
 

5 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete, 15 hp, för 
Kandidatexamen i företagsekonomi: Redovisning och Revision 
VT 2017 

 

 

Värdet av revision ur ett klientperspektiv 
- Värdet av mer eller mer av värdet? 

 
Oliver Jörgensen och Johan Persson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 
Sektionen för hälsa och samhälle  



Jörgensen & Persson 

Abstract 

Authors  

Oliver Jörgensen and Johan Persson 

Title  

Value of an auditor from a client perspective  

–  The value of more or more of the value? 
 

Supervisor 

Nellie Gertsson 

Examiner/Co-examiner 

Sven-Olof Yrjö Collin 

Abstract 

The change in statutory audit in 2010 made the auditor market more competitive and commercial 

market. Since audit is no longer mandatory for small and medium sized enterprises, the need of 

providing value-added audit has been increased. The value-added audit is a concept used by audit 

firms, trying to meet client expectations, but can the demanded value depend on the client?  

The purpose of the study is to try to explain the client's demand for value-added audit. The study can 

provide a better understanding of what factors affect the client's demand. The demanded value has 

been divided into two different groups: audit-value and added-value. In accordance with accounting 

theories, for example stakeholder theory and agency theory, the model of the study has been developed. 

The model illustrates factors that might affect the client's demand of value-added audit, including the 

expected relation for the different factors. The empirical material is collected, partly through a survey 

study, partly through secondary data. 

The result indicates factors that might tend to affect the client’s demand of value-added audit, which are 

in line with earlier studies. Our conclusion is that client’s demand of value-added audit may depend the 

importance of internal stakeholders, leverage and position.  

The new understanding may promote are more effective value-added audit for the client and the auditor. 

During the study, a lesser studied area was identified, which were if the marketing strategy of various 

audit firms are different. The variation of marketing may therefore be interesting to study in future 

research. 

 

 

Keywords 

Audit-value, Added-value, Client perspective, Value-added audit, Internal stakeholders, Leverage, 

Position 



Jörgensen & Persson 

Sammanfattning 
 
Författare  
Oliver Jörgensen och Johan Persson 

Titel 
Värdet av en revision ur ett klientperspektiv 
–  Värdet av mer eller mer av värdet? 

Handledare  
Nellie Gertsson 

Examinator/Medbedömare  
Sven-Olof Yrjö Collin 

Sammanfattning 

I samband med slopande av revisionsplikten 2010, har revisorns arbetsmarknad förändrats till att bli en 

mer konkurrensutsatt och kommersiell marknad. Eftersom det inte längre är obligatorisk för alla 

aktiebolag att anlita en revisor har behovet av att påvisa ett tillfört värde för klienten ökat. Mervärdet är 

ett koncept som revisionsbyråer använder för att försöka möta klientens förväntningar, men kan värdet 

av revisionen variera beroende på klient?  

Syfte med studien är att försöka förklara klientens efterfrågade värde av revisorn. Tanken med studien 

är att bidra med en bättre förståelse kring vilka faktorer som påverkar klientens efterfrågade värde, vilka 

har delats in i två värden: revisionsvärde och mervärde. Med hjälp av relevanta redovisningsteorier, 

exempelvis intressentteori och agentteori, har studiens modell utvecklats. Modellen illustrerar faktorer 

som kan antas påverka klientens efterfrågade värde av revisorn samt vilket samband som förväntas 

föreligga för respektive faktor. Studiens empiriska material har insamlats, dels genom en 

enkätundersökning, dels genom att hämta sekundärdata från respektive klients årsredovisning. 

Resultatet av studien indikerar på faktorer som tenderar till att påverka klientens efterfrågade värde av 

revisorn, vilka överensstämmer med tidigare forskning. Vår slutsats är att klientens efterfrågade värde 

av revisorn kan bero på följande faktorer: betydelsen av interna intressenter, skuldsättningsgrad och 

befattning.  

Den nya förståelsen kan främja en mer effektiv och värdeskapande revision, dels för klienten, dels för 

revisorn. I samband med studien identifierades ett mindre utforskat område inom värdeskapande 

revision, vilket var om marknadsföringsstrategin varierar mellan revisionsbyråer. Revisionsbyråernas 

marknadsföring kan därmed vara intressant för framtida forskning att studera.  
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1. Inledning  

I detta kapitel kommer en inledande bakgrund beträffande utvecklingen av klientens 

efterfrågade värde av revisorn att presenteras, följt av en problemdiskussion kring vad som kan 

påverka det efterfrågade värdet. Problematiseringen kommer att avslutas med formulering av 

studiens syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens 

disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Revisionskvalitet har varit under ständig diskussion under de senaste två decennierna och det 

har skett omfattande försök att avsluta denna debatt genom implementering av principer och 

lagar, såsom Principles of Good Corporate Governance in Australien, SOX i USA och The UK 

Combined Code i Storbritannien (Kilgore, Harrison & Radich, 2014). Diskussionen beträffande 

vad som utmärker revisionskvalitet pågår fortfarande, vilket tyder på att problemet kvarstår. 

Ytterligare begrepp som har fått betydelse i samband revisionskvalitet är värdet av revisorn. I 

Sverige ökades betydelsen av värdeskapande revision i samband med avskaffandet av 

revisionsplikten för små och medelstora aktiebolag (SOU 2008:32). Gränsdragning för frivillig 

revision, dras vid tre anställda, balansomslutning på en och en halv miljoner kronor eller mer 

än tre miljoner kronor i nettoomsättning (Bolagsverket, 2012). Av dessa tre kriterier, krävs det 

att minst två är uppfyllda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren (ibid.). Utifrån 

2016 års siffror berättar Brännström (2017), generalsekreterare i FAR, att 35 procent av alla 

bolag som var registrerade före avskaffandet av revisionsplikten valde att behålla revisionen. 

