvalitetsstämpel i form av sitt 

yttrande i revisionsberättelsen vilket leder till att kreditgivaren därmed kan fastställa rätt 

ränta (Carrington, 2014).  

När ett avtal redan ingåtts och risken emellan parterna inte är jämnt fördelad förekommer 

moral hazard (Carrington, 2014). Detta kan exempelvis ske då ett företag fått ett lån 

beviljat men sedan ändrat sitt beteende och inte längre agerar enligt avtalet (Deegan & 

Unerman, 2011). För att kompensera den förhöjda risken kan kreditgivaren införa en 

förhöjd riskpremie i form av en säkerhet eller högre ränta (Carrington, 2014). Ett effektivt 

sätt att få agenten att handla i principalens intresse är genom en oberoende granskare 

(Jensen & Meckling, 1976; Chow, 1982). I dessa fall kan revisorn styrka den finansiella 

informationen så att kreditgivaren blir försäkrad om att företaget förvaltas på ett 

tillfredställande sätt (Chow, 1982) och att den förhöjda riskpremien följaktligen kan 

sänkas till en acceptabel nivå (Carrington, 2014). 

3.1.2 Legitimitetsteori 

Legitimitetsteorin grundar sig i att företag anses vara en del av ett socialt system som 

påverkas av andra medborgare samt grupper i samhället. Teorin beskriver att det finns 

vissa förväntningar på företag och att dessa förväntningar skapas från samhället där 

bolaget verkar inom (Deegan & Unerman, 2011). Mellan dessa två parter, samhället 

kontra företagen, förekommer det ett så kallat socialt kontrakt och det kan vara 

svårdefinierat (Deegan & Unerman, 2011). I korta drag innebär det att företagen ska leva 

upp till de förväntningarna som ställs från samhället för att på så sätt erhålla legitimitet. 

Företagen måste således försöka bevara denna legitimitet och leva upp till de 

förväntningarna som ställs. För att bevara legitimiteten krävs bland annat kunskap om 

samhället och eftersom förväntningarna ändras i takt med att samhället utvecklas måste 

företagen anpassa sig utifrån dessa för att överleva på lång sikt (Brown & Deegan, 1998). 

Enligt teorin framgår det även att förväntningarna som ställs från samhället i stort är 

avgörande för företagets överlevnad. Vid ett misslyckande med att leva upp till 

förväntningarna kommer företagen att bli straffade genom minskad efterfrågan och i 

värsta fall bojkott (Brown & Deegan, 1998; Deegan & Unerman, 2011). 
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Eftersom det inte existerar något konkret kontrakt är det inte lätt för företagen att tolka 

vad som förväntas av samhället och dess medborgare. På så sätt kan ett så kallat 

legitimitetsgap uppstå om det finns skillnader i hur företagen agerar i samhället jämfört 

med vad som förväntas av dem. Legitimitetsgapet kan uppstå på grund av två anledningar; 

att omvärldens förväntningar ändras men inte organisationens, vilket i sin tur leder till att 

företaget inte följer med i utvecklingen, eller kan information om företaget som tidigare 

varit okänd läcka ut och på så sätt kan samhället ändra sin uppfattning om företaget 

(Deegan & Unerman, 2011). 

Vad det gäller tidigare forskning om legitimitet har forskare i första hand utgått från 

framgångsrika och etablerade företag (Zimmerman & Zeitz, 2002). Att bevara legitimitet 

och att ständigt hålla sig uppdaterad utifrån samhällets förväntningar har varit en 

bidragande faktor till företagens bibehållna lönsamhet (Zimmerman & Zeitz, 2002). 

Enligt Cassar och Ittner (2009) behöver framförallt nystartade företag istället anstränga 

sig mer för att erhålla legitimitet. De nystartade företagens förmåga att få fram 

ekonomiska och andra resurser avgörs till stor del av hur företaget uppfattas från 

utomstående intressenter (Cassar & Ittner, 2009). Historiskt sett har nystartade företag 

svårt att etablera sig eftersom de verkar i en miljö med många förändringar (Cassar & 

Ittner, 2009). Enligt Möller (2010) misslyckas 30 procent av nystartade företag att 

etablera sig inom de tre första åren. Zimmerman och Zeitz (2002) menar att på grund av 

den tuffa miljön som nya bolag verkar inom blir strävan efter att erhålla legitimitet en 

betydelsefull framgångsfaktor. Legitimitet är således en viktig resurs för nystartade 

företag eftersom det ger en bekräftelse på en social bedömning från samhället och kan ses 

som ett kvitto på acceptans. Nystartade företag som kanske annars inte skulle anses som 

legitima kan med hjälp av att anlita en revisor erhålla legitimitet från dess externa 

intressenter (Deegan & Unerman, 2011). 

3.1.3 Intressentteori 

Som kritik för att fokus enbart varit på aktieägarnas behov av finansiell information växte 

intressentteorin fram (Freeman, 2010). Intressentteorin kan associeras med 

legitimitetsteorin eftersom båda teorierna ser ett företag som en del av ett större 

samhällssystem där företaget antigen påverkar eller blir påverkad av olika grupper inom 

ett samhälle (Deegan & Unerman, 2011). Intressentteorin fokuserar dock mer på 

relationen mellan ett företag och dess grupper av intressenter, medan legitimitetsteorin 
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snarare fokuserar på relationen mellan företaget och samhället i stort (Deegan & 

Unerman, 2011) Enligt Freeman och Reed (1983, p. 91) definieras intressenter på 

följande sätt:  

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

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

organisation’s objectives”.   

En mer avgränsad tolkning på vilka intressenterna är görs av Clarkson (1995) som menar 

att man kan dela in intressenterna i två olika grupper. Dessa grupper kallas för primära 

samt sekundära intressenter. De primära intressenterna kan vara investerare, ägare, 

anställda, leverantörer, kunder, staten samt kommunen (se figur 3.2). Dessa intressenter 

är nödvändiga för att ett företag ska kunna överleva och företaget ska därför i första hand 

tillgodose de primära intressenternas behov genom att nå upp till deras förväntningar. De 

sekundära intressenterna är de intressenter som påverkas eller som blir påverkade av ett 

företag men som inte direkt gör några transaktioner med företaget och således inte heller 

påverkar överlevnaden (Clarkson, 1995).  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Intressentmodellen 

Inom intressentteorin finns det två olika perspektiv; ett ”etisk” samt ett 

”management/styr-perspektiv”. De forskare som förespråkar det etiska perspektivet 

menar att ett företag har ett socialt ansvar och ska således ta hänsyn till samtliga 

intressenter (både primära och sekundära) eftersom alla intressenterna är lika viktiga för 

företaget oavsett hur mycket makt de har, eller på vilket sätt de påverkar bolaget 

(Donaldson & Preston, 1995; Deegan & Unerman, 2011). Förespråkare av 

management/styrperspektivet menar att företag måste hantera relationerna till sina 
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intressenter för att överleva på lång sikt framförallt genom att fokusera på de 

intressenterna som har allra har mest inflytande på företaget (Deegan & Unerman, 2011). 

Oavsett vilket perspektiv man utgår ifrån blir företagets mål att tillgodose intressenternas 

behov. Detta för att företaget ska överleva men även leva upp till de förväntningarna som 

ställs från diverse intressenter (Donaldson & Preston, 1995; Deegan & Unerman, 2011). 

Intressenterna är viktiga för företagen och det existerar således ett ömsesidigt beroende 

mellan ett företag och dess intressenter (Freeman, 2010).  

Även om företagets revisor väljs av företagsägaren (styrelsen) syftar alltså revision inte 

enbart till att tillfredsställa ägarens behov utan även externa intressenters behov. 

Kreditgivare har exempelvis ett intresse i att ta del av information som hjälper dem att 

bedöma ifall ett företag har möjligheten att betala tillbaka en kredit (Sundgren et al. 2013). 

Kreditgivaren beräknar den så kallade kreditrisken för ett bolag genom att bland annat 

analysera företagets årsredovisning (Sighblad & Wilow, 2008). För att kreditrisken ska 

beräknas och ge en tillräcklig hög tillförlitlighet krävs att den redovisade informationen 

ger en rättvisande bild av företaget. Revision kan ge en försäkran om att den presenterade 

informationen inte innehar väsentliga fel och på så vis försäkra kreditgivaren om att 

bolaget kommer kunna fullfölja sina förpliktelser (Carrington, 2014). En annan 

intressent-grupp som har ett intresse av att informationen som presenteras i 

årsredovisningen är tillförlitlig är ett företags leverantörer. Leverantörerna har en kortare 

tidshorisont på betalningarna jämfört med kreditgivare vilket innebär att leverantörerna 

har ett intresse i att företagets nyckeltal vad gäller likviditet överensstämmer med vad 

som presenterats i årsredovisningen (Sundgren et al, 2013). De anställda har också ett 

intresse av att deras arbetsgivare har tillräckligt bra likviditet och således kan betala ut 

lön i god tid. Även fackförbunden är intresserade av hur företagets ekonomiska ställning 

ser ut då bedömningar om löneutveckling samt risker med en anställning ska göras 

(Sundgren et al, 2013). 

Kunderna till företaget har också ett intresse i att företaget överlever eftersom kunderna 

vill kunna försäkra sig om att inte gå miste om reservdelar, garantier och/eller 

uppdateringar av produkter (Sundgren et al, 2013). Revisorn ska vid en revision granska 

styrelsens bedömning av företagets fortsatta överlevnadsförmåga och därefter göra ett 

uttalande om det i revisionsberättelsen (Carrington, 2014).  
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Beskattning och redovisning är starkt sammankopplat i Sverige eftersom redovisningen 

ligger till grund för skatter och avgifter (Grönlund, Tagesson, & Öhman, 2013). Därför 

är det av stort intresse att företaget redovisat enligt ”god redovisningssed” för att 

Skatteverket ska kunna förlita sig på att informationen som företaget redovisat 

överensstämmer med verkligheten. Skatteverket kommer således se den finansiella 

revisionen som en garanti då årsredovisningen utgör en viktig grund för bolagets 

deklaration (Smith, Brännström, & Jansson, 2015). 

Carter och Van Auken (2006) har i sin studie funnit att bristande kompetens hos ägaren 

eller ledningen i mindre bolag är en avgörande faktor till att bolagen går i konkurs. Därför 

kan företagsledningen och/eller styrelsen ta tillvara på revisorns expertis och därmed dra 

nytta av rådgivningen som en revisor erbjuder (Svanström, 2008; Özcelik, 2015). 

Kunskaperna som revisorn innehar kan således ge ett intyg på att ledningens förvaltning 

av företaget sköts på ett tillfredsställande sätt, vilket är av intresse för både företagsledare 

men även aktieägare (Sundgren et al., 2013). 

Då ägarna är separerade från företagsledningen behövs revision för att bedöma ifall 

företagsledningens förvaltning sköts på ett korrekt sätt (Zerni, 2012; Sundgren et al, 2013; 

Carrington, 2014). Eftersom ägaren och företagsledningen i mindre bolag oftast är samma 

person med full insyn och full kontroll över bolaget har revisionen i detta fall inte riktigt 

samma syfte (Tabone & Beldacchino, 2003; Smith et al. 2015).  

3.1.4 Institutionell teori 

Institutionell teori förklarar varför företag inom samma bransch tenderar att bli mer 

homogena (Deegan & Unerman, 2011). Vid uppstarten av det nya företaget skiljer sig 

oftast de olika strukturerna åt vad gäller entreprenörernas inledande tillvägagångsätt om 

hur de väljer att satsa sina resurser, men ju mer etablerat företaget blir desto mer tenderar 

dem att bli lika andra företag i samma bransch (DiMaggio & Powell, 1983). Den process 

som gör att företagen blir mer likartade kallas för isomorfism (isomorphism) som i sin tur 

består av tre olika mekanismer som förklarar detta. Den första, tvingande isomorfismen, 

(coercive isomorphism) förklaras genom att det finns påtryckningar från exempelvis 

viktiga intressenter, som ställer vissa krav på företagen som måste uppfyllas i hopp om 

att erhålla legitimitet (Deegen & Unerman, 2011; DiMaggio & Powell, 1983). Den andra 

mekanismen är mimetisk isomorfism (mimetic isomorphism) och innebär istället att 

företag tenderar att efterlikna och kopiera andra företag, framförallt när det existerar 
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grader av osäkerhet (DiMaggio & Powell, 1983). Den tredje och sista mekanismen kallas 

för den normativa isomorfismen (normative isomorphism) och förklarar att det finns vissa 

förväntningar från professionen och olika standarder om hur rapporteringen ska se ut. 

Detta förklaras i sin tur genom att professioner, på samma sätt som företag, drabbas av 

liknande mimetiska samt tvingande isomorfism vilket därmed förklarar varför människor 

inom samma profession rapporterar på ett snarlikt sätt (DiMaggio & Powell, 1983). 

En annan term som ofta nämns i samband med den institutionella teorin är decoupling. 

Den ses som en ytterligare förklaring på varför företag blir mer lika och innebär att 

företagen upplever ett behov av att redovisa enligt särskilda metoder för att bevisa 

legitimiteten utåt (Deegan & Unerman, 2011). Straffet blir dock att dessa metoder införs 

bara för att de ska synas men de inte används i praktiken. Vidare förknippas institutionell 

teori med både legitimitets samt intressentteorin som förklarar företagets redovisning 

genom att skapa en förståelse om hur organisationer tenderar att förändras genom de olika 

påtryckningar och förväntningar som förekommer från samhället (Deegan & Unerman, 

2011). 

Cassar och Ittner (2009) förklarar att nystartade företag är starkt influerade av 

institutionella regler och normer som påverkar deras beteende. Effekterna av den 

normativa isomorfismen kan exempelvis vara att den inrättar sedvanliga beteenden som 

anses vara socialt lämpliga utåt. Effekterna av den mimetiska isomorfismen är att 

nystartade företag försöker efterlikna andra framgångsrika företag (Cassar & Ittner, 

2009). Detta leder i sin tur till att nystartade företag försöker efterlikna de etablerade 

företagen och bör enligt den institutionella teorin anlita en revisor. Dock får nystartade 

företag en negativ effekt på den mimetiska isomorfismen då 80 %, trots strävan efter att 

efterlikna de mest etablerade företagen, fortfarande väljer att inte anlita en revisor 

(Marténg, 2014).  

3.2 Vad gör en revisor? 

För att bli mer insatt i ämnet revision och vad en revisor gör kommer detta avsnitt att 

mer ingående förklara vad som är syftet med revision, hur revisionsprocessen går till 

och avslutningsvis förklara revisorns olika roller. 

3.2.1 Syftet med revision 

Ett företags redovisning ger information till intressenter som har ett intresse om ett 

företags finansiella ställning (Diamant, 2004; Moberg, 2006; Öhman et. al., 2013; 
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Carrington 2014; Carey, 2015). Detta kan vara investerare som vill kunna analysera 

bolagets framtida avkastning, kreditgivare som vill kunna säkerställa att företagets 

betalningsförmåga är tillräckligt hög, skatteverket som vill kontrollera att rätt skatt har 

betalats in, leverantörer som vill säkerställa att företaget kommer kunna betala tillbaka 

en eventuell kredit men även räkna med att företaget överlever, anställda som vill kunna 

säkerställa att de får lön i tid och slutligen kunder som vill försäkra sig om att de inte går 

miste om eventuella reservdelar, garantier och/eller uppdateringar av produkter eller 

tjänster som köpts. Det övergripande syftet med företagets bokföring är således att förse 

investerare och andra intressenter med användbar information om företaget och dess 

verksamhet (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006). Den presenterade 

informationen som ett företag har offentliggjort för intressenterna håller inte alltid 

tillräckligt hög kvalité och visar således inte den faktiska ekonomiska ställningen. En 

professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter som 

berörs (Carrington, 2014; Özcelik, 2015). Resultatet från en genomförd revision 

förbättrar och effektiviserar de interna kontrollerna i de företag samt organisationerna 

som granskas och skapar därmed trovärdighet gentemot intressenter (Öhman et al., 2006; 

PwC, 2016).  

Revisionens syfte har genom åren blivit allt bredare och har idag flera olika syften. 

Ursprungligen var revisionens syfte att anmäla brott, att försöka stoppa den ekonomiska 

brottsligheten samt att se till så att nödvändig information om företaget verkligen nådde 

ut till aktieägarna (Carrington, 2014). Idag har revisionen moderniserats och syftet 

beskrivs istället som att öka graden av förtroendet för användarna av de finansiella 

rapporterna (ISA 200, 2010). Detta uppnås genom att revisorn gör ett uttalande i 

revisionsberättelsen efter en genomförd granskning huruvida den finansiella rapporten på 

ett väsentligt sätt är i enlighet med tillämpligt ramverk för finansiell rapportering (ISA 

200, 2010). Samtliga intressenter drar nytta av en revision eftersom en oberoende tredje 

part (revisorn) granskar företaget och ger ett uttalande ifall företaget presenterat en 

rättvisande bild om dess finansiella situation (Thomasson et al., 2006; FAR, 2016) 
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3.2.2 Hur går revisionsprocessen till? 

För att flytta fokus från vad revision är till vad en revisor gör används Carringtons 

(2014) modell (se figur 3.3) som beskriver revisionsprocessen. 

Figur 3.3 Revisionsprocessen 

(Baserad på: Carrington, revision, 2014) 

Företagsledningens påståenden är de påståenden som framkommer i årsredovisningen 

och det är dessa som kan ses som det avgörande föremålet av revisionen i en 

årsredovisning (Broberg, 2013; Carrington, 2014). Påståendena som en revisor måste 

beakta enligt Carrington (2014) är följande: existens (existerar tillgången eller skulden 

vid ett givet datum), rättigheter och förpliktelser (hänför sig tillgången eller skulden till 

företaget vid ett visst datum), förekomst (en händelse eller transaktion har ägt rum och 

hänför sig till företaget), fullständighet (samtliga affärshändelser är bokförda), värdering 

(en tillgång eller skuld är bokförd och värderad enligt lag och god redovisningssed), 

mätning (en transaktion är bokförd till rätt belopp, intäkter och kostnader är hänförda till 

rätt period) samt presentation och upplysning (upplysning om posten har lämnats och är 

klassificerad samt beskriven enligt lag och god redovisningssed). En revisor måste alltid 

ta hänsyn till ovanstående påståenden (Broberg, 2013; Carrington, 2014). 

Företagsledningens påståenden är föremålet för revisorns bestyrkande och utmaningen 

för revisorn blir således att finna tillräckliga bevis (revisionsbevis) som är relevanta och 

övertygande för att stärka dessa påståenden (Broberg, 2013; Carrington, 2014). 

Carrington (2014) menar vidare att en revisor kan använda sig av följande 

granskningsåtgärder för att inhämta revisionsbevis: inspektion (revisorn granskar 

materiella tillgångar, dokument och bokföringsposter), observation (revisorn betraktar en 

åtgärd eller process som utförs av andra), förfrågan och bekräftelse (revisorn ber personer 

inom och utom företaget att lämna information som de innehar) beräkning (revisorn utför 

beräkningar eller kontrollerar beräkningar som företag har gjort som underlag för 

redovisningen) samt analytisk granskning (revisorn analyserar trender och nyckeltal för 

att bilda sig en uppfattning om sannolikheten i de redovisade beloppen).  