För nystartade bolag var utfallet av bolag med revision endast 16 procent. Totalt resulterade 

dessa siffror i att endast 25 procent av alla Sveriges aktiebolag använde sig av revision under 

2016 (Brännström, 2017). Genom att 25 procent av Sveriges icke revisionspliktiga aktiebolag 

fortfarande väljer frivillig revision, tyder det på indikationer att revisorn fortfarande tillför ett 

värde till klienten. Enligt Deloitte (2017) ska revisionen utföras både korrekt och skapa värde. 

International Standard of Auditing 200 (ISA 200) nämner inget om värdeskapande revision 

utan betonar nyckelord, såsom professionell skepticism, oberoende och rättvis presentation 

(IFAC, 2009), vilket tyder på att värdet av revisorn är ett koncept som används för att 

tillfredsställa klientens efterfrågan. 
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Enligt Rippe (2014) har revisionsyrket varit omdiskuterat under de senaste åren beträffande hur 

revisionens roll ska stärkas och på vilket sätt revisionen kan förbättras. Den centrala frågan i 

diskussionen har varit det eventuella hotet mot revisorns oberoende (Rippe, 2014). Enligt 

Chiang (2016) ökar revisorns oberoende förmågan att utföra revisionen med hög integritet. 

Oberoendet är en av hörnstenarna i ISA 200 och vid avvikelse från oberoendet uppfylls inte 

kraven, vilket resulterar i att tillförlitligheten av granskningen skadas (IFAC, 2009). Chiang 

(2016) argumenterar fortsättningsvis att oberoendet är omöjligt att uppnå på grund av att parter 

agerar i enlighet med egna intressen. 

Rippe (2014) anser att revisionskvalitet har utvecklats, från att endast innefatta granskningens 

kvalitet, till att även innefatta begreppet mervärde. Tillsammans skapar dessa två kategorier det 

efterfrågade värdet av revisorn. Enligt Rippe (2014) är ena kategorin relaterad till revisorns 

värde, vilket betyder att revisorn använder sig av god revisionssed och styrande regelverk för 

att säkerställa en rättvisande bild av bolagets ekonomiska situation. Den andra kategorin är 

relaterad till ett mervärde som kan ses som ett utökat värde i samband med revisionen (ibid.). 

Faktorer som skapar mervärdet kan vara revisorns kompetens, branschkunskap och 

kommunikativa förmåga (ibid.). I studien gjord av Kilgore, Harrison och Radich (2014) ansågs 

egenskaper relaterade till revisionsteamets, såsom branschkunskap, kommunikation och 

kompetens, skapa värde för klienten, vilka överensstämde med Rippes (2014) 

mervärdesfaktorer. Dagens revisorer agerar på en konkurrensutsatt och kommersiell marknad 

utifrån ett värdeskapande perspektiv för klienten, vilket har ökat behovet av att möta klientens 

efterfrågade värde av revisorn (ibid.).  

Hur kan klientens efterfrågade värde av revisorn förklaras? Klientens efterfrågade värde av 

revisorn har delats in i två grupper, vilka är revisionsvärde och mervärde. Revisionsvärdet 

innefattar de krav och skyldigheter som ställs på revisorn av professionen. 

Revisorsprofessionen kräver att revisorn följer lagar, regler och standarder (Öhman, 2007). 

Revisionsvärdet är därför hänförligt till revisionsprofessionen och att revisorn med hjälp av 

lagar, regler och standarder kan påvisa en tillförlitlig bild av klientens bolag. Enligt Carrington 

(2014) är det revisorns skyldighet att meddela identifierade brister i bolaget, vilket kan förklaras 

som revisionsrådgivning. Denna skyldighet baseras på 8 § i revisionslagen (SFS 2001:883), 

vilket tyder på att revisionsrådgivning anses som en del av revisionsvärdet. Carrington (2014) 

skiljer på revisionsrådgivning och konsulttjänster, vilka båda utgör en form av rådgivning. 

Skillnaden mellan dessa två rådgivningstjänster är att revisionsrådgivning uppstår i samband 
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med att revisorn godkänner granskningsuppdraget, medan konsulttjänsterna är en egen tjänst i 

sig (ibid.).   

Mervärdet är den positiva känslan som revisorn skapar i samband med granskningen (Crosby, 

Grönroos & Johnson, 2002). För att en oberoende revisor ska kunna skapa ett mervärde för 

klienten krävs det att revisorn utför en revision. Man kan även se mervärdet som direkt 

hänförligt till revisorns personliga kompetens och personlighet. Fortsättningsvis, kommer 

studien endast att fokusera på de två tjänster som en oberoende revisor kan utföra. Revision och 

rådgivning utgör tillsammans revisionsvärde, ur vilket ett mervärde kan skapas. Detta 

förhållande har illustrerats i nedanstående figur. 

 
Figur 1.1 Klientens efterfrågade värde av revisorn. 

 

1.2 Problematisering 

Enligt Kilgore, Harrison och Radich (2014) har begreppet värdeskapande revision fått en ökad 

betydelse på grund av negativa historiska händelser, vilka har varit relaterade till 

revisionsmisstag och bolagskollapser. Det har skett många försök att lösa problemet beträffande 

bristande revisionskvalitet och i samband med den senaste finanskrisen har försök gjorts för att 

identifiera drivande faktorer av revisionskvalitet (ibid.). Med denna bakgrund utförde Kilgore, 

Harrison och Radich (2014) en studie för att identifiera vad klienten ansåg vara värdeskapande 

utifrån två olika perspektiv; revisionsteamets och revisionsbyrån, samt hur uppfattningen av 

dessa faktorer varierade beroende på part. Av de identifierade faktorerna ansågs 

revisionsteamsrelaterade faktorer viktigare för klienterna, vilka var starkt relaterade till 

kommunikation, engagemang och branschkunskap (ibid.). Deras slutsatser tyder på att klienten 



Jörgensen & Persson 

4 

 

ser faktorer som är kopplade till revisionsteamets som relativt viktigare, i samband med 

bedömningen av revisorns värde. Fontaine, Letiafa och Herda (2013) studie visade att de 

viktigaste värdeskapande faktorerna som klienten efterfrågar av revisorn är tillgänglighet, 

engagemang och kommunikation. Samtliga tre faktorer visade sig skapa en revisionshöjande 

effekt för klienten (ibid.).  

Som nämnts ovan, är revisionsteamets egenskaper en starkt drivande faktor av värdeskapande 

revision. Herda och Lavelle (2013) menar även att klientens beteende mot revisorn är viktigt 

eftersom det påverkar revisorns sätt att agera och vilja till att förse klienten med 

mervärdeskapande service. Klienter ser ofta revisorn som ett hinder mot den vardagliga 

arbetsprocessen, vilket medför en negativ inställning mot revisorn (ibid.). Enligt Bailey, 

Bylinski och Shields (1983) kan den negativa inställningen förklaras som en effekt av klientens 

okunskap om revisionsyrket. Sarapaivanich och Patterson (2015) menar att små och medelstora 

bolag har bristfällig kunskap beträffande revisionsprocessen, vilket gör att de inte med 

självsäkerhet kan förstå och värdera revisionsprocessens tekniska kvalitet. Okunskapen i leder 

i sin tur till att den starkast drivande faktorn av ett mervärde för klienten är 

kommunikationskvaliteten mellan klienten och revisorn (ibid.), vilket överensstämmer med 

Grey´s (1998) uppfattning, att beteendet är viktigare än tekniska färdigheter. För att revisorn 

ska kunna tillföra ett mervärde krävs det att revisorn utför ett granskningsuppdrag, vilket 

medför en betydelse av att förstå vilket värde revisionen kan tillföra, utöver mervärdet.  

I studien gjord av Chen, Kilgore och Radich (2009) identifierades en stark relation mellan 

informationsasymmetri och revision, där revisorn agerar som en åtgärd för att minska 

informationsasymmetrin. Revisorn ska agera som en länk mellan klienten och klientens 

intressenter för att förse intressenterna med tillförlitlig information (ibid.). Enligt Zerni (2012) 

har bolag med högre agentkostnader starkare incitament att begära ett högre revisionsvärde 

genom en oberoende revision, vilket kan tyda på en tendens till ett lägre efterfrågat mervärde.  

Trycket från långivare är ytterligare en drivande faktor till att bolag använder sig av revision. 

Som tidigare nämnts, är revision ett sätt för bolag att minska informationsasymmetrin mellan 

bolaget och dess intressenter, såsom bank och privata långivare, vilket även ökar bolagets 

trovärdighet (Page, 1984; Seow, 2001; Kim, Simunic, Stein & Yi, 2011). Ett relevant nyckeltal 

i fråga om klientens legitimitet mot långivare är skuldsättningsgraden och enligt Reed, 

Trombley och Dhaliwal (2000) identifierades ett positivt samband mellan skuldsättningsgraden 

och valet av revisionsbyrå. 
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En ytterligare aspekt som flera tidigare studier har hanterat, är vilken revisionsbyrå klienten 

väljer att anlita. En anledning till att klienter väljer att anlita mindre byråer är möjligheten att 

kunna påverka redovisningen (Comprix & Huang, 2015), vilket kan ses som en effekt av 

klientens opportunistiska beteende. Incitament att anlita större byråer kan exempelvis förklaras 

utifrån DeAngelos (1981) studie, vilken identifierade ett positivt samband mellan 

revisionsbyråns storlek och revisionskvaliteten på revisionen. DeAngelos (1981) påstående har 

genomsyrat efterföljande forskning av revisionskvalitet, där storleken har ansetts som en 

approximation för hög kvalitet (Dye, 1993; Francis & Krishnan, 1999; Christensen, Glover, 

Omer & Shelley, 2015; Brown, Gisel & Neely, 2016). Modernare forskning har mer och mer 

börjat avvika från området revisionskvalitet. Ett nytt fokus har uppstått, där syftet är att studera 

vilka värdeskapande faktorerna som en revisionsbyrå kan tillföra. I Christensens m.fl. (2015) 

studie identifierades att större byråer ha mer resurser i form av kunskap och arbetskraft, vilket 

ökar värdet av att anlita en större byrå. Brown, Gisel och Neely (2016) menar att större byråer 

överbelastar sina revisorer med arbetsuppgifter, vilket kan resultera i eventuella 

felbedömningar.   

Dagens revisor agerar på en konkurrensutsatt och kommersiell marknad (Rippe, 2014). 

Broberg, Umans och Gerlofstig (2013) menar att behovet av att marknadsföra tjänster som en 

säljstrategi har ökat. Eftersom revisorn agerar i enlighet med revisorsprofessionen, ställs vissa 

krav på hur marknadsföringen får utföras (ibid.). En lyckad marknadsföring innebär att revisorn 

lyckas balansera professionens krav samtidigt som marknadsföringen används som 

affärsstrategi (ibid.). Enligt Fontaine och Pilote (2011) belyser klienter betydelsen av relationen 

till revisorn. Beroende på hur en revisionsbyrå marknadsför sig, kan olika förväntningar uppstå 

ur ett klientperspektiv.  