Efter att en revisor utfört bestyrkandeåtgärder är det dags att dokumentera 

bestyrkandeåtgärderna. Enligt ISA 230 ska revisorn upprätta revisionsdokumentation 

Företagsledningens 
påståenden 

Bestyrkande
åtgärder

Dokumentation Rapportering
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som är tillräckligt fullständig för att en erfaren revisor, som tidigare inte varit inblandad 

i revisionen, ska kunna förstå karaktären, tiden och omfattningen av de 

granskningsåtgärderna som utförts (ISA 230, 2010). Även resultaten från 

granskningsåtgärderna och vilka revisionsbevis som inhämtas ska framgå. Slutligen ska 

även betydelsefulla frågor som uppstått under revisionen samt slutsatser från dessa 

framgå (ISA 230, 2010).  

Avslutningsvis ska en revisor rapportera revisionen. Den allra vanligaste typen av 

rapportering är via revisionsberättelsen, men det förekommer även andra typer av 

rapporteringar såsom löpande rapporteringar samt erinran som revisorn kan lämna till 

styrelsen eller den verkställande direktören (Broberg, 2013; Carrington, 2014). En erinran 

kan ses som en varning och om bolaget inte avhjälper olägenheten kan det leda till att 

bolaget får en oren revisionsberättelse (Carrington, 2014). 

3.2.3 Revisorn som övervakare (granskare) 

Nedanstående figur beskriver relationen mellan investerare och andra intressenter 

(accountee), den redovisningsskyldige (accountor) och revisorn (auditor) (Öhman, 

Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006).  

 

Figur 3.4 The accountability model  

(Baserad på: Öhman et. al, Swedish audtors´view of auditing, 2006) 

Som tidigare nämnt har företagsledningen ansvaret att tillhandahålla information till 

intressenterna och revisorns uppgift är att kvalitetssäkra denna information så att 

investerare och andra intressenter på ett tillförlitligt sätt kan använda informationen som 
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beslutsunderlag (Öhman, Häckner, Jansson, & Tschudi, 2006). Således kan en revisors 

roll ses som en övervakare (granskare). En revisor granskar dock inte all information som 

tillhandahållits av den redovisningsskyldige, utan revisorn gör en bedömning om 

verksamhetens väsentlighet och risker (Carrington, 2014). Med väsentlighet menar 

Carrington (2014) att revisorn gör ett urval av information som det kan finnas skäl att bry 

sig om och ifall posten eller beloppet i fråga är litet betraktas informationen som 

oväsentlig. Vidare hävdar Carrington (2014) att revisionsrisken har en direkt påverkan på 

de bedömningar som revisorn gör när en acceptabel väsentlighetsnivå ska sättas, eftersom 

den acceptabla väsentlighetsnivån (den avvikelse som revisorn kan acceptera utan att 

behöva skriva en oren revisionsberättelse) följaktligen ska fördelas på acceptabelt fel (ett 

övergripande mått på de totala antal fel som revisorn kan acceptera i redovisningen) med 

syftet att effektivisera revisionen. Tidigare har agentteorin diskuterats och hur 

informationssymmetrier skapas, vilket leder till att osäkerhet skapas hos principalen. 

Oavsett om principalen är majoritetsägare, minoritetsägare eller kreditgivare kommer 

deras skepsis och osäkerhet att minska då företaget genomfört en revision (Zerni, 2012). 

3.2.4 Revisorn som rådgivare  

Broberg (2013) menar att revisorns roll som övervakare är en traditionell syn och att den 

rådgivande rollen tagit över och blivit allt mer efterfrågad av klienter. Revisorerna ser 

själva revisonen som ett sätt att förbättra det granskade bolaget och dess finansiella 

information som offentliggörs, istället för den traditionella synen om att revisionen endast 

ska ses som en försäkran (Broberg, 2013). Det faktum att rådgivningen omsätter mer än 

vad revisonen gör i de olika revisionsbyråerna (Carrington, 2014) ger oss ytterligare en 

indikation på att revisorns roll som övervakare har förändrats och att den rådgivande 

rollen således tagit en allt större plats. Revisionsrådgivning kan förklaras som den typ av 

råd som revisorn ger till sin klient med fokus på de iakttagelser revisorn fört under sin 

granskning (Carrington, 2014). 

Både företag och revisionsbyråer kan ha ett intresse av att revisionsbyrån tillhandahåller 

rådgivning (Svanström, 2008). Detta eftersom att ett sådant upplägg ofta är 

kostnadseffektivt för revisionsbyrån till följd av att delvis samma information och 

kunskap kan användas i revisionen såväl som i rådgivningsuppdraget (Arruñda, 1999). 

Följderna blir att revisionsbyråns kostnader minskar men även klienternas i form av att 

revisionsbyrån debiterar mindre timmar. Utvecklingen vad gäller revisorns rådgivande 

roll har således inneburit en förändring av deras arbetsuppgifter. Från att revisorns 
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huvudsakliga uppgift varit att skydda samhällets ”intresse”, det vill säga gynna samhället 

i stort genom att inte undanhålla information och sanning om olika företag och dess 

intressenter, har utvecklingen lett till att revisorer numera jagar rådgivningstimmar 

(Öhman, 2007)  

Revisionsbyråerna som utför rådgivning har dock ifrågasatts då det anses kunna hota 

revisorns möjlighet att förhålla sig oberoende vid granskningen då det ökar risken att en 

nära relation utvecklas mellan revisorn och klienten (Svanström, 2008; Warren & Alzola, 

2009). Detta kan i sin tur innebära att revisorn granskar sitt eget arbete eftersom det 

ekonomiska intresset tenderar att ge högre intäkter och skapar således ett 

beroendeförhållande (Carrington, 2014). I aktiebolagslagen 9 kap 17§ framgår det att det 

inte får vara en revisor som utför revision om byrån också biträder företaget med 

bokföringen (inklusive upprättande av bokslut och årsredovisning), eller arbetar på 

samma företag som biträder med bokföringen om det reviderade företaget uppfyller 

kriterierna i § 13-14 (SFS 2005:551). Paragraf 13 och 14 är definitioner av vad ett stort 

företag är. Således omfattas inte nystartade företag av denna lag och därför kan samma 

revisionsbyrå upprätta bokslut och årsredovisningar samt sköta företagets bokföring utan 

att det påverkar revisorns oberoende. 

3.3 Bildandet av ett aktiebolag i Sverige 

För att besvara syftet med studien krävs förkunskaper om hur bildandet av ett aktiebolag 

går till och hur entreprenörskapet definieras. Enligt SFS (2005:551) aktiebolagslagens 

(ABL) andra kapitel ska följande åtgärder vidtas vid bolagsbildningen; stiftarna ska 

upprätta ett dokument som kallas för stiftelseurkund1. Därefter ska en eller flera bland 

stiftarna teckna sig för samtliga aktier i bolaget och dessa betalas enligt bestämmelserna 

i ABL. Samtliga stiftare skall färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden och 

styrelsen ska därefter anmäla bolaget för registrering.  

Alla svenska aktiebolag var mellan år 1987 till 2010 tvungna att utse minst en 

auktoriserad eller godkänd revisor (Carrington, 2014). Denna lag har dock ändrats och 

när revisionsplikten togs bort år 2010 behöver inte aktiebolag längre utse en revisor såvida 

de underskrider två av tre följande värden: 3 anställda, 1.5 miljoner i balansomslutning 

och 3 miljoner i nettoomsättning (SFS, 2005; Brännström, 2013; PwC, 2016). 

                                                           
1Mer om stiftelseurkundens innebörd och bestämmelserna vid bildandet av ett nytt bolag finns på 

https://lagen.nu/2005:551#K2 (Aktiebolagslagen kap 2. §5-10, 12, 15-19 och 22-23). 
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Bolagsordningen måste dock i samband med registreringen av aktiebolaget aktivt välja 

huruvida de önskar att utse en revisor eller inte. Som tidigare nämnt väljer 80 % av de 

nystartade förtagen i Sverige bort revision (Marténg, 2014). 

3.3.1 Entreprenörskapet 

Entreprenörskapet definieras som en dynamisk och komplex process där individer 

antingen, enskilt eller i samarbete, identifierar olika möjligheter och utvecklar en 

affärsidé som slutningen leder till att det nya företaget lanseras (Korunka, Frank, Leuger 

& Mugler, 2003; Shook, Priem & McGee, 2003). En entreprenör som väljer att starta ett 

företag organiserar, förvaltar och tar ansvar för sin verksamhet (Segal, Borgia & 

Schoenfeld, 2005) och yrket i sig ses oftast som ett obehagligt yrkesval där vardagen och 

arbetssituationer vanligtvis förknippas med osäkerhet, hinder, misslyckanden och 

frustration (Campbell, 1992). Trots att yrket som entreprenör förknippas med 

ovannämnda diverse negativa aspekter, föredrar många individer att starta ett företag på 

grund av de personliga utmaningarna istället för att vara anställd av någon arbetsgivare 

(Segal, et al. 2005). Vidare förklarar Shook et. al (2003) att drivkraften är en avgörande 

faktor för uppstartsfasen i det nya företaget och att entreprenörerna måste vara redo att 

stå till svars för sina handlingar till utomstående individer samt intressenter.  Detta kan 

associeras med legitimitetsteorin som förklarades i den grundläggande teorin då 

erhållandet av just legitimitet är en betydelsefull framgångsfaktor för nystartade företag 

eftersom det ger en bekräftelse på acceptans från samhället. 

3.4 Förväntningsgapet 

Att det existerar ett förväntningsgap mellan revisorer och allmänhetens uppfattningar om 

deras roll, funktion och hur dem upplever revisorns prestation är inget nytt fenomen och 

flertalet studier har genomförts inom samma område (Liggio, 1974; Porter 1993; 

Humprey et al. 1993; Shaikh & Talha, 2003; Salehi, 2011). Liggio (1974) förklarade 

förväntningsgapet som skillnaden mellan revisorns prestation och intressenternas 

förväntningar på denna prestation. Ett misslyckande med att minska detta 

förväntningsgap skulle kunna medföra att förtroendet för revisionsprofessionen 

försämras som i sin tur leder till ökad kritik mot revisionsbranschen (Liggio, 1974). På 

grund av detta existerar en utbredd oro över förväntningsgapet mellan vad revisorer 

faktiskt gör och hur allmänheten uppfattar deras roll samt arbetsuppgifter (Koh & Woo, 

1998). Mängder av olika förslag och åtgärder för att försöka minska förväntningsgapet 
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har föreslagits bland många forskare (Porter, 1993; Humprey et al. 1993; Shaikh & Talha, 

2003).  

En gemensam nämnare i dessa studier är att vidgad utbildning för de inblandade parterna 

(samhället, intressenter och revisionsbranschen) är nyckeln till ett förminskat 

förväntningsgap. Humprey et al. (1993) samt Porters (1993) studier påvisar däremot att 

det är samhället som saknar eller har bristfällig utbildning för att kunna förstå och bilda 

sig en rimlig uppfattning om förväntningarna på revisorerna och deras arbetsuppgifter. 

Förutom ovanstående argument om att samhället är i behov av utbildning menar Porter 

och Gowthorpe (2004) vidare att samhället dessutom har orimliga förväntningar framför 

allt vad gäller revisorernas arbetsuppgifter och hur en revision genomförs. 

Vår undersökning inriktar sig på huruvida detta förväntningsgap påverkar företagarnas 

benägenhet att anlita en revisor i nystartade företag. Studien kommer således ge oss en 

fördjupad förståelse om företagarnas kunskap om vad en revisor gör och deras roll inom 

ett företag. 

3.5 Vad avgör ett köp? 

Det finns många aspekter som påverkar en organisations köpvanor samtidigt som dessa 

ständigt ändras och utvecklas (Jobber & Fahy, 2010). Det finns även olika ramverk och 

koncept som används för att förstå hur organisationer resonerar i samband med ett köp 

samt vilka faktorer som påverkar deras köpbeteende. Jobber och Fahy (2010) beskriver 

köpprocessen med fyra olika steg: 

1. Problemidentifikation - någon inom företaget identifierar ett problem som kan 

avhjälpas med hjälp av en extern tjänst eller en produkt. 

2. Informationssökning - företaget beskriver sina behov och letar därefter 

information på marknaden. 

3. Utvärdering av alternativ samt köp – företaget utvärderar alternativen där pris, 

tillförlitlighet, rykte samt flexibilitet påverkar själva köpet. 

4. Utvärdering efter köp – företaget utvärderar tjänsten eller produkten. Tjänster är 

svårare att utvärdera då de har speciella egenskaper som inte alltid kan mätas och 

jämföras på ett tillförlitligt sätt.  

Kotler och Armstrong (2010) menar att ett företags inköp av produkter och tjänster 

påverkas av följande förhållanden: omvärldsfaktorer, organisatoriska faktorer, sociala 
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faktorer och individuella faktorer. Omvärldsfaktorer beskriver företagets behovsnivå, 

politiken i landet, dess kostnader samt dess konkurrenter. De organisatoriska faktorerna 

innefattar företagets interna policy, mål, system samt struktur. De sociala faktorerna 

omfattar företagets ranking samt status och slutligen påverkar inköparnas (styrelsen i vårt 

fall) individuella faktorer såsom ålder, personlighet, utbildning samt riskattityd 

köpbenägenheten hos företag. Således kan företagets styrelse påverkas av många olika 

faktorer innan de väljer att köpa tjänsten revision. Jobber och Fahy (2010) förklarar att 

köpkategorin, vilken typ av produkt/tjänst som ska inhandlas samt betydelsen av köpet är 

de faktorerna som påverkar ett företags benägenhet att handla allra mest. Alltså finns det 

många faktorer som påverkar ett företags beslutsfattande, dock inriktar sig studien på 

huruvida kunskap om tjänsten påverkar företagares benägenhet att anlita en revisor. 

Anledningen är att flertal studier påvisar ett samband mellan kunskap om en produkt eller 

tjänst och benägenheten att köpa den (Alba & Hutchinson, 1987; Cordell, 1997; Mattila 

& Wirtz, 2002). 

I enlighet med vad tidigare studier konstaterat påverkar kostnaden benägenheten att anlita 

en revisor i nystartade- och småbolag (Liggio, 1974; Kirby & King, 1997). Kirby och 

King (1997) menar att småbolag enbart anlitar en extern rådgivare när de anser att det är 

nödvändigt och ifall kostnaden är rimlig. Vidare menar Pardos et. al (2007) att företag 

kommer anställa en extern rådgivare då den förväntade nyttan av tjänsten motsvarar eller 

överväger kostnaden. Zerni (2012) menar att benägenhet att anlita en revisor är större i 

ekonomiskt krisdrabbade företag vilket innebär att styrelsen i krisdrabbade företag är mer 

motiverade att anlita en revisor när företagets ekonomi är dålig. Detta trots att studier 

bland annat visar att småbolags omsättningstillväxt, prestanda samt överlevnad förbättras 

med hjälp av en revisor (Cassar & Ittner, 2009; Barbera & Hasso, 2013; Carey, 2015). En 

fråga som bör uppmärksammas är således varför nystartade företag från början inte anlitar 

en revisor och inte när det är för sent, det vill säga när företaget befinner sig i kris. 
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3.6 Uppsatsens undersökningsmodell 

För att beskriva sambandet som nämnts i studiens syfte har en modell skapats för att ge 

läsaren en tydligare uppfattning om vilka aspekter som ska behandlas. Nedan kommer 

det mer ingående beskrivas om vilka olika typer av kunskap det finns. Slutligen 

presenteras samtliga faktorer som ingår i modellen där företagarnas kunskap antas ha en 

inverkan på deras benägenhet att anlita en revisor. Kunskapen kommer att kontrolleras 

för variablerna bakgrund, erfarenhet, generation, ålder, kön och riskbenägenhet (se figur 

3.5). Avsnittet avslutas med studiens hypotes. 

 

Figur 3.5 Undersökningsmodell  

3.6.1 Kunskap 

Konsumenternas kunskap har utifrån ett traditionellt synsätt betraktats som en 

endimensionell konstruktion men senare studier har utmärkt två komponenter för att 

förklara konsumenternas kunskap, nämligen bekantskap och expertis. Alba och 

Hutchinson (1987) definierade bekantskapen som "antalet produkt samt tjänstrelaterade 

erfarenheter som iakttagits av konsumenten". Många andra forskare har beskrivit att 

bekantskapen är avgörande vid köp, produktanvändning och informationssökning 

(Engledow, Anderson, & Becker, 1979; Bettman & Park, 1980; Whan & Parker, 1981; 

Johnson & Russo, 1984; Park et al. 1994). Även om erfarenhet förväntas bidra till 

förbättrad förmåga för användningen av en produkt eller tjänst, anses det varken som ett 

nödvändigt eller tillräckligt villkor för produktexpertis (Cordell, 1997). 



  Pavlica & Vidjen 

 

  27 

 

Den andra, mer djupare delen av produktkunskap är expertis som innebär förmågan att 

utföra produkt eller tjänstrelaterade uppgifter (Alba & Hutchinson 1997; Brucks, 1985). 

Olika typer av konsumentexpertis kan delas in i följande områden: specifika 

uppgiftsprestanda förbättringar som erhållits via upprepning, en psykisk form av expertis 

och förståelse samt tillämpning av produktens potentiella möjligheter (Cordell, 1997).  

Cordell (1997) menar att expertis främst erhålls genom forskning då man på så sätt får en 

djupare kunskap. Ett exempel skulle kunna vara en jämförelse mellan en arbetstagare som 

syr fast etiketter på kläder och en välutbildad tekniker som förstår symaskinernas 

kapacitet samt hur man utvinner allra mest från dem (Cordell, 1997). Alba och 

Hutchinson (1987) menar att kompetens indikerar på expertis och återspeglas i 

konsumenternas kognitiva strukturer, analyser, utarbetande och minne av produkter. 

Cordell (1997) menar vidare att kunskap antingen mäts objektivt eller subjektivt. Objektiv 

kunskap mäts genom en opartisk tredje part medan subjektiv kunskap återspeglar 

självutvärdering. Whan och Parker (1981) hävdar att båda aspekterna har giltighet. 

Objektiva åtgärder kan upptäcka sann kunskap medan subjektiva åtgärder bättre kan 

definiera konsumentstrategier och heuristik eftersom subjektiva åtgärder är baserade på 

vad konsumenten tror att han eller hon vet (Whan & Parker, 1981). Även om de två olika 

åtgärderna i allmänhet är korrelerade, härrör deras separerbarhet från sina föregångare; 

att objektiv kunskap bygger till stor del på lagrad information om en produktklass medan 

subjektiv kunskap förlitar sig mer på produktrelaterad erfarenhet (Cordell, 1997).  