Tidigare forskning har antagit att större bolag betalar högre kostnader, vilket är en effekt av 

bolagens komplexitet (Carson & Fargher, 2007). Man kan därför anta att bolag som betalar 

högre kostnader är villiga att offra mervärdet av revisionen för att öka tillförlitligheten i den 

granskade informationen, vilket i sin tur tyder på att agentkostnaderna har stor inverkan på vad 

som anses vara värdeskapande. Huang och Kung (2010) menar att bolag med mer komplexa 

ägarstrukturer och fler antal anställda är större objekt för granskning, vilket resulterar i att 

klienten förväntas möta intressenternas förväntningar. Enligt Elijido-Ten, Kloot och Clarksson 

(2010) är legitimiteten den drivande faktorn som gör att klienten är villig att möta 

intressenternas förväntan.  
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Av det ovan nämnda, kan det konstateras att det finns flera olika faktorer som påverkar vilket 

värde klienten efterfrågar av revisorn. Tidigare forskning har endast angripit ämnet utifrån 

enskilda koncept; revisionskvalitet eller mervärde. Vi kommer istället att utöka tidigare 

forskning genom att skapa en helhetsbild av revisorns värde, vilket även inkluderar 

revisionsvärdet. Vi kommer därför att försöka identifiera om följande faktorer påverkar 

klientens efterfrågade värde av revisorn: Intressenter, storlek, agentkostnader, 

skuldsättningsgrad och revisionsbyrå. Vi kommer att lyfta fram hur faktorerna påverkar 

klientens efterfrågade värde av revisorn och i vilken utsträckning faktorerna är av betydelse, 

vilket leder till nedanstående frågeställning. 

1.3 Frågeställning  

Vad påverkar klientens efterfrågade värde av revisorn?  

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att förklara klientens efterfrågade värde av revisorn. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel: Inledning, vetenskaplig metod, teoretisk referensram, 

empirisk metod, empirisk analys samt diskussion och slutsats. I inledningen presenterades en 

bakgrund till värdeskapande revision och dess problematik, vilket avslutades med studiens 

frågeställning och syfte. I det vetenskapliga metod kapitlet kommer studiens forskningsfilosofi, 

vetenskapliga ansats och forskningsmetod att presenteras. Kapitel inkluderar även en kort 

teoripresentation, vilken ska agera som grund till det kommande kapitlet, den teoretiska 

referensramen. Den teoretiska referensramen bygger på att definiera vad revisionsvärde och 

mervärde är samt hur tidigare forskning har angripit problematiken. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande modell som senare i studien kommer att testas. Syftet med det empiriska 

metodkapitlet är att presentera studiens datainsamling, urval, operationalisering, validitet, 

reliabilitet och etiska beaktanden. Det empiriska analyskapitlet presenterar beskrivande statistik 

från studien empiriska material. Därefter kommer en hypotesprövning att utföras genom en 

multipel regressionsteknik, vilken kommer lyfta fram vilka hypoteser som stöds respektive inte 

stöds. I studiens avslutande kapitel kommer diskussioner och slutsatser att presenteras samt 

studiens bidrag och förslag på framtida forskning. 
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2. Vetenskaplig metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras studiens filosofi, ansats och metod. Avslutningsvis, 

kommer en presentation av studiens teorival, vilka har kopplats till klientens efterfrågade värde 

av revisorn. 

2.1 Forskningsfilosofi, vetenskaplig ansats och forskningsmetod 

För att kunna förklara klientens efterfrågade värde av revisorn kommer studiens utgångspunkt 

vara tidigare forskning och teorier inom revision. Studiens forskningsfilosofi är av positivistisk 

karaktär eftersom syftet är att försöka förklara klientens efterfrågade värde av revisorn. Det 

finns olika definitioner av ett positivistiskt synsätt. Denscombe (2014) menar att forskaren letar 

efter förklaringar som kan sättas i ett större sammanhang. Vi har valt ett objektivt 

tillvägagångssätt för att inte riskera att påverka studieobjekten.  

Kvantitativ forskningsmetod tenderar att kopplas ihop med positivism och den associeras till 

numeriska data som är objektiva till sin natur (Denscombe, 2014). Kvantitativ forskning bör 

vara tillförlitlig, överförbar, pålitlig och objektiv (Bryman & Bell, 2011). Forskningen är 

tillförlitlig om ett resultat från en undersökning på förhand kan bedömas som sannolik (ibid.). 

Forskningen är överförbar om resultatet kan tillämpas inom andra sammanhang (ibid.). Det är 

viktigt att försöka få likartade resultat vid olika undersökningstillfällen. Om detta uppnås är 

forskningen pålitlig (ibid.). Objektivitet innebär att forskaren ska ha kontroll över sina 

värderingar för att han/hon inte ska påverka studien på något avgörande sätt (ibid.). 

Anledningen till att valet faller på positivistisk forskningsfilosofi är ökar möjligheten till 

generalisering (Bryman & Bell, 2011), vilket gör att vår data potentiellt kan användas i andra 

studier.  

Den deduktiva ansatsen utgår från tidigare studier som utmynnar i en modell och som senare 

kan prövas mot ett empiriskt material (Bryman & Bell, 2011; Alvehus, 2013). Som tidigare 

nämnts, har utgångspunkten varit tidigare forskning och teorier inom revisionsområdet. Den 

insamlade information har sedan varit grunden våra hypoteser. Dessa hypoteser har formulerats 

utifrån logiska antaganden genom att kombinera de vetenskapliga argumenten med relevanta 

teorier. Syftet är sedan att testa dessa hypoteser empiriskt genom en enkätundersökning. Detta 

tillvägagångssätt tyder på att studien är av deduktiv karaktär.  
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En enkätundersökning kan ge kvantifierbara data som rör två eller flera variabler som sedan 

kan granskas för att kunna hitta ett samvariationsmönster (Bryman & Bell, 2011). Tanken är att 

studera hela populationen med en så stor spridning som möjligt för att kunna öka möjligheten 

att generalisera resultatet. För att kunna förklara klienternas efterfrågade värde av revisorn 

kommer det därför krävas stora datamängder, vilket innebär en enkätundersökning kan anses 

som lämplig.  

2.2 Teorianvändning 

Eftersom studiens syfte är att förklara klientens efterfrågade värde av revisorn, vilket innefattar 

flera olika faktorer, krävs ett eklektiskt tillvägagångssätt (jmf. Broberg, Tagesson & Collin, 

2010; Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson, 2009). Detta tillvägagångssätt innebär att 

man kombinerar komponenter av olika teorier (Broberg m.fl., 2010; Collin m.fl., 2009).  

Sambandet mellan betydelsen av klienternas intressenter och det efterfrågade värdet av revisorn 

kommer att förklaras med hjälp av förväntningsgapsteorin, intressentteorin och 

resursberoendeteorin. Förväntningsgapsteorin, enligt Liggio (1974), förklaras som skillnader i 

förväntningar på vad en oberoende revisor ska uträtta utifrån revisorernas och användarna av 

redovisningsinformationens synvinkel. I avseende på intressenternas betydelse, handlar det om 

att klienten bör bemöta deras förväntningar, vilka inte alltid överensstämmer med klientens 

strategi. Intressentteorin delar in samhället i grupper, vilka har olika grader av påverkan på ett 

bolags styrning (Deegan & Unerman, 2011). Graden av påverkan tyder på att det kan uppstå 

problem beträffande vilken grupp bolaget ska rikta sig mot. Resursberoendeteorin förklarar att 

bolagets val av styrning beror starkt på graden av säkerhet, stabilitet och förutsägbarhet (Pfeffer 

& Salancik, 1978). Om bolag väljer att möta starkare intressenters förväntningar, tyder det på 

en koppling till resursberoendeteorin.  

Sambandet mellan klientens storlek och klientens efterfrågade värde av revisorn kommer att 

förklaras med hjälp av legitimitetsteorin och agentteorin. Även sambandet mellan agentkostnad 

och efterfrågat värde av revisorn kommer att förklaras genom att använda agentteorin. 

Legitimitetsteorin belyser betydelsen av att klienten påvisar legitimitet mot samhället och att 

bolaget möter samhället normer (Deegan & Unerman, 2011). Revision är ett sätt för bolag att 

påvisa legitimitet eftersom samhället förväntar sig att den offentliga informationen är 

rättvisande, vilket är ett grundkrav för alla investerare. Agentteorin hanterar relationen mellan 

agenter och principaler och att det finns en grad av informationsasymmetri mellan parterna, 

vilket kan skapa en viss osäkerhet (Deegan & Unerman, 2011). Mellan bolag och intressenter 
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kommer det alltid finnas en viss grad av informationsasymmetri. Det handlar därför om att 

försöka minimera gapet.  

Sambandet mellan skuldsättningsgraden och det efterfrågade värdet av revisorn kommer att 

förklaras med hjälp av Positive accounting theory (PAT). PAT försöker förutsäga och förklara 

varför ledningen väljer att använda särskilt utvalda redovisningsmetoder (Deegan & Unerman, 

2011). Det finns en risk att ledningen i högt skuldsatta bolag kan ändra sina bokföringsbaserade 

begränsningar på skuldkontona för att få en inkomsthöjande redovisning.  

Avslutningsvis, kommer sambandet mellan revisionsbyrå och klientens efterfrågade värde av 

revisorn förklaras genom att använda förväntansgapsteorin och legitimitetsteorin, vilka har 

nämnts ovan. Revisorns huvudsakliga syfte är att påvisa en rättvisande bild av bolaget för en 

tredje part, vilket med andra ord tyder på ett försök till en minskad informationsasymmetri. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer först definitionen av revisionsvärde respektive mervärde att klargöras, 

följt av tillämpad teori som bygger på tidigare studier beträffande klienternas efterfrågade värde 

av revisorn. Utifrån den tillämpade teorin kommer vi att formulera hypoteser. Kapitlet 

utmynnar sedan i en sammanfattande modell som senare kommer att testas empiriskt. 

3.1 Revisionsvärde 

Utifrån figur 1.1 (i kapitel 1) kan en oberoende revisor endast skapa ett mervärde för klienten 

genom revisionens två element: revision och revisionsrådgivning. Dessa två element skapar 

tillsammans begreppet revisionsvärde. Värdeskapande faktorer inom detta begrepp innefattar 

revisorns skyldigheter och krav som ställs av revisorsprofessionen. Öhman (2007) menar att 

revisorsprofessionen kräver att revisorn följer lagar, regler och standarder. Revisionsvärdet 

innebär därför det värde revisorn kan skapa genom följande krav: Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551) Regeringens proposition (2000/01:146), ISA 200 (IFAC,2009) och 

Revisorsnämndens uttalande om god revisionssed. 

3.1.1 Revision 

Enligt Öhman (2007) kan revision illustreras som ett trepartsförhållande mellan 

redovisningsskyldiga, revisorn och redovisningsberättigade. Mellan dessa parter flödar 

information vars avsikt är att minska eventuella informationsasymmetriska problem (ibid.). 

Den redovisningsskyldiga ses som bolagsledningen som representerar klientens bolag (ibid.). 

Revisorn är parten mellan den redovisningsskyldiga och den redovisningsberättigade (ibid.). 

De redovisningsberättigade är främst investerare, vilka har ett informationsunderläge gentemot 

redovisningsskyldiga och revisorn (ibid.). I detta trepartsförhållande uppstår en problematik där 

den redovisningsberättigade har en bristande tilltro till den redovisningsskyldiga (ibid.). 

Revisorn har därför rollen som kvalitetssäkrare av klientens information med huvudsyfte att 

presentera informationen för klientens intressenter (ibid.). Ur ett klientperspektiv kan revisorn 

skapa ett revisionsvärde för klienten genom att åtgärda en eventuellt bristande tilltro eller stärka 

tilltron för bolaget, vilket på så sätt kan förstärka förtroendet mellan klienten och dess 

intressenter. Revisorns möjlighet att skapa ett revisionsvärde har illustrerats i nedanstående 

figur.  
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Figur 3.1 Öhmans trepartsförhållande med ett utökat revisionsvärde för klienten i form av tilltro. 