Tidigare forskning har jämfört objektiva och subjektiva mått på konsumenternas 

kunskaper inom ramen för bearbetning samt inhämtning av information i ett urval och 

skillnader mellan de två måtten har påvisats. Rudell (1979) fann att högre nivåer av 

objektiv expertis var positivt relaterat till en ökad användning av nyförvärvad information 

medan subjektiv expertis var positivt relaterad till beroendet av förkunskaper. Slutligen 

fann Park et al. (1994) att subjektiv kunskap är mer inflytelserik i dömandet av produkter 

och tjänster. Detta eftersom erfarenheten är den drivande subjektiva kunskapen som gör 

letandet av produkt- samt tjänsterfarenheter mer lättillgängligt och således behöver man 

inte söka information själv (Park et al., 1994). 

3.6.2 Företagares kunskap 

Tidigare studier visar att företagsledarnas kunskap vad gäller redovisning och revision 

påverkar deras inställning att anlita en revisor (Marriot & Marriot, 2000). Cassar och 
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Ittner (2009) menar att företagsledare som på förhand har mycket kunskap om vad en 

revisor gör och hur en revision går till också väljer att anlita en revisor då de genom 

kunskapen enklare förstår fördelarna. Vidare förklarar Marriot och Marriot (2000) att 

företagsledarnas kunskapsbrist kring revision kan vara en av anledningarna till varför 

revision väljs bort och rådgivning allt mer efterfrågas. Eftersom Marriot och Marriot 

(2000) menar att det finns ett samband mellan företagsledarens kunskap och 

benägenheten att anlita en revisor vill vi undersöka om detta samband existerar även bland 

nystartade företag och om deras kunskap skiljer sig åt beroende på vilken bakgrund, kön, 

erfarenhet, riskbenägenhet eller generation företagsledaren har. Eftersom Marténg (2014) 

menar att 80 % av de nystartade företagen väljer bort revision samtidigt som Marriot och 

Marriot (2000) menar att det finns ett positivt samband mellan företagsledarens 

kunskaper och deras inställning till att anlita en revisor, vill vi undersöka om kunskapen 

kring revision samt revisorns roll kan vara anledningen till att så många som 4 av 5 

nystartade företag väljer bort revision.  

Vår hypotes är således att det finns ett positivt samband mellan företagares kunskap kring 

revision samt revisorns roll och benägenheten att anlita en revisor i ett nystartat bolag. 

Studiens hypotes kan sammanfattas på följande vis: 

H: Det finns ett positivt samband mellan företagarens kunskaper kring revision samt 

revisorns roll och benägenheten att anlita en revisor i ett nystartat företag. 

Eftersom det finns faktorer som kan påverka detta samband kommer vi även att 

kontrollera för: bakgrund, erfarenhet, generation, ålder, kön samt riskbenägenhet. Detta 

beskrivs mer ingående i efterföljande kapitel. 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel presenteras inledningsvis valet av studiens undersökningsmetod, nämligen 

webenkät. Vidare beskrivs studiens urvalsprocess med en argumentation om de 

genomförda avgränsningarna. Detta följs av en operationalisering av studiens beroende 

(benägenhet att anlita en revisor), oberoende (kunskap) samt kontrollerade variabler 

(bakgrund, erfarenhet, generation, ålder, kön samt riskbenägenhet). Avslutningsvis 

beskrivs studiens valda analysmetoder, validitet, reliabilitet och slutligen det etiska 

betänkandet.  

4.1 Undersökningsmetod  

Studiens syfte är att förklara huruvida bristande kunskap om revision och vad en revisor 

gör kan vara den bidragande faktorn till att nystartade företag väljer bort revision. Enligt 

Ejlertsson (2014) är det studiens syfte samt problemformulering som avgör ifall 

undersökningen ska göras med en kvantitativ eller en kvalitativ metod. Valet av att 

använda en kvantitativ metod anses som fördelaktigt då det är tidseffektivt men även för 

att undersökningen baseras på ett större antal respondenter och detta till en lägre kostnad. 

En kvantitativ metod ska appliceras när hypoteser ska prövas och när generalisering vill 

göras (Jacobsen, 2002). För att studien ska kunna generaliseras till en större population 

har vi valt att utforma en webenkät (se bilaga 1). En nackdel med en kvantitativ metod 

kan vara att informationen blir alltför ytlig och att de standardiserade frågorna möjligtvis 

kan resultera i påtvingande svar. Detta är vi dock medvetna om och därför har frågorna 

konstruerats med hänsyn till det. 

Enkäten har utformats via websidan Surveymonkey då det ansågs som ett smidigt 

tillvägagångsätt för att samla in data. Att konstruera enkäten via Surverymonkey var 

ingen slump utan snarare ett genomtänkt val då fördelarna är många. Man kan exempelvis 

bland annat utläsa vilka som besvarat enkäten och dessutom exportera resultatet till SPSS 

på ett mycket smidigt sätt. 

Valet att konstruera en enkät har dock både för- och nackdelar (Denscombe, 2009; 

Bryman & Bell, 2013). Metoden valdes emellertid då fördelarna med en webenkät ansågs 

överväga nackdelarna. Anledningen till att metodvalet föll på att utforma en webenkät 

var dels för att det är smidigt i kombination med den snabba distributionen och dels att 

det gav möjlighet till en stor geografisk spridning. Det finns många fördelar med att 
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konstruera en enkät, en av fördelarna är att det underlättar för respondenterna då dessa 

kan besvara enkäten smidigt via en länk när det passar dem bäst. En annan fördel är att 

samtliga svar som registreras i Surverymonkey kan sammanställas och överföras i det 

dataprogram (SPSS) där analysen av svaren har utförts. Eftersom det förutsattes att e-

postadresserna till de nystartade företagen är kopplade till ägaren ökar sannolikheten att 

denne också besvarar webenkäten (Denscombe, 2009; Bryman & Bell 2013). Dessutom 

uppstår ingen intervjuareffekt, det vill säga en eventuell snedvridning av svaren från en 

intervju som kan bero på respondenternas olika personligheter (Denscombe, 2009).  

Eftersom företagsledaren troligtvis lägger större fokus på sin affärsidé vid uppstarten av 

det nya bolaget kan det leda till att respondenten bortser från mailet innehållande studiens 

webenkät vilket skulle påverka svarsfrekvensen negativt. Detta motverkades genom att 

skicka ut påminnelser till respondenterna (se bilaga 3 och 4). Vidare, för att få en så bra 

svarsfrekvens som möjligt, avgränsades enkätens längd och antalet frågor till det minsta 

möjliga (Denscombe, 2009; Bryman & Bell, 2013). Då undersökningen mäter 

företagarnas kunskap måste tillräckligt många frågor tas med för att vi därmed ska kunna 

dra tillförlitliga slutsatser kring respondenternas kunskap. Antalet frågor i webenkäten 

var totalt 17 stycken. Inledningsvis innehöll enkäten 16 stycken bakgrundsfrågor om 

respondenten och därefter ställdes 18 stycken kunskapspåståenden om revision och 

revisorns roll i ett företag. Webenkätens sista två påståenden berörde respondenternas 

egna åsikter kring den upplevde nyttan med revision. Bryman & Bell (2013) menar att en 

enkät inte bör innehålla öppna frågor och därmed ställdes inga sådana frågor utan istället 

valdes frågor och påståenden utifrån en likertskala för att fånga respondenternas 

uppfattningar. Likertskalan utformades mellan 1 till 7, där 1 innebar ”instämmer inte alls” 

och 7 betydde ”instämmer helt”. Frågorna innehöll tydliga instruktioner och 

webbenkätens layout var genomtänkt för att minska sannolikheten att respondenterna 

skulle avbryta sin medverkan. 

Innan webenkäten skickades ut till respondenterna fick fyra ekonomistudenter inom 

samma inriktning (redovisning och revision) möjlighet att ge eventuella synpunkter för 

att förbättra enkäten ytterligare. Resultatet innebar att otydligheter vad gäller formulering 

av frågorna justerades och en klarare uppfattning om hur lång tid det tog att genomföra 

webenkäten framfördes. 
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4.2 Avgränsningar och urval 

Enligt Bell (2007) beror studiens omfattning på den tid som finns tillgänglig. På grund av 

tidsbrist har vissa avgränsningar därför gjorts. Då studien inriktar sig på nystartade 

företag har undersökningen baserats på aktiebolag som varit verksamma i ett år. För 

studiens betydelse innebär det aktiebolag som registrerats någon gång mellan 2015-01-

01 fram till och med 2015-12-31. Anledningen till detta är dels för att företagen 

fortfarande associeras som nystartat och dels för att kontaktuppgifter om företag som 

startat år 2016 var oåtkomliga. Undersökningen har dessutom endast inriktat sig på 

aktiebolag för att undvika eventuella företag som drivs av hobbyintresse då företagarna 

minst investerat 50 000 kronor i bolaget. Något som stärker argumentet ovan ytterligare 

är att revisionsplikten togs bort för små aktiebolag år 2010. Uppsatsen kommer därför att 

bygga på aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten. Med detta sagt är det företag 

inom denna avgränsning som vi är intresserade av och Jacobsen (2002) beskriver 

aktiebolagen som den ”teoretiska populationen”. På grund av tidsbrist har inte alla enheter 

som existerade i populationen kontaktats utan ett urval har genomförts i databasen 

Retriever business.  

I den ”utökade sökningen” i Retriever Business har en avgränsning genomförts till 

aktiebolag som startade någon gång under år 2015 i Blekinge och Skåne. Dessa län valdes 

på grund av bekvämlighetsskäl. Vidare valdes företag som inte är revisionspliktiga enligt 

Retriever Business. Företagen har valts manuellt genom databasen Retriever business 

(företagen rangordnas automatiskt efter högst omsättning) där kontaktuppgifter till de 

första 460 företagen noga genomsökts. Anledningen till att vi utgått från företag med 

högst omsättning och neråt är på grund av att vi anade att företagarnas kontaktuppgifter 

var mer lättillgängliga ju större omsättning företagen hade. Dessutom har vi fått en större 

spridning på företagen som inkluderats i urvalet då omsättningen varierat mellan 0 till 11 

miljoner kronor.  

Av de 460 företagen som ingår i urvalet har 134 e-postadresser identifierats och dessa 

utgör således stickprovet. Av de 134 utskickade enkäterna avregistrerade sig 7 stycken 

företagare och ytterligare 5 e-postadresser ”studsade” vilket innebär att stickprovet 

slutligen blev 122.  Då studien inriktar sig på företag som startat någon gång under år 

2015 var det problematiskt att finna företagarnas e-postadresser. Antagligen har många 

företagare inte hunnit konstruera en hemsida och detta försvårade därmed processen att 

finna företagarnas kontaktuppgifter. Efter ihärdigt letande av kontaktuppgifter genom att 
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bland annat söka på företagsnamn på hemsidor såsom www.google.se, www.allabolag.se, 

www.merinfo.se, och www.facebook.se kunde webenkäten slutligen skickas ut till 134 

företagare med ett infogat följebrev (se bilaga 2). I den mån företagarnas e-postadresser 

var otillgängliga genomfördes telefonsamtal och 30 stycken sms skickades ut i hopp om 

att erhålla ytterligare e-postadresser. Företagarna hade möjligheten att besvara 

webenkäten mellan den 4 maj kl.12.00 och 11 maj kl. 23.59. Den 6 maj skickades den 

första påminnelsen (se bilaga 3) ut till de företagen som vid den tidpunkten inte besvarat 

enkäten. Fyra dagar senare, det vill säga den 10 maj, skickades den andra och därmed den 

sista påminnelsen ut (se bilaga 4) i hopp om att öka svarsfrekvensen ytterligare.  

Byrman och Bell (2013) menar att en svarsfrekvens på 20 procent anses som önskvärt för 

att kunna dra generaliserade slutsatser. För studiens betydelse skulle det innebära minst 

26 stycken fullständiga svar vilket skulle anses vara tillräckligt godtagbart för att kunna 

genomföra studiens analys av resultat. Webenkäten var tillgänglig i sju dygn och 

genererade totalt 41 svar, varav 35 var fullständiga. De 6 ofullständiga svaren togs bort 

och svarsfrekvensen blev således 29 procent. Den insamlade datan ansågs trots allt vara 

tillräcklig (översteg 20 %) för att statistiska analyser samt generaliserade slutsatser kunnat 

genomföras. 

4.3 Operationalisering 

Webenkäten användes för att undersöka företagarnas kunskap om revision och revisorns 

roll i enlighet med modellen som förklarades i föregående kapitel (se figur 3.5, s.26). 

Språket i webenkäten är inte avancerat vilket innebär att det eliminerar eventuella 

otydligheter och därmed också underlättar för respondenterna. I denna del presenteras 

enkäten med argument och diverse upplysningar för de val som gjorts vad gäller frågor 

samt variabler. Dessa frågor och variabler grundar sig i mätningen av respondenternas 

kunskap om revision och revisorns roll. 

4.3.1 Beroende variabel 

Modellens beroende variabel är ”benägenhet att anlita en revisor”. Under avsnitt 3.5 ”Vad 

avgör ett köp?” (s. 24) förklarar Jobber och Fahy (2010) den organisatoriska 

köpprocessen i fyra olika steg. Det första steget är att någon inom företaget identifierar 

ett problem som kan avhjälpas med hjälp av en tjänst eller en produkt. Alltså kan det 

konstateras att en företagares bristfälliga kunskap om revision och revisorns roll leder till 

att företagaren inte identifierar problem som därmed leder till att en revisor inte heller 
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anlitas.  Å andra sidan menar Kotler & Armstrong (2010) att ett företags inköp av 

produkter och tjänster påverkas av följande förhållanden: omvärldsfaktorer, 

organisatoriska faktorer, sociala faktorer och individuella faktorer. Omvärldsfaktorer 

innefattar företagets behovsnivå, politiken i landet det verkar inom, dess kostnader samt 

konkurrenter. De organisatoriska faktorerna innefattar företagets interna policy, mål, 

system samt struktur. De sociala faktorerna omfattar företagets ranking och status. 

Slutligen påverkar inköparnas (styrelsen i vårt fall) individuella faktorer såsom ålder, 

personlighet, utbildning samt riskattityd köpbenägenheten hos företag. Således kan 

företagets styrelse påverkas av många olika faktorer innan de väljer att köpa tjänsten 

revision, men eftersom flertalet studier påvisar ett positivt samband mellan kunskap om 

en produkt eller tjänst och benägenheten att köpa den (Alba & Hutchinson, 1987; Cordell, 

1997; Mattila & Wirtz, 2002) har vi valt att undersöka just denna variabel. För att 

inkludera de individuella faktorerna till vår studie har bakgrund, erfarenhet, generation, 

ålder, kön, samt riskbenägenhet använts som kontrollvariabler. 

Något som stärker att just bristfällig kunskap är den bidragande faktorn till att nystartade 

aktiebolag väljer bort revision är Zernis (2012) studie som påvisar att benägenheten att 

anlita en revisor är större då företaget befinner sig i en ekonomisk kris. Detta trots att 

studier bland annat visar att småbolags omsättningstillväxt, prestanda samt överlevnad 

förbättras med hjälp av en revisor (Cassar & Ittner, 2009; Barbera & Hasso, 2013; Carey, 

2015). Således bör kostnaden för tjänsten rimligtvis inte vara den största anledningen till 

att man väljer bort revision, även om den har en viss inverkan på benägenheten att anlita 

en revisor bland nystartade företag (Liggio, 1974; Kirby & King, 1997; Marténg, 2014). 

Kirby och King (1997) menar att småbolag enbart anlitar en extern rådgivare när de anser 

att det är nödvändigt och att kostnaden är rimlig. Vidare menar Pardos et. al (2007) att ett 

företag kommer anställa en extern rådgivare då den förväntade nyttan av tjänsten 

motsvarar eller överväger dess kostnad. Om man saknar kunskap om hur en revision 

genomförs samt kunskap om en revisors roll i ett företag vet man således inte den 

förväntade nyttan av tjänsten och därmed bör man rimligtvis enbart se tjänsten revision 

som en utgift, snarare än som en investering. Tidigare studier visar att företagsledarnas 

kunskap vad gäller redovisning och revision i olika företag påverkar deras benägenhet att 

anlita en revisor (Marriot & Marriot, 2000). Cassar och Ittner (2009) menar att 

företagsledare som på förhand har mycket kunskap om vad en revisor gör och hur en 
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revision går till också väljer att anlita en revisor då de genom kunskapen enklare förstår 

fördelarna. 

Den beroende variabeln är en dummy variabel där 0 betyder att företaget inte anlitat en 

revisor medan 1 betyder att företaget har anlitat en revisor. För att försöka utläsa 

respondenternas benägenhet att anlita en revisor har följande frågor tagits med i 

webenkäten: 

Fråga nummer 8: Jag (vi) har valt att anlita en revisor 

Frågan ovan användes som en kontrollfråga eftersom företaget möjligtvis anlitat en 

revisor trots avgränsningen i Retriever business. Dessutom får vi information om 

företaget valt en revisor eller inte, trots bristfällig respektive ”godkänd” kunskap om 

revision och en revisors roll. 

4.3.2 Oberoende variabel 

Den oberoende variabeln kunskap antas påverka den beroende variabeln, ”benägenheten 

att anlita en revisor” som förklarades mer ingående i föregående avsnitt. Dessa variabler 

har noga utvecklats och tagits fram med hjälp av tidigare teorier samt studier som 

beskrivits i uppsatsens tredje kapitel (se sid 10 och framåt). Jacobsen (2002) menar att 

värdet på den oberoende variabeln påverkar och bestämmer värdet på den beroende 

variabeln. För studiens betydelse innebär det således att testa företagarnas kunskap och 

undersöka om det påverkar deras benägenhet att anlita en revisor. På så sätt vill vi 

analysera om det förekommer ett positivt samband mellan företagarnas kunskap om 

revision samt revisorns roll och deras benägenhet att anlita en revisor.  

Då tidigare studier påpekat att företagsledare har bristfällig kunskap vad gäller revision 

och revisorns roll (Marriot & Marriot, 2000, Cassar & Ittner, 2009) kommer deras 

kunskap att testas i webenkätens 17:e fråga. Fråga 17 behandlar olika kunskapsfrågor om 

revision och revisorns roll där 18 olika påståenden presenteras vilka företagarna ska 

besvara utifrån en likertskala från 1 ”instämmer inte alls”, 4 ”ingen uppfattning”, till 7 

”instämmer helt”. De 18 olika påståendena var följande: 

1. En finansiell revision genomförs för att intressenter (såsom banken, skatteverket, aktieägare, 

kunder mm.) ska med större sannolikhet kunna förlita sig på den presenterade informationen 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revision där svarsalternativ 5-7 

anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning medan 
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företagare som svarat 1-3 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig kunskap om 

finansiell revision. 

2. Vid en revision granskas alla affärstransaktionerna som företaget bokfört under året 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisionsprocessen där 

svarsalternativ 1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen 

uppfattning medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på 

bristfällig kunskap om revisionsprocessen. 

3. Revisionsstandarderna beskriver hur en revision ska gå till och således spelar det ingen roll vilken 

revisor som genomför revisionen eftersom den ändå kommer utföras på samma sätt 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revision där svarsalternativ 1-3 

anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning medan 

företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig kunskap om 

att samtliga revisorer utför revisionen på samma sätt. 