För att kartlägga hela revisionsarenan har Öhman (2007) utökat ovan presenterade figur 

(exklusive vår egen utökning) och två nya begrepp presenteras (figur 3.2), vilka är 

revisionsbyrån och revisorsprofessionen. Revisorns förhållande till revisionsbyrån och den 

redovisningsskyldiga kan enligt Jeppesen (1998) ses som en affär i samhället där revisorn är 

anställd hos en revisionsbyrå och har skyldigheter att följa byråns interna krav. Broberg, Umans 

och Gerlofstig (2013) påpekar revisionsbyråernas behov av att marknadsföra revisionstjänster 

och locka till sig klienter, i avseendet att sälja. Genom affär i samhället kan revisorn påvisa ett 

eventuellt mervärde, vilket tyder på att affärer i samhället kan anses mervärdeskapande. Öhman 

(2007) menar fortsättningsvis att relationen mellan revisorn, professionen och de 

redovisningsberättigade skapar begreppet samhällsaffärer. Eftersom revisorn utför 

granskningar, bedömningar och uttalanden i enlighet med revisorsprofessionen, krävs det att 

lagar, regler och standarder följs (ibid.). Dessa lagar, regler och standarder kan exempelvis vara: 

Aktiebolagslagen, ISA 200 och revisorsnämndens uttalande om god revisionssed. Enligt 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska revisionen exempelvis utföras i enlighet med god 

revisionssed. God redovisningssed är en rättslig standard som behandlar krav på revisionens 

arbetsprocess (Revisorsnämnden, 2017). ISA 200 är en standard som hanterar revisorns ansvar 

i samband med granskningen (IFAC, 2009).  
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För att kunna bibehålla revisorsprofessionens rykte, betonas vikten av att utföra 

ställningstaganden utan felaktigheter, för att på så sätt minska risken av att hamna i en juridisk 

prövning (Öhman, 2007). Carringtons (2014) teori beträffande revision som försäkring 

förklarar revisorns juridiska ansvar i samband med den utförda granskningen. Revisorn övertar 

en del av risken från klienten, vilket minskar en eventuellt ekonomisk belastning för klienten 

vid felaktigheter (ibid.). Vår tolkning av Öhmans (2007) professionsrelation och Carringtons 

(2014) teori om försäkring tyder på att revisorn kan skapa ett revisionsvärde för klienten i 

samband med granskningsuppdraget. Med hjälp av revisorsprofessionens krav kan revisorn 

tillhandahålla tillförlitlig information till klientens intressenter och på så sätt öka tilltron för 

klientens bolag. Vid eventuella tvister avlastar revisorn även klientens ansvar och kan därför, 

med hjälp av det juridiska ansvaret, skapa ett revisionsvärde för klienten. Vår tolkning av hur 

revisorns kan skapa ett revisionsvärde respektive ett mervärde för klienten presenteras i 

nedanstående figur. 

  

 
Figur 3.2 Utökad illustration av revisionsarenan med avseende på revisorns möjlighet att skapa värde för 

klienten. 

ISA 200 är ett regelverk som hanterar vad en oberoende revisors ansvar, i samband med 

revisionsprocessen (IFAC, 2009). Detta regelverk kräver att revisionen ska utföras på ett 

specifikt sätt (ibid.). Revisorn ska följa etiska krav, utföra revision med professionell 

skepticism, använda professionella antaganden, tillhandahålla tillräckliga uppgifter beträffande 

revisionsrisker samt utföra revisionen i enlighet med ISA (ibid.). Revisorn ska uppfylla 
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relevanta etiska krav som anknyter till självständighet beträffande bokslutsrevision när han/hon 

utför en granskning (ibid.). Vid planering och utförande av revision ska revisorn använda sig 

av professionell skepticism och anta att det finns förhållanden som kan orsaka misstag i den 

finansiella rapporteringen (ibid.). Professionella antaganden innebär att revisorn ska med hjälp 

av sin utbildning, kunskap och erfarenhet, välja det tillvägagångssätt som passar bäst in i 

revisionsprocessen (ibid.). Enligt ISA 200 ska revisorn med rimlig säkerhet införskaffa 

tillräckliga och väsentliga revisionsbevis för att minska revisionsrisken till en acceptabel lägsta 

nivå för att revisorn ska kunna dra skäliga slutsatser (ibid.). 

ISA 200 föreskriver att revisorns uttalande från revisionen ska agera som en bekräftelse, av att 

de finansiella rapporterna har upprättats inom ramen för gällande regelverk (IFAC, 2009). Det 

är viktigt för en revisor att känna till ISA översiktligt, men att memorera regelverket är ingen 

idé eftersom ISA ständigt förändras (Carrington, 2014). Anlitar klienten en revisor som följer 

ISA-regelverket, bör klienten känna till dess ansvarsområden i samband med revisionen (ibid.). 

Ett av klientens ansvarsområde är förberedningen av finansiella rapporter som ska utföras i 

enlighet med gällande regelverk (ibid.). Klienten ska även ha en översikt av den interna 

kontrollen (IFAC, 2009). Klienten behöver ge revisorn tillgång till all information beträffande 

upprättandet av de finansiella rapporterna och dokument som revisorn bedömer vara väsentliga 

för revisionen (ibid.). Klienten ska även ge revisorn obegränsad tillgång till personer som 

revisorn anser vara viktiga att inhämta revisionsbevis ifrån (ibid.). För att revisorn ska få 

relevant information om klientens finansiella position, finansiella ställning och kassaflöde, 

behöver revisorn gå igenom klientens finansiella rapporter (ibid.). Dessa finansiella rapporter 

är enligt ISA 200 exempelvis klientens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport, 

förändringar av eget kapital och sammanställning av intäkter och utgifter (ibid.).  

Enlig Öhmans (2007) trepartsförhållande är revisorn länken mellan klienten och klientens 

intressenter. En av revisorns uppgifter är därför att minska eventuella 

informationsasymmetriska problem (ibid.). Genom att en klient anlitar en revisor som utför de 

ovan nämnda delarna av revisionsprocessen agerar revisorn som en försäkran av uttalanden i 

de finansiella rapporterna (Carrington, 2014). Revisorn uppfyller därför ett värde genom att 

skapa en trygghet hos klienten, att alla parters intresse möts (ibid.). Genom att revisorn utför 

granskning enligt lagar, regler och standarder kan informationsasymmetrin minska och på så 

sätt skapa ett revisionsvärde för klienten. 
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3.1.2 Revisorns oberoende 

Enligt ISA presumeras det att revisorn utför sitt uppdrag opartiskt, självständigt och att han/hon 

är objektiv i sitt ställningstagande (IFAC, 2009). Dessa grundläggande krav skapar tillsammans 

begreppet oberoende revision (ibid.). Att revisorn ska vara oberoende är en av grundbultarna 

för att kunna säkerställa en hög kvalitativ granskning, vilken minimerar risken för misstag. För 

att motverka risken att oberoendet skadas finns oberoenderegleringen som grundas på två typer 

av regelverk, dels associationsrättsliga järvsbestämmelserna i Aktiebolagslagen (SFS 

2005:551), dels de yrkesmässiga reglerna i Revisorslagen (SFS 2001:883) (Diamant, 2004). 

Oberoendet har fått en stor uppmärksamhet på ett internationellt plan efter Enronskandalen 

2001 (Moberg, Valentin & Åkersten, 2014). 

Enron mutade revisorer från revisionsbyrån Arthur Andersen, för att de skulle bortse från de 

grova felaktigheter som fanns i bolagets finansiella rapporter (Malm, 2005). Enronskandalen 

innebar att revisorerna grovt åsidosatte deras oberoende till sin klient, vilket kan tolkas som 

att oberoendet är en grundläggande förutsättning för att säkerställa en rättvisande bild. Hot 

mot oberoendet kan vara vänskapen mellan klienten och revisorn som kan ses som ett 

störningsmoment (Carrington, 2010). Ett annat hot mot oberoendet skulle kunna vara 

revisorernas ekonomiska beroende av sina klienter (Öhman & Svanberg, 2016) eller om 

revisorn har haft samma klient under flera år i rad (Prop. 2000/01:146). För att undvika att hot 

mot oberoendet föreligger, ska revisorn efter varje uppdrag pröva om det finns 

omständigheter som gör att oberoendet kan försämras (ibid.). 

3.1.3 Revisionsrådgivning 

Enligt Regeringens proposition (2000/01:146) ska en revisor som utför en lagstadgad revision, 

lämna rådgivning och förbättringsförslag beträffande bolagets förvaltning och redovisning till 

sin klient. Revisorn kan inte frivilligt välja mellan att behålla eller lämna denna information till 

klient, utan det är en skyldighet att lämna dessa uppgifter (ibid.). Denna sorten av rådgivning 

kallas för revisionsrådgivning och karaktäriseras som väsentlig och önskvärd för klienten 

(ibid.). Revisionsrådgivningen är därmed en fundamentalt viktig del av revisionen, vilket gör 

att revisionsrådgivningen bör tillhöra revisionsuppdraget som i sin tur innefattas i begreppet 

revisionsverksamhet (ibid.). Enligt Svanström (2008) har revisionsrådgivningen i små och 

medelstora bolag en stor betydelse eftersom det oftast är den enda kontakten bolag har i 

avseende på professionell rådgivning. En anledning till att klienter ser råden som betydelsefulla 

är för att kunna uppfylla lagkrav som ställs på dem (ibid.). Gooderham, Tobiassen, Døving & 

Nordhaug (2004) instämmer med det ovan nämnda och menar även att små bolag, även om det 
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finns ett missnöje med revisorn, väljer att behålla revisorn för att han/hon agerar som en 

informationskälla.  

Ur ett teoretiskt perspektiv där revision fungerar som en förbättring, handlar det om att revisorn 

ska påverka och förbättra klientens redovisning (Carrington, 2014). Revisorns uppgift är att 

påverka klientens redovisning i enlighet med intressenternas krav (ibid.). Revisorn kan därför 

skapa ett värde för klienten genom att säkerställa att redovisningen möter kraven som ställs. 

Enligt Brazel, Jones, Thayer och James (2015) använder investerare klientens finansiella 

rapporter för att utföra egna riskbedömningar. Svanström (2008) menar att klientens 

lånemöjlighet kan öka i samband med revisorns bestyrkande av de finansiella rapporterna. 

Utifrån Brazel m.fl. (2015) och Svanström (2008) kan man anta att klienter som har ett externt 

fokus värdesätter revisorns bestyrkande och i sin tur efterfrågar ett revisionsvärde. 

3.1.4 God revisionssed 

Revisorn ska utföra revisionen enligt god revisionssed, vilket är en rättslig standard enligt 

Revisorslagen (SFS 2001:883). Standarden ställer särskilda krav på planeringen, bemanningen 

och genomförandet av revisionen (Revisorsnämnden, 2017). För att kunna utföra en tillförlitlig 

revision måste revisorn planera och utföra revisionen med rimlig säkerhet (IFAC, 2009). När 

revisorn ska inleda revisionen beslutar han/hon vilken granskningshastighet materialet behöver 

(Carrington, 2014). Om revisorn missbedömer sin granskningsförmåga kan det förekomma en 

revisionsrisk (ibid.). För att illustrera risken gör Carrington (2014) liknelsen av en gungbräda, 

där risk befinner sig på ena sidan och effektivitet på andra sidan. Enligt Revisorslagen (SFS 

2001:883) 3 § punkt 4 ansvarar revisorsnämnden för att utveckla god revisionssed på ett 

ändamålsenligt sätt. Utvecklingen sker genom att revisorsnämnden offentliggör formella 

föreskrifter och särskilda uttalanden (Revisorsnämnden, 2017). 