4. Revision är en slags garanti mot granskning från Skatteverket 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revision där svarsalternativ 1-3 

anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning medan 

företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig kunskap om 

att revision är en slags garanti mot granskning från skatteverket.  

5. Efter en genomförd revision är alla siffrorna i årsredovisningen korrekta 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revision där svarsalternativ 1-3 

anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning medan 

företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig kunskap om 

att revision garanterar att alla siffror i årsredovisningen blir korrekta. Bara för att en 

revision har genomförts behöver det inte betyda att alla siffror är korrekta, dock ökar det 

kvalitén på företagets redovisning (bokföring).  

6. Användare av den finansiella informationen kan vara säkra på att det granskade företaget är fritt 

från bedrägeri efter revisorns granskning 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revision samt revisorns roll där 

svarsalternativ 1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen 

uppfattning medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på att 

bristfällig kunskap föreligger eftersom det kan förekomma bedrägeri trots att företaget 

blivit reviderat. 
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7. En revisor är en person som kan anlitas för att sköta ett företags löpande bokföring, moms, skatt 

och årsbokslut mm. 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om vad en revisor egentligen gör.  

8. En av revisorns huvuduppgifter är att granska ett företags årsredovisning och bokslut 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

5-7 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 1-3 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om vad en revisor faktiskt gör samt vilka några av deras huvuduppgifter är. 

9. En revisor fokuserar enbart på siffrorna som redovisats (bokförts) av företaget 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om att revisorn enbart fokuserar på siffrorna som redovisats av företaget. 

Numera har istället granskning av de interna kontrollerna tagit en allt större del av 

revisorns arbetsuppgifter.  

10. En revisors roll kan ses som en ”myndighetsövervakare” som antingen godkänner eller inte 

godkänner ett företags redovisning 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket återigen indikerar på 

bristfällig kunskap om revisorns roll gör och vilka arbetsuppgifter de utför. 

11. En revisor får inte agera som rådgivare (utanför området revision) för företag eftersom det sätter 

revisorns oberoende på spel 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om att en revisor får agera som rådgivare utanför området revision. Revisorer 

får nämligen agera som rådgivare, dock kan revisorns oberoende sättas på spel men 

faktum är att revisorer får agera i den rådgivande rollen.  
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12. En och samma revisionsbyrå får inte genomföra en revision och dessutom sköta den löpande 

bokföringen för företag 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll inom en 

revisionsbyrå där svarsalternativ 1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som 

svarat 4 hade ingen uppfattning medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” 

vilket indikerar på bristfällig kunskap om att en revisionsbyrå inte får sköta båda delarna. 

Vad gäller små bolag får revisionsbyrån vara densamma som genomför den löpande 

bokföringen samt en finansiell revision. 

13. Det är viktigt att en revisor har goda affärskunskaper (det vill säga kunskaper inom företagsstrategi, 

affärsmannaskap, marknadsföring, säljteknik osv.)  

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

5-7 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 1-3 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om vilka färdigheter en revisor bör ha. Eftersom konkurrensen hårdnar i takt 

med att revisorerna allt mer fått en rådgivande roll ökar således också efterfrågan på att 

revisorerna ska inneha bra affärskunskaper om säljteknik samt marknadsföring.  

14. Revisorn är ansvarig för att upptäcka bedrägerier 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om revisionsprocessen då revisorn inte alls är ansvarig för att uppräcka 

bedrägerier. Dock ökar sannolikheten att upptäcka dessa bedrägerier om företagarna valt 

att anlita en revisor. 

15. Revisorn anpassar en revision efter klienten 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

5-7 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 1-3 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om att revisorerna inte skulle anpassa revisionen efter klienten. Eftersom en 

revision skiljer sig från företag till företag måste revisorerna således anpassa den särskilt 

för varje enskilt företag. 

16. Det är revisorns ansvar att upprätta de finansiella rapporterna 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 
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medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om att det är revisorns ansvar att upprätta de finansiella rapporterna. Det är 

däremot företagets/företagarnas ansvar att upprätta dessa. 

17. Svenska revisorer reviderar enbart företag som upprättar sin årsredovisning i svenska kronor 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

1-3 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 5-7 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om att revisorns enbart reviderar företag som upprättar sin årsredovisning i 

svenska kronor. 

18. Det är en revisors ansvar att upprätta en förvaltningsberättelse 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas kunskap om revisorns roll där svarsalternativ 

5-7 anses som det ”godkända” svaret. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 1-3 anses ha svarat ”fel” vilket indikerar på bristfällig 

kunskap om att företagarna inte är medvetna om att det är revisorns ansvar att upprätta 

en förvaltningsberättelse. 

4.3.3 Beskrivande variabler 

Fråga nummer 11: Om du har tidigare erfarenheter av att ha anlitat en revisor, hur upplevde du 

fördelarna med att ha en revisor? (hoppa över om du inte har tidigare erfarenheter av att ha anlitat en 

revisor) 

Frågan ovan används som en kontrollfråga eftersom företagarna på grund av eventuella 

dåliga erfarenheter av att ha anlitat en revisor därmed valt bort att anlita en revisor i det 

nystartade företaget. 

Fråga nummer 17, påstående nummer 19: Jag tror att en revisor kan hjälpa mitt företag att överleva på 

lång sikt, det vill säga ge nyttiga tips om hur verksamheten kan utvecklas samt öka trovärdigheten för 

externa investerare vid eventuellt sök om extern finansiering 

Påståendet ovan avser att mäta förtagarnas egna åsikter vad gäller nyttan med en revision. 

Tidigare forskning visar nämligen att små företag som anlitat en revisor överlever på lång 

sikt samt ökar trovärdigheten för intressenterna. På så sätt vill vi ta reda på om företagarna 

instämmer och ifall vår studie påvisar samma resultat som tidigare forskning. 

Svarsalternativen 5-7 ska vara det ”godkända” svarsalternativet. Företagare som svarat 4 

hade ingen uppfattning medan företagare som svarat 1-3 anses ha svarat ”fel” vilket 

indikerar på bristfällig kunskap om vad en revision bland annat tillför. 
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Fråga nummer 17, påstående nummer 20: Det mervärde en revisor ger motsvarar den kostnad som jag 

måste betala för tjänsten 

Påståendet ovan avser att mäta företagarnas egna åsikter vad gäller det mervärde en 

revisor tillför. Svarsalternativen 5-7 innebär således att företagarna anser att revisorn 

medför en högre nytta kontra kostnad. Företagare som svarat 4 hade ingen uppfattning 

medan företagare som svarat 1-3 anser att revisorn är för dyr. Tidigare studier tyder på 

att företagare tycker att revision kostar för mycket och att det således inte lever upp till 

förväntningar klienter ställer.  

4.3.4 Kontrollerande variabler 

4.3.4.1 Bakgrund 

Eftersom Sverige förändras till ett mer mångkulturellt samhälle ökar också entreprenörer 

med utländsk bakgrund. Vi vill undersöka ifall dessa entreprenörer har erfarenhet av att 

driva företag i sitt hemland. Sucher och Kosmala-MacLullich (2004) hävdar att det i de 

länderna där det förekommer icke funktionella juridiska ramverk som därmed skapar 

svårigheter i att driva rättsliga prövningar där sociala, ekonomiska samt kulturella 

skillnader förekommer, begränsas revisorns oberoendeställning. Med detta i beaktande 

kan vi anta att det förekommer ett negativt samband mellan företagarnas kunskaper om 

revision och revisorns roll bland entreprenörer som drivit företag utomlands kontra 

svenskfödda entreprenörer. Företagare som drivit företag utomlands har troligtvis en 

negativ syn på revision samt revisorns roll och således leder det till att ett kunskapsgap 

förkommer och företagarna blir därmed mindre benägna att anlita en revisor i Sverige. 

Följande fråga användes för att kontrollera variabeln bakgrund: 

Fråga nummer 3: Jag är född i (ange land) 

Fråga nummer 4: Om du är utomlandsfödd, har du drivit företag i ditt hemland? (hoppa över om du är 

född i Sverige)  

4.3.4.2 Erfarenhet 

Cordell (1997) menar att kunskap antingen mäts objektivt eller subjektivt. Objektiv 

kunskap mäts genom en opartisk tredje part medan subjektiv kunskap återspeglar 

självutvärdering. Erfarenhet betraktas således en form av subjektiv kunskap. Park et al. 

(1994) menar att subjektiv kunskap är mer inflytelserik i bedömandet av produkter och 

tjänster, eftersom erfarenheten är den drivande subjektiva kunskapen blir letandet av 

produkt samt tjänsterfarenheter mer lättillgängligt och således behöver man inte söka 
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information om produkten eller tjänsten (Park et al., 1994). Följande frågor användes för 

att kontrollera variabeln erfarenhet: 

Fråga nummer 9. Hur många företag har du drivit tidigare? (ange antal) 

Fråga nummer 10. Vid uppstarten av ditt aktiebolag, hade du tidigare erfarenheter av att driva 

företag? (ange antal) 

Fråga nummer 11. Om du har tidigare erfarenheter av att ha anlitat en revisor, hur upplevde du 

fördelarna med att ha en revisor? (hoppa över om du inte har tidigare erfarenheter av att ha anlitat en 

revisor)  

Fråga nummer 12. Har du tidigare erfarenheter av den bransch som ditt nystartade aktiebolag verkar 

inom? (1-7). 

Utifrån dessa frågor kommer vi kunna utläsa ifall det finns ett samband mellan företagare 

som har erfarenhet av att driva företag och om det påverkar deras benägenhet att anlita en 

revisor. Dessutom kommer vi kunna dra slutsatser ifall förekommer ett samband mellan 

tidigare erfarenheter med revision och företagarnas benägenhet att anlita en revisor. För 

att även inkludera och knyta an institutionella teorin till studien har en fråga ställts om 

vilken typ av bransch det nystartade företaget verkar inom. 

4.3.4.3 Generation och ålder 

Vi har klassificerat våra respondenter utifrån vilken generation de tillhör enligt följande: 

traditionalister (födda mellan år 1900 - 1945), tidiga baby boomers (födda mellan år 1946 

- 1955), sena baby boomers (födda mellan år 1956 - 1960), generation X (födda mellan 

år 1961 - 1980), generation Y (födda mellan år 1981 - 1994) och slutligen generation Z 

(födda mellan år 1995 - 2015) (Wiedmer, 2015). Vi tror att de respondenterna som tillhör 

generationerna traditionalister, tidiga baby boomers samt sena baby boomers är de som 

har mest erfarenhet av att driva företag och därmed också mest subjektiv kunskap om 

revison och en revisors roll. Samtidigt anser vi att det finns ett positivt samband mellan 

objektiv kunskap om revision och revisorns roll hos företagarna som tillhör generation X, 

Y samt Z, eftersom de yngre generationerna vuxit upp med möjligheterna att vara 

uppkopplade på internet vilket i sin tur lett till att de har haft betydligt lättare att söka 

information om revision och värdet av att anlita en revisor. Följande fråga användes för 

att kontrollera variabeln generation och ålder: 

Fråga nummer 2: Jag är född år (ange årtal) 

4.3.4.4 Kön och riskbenägenhet 

Flertal studier har kunnat påvisa att kvinnor är mer riskaversa än män (Pålsson, 1996; 

Jianakoplos & Bernasek, 1998; Sundén & Surette, 1998; Bajtelsmit, Bernasek & 
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Jianakoplos, 1999). Således anser vi att det finns ett positivt samband mellan kvinnliga 

företagare och benägenhet att anlita en revisor. Följande fråga användes för att kontrollera 

variabeln kön: 

Fråga nummer 1: Jag är (man eller kvinna) 

Fråga nummer 5: Påstående om respondenten gillar eller inte gillar att ta risker (ja eller nej) 

Fråga nummer 14: Om du med 25 % sannolikhet får erhålla 20 000 kronor eller helt säkert få 5 000 

kronor, vilket alternativ hade du valt? (1-7) 

Fråga nummer 15: Om du med 10 % sannolikhet får erhålla 10 000 kronor eller helt säkert få 1 000 

kronor, vilket alternativ hade du valt? (1-7) 

Fråga nummer 16: Om du skulle vara tvungen att placera alla dina sparpengar i en portfölj, vad hade 

portföljen bestått av? (1= fonder/räntebärande produkter – 7=aktier). 

4.4 Analysmetoder  

Svaren från respondenterna har först sammanställts i en Excelfil och sedan analyserats 

med hjälp av programmet SPSS, vilket är ett verktyg för statisk dataanalys. Körner och 

Wahlgren (2015) hävdar att en signifikansnivå på 5 procent, vilket innebär en 

konfidensgrad på 95 procent, ger tillräckligt hög tillförlitlighet och därför har det använts 

i analysen. De signifikanserna som ligger på 10 procent har inte bortsetts helt utan de har 

markerats ut i korrelationsmatrisen (se tabell 5.15) och då webenkäten mäter ett så brett 

område som kunskap kommer även en analys kring dessa värden att genomföras även om 

de anses vara svagare. Vidare har ett Cronbach´s Alpha test använts för att mäta 

reliabiliteten mellan frågorna och svaren (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Det empiriska materialet har analyserats med Spearmans rangkorrelationsanalys och med 

hjälp av en logistik regression. Spearmans Rangkorrelationsanalys genomfördes med 

syftet att se vilka frågor som var särskilt intressanta att analysera vidare (Olsson & 

Sörensen, 2011). Logistisk regression genomfördes mellan den beroende och den 

oberoende samt kontrollvariablerna för att se om studiens insamlade data stämmer 

överens med våra  hypoteser och teoretiska förväntningar. Givetvis har även en inledande 

traditionell beskrivande statistik använts som analysmetod i studien.  

4.5 Undersökningens validitet och reliabilitet 

Den kvantitativa informationens kvalité anses som en viktig del att beakta i en studie 

(Patel & Davidson, 2011). Begrepp som försöker påvisa denna kvalité om en studies 

giltighet samt tillförlighet kallas för validitet och reliabilitet. För att forskningsresultatet 

ska erhålla ett vetenskapligt värde är det därför viktigt att undersökningsinstrumenten 
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som används har en hög validitet samt reliabilitet (Ejvegård, 2009). Datainsamlingen 

används som ett underlag för att studien i högsta möjliga mån ska kunna uppnå en så hög 

grad av säkerhet som möjligt. Då studien strävar efter att uppnå denna säkerhet krävs en 

hög grad av validitet som i sin tur innebär att webenkäten verkligen undersöker det den 

avser (Denscombe; 2009, Ejvegård, 2009, Alvehus, 2013; Ejlertsson, 2014). För att höja 

validiteten har webenkätens frågor konstruerats på ett simpelt sätt som underlättar 

respondenternas tolkning av frågorna. Dessutom, för att höja validiteten ytterligare har en 

förundersökning genomförts på en grupp om fyra ekonomistudenter. Förundersökningen 

resulterade i att otydligheter vad gäller formulering webenkätens frågor minimerades.  

Denscombe (2009) menar att många samt komplicerade enkätfrågor kan påverka 

validiteten negativt då respondenter inte fullföljer enkäten. Hänsyn har därför tagits till 

detta vid utformningen av frågorna men då studien grundar sig i att mäta företagares 

kunskaper ansågs några inledande frågor samt 20 olika kunskapspåståenden som en 

acceptabel mängd. Då endast fem av svaren var ofullständiga kan det konstaterats att 

respondenterna inte ansåg webenkäten som för lång och fullföljde således hela.  

Då studien inriktar sig på företagsledare kan validiteten påverkas negativt då e-mejlet 

innehållande webenkäten blir mottagen av någon annan på företaget. Vi undersöker dock 

aktiebolag som registrerades under år 2015 vilket i sin tur innebär att sannolikheten är 

större att företagets e-postadress är kopplad till företagsledaren, eftersom 

grundaren/ägaren oftast brukar vara den enda anställda inom ett nystartat företag. 

Reliabilitet mäter däremot om undersökningen har genomförts på ett tillförlitligt sätt 

(Denscombe; 2009, Ejvegård, 2009, Alvehus, 2013; Ejlertsson, 2014). Det finns många 

aspekter som kännetecknar hög reliabilitet. Reliabiliteten kännetecknar att resultatet är 

precist samt stabilt vilket i sin tur innebär att mätningarna som genomförts ska kunna 

upprepas av andra eventuella forskare och således ge samma resultat.  

Eftersom webenkäten är utskickad till ett subjektivt urval, nämligen förtagare som startat 

ett aktiebolag under 2015, torde de inneha någon form av kunskap om revision och 

revisorns roll och därmed också förståelse för undersökningens frågeställning. 

Företagarna bör ha förståelse om vad en revision exempelvis innebär och vilka fördelar 

det finns med det då de aktivt måste välja respektive inte välja att anlita en revisor vid 

uppstarten av aktiebolaget. Slutligen leder det även till att respondenternas svar blir 

trovärdiga men även giltiga för att kunna dra generaliserade slutsatser. 
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4.6 Etiska betänkanden 

De allmänna etiska kraven vad gäller forskning består enligt Vetenskapsrådet (2002) av 

fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att respondenterna är upplysta om att 

deltagandet i studien är frivilligt och att de således kan avbryta sitt deltagande när de 

önskar det (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna ska också enligt informationskravet 

vara införstådda i vad undersökningen avser, vilket vi upplyst dem genom ett följebrev 

(se bilaga 2). Enkätundersökningen som vi genomfört har varit frivillig för 

respondenterna att besvara och dessa har dessutom kunnat stänga ner sidan utan att 

slutföra enkäten. 

Enligt samtyckeskravet ska respondenterna ge sitt samtycke till att delta i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Datasamlingstekniken som använts i studien är en webbaserad 

enkät och således kan respondenternas deltagande i enkäten tolkas som deras medgivande 

till att delta i undersökningen. Information och uppgifter om respondenterna som deltagit 

i studien får inte användas till andra syften än forskning enligt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen som kunnat hämtas från respondenternas svar 

har därmed endast använts för att analysera data som i denna studie genomförts med hjälp 

av dataprogrammet SPSS. 

Avslutningsvis innebär konfidentialitetskravet att personuppgifterna ska hanteras 

konfidentiellt och att uppgifterna därmed inte får lämnas ut till tredje part 

(Vetenskapsrådet, 2002). I följebrevet (se bilaga 2) informerades respondenterna att deras 

svar behandlas konfidentiellt och därför har konfidentialitetskravet beaktats i studien. 

Slutligen har det insamlade materialet som används gjorts i enlighet med relevant 

datalagstiftning och enbart för studiens syfte.  
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5. Empirisk analys 

I detta kapitel kommer respondenternas svar att presenteras och analyseras. 

Inledningsvis presenteras den beskrivande statistiken följt av Spearmans 

rangkorrelationstest och den logistiska regressionen. Avslutningsvis sammanfattas 

analyssvaren med en tolkning på studiens hypotes och modell. 

5.1 Beskrivande statistik  

Enkätundersökningen resulterade i 41 svar varav 35 var fullständiga. För att skapa en 

inledande översikt av respondenternas svar kommer beskrivande statistik att användas. 

Innan bearbetningen av den insamlade datan påbörjades i SPSS raderades de 

ofullständiga svaren. Utifrån tabell 5.1 kan man utläsa att 65,7% av respondenterna som 

besvarade enkäten var män medan 34,3% var kvinnor. Andelen med utländsk bakgrund 

uppgick till 22,9% (se tabell 5.2). I frågan om de utomlandsfödda har drivit företag 

utomlands svarade samtliga 8 respondenterna nej och därför har ingen tabell som 

illustrerar detta tagits med (se bilaga 1, fråga nummer fyra). 

Tabell 5.1 Fördelning mellan män och kvinnor 

    Antal Andel 

Män  23 65,7 % 

Kvinnor   12 34,3 % 

Totalt   35 100  % 

 

Tabell 5.2 Fördelning mellan bakgrund 

    Antal Andel 

Födda i Sverige 27 77,1 % 

Födda utomlands 8 22,9 % 

Totalt   35 100  % 

 

Vad gäller frågan om vilken titel respondenterna anser sig ha, har 33 stycken kodats som 

”VD/Ägare/Grundare”. Eftersom frågan var öppen har vissa respondenter svarat 

delägare, chef eller styrelseordförande. Dessa olika poster har vi kodat som 0 och därmed 

har de respondenterna klassats in till gruppen ”VD/Ägare/Grundare”. Två av 

respondenterna ansåg sig vara konsulter och därför kodades dem till gruppen ”Annat”, 

det vill säga som nummer 1 (se tabell 5.3). Trots det hade konsulterna i gruppen ”Annat” 
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stort inflytande vad gäller valet att anlita en revisor och de kan därför anses ha en stor 

inverkan på företaget (se tabell 5.9 längre ner). 

Tabell 5.3 Fördelning på titel 

    Antal Andel 

VD/Ägare/Grundare 33 94,3 % 

Annat   2 5,7 % 

Totalt   35 100 % 

 

I nedanstående tabell 5.4 illustreras fördelningen mellan generationerna som 

respondenterna tillhör. Inom generation BB är respondenterna födda mellan år 1956 – 

1960, inom generation X är de födda mellan år 1961 – 1980 och inom generation Y är de 

födda mellan år 1981 – 1994 i enighet med Wiedmer (2015).  

Tabell 5.4 Fördelning mellan generationer 

    Antal Andel 

Generation BB 5 14,3 % 

Generation X 14 40,0 % 

Generation Y 16 45,7 % 

Totalt             35 100  % 

 

Tabell 5.5 nedan visar branschfördelningen i vilka respondenternas företag verkar inom. 

Företagen som inte verkar inom detaljhandel, konsultverksamhet eller tillverkning och 

industri delades in till gruppen ”övrigt”. Exempel på företag som klassificerat sig inom 

gruppen övrigt är företag inom följande branscher: städ, restaurang, hunduppfödning, 

reklam och marknadsföring, pensionsplanering och transport. Detaljhandel har kodats 

som 0, konsultverksamhet 1, tillverkning och industri 2 och övriga bolag som 3. 

Tabell 5.5 Branschfördelning 

    Antal Andel 

Detaljhandel 11 31,4 % 

Konsultverksamhet 14 40,0 % 

Tillverkning/industri 3 8,6 % 

Övrigt   7 20,0 % 

Totalt   35 100 % 
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Tabell 5.6 Tidigare erfarenhet inom den bransch företaget verkar inom 

    Antal Andel 

Nej  14 40,0 % 

Ja   21 60,0 % 

Totalt   35 100  % 

 

Tabell 5.6 ovan illustrerar respondenternas tidigare branscherfarenhet. 60 % av 

respondenterna hade tidigare erfarenhet inom den bransch företaget verkar inom medan 

40 % av respondenterna inte hade någon erfarenhet. 

Tabell 5.7 Tidigare erfarenhet av att driva företag 

N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

35 1 7 3,46 2,105 

          

Tabell 5.7 illustrerar företagarnas erfarenhet av att ha drivit företag tidigare. De 

respondenter som drivit ett eller flera bolag har kodats om till 1 medan de som inte har 

någon tidigare erfarenhet av att driva företag kodats om till 0. Då frågan var ställd i form 

av en likertskala innebar svarsalternativet 7 stor erfarenhet på motsvarande sätt som 1 

innebar ingen erfarenhet. Som det framgår av tabellen ovan har majoriteten av 

respondenterna inte drivit företag tidigare då medelvärdet ligger under 4.   

Tabell 5.8 Respondenternas svar i frågan om de valt att anlita en revisor 

    Antal Andel 

Nej  18 51,4 % 

Ja   17 48,6 % 

Totalt   35 100  % 

 

Tabell 5.9 Respondenternas inflytande i frågan om att anlita en revisor 

N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

35 7 7 7 0 

          

Tabell 5.10 Respondenternas svar vad gäller tidigare erfarenhet av revision 

N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

18 4 7 5,22 1,114 

          

Utifrån tabell 5.8 kan vi förstå att 51,4 % inte valt att anlita en revisor medan 48,6 % valt 

att anlita en revisor. Eftersom vi antar att många företagare blandar ihop 
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redovisningskonsulten med revisorn kan vi inte tolka resultatet med största sannolikhet, 

utan vi får se huruvida kunskapen i genomsnitt om revision och revisorns roll är högre i 

den andel som valt att anlita en revisor vilket presenteras mer genomgående längre ner i 

tabell 5.12.  

I tabell 5.9 illustreras respondenternas inflytande i frågan om att anlita en revisor. 

Samtliga respondenter har svarat 7 vilket innebär att de hade stort inflytande i valet om 

att anlita en revisor.  

I tabell 5.10 illustreras de 18 respondenter som tidigare haft erfarenhet vad gäller revision. 

Samtliga respondenter svarade mellan 4 (ingen uppfattning/varken eller) och 7 (många 

fördelar med revision). 7 av de 18 respondenterna har inte valt att anlita en revisor i sitt 

aktiebolag men de har tidigare erfarenheter om revision. Dessa 7 har svarat enligt 

följande: 4,4,4,5,5,6,6 vilket ger ett medelvärde på 4,85 vilket tyder på att de flesta av de 

7 respondenterna har relativt bra tidigare erfarenhet av revision men har trots det inte valt 

att anlita en revisor. De resterande 11 respondenterna har tidigare erfarenheter av revison 

och har även valt att anlita en revisor och följaktligen svarat enligt följande: 

4,4,4,5,5,5,6,6,7,7,7 vilket ger ett medelvärde på 5,45. Det kan även konstateras att 17 av 

respondenterna tidigare inte haft någon erfarenhet av en finansiell revision. 

Tabell 5.11 Övergripande bild vad gäller respondenternas svar på 

kunskapspåståendena 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Påstående 1 35 1 7 5,60 1,802 

Påstående 2 35 1 7 3,03 2,281 

Påstående 3 35 1 7 4,63 2,377 

Påstående 4 35 1 7 4,97 2,281 

Påstående 5 35 1 7 3,57 2,187 

Påstående 6 35 1 7 3,74 2,318 

Påstående 7 35 1 7 4,06 2,566 

Påstående 8 35 1 7 6,20 1,471 

Påstående 9 35 1 7 4,31 2,259 

Påstående 10 35 1 7 4,17 2,320 

Påstående 11 35 1 7 4,23 2,250 

Påstående 12 35 1 7 4,91 2,306 

Påstående 13 35 1 7 4,11 2,349 

Påstående 14 35 1 7 3,74 2,214 

Påstående 15 35 1 7 4,51 2,201 

Påstående 16 35 1 7 4,66 2,235 
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Påstående 17 35 1 7 4,57 2,477 

Påstående 18 35 1 7 3,80 2,347 

Påstående 19 35 1 7 4,49 2,241 

Påstående 20 35 1 7 4,46 2,241 

 

Under bearbetningen av den insamlade datan i SPSS vändes påståendena 1-3 som tidigare 

var det ”korrekta” svaret till att det korrekta svaret istället blev 5-7. Detta innebär att ju 

högre medelvärdet är, desto mer ”korrekt” har respondenterna svarat i genomsnitt. 

Påståendena 1-18 anses som rena kunskapsfrågor medan 19 samt 20 är mäter personliga 

åsikter vad gäller respondenternas åsikter på nyttan med att anlita en revisor och dessa 

har på så sätt inte inkluderats i analysen som presenteras nedan. Eftersom 1-3 anses som 

ett inkorrekt svar och då 4 uppfattats som ingen uppfattning/vet inte anses även detta 

svarsalternativ som inkorrekt. Således betraktas svarsalternativen 5-7 som korrekta. Då 

svarsalternativet 7 anses som det helt korrekta svaret har vi gjort en egen tolkning vad 

gäller kunskapspåståendena i form av en ”kunskapstentamen” där minst 60 % rätt ger 

betyget godkänt medan 80 % rätt ger väl godkänt. För studiens betydelse innebär det att 

de medelvärden som understiger (0.6*7=4.2) betraktas som ett underkänt svar och de 

medelvärde som är högre eller lika med (0.8*7=5.6) anses som ett väl godkänt svar i 

genomsnitt. Alla svar som hade medelvärdet mellan dessa två, det vill säga, 4.2–5.6 anses 

ha uppnått betyget godkänt. Från tabell 5.11 kan man utläsa att respondenterna i 

genomsnitt erhållet betyget underkänt i följande påståenden: nummer 2 (3,03), nummer 

5 (3,57), nummer 6 (3,74), nummer 7 (4,06), nummer 10 (4,17), nummer 13 (4,11), 

nummer 14 (3,74) och nummer 18 (3,80). Vidare har respondenterna i genomsnitt erhållit 

betyget godkänt på följande påståenden: nummer 1 (5,60), nummer 3 (4,63), nummer 4 

(4,97), nummer 8 (6,20), nummer 9 (4,31), nummer 11 (4,23), nummer 12 (4,91), 

nummer 15 (4,51), nummer 16 (4,66) och nummer 17 (4,57) varav påstående nummer 1 

samt 8 har respondenterna erhållit betyget väl godkänt. Med detta sagt, kan vi konstatera 

att respondenterna i genomsnitt svarat korrekt på 10 av 18 påståenden vilket ger andelen 

(10/18=0.56) det vill säga respondenterna har i genomsnitt erhållit betyget underkänt vad 

gäller kunskapspåståenda då 56 % < 60 %.   
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Tabell 5.12 Jämförelse mellan respondenterna som valt respektive inte valt att anlita en 

revisor och deras uppnådda kunskap i genomsnitt 

Kunskapspåståenden 
Anlitat en 

revisor 
N Medelvärde Standardavvikelse 

 

1 Nej 18 6,06 1,305  

 Ja 17 5,12 2,147  

2 Nej 18 2,44 1,947  

 Ja 17 3,65 2,499  

3 Nej 18 3,83 2,572  

 Ja 17 5,47 1,875  

4 Nej 18 5,11 2,324  

 Ja 17 4,82 2,298  

5 Nej 18 3,33 1,940  

 Ja 17 3,82 2,455  

6 Nej 18 3,61 2,253  

 Ja 17 3,88 2,446  

7 Nej 18 4,89 2,423  

 Ja 17 3,18 2,481  

8 Nej 18 5,94 1,798  

 Ja 17 6,47 1,007  

9 Nej 18 3,83 2,333  

 Ja 17 4,82 2,128  

10 Nej 18 4,06 2,261  

 Ja 17 4,29 2,443  

11 Nej 18 3,50 2,307  

 Ja 17 5,00 1,969  

12 Nej 18 4,83 2,358  

 Ja 17 5,00 2,318  

13 Nej 18 3,78 2,238  

 Ja 17 4,47 2,478  

14 Nej 18 3,56 2,093  

 Ja 17 3,94 2,384  

15 Nej 18 4,28 2,296  

 Ja 17 4,76 2,137  

16 Nej 18 4,67 2,223  

 Ja 17 4,65 2,317  

17 Nej 18 4,67 2,473  

 Ja 17 4,47 2,552  

18 Nej 18 3,61 2,253  

  Ja 17 4,00 2,550  

19 Nej 18 4,06 2,043  

 Ja 17 4,94 2,410  

20 Nej 18 3,22 1,927  

 Ja 17 5,76 1,786  
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I tabellen 5.12 ovan illustreras en jämförelse mellan respondenterna som valt respektive 

inte valt att anlita en revisor och deras uppnådda kunskap på varje påstående i genomsnitt. 

Vad det gäller respondenterna som valt att anlita en revisor har dem erhållit betyget 

godkänt (medelvärde 4,2 >) på följande påståenden: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 

och 17. Detta ger gruppen rätt på totalt 12 av 18 påståenden vilket därmed ger andelen 66 

% rätt och betyget godkänt. Gruppen som valt bort att anlita en revisor har erhållit betyget 

godkänt (medelvärde 4,2 >) på följande påståenden: 1, 4, 7, 8, 12, 15, 16 och 17. Detta 

ger gruppen rätt på totalt 8 av 18 påståenden vilket därmed ger andelen 44 % rätt och 

betyget underkänt. Vi kan genom vår ”kunskapstentamen” konstatera att respondenterna 

som valt att anlita en revisor i genomsnitt har mer kunskap om revision och revisorns roll 

än vad respondenter som valt bort revision har. Ju mer kunskap företagarna har om 

revision och revisorns roll, desto lättare att förstå fördelarna med dessa. 

Tabell 5.13 Fördelning av kön vad gäller respondenternas svar på riskbenägenhet 

      N Medelvärde Standardavvikelse 

Risk 1 Män  23 4,74 1,888 

 Kvinnor  12 3,25 2,454 

Risk 2 Män  23 4,35 2,248 

 Kvinnor   12 3,67 2,387 

Risk 3 Män   23 4,65 2,308 

 Kvinnor  12 3,58 2,429 

Risk 4 Män   23 4,74 1,815 

  Kvinnor   12 2,92 1,505 

 

I tabellen 5.13 ovan illustreras respondenternas svar i genomsnitt vad gäller 

riskbenägenhet fördelat på kön. På samtliga riskfrågor har män ett högre medelvärde 

vilket i sin tur innebär att män är mer riskbenägna kontra kvinnor. I bilaga 5 framgår det 

att det finns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i webenkätens fråga nummer 

5 och 16 (riskfråga nummer 1 och 4 i tabellen 5.13 ovan). Dock framgår det att det inte 

finns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor i svaren på frågorna 14 och 15 i 

webenkäten (riskfråga nummer 2 och 3 i tabellen 5.13 ovan). En möjlig förklaring kan 

vara att beloppen (se bilaga 1, fråga 14 och 15) inte var tillräckligt höga för att kvinnorna, 

som anses vara mer riskaversa än män, skulle välja att med 100 % sannolikhet erhålla 

beloppet.   
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5.2 Spearmans rangkorrelationstest 

För att bestämma vilket korrelationstest som skulle utföras genomfördes först ett 

Kolmogorov-Smirnov-test för att påvisa att materialet inte är normalfördelat (Pallant, 

2013). Ett normalfördelat material antar värden som ligger nära medelvärdet. För studiens 

betydelse avviker sig dock respondenternas svar från medelvärdet i samtliga frågor som 

har en likertskala och med hjälp av Kolmogorov-Sminrnovs test framkom det att 

materialet inte normalfördelat och på så sätt applicerades Spearmans rangkorrelationstest 

(Pallant, 2013). Därefter genomfördes ett Cronbach´s Alpha-test för att se om 

kunskapspåståendenas två olika delar (revision samt revisorns roll) kunde slås ihop var 

för sig till två nya variabler. Cronbach´s Alpha-test används för att mäta reliabiliteten 

mellan frågorna i enkäten och respondenternas svar (Pallant, 2013). De sex första 

kunskapspåståendena (se bilaga 1) som berör ämnet revision erhöll ett Cronbach´s Alpha 

värde på 0,606 medan resterande kunskapspåståendena (7-18) som berör revisorns roll 

erhöll ett Cronbach´s Alpha värde på 0,226 (se tabell 5.14). Då Cronbach´s Alpha värdet 

på de sex första påståendena (som handlar om revision) uppgick till 0,606 ansågs det som 

ett godkänt värde även om 0,7 egentligen betraktas som den godkända gränsen för 

sammanslagning av frågor (Hair, Money, Samouel, & Page, 2007).  Vad det gäller de 

resterande påståendena (7-18) blev Cronbach´s Alpha värdet 0,226 och därmed ansågs 

det för lågt för att slå ihop dessa påståenden till en ny variabel. Kunskapspåståendena 7-

18 har därför analyseras var för sig medan 1-6 slagits ihop enligt rubriken 

”kunskap_revision”.  

Valet av att godkänna ett lägre värde än 0,7 berodde på att rangkorrelationstestet hade 

blivit alldeles för stort och på så vis svårtolkat. Då webenkäten mäter respondenternas 

kunskap kan ett lägre Cronbach´s Alpha värde accepteras eftersom fler antal påståenden 

måste ställas för att kunna tolka svaren på ett tillförlitligt sätt. Anledningen till att vi fick 

låga Cronbach´s Alpha värden kan bero på att respondenterna inte hade tillräckliga 

kunskaper och således svarat fel vilket även konstaterades i tabell 5.11. Därmed har 

respondenternas svar troligtvis varierat mycket mellan fråga till fråga. 

Tabell 5.14 Cronbach´s Alpha värden  

 Cronbach´s Alpha Antal påståenden 

Kunskapspåstående 1-6 0,606 6 

Kunskapspåstående 7-18 0,226 12 
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Tabell 5.15 K
orrelationsmatris

Variabler
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28

1. K
ön

2. Bakgrund (födelseland) 
0,037

3. Risk 1
-0,306 †

0,195

4. T
itel

-0,178
-0,134

-0,204

5. A
nlitat en revisor

-0,100
-0,121

-0,034
0,253

6. T
idigare företag (erfarenhet 1)

-0,221
-0,028

0,287 †
-0,201

-0,093 

7. Vid uppstart (erfarnehet 2)
-0,475 **

0,007
0,391 *

0,019
-0,084

0,725 ***

8. H
ur upplevde du fördelarna revisor

-0,247
0,254

0,181
-0,024

0,251
0,025

0,058

9. Branscherfarenhet
-0,025

-0,111
0,029

-0,050
-0,140

0,071
0,101

-0,467 †

10. Inom
 vilken bransch

-0,186
-0,135

-0,079
0,187

-0,097
0,195

0,067
-0,127

0,326 †

11. Risk 2
-0,127

-0,212
0,365 *

0,173
0,086

-0,003
0,163

-0,192
0,032

-0,066

12. Risk 3
-0,194

-0,076 †
0,345 *

0,137
0,098 †

0,065
0,176

-0,074
0,138

-0,187
0,200

13. Risk 4
-0,436 **

0,075
0,606 ***

0,031
-0,003

0,144
0,168

-0,027
0,015

0,032
0,331 †

0,412 *

14. K
unskapspåstående 7

-0,212
-0,149

0,181
-0,069

-0,344 *
0,021

0,239
-0,296

0,330 †
0,214

0,277
-0,074

0,150

15. K
unskapspåstående 8

0,243
0,055

0,108
-0,028

0,161
-0,168

-0,246
0,165

-0,171
0,079 †

-0,160
0,287 †

0,001
-0,223

16. K
unskapspåstående 9

0,225
-0,093

-0,255
-0,031

0,226
-0,263

-0,139
-0,346

0,062
-0,298†

0,004
-0,034

-0,313 †
0,209

-0,119

17. K
unskapspåstående 10

0,124
-0,038

-0,294 †
-0,211

0,055
-0,135

-0,219
-0,227

0,047
-0,219

- 0,345*
-0,187

-0,330 †
-0,231

-0,200
0,261

18. K
unskapspåstående 11

-0,185
0,182

0,133
0,062

0,306 †
-0,130

-0,016
0,155

-0,015
0,135

0,263
-0,146

-0,012
0,007

-0,004
0,305 †

-0,003

19. K
unskapspåstående 12

-0,224
-0,098

-0,214
-0,051

0,032
-0,051

-0,139
-0,062

-0,048
-0,024

-0,168
0,235

0,207
-0,137

-0,138
0,066

0,445 **
-0,019

20. K
unskapspåstående 13

0,414 *
0,041

-0,268
0,056

0,133
-0,118

-0,307 †
-0,303

-0,082
-0,297 †

-0,313 †
-0,007

-0,216
-0,319 †

0,235
0,150

0,125
0,095

0,004

21. K
unskapspåstående 14

-0,218
0,062

0,038
0,068

0,060
0,015

0,121
0,396

-0,032
-0,022

0,233
-0,207

-0,093
0,103

-0,341 *
-0,041

0,070
0,291 †

-0,235
-0,037

22. K
unskapspåstående 15

0,310 †
0,189

-0,208
0,106

0,113
-0,389 *

-0,348 *
-0,067

-0,239
-0,126

-0,293 †
-0,073

-0,240
-0,355 *

0,281
0,298 †

0,192
0,194

0,056
0,516 **

-0,189

23. K
unskapspåstående 16

-0,113
-0,214

-0,112
0,187

0,000
-0,041

0,132
-0,145

0,089
-0,046

-0,091
0,418 *

-0,101
0,231

-0,023
0,466 **

0,122
-0,095

0,213
0,019

-0,030
0,027

24. K
unskapspåstående 17

-0,487 **
-0,056

-0,168
0,267

-0,018
0,150

0,354 *
0,273

-0,192
0,249

-0,021
-0,116

0,015
0,354 *

-0,294 †
0,046

-0,001
0,078

0,211
-0,382 *

0,323 †
-0,193

0,359 *

25. K
unskapspåstående 18

0,425 *
0,270

-0,003
-0,300 †

0,087
0,050

-0,220
0,024

0,012
-0,283

-0,116
0,082

-0,220
-0,396 *

0,220
-0,040

-0,175
0,012

-0,248
0,415 *

-0,057
0,065

-0,364 *
-0,703 ***

26. Generation BB
-0,295 †

-0,222
-0,222

-0,101
-0,233

0,167
0,320 †

-0,075
0,167

0,397 *
-0,008

-0,190
-0,300 †

0,291 †
-0,056

0,132
0,144

0,173
0,093

-0,375 *
0,004

-0,210
0,257

0,442 **
-0,390 *

27. Generation X
0,147

0,111
-0,094

0,050
-0,327 †

-0,071
-0,104

-0,228
0,071

-0,021
-0,290 †

-0,127
-0,009

0,152
-0,319 †

-0,080
0,126

-0,171
-0,060

0,121
0,015

-0,027
-0,163

0,051
-0,053

-0,333 †

28. Generation Y
0,062

0,047
0,248

0,021
0,485**

-0,047
-0,123

0,280
-0,187

-0,258
0,291 †

0,258
0,219

-0,354 *
0,353 *

-0,015
-0,225

0,046
-0,006

0,145
-0,017

0,174
-0,020

-0,361 *
0,326 †

-0,375 *
-0,749 ***

29. K
unskapspåstående 1-6

-0,352 *
-0,078

0,321 †
-0,110

0,119
0,211

0,513 **
0,227

-0,075
-0,165

0,122
0,351 *

0,002
0,195

-0,085
0,297 †

0,144
0,125

0,142
-0,233

0,068
0,000

0,572 ***
0,309 †

-0,374 *
0,319 †

-0,246
0,017

***p < 0,001; **p < 0,01;*p < 0,05 † p<0,10

N
=35
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Korrelation beskriver i vilken grad variablerna samvarierar med varandra (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Korrelationsmatrisen är illustrerad ovan (tabell 5.15) och påvisar om det 

existerar positiva och/eller negativa samband mellan variablerna och ifall dessa är 

signifikanta (Djurfeldt & Barmark, 2009). Korrelationsmatrisens resultat blir alltid ett 

värde emellan +1 och -1 med hänsyn till om samvariationen har en positiv eller negativ 

riktning. Skulle värdet bli 0 innebär det att variablerna är oberoende av varandra. Vidare 

bör korrelationen mellan variablerna inte överstiga ett värde på +/- 0,7 (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Om så är fallet kan det påvisas att multikollinearitet föreligger, vilket 

innebär att frågorna mäter samma sak (Pallant, 2013). Utifrån tabell 5.15 kan vi utläsa att 

fråga 9 och 10 i webenkäten (se bilaga 1), vilka berör kontrollvariabeln erfarenhet, har ett 

värde på 0,725. Detsamma gäller för kunskapspåstående nummer 17 och 18 som fick ett 

värde på -0,703 men även för kontrollvariabeln generation X och Y där värdet uppgick 

till -0,749. De höga värdena innebär som ovan nämnt att frågorna mäter samma sak. 

Utifrån korrelationsmatrisen (se ovan) kan det således konstateras att webenkätens frågor 

som kontrollerar respondenternas erfarenhet mäter samma sak. Vad gäller 

kontrollvariabeln generation tillhörde så många som 30 av 35 respondenter antingen 

generation X eller Y (se tabell 5.4) och dessa respondenter har i sin tur svarat snarlikt då 

multikollinearitet föreligger mellan dessa generationer (se tabell 5.15). På så sätt räcker 

det att inkludera någon av generation X eller Y tillsammans med BB i den logistiska 

regressionen. Vidare kan det även utläsas att den första riskfrågan samvarierar med 

resterande riskfrågor 1, 2 och 3 vilket även i detta fall innebär att det räcker att inkludera 

en riskfråga i den logistiska regressionen. Enligt korrelationsmatrisen ovan kan det utläsas 

att det finns ett samband mellan modellens beroende variabel ”benägenhet att anlita en 

revisor” som mäts med frågan om man valt att anlita en revisor eller inte. Sambanden 

som kunde associeras med modellens beroende variabel var fråga nummer 15 (risk) i 

enkäten, kunskapspåstående 7, 11 samt generation X och Y. Dessa samband kommer att 

mer ingående analyseras i följande avsnitt.      

5.3 Logistisk regression 

Logistisk regression används när den beroende variabeln är en så kallad dummy variabel 

där kodningen antingen är 0 eller 1. För studiens betydelse är den beroende variabeln 

”benägenhet att anlita en revisor” och är kodad som ”inte anlitat en revisor” (0) respektive 

att företaget valt ”att anlita en revisor” (1). I den logistiska regressionen visas bland annat 

om hela modellen är signifikant och därför mäts den beroende variabeln mot den 
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oberoende variabeln ”kunskap” med tillhörande kontrollvariabler. Korrelationsmatrisen 

har tidigare gett indikationer på var det kan finns eventuella samband och för att analysera 

dessa samband ytterligare kommer en logistisk regression att genomföras då det anses 

som ett starkare test (Pallant, 2013). Resultatet från den logistiska regressionen visas i 

nedanstående tabell 5.16.  

 

Tabell 5.16 Logistisk regression med den oberoende variabeln samt kontrollvariablerna 

Variabler   B-koefficient Standardfel 

Kunskapspåståenden 1-6 0,162 † 0,094 

Kön  – 1,444 0,231 

Bakgrund  – 0,794 0,500 

Erfarenhet  – 0,404 0,701 

Risk  – 0,685 † 0,094 

Generation BB  – 5,956 † 0,010 

Generation X  – 3,027 * 0,036 

Bransch  – 0,680 0,522 

Konstant  2,417 0,343 

Modell Chi-2  30,379**    Sig 0,020 

HLT2 Chi-2  4,375 Sig 0,692 

Rätt klassificerade  74,30%  

Nagelkerke R²   0,539   

Signifikansnivå: ***<0,001 **<0,01 *<0,05 

†<0,1  

n=35    

 

I tabellen ovan illustreras den logistiska regressionen från den beroende variabeln 

”benägenhet att anlita en revisor” mot den oberoende variabeln ”kunskap” med 

tillhörande kontrollvariabler. Den logistiska regressionen med modellens (se figur 3.5 

s.26) oberoende samt kontrollerande variabler visar att modellen förutsäger att 

företagarnas kunskap om revision kan förklara varför företagarna inte anlitar en revisor 

till 74,30 % (se tabell 5.15). Nagelkerke R² uppgår till 0,539 som är en sorts 

förklaringsgrad som varierar mellan 0 och 1. Ett högre Nagelkerke R² indikerar att den 

oberoende samt de kontrollerande variablerna är bättre på att förutspå företagarnas 

benägenhet att anlita en revisor. Begreppet ”Modell Chi-2” innebär sannolikheten för 

företagarnas benägenhet att anlita en revisor baserat på vad vi vet om modellens 

oberoende samt kontrollerande variabler. ”Modell Chi-2” hade en signifikansnivå på 

                                                           
2 Hosmer and Lemeshow- test 
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0,020 vilket tyder på att modellen inklusive variablerna är signifikanta då det bör 

understiga ett värde på 0,05. Hosmer and Lemeshow-test (HLT) erhöll signifikansnivån 

0,692 och ett gränsvärde är vanligtvis 0,05 även i detta test. Skillnaden är dock att om 

signifikansnivån är högre än 0,05, som i detta fall, betyder det att modellen bättre än 

slumpen (Pallant, 2013). De faktorer som hade en signifikant positiv påverkan på 

företagarnas benägenhet att anlita en revisor var kunskapspåståenda 1-6 medan 

kontrollvariablerna risk och generation hade en negativ signifikant påverkan.  

Enligt den logistiska regressionen fanns det ett positivt samband mellan 

kunskapspåståenda 1-6 och företagarnas benägenhet att anlita en revisor, vilket indikerar 

på att ju högre kunskap företagarna har desto större är sannolikheten att de anlitar en 

revisor. Enligt den beskrivande statistiken (se analys under tabell 5.11) framkom det att 

respondenterna i genomsnitt inte haft tillräckligt med kunskap vad gäller revision och en 

revisors roll men utifrån den logistiska regressionen kan det utläsas att ju högre kunskap 

företagarna har kring revision desto högre är sannolikheten att en revisor anlitas. På så 

sätt accepteras studiens hypotes delvis om att det finns ett positivt samband mellan 

företagarnas kunskaper kring revision och benägenheten att anlita en revisor. Då 

påstående 1-6 i webenkäten (se bilaga 1) mäter företagarnas kunskap kring revision och 

betraktades ha ett tillräckligt högt Cronbach´s Alpha värde för att slås ihop, kan studiens 

hypotes alltså delvis accepteras. Det är med andra ord statistiskt säkerställt att det finns 

ett positivt samband mellan förtagarnas kunskaper kring revision och deras benägenhet 

att anlita en revisor. Då påstående 7-18 inte erhöll ett högre Cronbach´s Alpha värde än 

0,226 kunde inte dessa påstående heller slås ihop och inte inkluderas i den logistiska 

regressionen var för sig, då antalet frihetsgrader redan var utnyttjade. Det låga Cronbach´s 

Alpha värdet torde bero på att kunskapspåståenda angående revisorns roll inte var 

tillräckligt bra ställda, att få antal respondenter besvarat enkäten, eller att respondenterna 

helt enkelt inte svarat rätt på frågorna då deras kunskap varierat så pass mycket att 

Cronbach´s Alpha värdet påverkats negativt.  

Vidare kan vi på motsvarande sätt alltså inte konstatera huruvida det finns ett positivt 

samband mellan företagarnas kunskaper kring revisorns roll och företagarnas benägenhet 

att anlita en revisor då resterande kunskapspåståenden (7-18) inte kunde slås ihop och på 

så sätt inte heller mätas på ett tillförlitligt sätt. Dock kan vi anta att om företagarna överlag 

inte vet tillräckligt mycket om en revision, bör de troligtvis inte ha tillfredsställande 

kunskaper om revisorns roll heller.  
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Enligt den logistiska regressionen (se tabell 5.15) kan det utläsas att det finns en negativ 

signifikant påverkan mellan kontrollvariablerna risk och generation (BB samt X) och 

företagarnas benägenhet att anlita en revisor. Detta innebär således att respondenterna 

som tillhör generationerna BB och X är mindre benägna att anlita en revisor. 

Vi har tidigare argumenterat (se avsnitt 4.3.4.3, s. 40) för att det skulle föreligga ett 

positivt samband mellan objektiv kunskap om revision och revisorns roll hos företagarna 

som tillhör generation X och Y. Anledningen är för att de yngre generationerna vuxit upp 

med möjligheten att vara uppkopplade på internet vilket i sin tur bidragit till att de haft 

det betydligt lättare att söka information om revision och dess värde till skillnad från 

företagare som tillhör generation BB. Detta samband kunde dock inte på ett statistiskt 

tillfredställande sätt säkerställas utifrån den logistiska regressionen. Vad gäller generation 

BB ansåg vi att de som tillhör denna grupp troligtvis haft mest erfarenhet av att driva 

företag och därmed också mest subjektiv kunskap om revision och revisorns roll. Även 

detta antagande förkastas då det inte fanns någon signifikant påverkan på företagarnas 

benägenhet att anlita en revisor. Vidare vad gäller riskbenägenhet antog vi att det fanns 

ett positivt samband mellan kvinnliga företagare och benägenhet att anlita en revisor. 

Även detta samband kan inte påvisas då kön inte hade någon signifikant påverkan på 

företagarnas benägenhet att anlita en revisor enligt tabell 5.15 trots att det från tabell 5.12 

framkom att samtliga kvinnor i riskfrågorna svarat mer riskaverst än män. Detta innebär 

att ju mer riskbenägen företagaren är desto större är sannolikheten att hen väljer bort att 

anlita en revisor. Då kunskap, riskbenägenhet och generation är statistiskt signifikant kan 

det således vara säkert att påverkan vad gäller företagarnas benägenhet att anlita en 

revisor inte är orsakad av slumpmässig variation i datamaterialet (Pallant, 2013). 

Resterande kontrollvariabler bakgrund, erfarenhet och kön hade enligt den logistiska 

regressionen inte ha någon signifikant påverkan på företagarnas benägenhet att anlita en 

revisor.  

5.4 Sammanfattning 

För att testa modellen och konstatera om det finns ett positivt samband mellan 

företagarens kunskaper kring revision samt revisorns roll och deras benägenhet att anlita 

en revisor i ett nystartat företag har det genomförts tre olika tester. Dessa tester är 

följande: Cronbach´s Alpha, Spearmans korrelationstest och logistisk regression.  
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Inledningsvis genomfördes sedvanlig beskrivande statistik och därefter ett Cronbach´s 

Alpha test för att undersöka om kunskapspåstående kunde delas in i två nya variabler (1-

6 beaktade revision och 7-18 beaktade revisorns roll). Då endast kunskapspåståendena 1-

6 fick ett godtagbart värde slogs dessa ihop och resterande behölls separata. De resterande 

kunskapspåståenda 7-18 testades aldrig enligt den logistiska regressionen då antalet 

frihetsgrader redan var förbrukade. Därefter genomfördes Spearmans korrelationstest och 

logistisk regression för att undersöka om det existerade ett samband mellan modellens 

olika variabler. För att se huruvida den oberoende samt de kontrollerande variablerna 

hade en positiv eller negativ påverkan på den beroende variabeln genomfördes en 

logistisk regression. Resultatet i den beskrivande statistiken enligt tabell 5.11 blev att 

respondenterna (företagarna) blev underkända i vårt kunskapstest vilket indikerar på att 

företagarna i genomsnitt har för lite kunskap om en revision och revisorns roll. Vidare 

kunde det påvisas att det fanns ett positivt samband mellan företagarens kunskaper kring 

revision och benägenheten att anlita en revisor enligt den logistiska regressionen. Med 

detta sagt kunde studiens hypotes som löd: det finns ett positivt samband mellan 

företagarens kunskaper kring revision samt revisorns roll och benägenheten att anlita 

en revisor i ett nystartat företag delvis accepteras då det endast testats på 

kunskapspåståenda som berör revision och inte revisorns roll.  
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6. Slutsatser och diskussion 

I studiens sista kapitel presenteras studiens resultat samt slutsatser från den empiriska 

analysen. Syftet med slutsatsen är att besvara undersökningens problemfrågeställning. 

Vidare presenteras de teoretiska samt praktiska följderna som studien bidragit med. 

Avslutningsvis ges förslag till framtida forskning inom ämnet.  

Studiens syfte var att förklara huruvida bristande kunskap om revision och vad en revisor 

gör kan vara den bidragande faktorn till att nystartade företag väljer bort revision. Enligt 

den beskrivande statistiken (se tabell 5.11) fick samtliga respondenter i genomsnitt 

underkänt i kunskapstestet. För att jämföra kunskapen mellan grupperna som valt 

respektive inte valt att anlita en revisor genomfördes ett T-test där det framgår att gruppen 

som valt revision också blivit godkända (12/18 = 66 % rätt), medan de som valt bort 

revision inte är godkända på kunskapstestet (8/18 = 44 % rätt) (se tabell 5.12). Alltså kan 

vi genom den beskrivande statistiken utläsa att respondenterna som valt att anlita en 

revisor i genomsnitt innehar mer kunskap om revision och revisorns roll än 

respondenterna som inte valt att anlita en revisor.  

Tidigare studier visar att företagsledarnas kunskap vad gäller redovisning och revision 

påverkar deras inställning att anlita en revisor (Marriot & Marriot, 2000). Resultatet från 

”kunskapstentamen” och den beskrivande statistiken (se tabell 5.11 och 5.12) associeras 

med Cassar och Ittners (2009) forskning där de menar att företagare som har kunskap om 

revision och revisorns roll också väljer att anlita en revisor, eftersom de genom kunskapen 

enklare förstår fördelarna. För studiens betydelse innebär det att företagsledare som valt 

att anlita en revisor också har mer kunskap om revision och revisorns roll och förstår 

således vilken nytta en revisor faktiskt kan tillföra företaget.  

Enligt tabell 5.12 berör de två sista påståendena respondenternas egna åsikter vad gäller 

nyttan med att ha anlitat en revisor, snarare än att testa förtagarens kunskap. Påstående 

nummer 19 löd enligt följande: ”jag tror att en revisor kan hjälpa mitt företag att överleva 

på lång sikt, det vill säga ge nyttiga tips om hur verksamheten kan utvecklas samt öka 

trovärdigheten för externa investerare vid eventuellt sök om extern finansiering”. 

Respondenterna som inte valt att anlita revisor svarade i genomsnitt 4,06 medan 

respondenterna som valt att anlita en revisor i genomsnitt svarade 4,94. Trots den relativt 

lilla skillnaden mellan respondenternas medelvärde har gruppen som anlitat en revisor 

mer angelägna med nyttan av att ha anlitat en revisor. I enlighet med Öhman et al., (2006), 
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Cassar & Ittners (2009), Barbera & Hassos (2013) och Carey (2015) forskning tyder på 

att småbolags omsättningstillväxt, prestanda, trovärdighet gentemot intressenter samt 

överlevnad förbättras med hjälp av en revisor kan vi konstatera att de respondenter som 

valt att anlita en revisor också är mer medvetna om ovanstående fördelar till skillnad från 

respondenterna valt bort att anlita en revisor (4,94>4,06). Eftersom en majoritet av 

respondenterna inte valt att anlita en revisor (51,4 %>48,6 %) har de nystartade företagen 

inte levt upp till samhällets förväntningar som legitimitetsteorin förespråkar och därmed 

inte tillfredsställt företagets intressenter vilket intressentteorin talar för. En annan möjlig 

förklaring skulle kunna vara att företagaren saknar kunskaper om de förväntningarna som 

ställs från dess intressenter och följaktligen har ett legitimitetsgap uppstått mellan 

samhället och de nystartade företagen. Detta innebär i sin tur att företagsledarna saknar 

tillräckliga kunskaper om vad som förväntas av dem och därför tillfredsställts inte 

intressenterna. De nystartade företagens förmåga att få fram ekonomiska och andra 

resurser avgörs till stor del av hur företaget uppfattas från utomstående intressenter 

(Cassar & Ittner, 2009). Därför bör framförallt nystartade företag anlita en revisor som 

kan hjälpa företaget att överleva på lång sikt samt öka trovärdigheten för bolagets 

intressenter.  

I enlighet med vad agentteorin förespråkar kan bolagsvärdet påverkas negativt på grund 

av agentproblem som kan uppstå mellan majoritetsägare (agent) och minoritetsägare 

(principal). Agentproblem som kan uppstå mellan en kreditgivare och ett företag kan leda 

till att räntan blir alldeles för hög eller att kreditgivaren kräver en förhöjd riskpremie i 

form av en säkerhet då företaget ansöker om ett lån. Ett effektivt sätt att undvika 

agentproblem är genom att företaget anlitar en oberoende granskare (Jensen & Meckling, 

1976; Chow, 1982). Detta är företagarna förmodligen inte medvetna om då majoriteten 

valt att inte anlita en revisor. För att undvika eventuella agentproblem bör företag därmed 

anlita en revisor oavsett om företaget existerat under en lång period eller nyligen startats. 

Påstående nummer 20 löd enligt följande: ”det mervärde en revisor ger motsvarar den 

kostnad som jag måste betala för tjänsten”. Respondenterna som inte valt att anlita 

revisor svarade i genomsnitt 3,22 medan gruppen som valt att anlita en revisor i 

genomsnitt svarade 5,76. Skillnaderna mellan respondenternas medelvärden är logisk, 

eftersom de respondenterna som har anlitat en revisor också vet fördelarna och därmed 

ser revisorn som en långsiktig investering vilket leder till att mervärdet av att ha anlitat 

en revisor överstiger kostnaden. Kirby och King (1997) menar att småbolag enbart anlitar 
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en extern rådgivare när de anser att det är nödvändigt och ifall kostnaden är rimlig. 

Respondenterna som inte anlitat en revisor saknade också tillfredställande kunskap om 

ämnet revison och revisorns roll och därmed har de förmodligen inte känt behovet att 

anlita en revisor. Flertal studier påvisar ett samband mellan kunskap om en produkt eller 

tjänst och benägenheten att köpa den (Alba & Hutchinson, 1987; Cordell, 1997; Mattila 

& Wirtz, 2002). Med detta sagt kan vi dra slutsatsen att de respondenterna som valt bort 

att anlita en revisor också saknar kunskap om nyttan som en revisor faktiskt kan tillföra 

deras företag. Dagens revisorer bör således vara bättre på att skapa ett behov hos sina 

potentiella klienter, vilket innebär att de måste bli bättre på att sälja in sina tjänster och 

att informera klienterna varför man faktiskt ska anlita en revisor 

Den logistiska regressionen (se tabell 5.16) påvisade att kunskapspåståendena 1-6 hade 

en positiv inverkan på företagarnas benägenhet att anlita en revisor. Slutsatsen som kan 

dras är att ju mer kunskap företagaren har om ämnet revision desto större är sannolikheten 

att företagaren anlitar en revisor. Då resterande kunskapspåstående (7-18) om revisorns 

roll kunde inte testas och vi kan heller inte uttala oss om dessa på ett tillförlitligt sätt. 

Enligt den logistiska regressionen kan vi alltså konstatera att det finns ett positivt samband 

mellan företagarnas kunskaper kring ämnet revision och företagarnas benägenhet att 

anlita en revisor. På motsvarande sätt kan vi alltså inte konstatera ifall det finns ett positivt 

samband mellan företagarnas kunskaper kring revisorns roll och deras benägenhet att 

anlita en revisor eftersom kunskapspåståendena som berörde revisorns roll, som ovan 

nämnt, inte gick att mäta på ett tillförlitligt sätt. Dock kan vi anta att om företagarna inte 

har tillfredställande kunskaper revision, har dem troligtvis inte det om revisorns roll 

heller. 

Kotler och Armstrong (2010) menar vidare att ett företags inköp av produkter och tjänster 

påverkas av följande förhållanden: omvärldsfaktorer, organisatoriska faktorer, sociala 

faktorer och individuella faktorer. Vi undersökte företagarnas individuella faktorer 

genom att använda kontrollvariablerna: bakgrund. erfarenhet, generation, ålder, kön och 

riskbenägenhet.  

Sucher och Kosmala-MacLullich (2004) hävdar att det i de länderna där det förekommer 

icke funktionella juridiska ramverk som därmed skapar svårigheter i att driva rättsliga 

prövningar där sociala, ekonomiska samt kulturella skillnader förekommer, begränsas 

revisorns oberoendeställning. Med detta i beaktande antog vi att det förekommer ett 
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negativt samband mellan företagarnas kunskaper om revision och revisorns roll bland 

entreprenörer som drivit företag utomlands kontra svenskfödda entreprenörer. Den 

kontrollerande variabeln bakgrund kunde enligt den beskrivande statistiken inte mätas 

eftersom ingen av respondenterna som var utomlandfödda hade drivit företag utomlands, 

dessutom hade bakgrund ingen signifikant påverkan enligt den logistiska regressionen på 

företagarnas benägenhet att anlita en revisor.  

Cordell (1997) menar att kunskap antingen mäts objektivt eller subjektivt. Objektiv 

kunskap mäts genom en opartisk tredje part medan subjektiv kunskap återspeglar 

självutvärdering. Genom frågorna 9, 10, 11 samt 12 (se bilaga 1) kunde vi utläsa ifall det 

fanns ett samband mellan de företagarna som har erfarenhet av att driva företag och 

benägenheten att anlita en revisor. Enligt den logistiska regressionen hade 

kontrollvariabeln erfarenhet ingen signifikant påverkan på företagarnas benägenhet att 

anlita en revisor och således kunde vi inte mäta skillnaden mellan företagarnas objektiva 

samt subjektiva kunskap kring revision och revisorns roll.  

Wiedmer (2015) har klassificerat generationer efter årtal enligt följande: traditionalister 

(födda mellan år 1900 -1945), tidiga baby boomers (födda mellan år 1946 – 1955), sena 

baby boomers (födda mellan år 1956 – 1960), generation X (födda mellan år 1961 – 

1980), generation Y (födda mellan år 1981 – 1994) och slutligen generation Z (födda 

mellan år 1995 – 2015). Respondenterna som besvarade webenkäten tillhörde generation 

BB, X samt Y. Enligt den beskrivande statistiken utgjorde BB 14,3 %, X, 40 % medan Y 

utgjorde 45,7 % (se tabell 5.4). Generation X och Y utgjorde en klar majoritet bland 

respondenterna och påvisade dessutom multikollinearitet (se tabell 5.15) vilket innebär 

att dessa två generationer svarat snarlikt och således räckte det att ta med en av 

generationerna X och Y tillsammans med BB i den logistiska regressionen. Generation 

BB och X hade båda en signifikant negativ påverkan på företagarnas benägenhet att anlita 

en revisor, det vill säga respondenterna som tillhör generationerna BB och X är mindre 

benägna att anlita en revisor. 

Flertal studier har kunnat påvisa att kvinnor är mer riskaversa än män (Pålsson, 1996; 

Jianakoplos & Bernasek, 1998; Sundén & Surette, 1998; Bajtelsmit, Bernasek & 

Jianakoplos, 1999). Enligt den logistiska regressionen hade kön ingen signifikant 

påverkan på benägenheten att anlita en revisor, däremot hade risk det (se tabell 5.16). 

Alltså kan man konstatera att det inte fanns någon skillnad mellan de kvinnliga och de 
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manliga respondenterna vad gäller deras benägenhet att anlita en revisor. Risk påverkade 

dock företagarnas benägenhet att anlita en revisor negativt, vilket i sin tur innebär att ju 

mer riskbenägen företagaren är desto större är sannolikheten att hen väljer bort att anlita 

en revisor.  

Den logistiska regressionen (se tabell 5.16) påvisade att kunskapspåståendena 1-6 hade 

en positiv inverkan på företagarnas benägenhet att anlita en revisor. Slutsatsen som kan 

dras är att ju mer kunskap företagaren har om ämnet revision desto större är sannolikheten 

att företagaren anlitar en revisor. Eftersom kunskapspåståendena (7-18) om revisorns roll 

inte kunde testas, kan vi heller inte uttala oss om dessa på ett tillförlitligt sätt.  

Avslutningsvis ska studiens frågeställning som löd enligt följande besvaras: Hur ser 

sambandet mellan kunskap om revision och revisorns roll samt benägenheten att anlita 

en revisor bland nystartade företag ut? Studiens resultat påvisar att det finns ett positivt 

samband mellan företagarnas kunskap om revision och benägenheten att anlita en revisor. 

Det innebär att ju högre kunskap företagaren har om revision, desto större är 

sannolikheten att hen anlitar en revisor. Eftersom kunskapspåståendena som berör 

revisorns roll inte kunnat testas på ett tillförlitligt sätt kan vi inte heller uttala oss huruvida 

det finns ett samband mellan företagarnas kunskap om revisorns roll och benägenheten 

att anlita en revisor. 

6.1 Studiens sociala bidrag 

Fördelarna med en finansiell revision och vad en revisor kan tillföra ett företag är väl 

beskriven i litteraturen. Trots detta har 80 % av de nystartade företagen valt bort revision 

(Marténg, 2014). Då vi ser revisorn som en investering antog vi att kunskap om revision 

och revisorns roll egentligen är den bidragande faktorn till att så pass många väljer bort 

revision. Vår studie har testat företagares kunskaper om revision och revisorns roll och 

ifall deras kunskaper hade en inverkan på benägenheten att anlita en revisor. Resultatet 

indikerar att ju mer kunskap företagarna har om revision, desto större är sannolikheten att 

de anlitar en revisor. Att 80 % av de nystartade företagen väljer bort revision kan därför 

bero på att dagens företagare inte har tillräckliga kunskaper om att driva företag och 

således inte tillräckliga kunskaper om revision och revisorns roll. Detta kan motverkas 

genom att revisorer informerar potentiella klienter vilka fördelar en revisor faktiskt kan 

bidra med. En annan möjlig lösning på kunskapsbristen kan vara att intressenterna (såsom 

Skatteverket, kreditgivare och leverantörer) ställer högre krav på företagarnas bokföring, 
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bokslut samt årsredovisning. Troligtvis marknadsför sig dagens revisorer inte på ett 

tillfredställande sätt. Kunskapsbristen kan motverkas genom att revisionsbyråerna 

utbildar revisorerna så att de blir bättre på att sälja tjänsterna som revisionsbyrån erbjuder. 

En möjlig förklaring till att revisorerna inte marknadsför sig tillräckligt bra kan beror på 

att dagens revisionsbyråer inte anställer rätt typ av personligheter. 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Denna studie avser att förklara huruvida bristande kunskap om revision och revisorns roll 

kan vara en bidragande faktor till varför så många som 4 av 5 nystartade företag väljer 

bort att anlita en revisor. Ett möjligt förslag på framtida forskning hade varit att utgå ifrån 

en kvalitativ metod istället för en kvantitativ. På så sätt hade man erhållit en djupare 

förståelse om varför revision väljs bort och en möjlig bidragande faktor såsom för hög 

kostnad hade framgått betydligt tydligare. Genom att utföra flertalet intervjuer och 

komma i fysisk kontakt med respondenten hade möjligtvis andra bidragande faktorer än 

de som nämnts i denna studie framkommit. Vidare genom att analysera respondenternas 

svar hade ett tydligare samband möjligtvis framgått vilket troligtvis hade underlättat 

analysen.  

Ett annat förslag till framtida forskning skulle kunna vara att genomföra en undersökning 

på revisorernas personligheter och i vilken utsträckning de marknadsför 

revisionsbyråernas tjänster. En jämförande studie om företagarnas uppfattning om vilka 

skillnader det finns mellan en redovisningskonsult och en revisor hade också varit 

intressant, eftersom det finns en risk att respondenterna i vår studie blandat ihop revisorn 

med redovisningskonsulten. 

 

 

 

 

 

 

 



  Pavlica & Vidjen 

 

  64 

 

Referenslista 

 

Alba, J. W., & Hutchinson, J. W. (1987). Dimensions of Consumer Expertise. Journal of 

Consumer Research, Vol. 13, No. 4, 411-454. 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod. Liber: Stockholm. 

Anderson, J. C., Narus, J. A., & Rossum, W. V. (2006). Customer Value Propositions in 

Business Markets. Harvard Buisness Review, 125-132. 

Arruñda, B. (1999). The provision of non-audit services by auditors let the market evolve 

and decide. International Review of Law & Economics, Vol. 19, No. 4, 513-531. 

Bajtelsmit, V. L., Bernasek, A., & Jianakoplos, N. A. (1999). Gender differences in 

defined contribution pension decisions. Financial services review, Vol. 8, No. 1, 

1-10. 

Barbera, F., & Hasso, T. (2013). Do we need to use an accountant? The sales growth and 

survival benefits to family SMEs. Family business review, Vol. 26, No. 3, 271-

292. 

Barrera, G., & Elam, D. (2015). The Accountant’s Role In Supporting A Legal 

Prosecution. Journal of Service Science, Vol. 8, No. 1, 7-11. 

Berk, J., & DeMarzo, P. (2013). Corporate finance. Pearson education limited. 

Bettman, J. R., & Whan, P. C. (1980). Effects of Prior Knowledge and Experience and 

Phase of the Choice Process on Consumer Decision Processes: A Protocol 

Analysis. Journal of Consumer Research , Vol 7, No. 3, 75. 

Broberg, P. (Höst/vinter 2013). What Do Auditors Do? Mercury Magazine. 

Broberg, P., Umans, T., & Gerlofstig, C. (2013). Balance between auditing and 

marketing: an explorative study. Journal of International Accounting, Auditing 

and Taxation, 57-70. 

Brown, N., & Deegan, C. (1998). The public disclosure of environmental performance 

nformation-a dual test of media agenda setting theory and legitimacy theory. 

Accounting and business research, Vol. 29, No. 1, 21-41. 

Brucks, M. (1985). The Effects of Product Class Knowledge on Information Search 

Behavior. Journal of Consumer Research, Vol. 12, No. 1, 1-16. 

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 

Liber. 

Brännström, D. (den 21 02 2013). Högre kreditrisk efter slopad revisionsplikt. Hämtat 

från FAR: https://www.far.se/press-och-opinion/far-tycker/hogre-kreditrisk-

efter-slopad-revisionsplikt/ 

Bursell, J. (den 2 December 2010). "Jag vet inte vad min revisor gör". Hämtat från 

Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/jag-vet-inte-vad-min-revisor-gor 



  Pavlica & Vidjen 

 

  65 

 

Campbell, C. A. (1992). A decision theory model for entrepreneurial acts. 

Entrepreneurship: Theory & Practice, Vol. 17, No. 1, 21-27. 

Carey, P. J. (2015). External accountants' business advice and SME performance. 

Accounting review, Vol. 27, No. 2, 166-188. 

Carrington, T. (2014). Revision. Stockholm: Liber AB. 

Carter, R., & Auken, H. V. (2006). Small firm bankruptcy. Journal of small busniess 

management, Vol. 44, No. 4, 493 - 512. 

Cassar, G., & Ittner, C. D. (2009). Initial retention of external accountants in startup 

ventures. European accounting review, Vol. 18, No.2, 313-340. 

Chow, C. W. (1982). The demand for external auditing: Size, debt and ownership 

influences. The accounting review, Vol. 57, No. 2, 272-291. 

Clarkson, M. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate 

Social Performance. The academy of management review, Vol. 20, No. 1, 92-117. 

Collis, J., Jarvis, R., & Skerratt, L. (2004). The demand for the audit in small companies 

in the UK. Accounting and business research, Vol. 34, No.2, 87-100. 

Cordell, V. (1997). Consumer knowledge measures as predictors in product evaluation. 

Psychology and Marketing, Vol. 14, No. 3, 241-260. 

Davidson, B., & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial accounting theory. McGraw Hill Higher 

Education. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Diamant, A. (2004). Revisors oberoende. Uppsala: Iustus. 

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective. American Sociological Review, Vol. 48, No. 2, 147-

160. 

Djurfeldt, G., & Barmark, M. (2009). Statistisk verktygslåda 2. Lund: Studentlitteratur. 

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The Stakeholder Theory of the Corporation: 

Concepts, Evidence, and Implications. The Academy of Management Review, Vol. 

20, No. 1, 65-91. 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

Ejvegård, R. (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 

Engledow, J. L., Anderson, R. D., & Becker, H. (1979). he Changing Information Seeker: 

A Study of Attitudes Toward Product. The Journal of Consumer Affairs , Vol. 13, 

No. 1, 75. 



  Pavlica & Vidjen 

 

  66 

 

FAR. (den 15 Januari 2016). Revision, andra bestyrkandeuppdrag och övriga 

granskningsuppdrag (Hämtad: 2016-04-02). Hämtat från FAR: 

https://www.far.se/du-i-din-yrkesroll/revisor/revision-andra-

bestyrkandeuppdrag-och-ovriga-granskningsuppdrag/ 

Feldman Barr, T., & McNeilly, K. M. (2003). Marketing: is it still "just advertising"? The 

experiences of accounting firms as a guide for other professional service firms. 

Journal of Services Marketing, Vol.17, No.7, 713-729. 

Freeman, E. R. (2010). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Georgia: 

Cambridge university press. 

Freeman, E. R., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and stakeholders: A new perspective 

on corporate governance. California Management Review, Vo. 25, No. 3, 88-106. 

Grönlund, A., Tagesson, T., & Öhman, P. (2013). Principbaserad redovisning. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Hair, J., Money, A., Samouel, P., & Page, M. (2007). Research methods for business (1:a 

upplagan). Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

Humprey, C., Moizer, P., & Turley, S. (1993). The Audit Expectations Gap in Britain: 

An Empirical Investigation. Accounting and Business Research, 23, nr.1, 395-

411. 

IFAC. (den 8 Augusti 2010). International standard on auditing 200. Hämtat från IFAC: 

http://www.ifac.org/system/files/downloads/a008-2010-iaasb-handbook-isa-

200.pdf 

IFAC. (den 15 November 2010). International standard on auditing 230. Hämtat från 

IFAC: http://www.ifac.org/system/files/downloads/a011-2010-iaasb-handbook-

isa-230.pdf 

Jacobsen, D.-I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: managerial behavior, 

agency cost and ownership structure. Journal of financial economics, No. 4, 305-

360. 

Jianakoplos, N. A., & Bernasek, A. (1998). Are women more risk averse? Economic 

inquiry, Vol. 36, No. 4, 620-630. 

Jobber, D., & Fahy, J. (2010). Foundations of marketing. McGraw-Hill higher education. 

Johansson-Lindfors, M.-B. (1993). Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur . 

Johnson, E. J., & Russo, E. J. (1984). Product Familiarity and Learning New Information. 

Journal of Consumer Research, Vol. 11, No. 1, 542. 

Kirby, D. A., & King, S. H. (1997). Accountants and Small Firm Development: Filling 

the Expectation Gap. The Service Industries Journal, Vol. 17, No. 2, 294-304. 



  Pavlica & Vidjen 

 

  67 

 

Koh, H. C., & Woo, E.-S. (1998). The expectation gap in auditing. Managerial Auditing 

Journal, Vol. 13, No. 3, 147-154. 

Korunka, C., Frank, H., Lueger, M., & Mugler, J. (2003). The Entrepreneurial Personality 

in the Context of Resources, Environment, and the Startup Process—A 

Configurational Approach. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 28, No. 

1, 23-42. 

Kotler, P., & Armstrong, G. M. (2010). Principles of marketing. Prentice Hall. 

Kotler, P., & Connor, R. A. (1977). Marketing Professional Services. Journal of 

Marketing Vol. 41, 71-76. 

KPMG. (den 25 Januari 2016). Revisionstjänster för mindre och medelstora företag 

(Hämtad: 2016-03-16). Hämtat från KPMG: 

http://www.kpmg.com/se/sv/tjanster/revision/mindreochmedelstoraforetag/sidor/

default.aspx 

KPMG. (den 25 Januari 2016). Rådgivning för mindre och medelstora företag (Hämtad: 

2016-03-16). Hämtat från KPMG: 

http://www.kpmg.com/se/sv/tjanster/radgivning/radgivning-mindre-

medelstora/sidor/default.aspx 

Körner, S., & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur. 

Liggio, C. D. (1974). THE EXPECTATION GAP: THE ACCOUNTANT'S LEGAL 

WATERLOO? Journal of Contemporary Buisness, 27-44. 

Marténg, C. (den 14 December 2014). Hälften av företagen utan revisor – oroande 

utveckling enligt UC. Hämtat från Tidningen Balans: 

http://www.tidningenbalans.se/nyheter/halften-av-foretagen-utan-revisor-

oroande-utveckling-enligt-uc/ 

Mattila, A. S., & Wirtz, J. (2002). The impact of knowledge types on the consumer search 

process. International Journal of Service Industry Management, Vol 13, No. 3, 

214-230. 

Moberg, K. (2006). Bolagsrevision-tredje upplagan. Stockholm: Norstedt Juridik AB. 

Möller, J. (den 26 April 2010). Sju av tio nystartade företag överlever (Hämtad: 2016-

04-05). Hämtat från Sveriges radio: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3653585 

Neil, M., & Pru, M. (2000). Professional accountants and the development of a 

management accounting service for the small firm: barriers and possibilities. 

Management Accounting Research, Vol. 11, 475-492. 

Niemi, L., Kinnunen, J., Ojala, H., & Troberg, P. (2012). Drivers of voluntary audit in 

Finland: to be or not to be audited? Accounting and business research, Vol. 42, 

No. 2, 169-196. 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber. 



  Pavlica & Vidjen 

 

  68 

 

Pallant, J. (2013). SPSS survival manual (5:e upplagan). Maidenhead: McGraw-Hill 

education. 

Pardos, E., Gómes-Loscos, A., & Rubiera-Morollón, F. (2007). 'Do versus Buy' Decisions 

in the Demand for Knowledge Intensive Business Services. The Service Industries 

Journal, Vol. 23, No. 3, 233-249. 

Pardos, E., Gómez-Loscos, A., & Rubiera-Morollón, F. (2007). Do versus Buy' Decisions 

in the Demand for Knowledge Intensive . The Service Industries Journal, Vol 27, 

No. 3, 233-249. 

Park, C. W., Mothersbaugh, D. L., & Feick, L. (1994). Consumer knowledge assessment. 

Journal of Consumer Research, Vol. 21, 71-82. 

Porter, B. (1993). An Empirical Study of the Audit Expectation-Performance Gap. 

Accounting and Business research, 24, nr. 93, 49-68. 

Porter, B., & Catherine, G. (2004). Audit expectations gap in the UK in 1999 and 

comparison with the gap in New Zealand in 1989 and 1999. Edinburgh: Institute 

of Chartered Accountants of Scotland. 

PwC. (den 15 Januari 2016). En oberoende revision av skickliga specialister ger dig 

trygghet (Hämtad: 2016-04-03). Hämtat från PwC: 

http://www.pwc.se/sv/revision.html 

PwC. (den 15 Januari 2016). Frivillig revision för de minsta bolagen (Hämtad: 2016-03-

16). Hämtat från PwC: http://www.pwc.se/sv/revision/frivillig-revision-for-de-

mindre-bolagen.html 

PwC. (den 15 Januari 2016). Nyttan med revision (Hämtad: 2016-03-16). Hämtat från 

PwC: http://www.pwc.se/sv/revision/nyttan-med-revision-mindre-

medelstora.html 

Pålsson, A.-M. (1996). Does the degree of relative risk aversion vary with household 

characteristics? Journal of economic psychology, Vol. 17, No. 6, 771-787. 

Rudell, F. (1979). Consumer Food Selection and Nutrition Information. New York: 

Praeger publishers. 

Salehi, M. (2011). Audit expectation gap: Concept, nature and trace . AFRICAN 

JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, 5, nr.21, 8376-8392. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research methods for business students. 

New York: Pearson education. 

Segal, G., Borgia, D., & Schoenfeld, J. (2005). The motivation to become an entrepreneur. 

International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol 11, No. 1, 42-

57. 

SFS. (2005:551). Stockholm: Justitiedepartementet. 

Shaikh, J. M., & Talha, M. (2003). Credibility and expectation gap in reporting on 

uncertainties . Managerial Auditing Journal, 18, nr.6-7, 517-529. 



  Pavlica & Vidjen 

 

  69 

 

Shook, C., Priem, R., & McGee, J. (2003). Venture creation and the entreprising 

individual. Journal of management, Vol. 29, No. 3, 379-400. 

Sighblad, R., & Wilow, S. (2008). Kredithandboken : en praktisk vägledning i 

kreditarbetet. Uppsala: Nordstedts Juridik AB. 

Simunic, D. A., & Stein, M. T. (1987). Product differentiation in auditing: Auditor 

choices in the market for unseasoned new issues. Vancouver, Canada: Canadian 

certified general accountants research foundation. 

Smith, D., Brännström, D., & Jansson, A. (2015). Redovisningens språk. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Sucher, P., & Kosmala-MacLullich, K. (2004). A construction of auditor independence 

in the Czech Republic: local insights. Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, Vol. 17, No. 2, 276. 

Sundén, A. E., & Surette, B. J. (1998). ender differences in the allocation of assets in 

retirement savings plans. American economic review, Vol. 88, No. 2, 207-211. 

Sundgren, S. (Februari 2003). Attestering av småföretags bokslutsinformation - en analys, 

några empiriska resultat samt ett förslag. Juridiska Föreningen, ss. 259-275. 

Sundgren, S., Nilsson, H., & Nilsson, S. (2013). Internationell redovisning – teori och 

praxis. Lund: Studentlitteratur AB. 

Svanström, T. (2008). Revision och rådgivning: Efterfrågan, kvalitet och oberoende. 

Umeå: Pint & Media, Umeå University. 

Tabone, N., & Beldacchino, P. J. (2003). The statutory audit of owner-managed 

companies in Malta. Managerial auditing journal, Vol. 18, No. 5, 387-398. 

Thomasson, J., Arvidson, P., Lindquist, H., Larson, O., & Rohlin, L. (2006). Den nya 

affärsredovisningen. Malmö: Liber. 

Warren, D. E., & Alzola, M. (2009). Ensuring Independent Auditors: Increasing the 

Saliency of the Professional Identity. Group Decision and Negotiation, Vol. 18, 

No. 1, 41-56. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Whan, P. C., & Parker, L. V. (1981). Familiarity and Its Impact on Consumer Decision 

Biases and Heuristics. Journal of consumer research, Vol. 8, No. 3, 223. 

Wiedmer, T. (2015). Generations Do Differ: Best Practices in Leading Traditionalists, 

Boomers, and Generations X, Y, and Z. Delta Kappa Gamma Bulletin, Vol. 82, 

No. 1, 51-58. 

Zerni, M. (2012). Do client manage the perception of auditor independence? Managerial 

Auditing Journal, Vol. 27, No. 9, 821-845. 



  Pavlica & Vidjen 

 

  70 

 

Zimmerman, M., & Zeitz, G. (2002). Beyond Survival: Achieving New Venture Growth 

by Building Legitimacy. The Academy of Management Review, Vol. 27, No. 3, 

414-431. 

Öhman, P. (2007). Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman. 

Sundsvall: Mittuniversitetet. 

Öhman, P., Häckner, E., Jansson, A.-M., & Tschudi, F. (2006). Swedish auditors' view 

of auditing: Doing things. European Accounting Review, 89-114. 

Özcelik, F. (den 9 Februari 2015). Vad gör en revisor? Hämtat från PwC: 

http://blogg.pwc.se/foretagarbloggen/vad-gor-en-revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Pavlica & Vidjen 

 

  71 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1: Webenkäten 

Webenkäten skickades ut den 4 maj 

Sida 1 i webenkäten: Om dig och din bakgrund 

 

1. Jag är  

Man 

Kvinna 

 

2. Jag är född (år): 

________________ 

 

3. Jag är född i (land): 

______________________________________________________ 

 

4. Om du är utomlandsfödd, har du drivit företag i ditt hemland? (hoppa över om 

du är född i Sverige) 

Ja 

Nej 

 

5. Jag anser att: 

Jag inte gillar att ta risker                                            Jag gillar att ta risker 

 

Sida 2 i webenkäten: 
 

6. Vilken är din roll/roller i det nuvarande nystartade företaget? 

_______________________________________________ 

 

7. I frågan om företaget skulle anlita en revisor hade jag 

Litet inflytande                      Stort inflytande  

 

8. Jag (vi) har valt att anlita en revisor 

Ja 

Nej 

 

9. Hur många företag har du drivit tidigare? 

___________________________________ 
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10. Vid uppstarten av ditt företag, hade du tidigare erfarenheter av att driva 

företag? 

Ingen erfarenhet             Stor erfarenhet 

 

11. Om du har tidigare erfarenheter av att ha anlitat en revisor, hur upplevde du 

fördelarna med att ha en revisor? (hoppa över om du inte har tidigare 

erfarenheter av att ha anlitat en revisor) 

Inga fördelar alls            Många fördelar 

 

12. Har du tidigare erfarenheter av den bransch som ditt nystartade företag verkar 

inom? 

Ja 

Nej 

 

13. Inom vilken bransch verkar ditt nystartade företag? 

Detaljhandel 

Konsultverksamhet 

Tillverkning och industri 

Övrigt:______________________________________ 

 

14. Om du med 25 % sannolikhet får erhålla 20 000 kronor eller helt säkert få 5 000 

kronor, vilket alternativ hade du valt?  

100 % sannolikhet få 5 000 kronor                              25 % sannolikhet få 20 000 kronor 

 

15. Om du med 10 % sannolikhet får erhålla 10 000 kronor eller helt säkert få 1 000 

kronor, vilket alternativ hade du valt?  

100 % sannolikhet få 1 000 kronor                              10 % sannolikhet få 10 000 kronor 

 

16. Om du skulle vara tvungen att placera alla dina sparpengar i en portfölj, vad 

hade portföljen bestått av? 

Fonder/räntebärande produkter                                              Aktier  

 

Sida 3 i webenkäten: Om revision och revisorns roll, tjugo olika påstående 

En finansiell revision genomförs för att intressenter (såsom banken, skatteverket, 

aktieägare, kunder mm.) ska med större sannolikhet kunna förlita sig på den 

presenterade informationen 

 

Instämmer inte alls                                 Instämmer helt 

Vid en revision granskas alla affärstransaktionerna som företaget bokfört under 

året 

Instämmer inte alls                                 Instämmer helt 
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Revisionsstandarderna beskriver hur en revision ska gå till och således spelar det 

ingen roll vilken revisor som genomför revisionen eftersom den ändå kommer 

utföras på samma sätt 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

Revision är en slags garanti mot granskning från Skatteverket 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

Efter en genomförd revision är alla siffrorna i årsredovisningen korrekta 

Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt 

Användare av den finansiella informationen kan vara säkra på att det granskade 

företaget är fritt från bedrägeri efter revisorns granskning  

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

En revisor är en person som kan anlitas för att sköta ett företags löpande bokföring, 

moms, skatt och årsbokslut mm. 

Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt 

En av revisorns huvuduppgifter är att granska ett företags årsredovisning och 

bokslut 

Instämmer inte alls                                 Instämmer helt  

En revisor fokuserar enbart på siffrorna som redovisats (bokförts) av företaget 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

En revisors roll kan ses som en ”myndighetsövervakare” som antingen godkänner 

eller inte godkänner ett företags redovisning 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

En revisor får inte agera som rådgivare (utanför området revision) för företag 

eftersom det sätter revisorns oberoende på spel 

Instämmer inte alls                                 Instämmer helt 

En och samma revisionsbyrå får inte genomföra en revision och dessutom sköta 

den löpande bokföringen för företag 

Instämmer inte alls                                 Instämmer helt 

Det är viktigt att en revisor har goda affärskunskaper (det vill säga kunskaper inom 

företagsstrategi, affärsmannaskap, marknadsföring, säljteknik osv.)  

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

Revisorn är ansvarig för att upptäcka bedrägerier 

Instämmer inte alls                                 Instämmer helt 
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Revisorn anpassar en revision efter klienten 

Instämmer inte alls                                 Instämmer helt 

Det är revisorns ansvar att upprätta de finansiella rapporterna 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

Svenska revisorer reviderar enbart företag som upprättar sin årsredovisning i 

svenska kronor 

Instämmer inte alls                                 Instämmer helt 

Det är en revisors ansvar att upprätta en förvaltningsberättelse 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 

Jag tror att en revisor kan hjälpa mitt företag att överleva på lång sikt, det vill säga 

ge nyttiga tips om hur verksamheten kan utvecklas samt öka trovärdigheten för 

externa investerare vid eventuellt sök om extern finansiering  

Instämmer inte alls                                                      Instämmer helt 

Det mervärde en revisor ger motsvarar den kostnad som jag måste betala för 

tjänsten 

Instämmer inte alls            Instämmer helt 
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Bilaga 2: Webenkätens följebrev 

Webenkäten skickades ut: den 4 maj 2016 

 

 

 

 

 

Företagarens kunskap om revision och revisorns roll 

 

Hej! 
 
Vi kontaktar dig som startat ett aktiebolag under år 2015 med anledning av att din kunskap om 
revision och revisorns roll är av stort värde för oss, eftersom vi skriver en kandidatuppsats inom 
området företagsekonomi på Högskolan Kristianstad. 
 
Sedan revisionsplikten för små aktiebolag togs bort år 2010 har hela 80 % av de nystartade 
företagen i Sverige år 2014 valt bort revision. Syftet med denna studie är att undersöka om det 
är företagarens kunskap om revision och en revisors roll som påverkar valet att anlita en 
revisor. 
 
Vi skulle vara mycket tacksamma om du tog dig tid att besvara vår enkät som tar cirka fem 
minuter. Svaren behandlas givetvis konfidentiellt! 
  

Tack på förhand!  
 

Vänliga hälsningar 
Esad Pavlica, esad.pavlica0002@stud.hkr.se 
Kenan Vidjen, kenan.vidjen0004@stud.hkr.se 
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Bilaga 3: Webenkätens första påminnelsebrev 

Första påminnelsen skickades: den 6 maj 2016 

 

Företagarens kunskap om revision och revisorns roll 

 

Hej igen! 

 

Vi kontaktade dig den 4:e maj eftersom dina åsikter är viktiga för oss och din medverkan är 

således avgörande för att vi ska kunna slutföra vår uppsats. Därför blir vi hjärtligt tacksamma 

om du kan ta dig tiden (5 minuter) för att besvara enkäten. Anledningen till att vi kontaktat just 

dig är för att du startat ett aktiebolag under år 2015. 

 

Sedan revisionsplikten för små aktiebolag togs bort år 2010 har hela 80 % av de nystartade 

aktiebolagen i Sverige år 2014 valt bort revision. Syftet med denna studie är att undersöka om 

det är företagarens kunskap om revision och en revisors roll som påverkar valet att anlita en 

revisor. 

 

Vi skulle vara hjärtligt tacksamma om du tog dig tid att besvara vår enkät som ovan nämnt tar 

cirka 5 minuter. Svaren behandlas givetvis konfidentiellt! 

  

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Esad Pavlica, esad.pavlica0002@stud.hkr.se 

Kenan Vidjen, kenan.vidjen0004@stud.hkr.se 
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Bilaga 4: Webenkätens andra påminnelsebrev 

Andra påminnelsen skickades: den 10 maj 2016 

 

Företagarens kunskap om revision och revisorns roll 

 

Hej igen! 

 

Vi kontaktade dig den 4:e samt 6:e maj eftersom dina åsikter är viktiga för oss och 

din medverkan är således avgörande för att vi ska kunna slutföra vår uppsats. Därför blir vi 

hjärtligt tacksamma om du kan ta dig tiden (5 minuter) för att besvara enkäten och på så sätt 

hjälpa oss. Anledningen till att vi kontaktat just dig är för att du startat ett aktiebolag under år 

2015. 

 

Sedan revisionsplikten för små aktiebolag togs bort år 2010 har hela 80 % av de nystartade 

aktiebolagen i Sverige år 2014 valt bort revision. Syftet med denna studie är att undersöka om 

det är företagarens kunskap om revision och en revisors roll som påverkar valet att anlita en 

revisor. 

 

Vi skulle vara hjärtligt tacksamma om du tog dig tid att besvara vår enkät som ovan nämnt tar 

cirka 5 minuter. Svaren behandlas givetvis konfidentiellt! 

  

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Esad Pavlica, esad.pavlica0002@stud.hkr.se 

Kenan Vidjen, kenan.vidjen0004@stud.hkr.se 
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Bilaga 5: T-test mellan variablerna kön och risk 
 

 