3.2 Mervärde  

Carrington (2014) menar att om revisorn lyssnar på klientens krav och tillför värdefull 

kompetens kan värdet av revisionen ökas, vilket leder till ett ökat mervärde. Enligt Rippe (2014) 

förknippas mervärde med kunskap om bolaget som granskas, branschkunskap, 

kommunikationen mellan klienten och revisorn samt vilken förmåga revisorn har beträffande 

återkoppling till klientens processer och rutiner. Kilgore, Harrison och Radich (2014) studie 

visar på ett likartat resultat, att det är revisorns beteende och kompetens som skapar värde för 

klienten. Fontaine och Pilote (2011) menar att det är klienten som efterfrågar tjänster och 

service från revisorn. Revisionen kan öka förtroendet och på så sätt bygga varaktiga relationer 
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mellan klienten och revisorn, vilket i sin tur kan skapa ett mervärde (ibid.). Revisionstjänsterna 

är i synnerhet viktigast för privatägda klienter eftersom de söker information utöver revisionen 

(ibid.). Herda och Lavelle (2013) exemplifierar mervärde som när revisorn delar med sig av sin 

kompetens och hjälper klienter med potentiella problem som kan uppstå. Enligt Crosby, 

Grönroos och Johnson (2002) är mervärdet den positiva känslan som skapas i samband med 

revisionen. Paralleller som skulle kunna dras utifrån det ovan nämnda är att mervärde kan 

skapas av relationen mellan revisorn och klienten samt revisorns egna kompetens både inom 

branschen och inom bolaget. 

Som nämnts ovan är relationen mellan revisor och klient en viktig grundsten för att kunna skapa 

ett mervärde. Enligt Herda och Lavelle (2013) är ett bra beteende och en rättvis behandling från 

klienten gentemot revisorn även väsentligt, eftersom det kan påverka revisorns sätt att agera 

och vilja att bidra med mervärdesskapande aspekter. Om revisorer känner att de blir orättvist 

behandlade eller att klienten har en negativ inställning mot dem, tenderar revisorer att behandla 

klienten ofördelaktigt (ibid.). På så sätt kan klienten försvåra skapandet av ett mervärde (ibid.). 

Klientens beteende eller negativa inställning kan hänföras till okunskap beträffande 

revisionsyrket och betydelsen av revisionen (Bailey, Bylinski & Shields 1983). Klientens 

bristfälliga kunskap om revisionsyrket kan enligt Sarapaivanich och Patterson (2015) främst 

spåras till små och medelstora bolag. Anledningen är, som Bailey, Bylinski och Shields (1983) 

angav, att klienterna inte förstår hur viktig revisionen är (ibid.). Det som skulle kunna framföras 

är att klienten och revisorn lever i symbios (Herda & Lavelle, 2013), där vardera parten behöver 

värna om relationen för att tillsammans kunna skapa ett mervärde. 

Rennie, Kopp och Lemon (2010) menar att det som krävs för en effektiv och pålitlig revision 

är att revisorn och klienten ska kunna känna ett förtroende till varandra. Enligt Calabrese och 

Spadoni (2013) är det en balansgång för revisorn för att dels ge högst möjliga kvalitet, dels att 

utföra en effektiv granskning. Problematiken beträffande att revisorn vill utföra en effektiv 

granskning uppstår när revisorn vill tillföra hög kvalitet samtidigt som revisorn arbetar på en 

konkurrensutsatt marknad (Rennie, Kopp & Lemon, 2010). Fontaine och Pilote (2011) menar 

att förtroendet mellan klienten och revisorn är av betydelse för att klienten i samband med 

bedömningen av revisorns lämplighet. Ett väl etablerat förtroendet kan leda till att klienten 

antagligen inte kommer att byta revisionsbyrå, vilket genererar i en mer stabil och långvarig 

relation (ibid.). Denna långvariga relation mellan klient och revisor kan ge en 

mervärdeskapande effekt, vilken beror på ökad kompetens och förståelse mellan parterna 

(Mohamed & Habib, 2013). 
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Reglerna för revisorns kvalifikationer kom i formen av aktiebolagslagen från år 1895 som 

föreskrev att ett fåtal bolag minst skulle ha en revisor (Wallerstedt, 2001). Vid denna tid fanns 

det enbart ett fåtal revisorer som hade den kunskap som krävdes för att upptäcka eventuella 

fel i ett bolags bokföring (ibid.). Det har sedan 1895 funnits en efterfråga på en mer 

högkvalitativ revision och det finns idag särskilt uppställda krav på revisorn (Prop. 

2000/01:146). För att säkerställa att en revision har utförts med hög kvalitet behöver revisorn i 

Sverige därför vara auktoriserad (ibid.). Auktoriserade revisorers kompetensnivå erfordras 

ofta när det kommer till speciellt svårreviderade bolag (ibid.). Enligt Tabone och Baldacchino 

(2003) kan en revisor med hög kompetens stödja klienten med sin finansiella kunskap, vilket 

kan ha en positiv påverkan på att bolag utvecklar och förbättrar sina redovisningssystem. 

3.3 Klientens efterfrågade värde av revisorn 

Flera tidigare studier har utgått från revisorns perspektiv beträffande värdeskapande revision, 

medan vår studie utgår från klientens efterfrågade värde av revisorn. Vanligen skiljer sig dessa 

uppfattningar åt eftersom revisorn starkt fokuserar på de praktiska processerna inom revision 

medan klienten efterfrågar något extra. Nedan presenteras fem variabler som kan påverka 

klientens efterfrågade värde av revisorn, vilka är intressenter, storlek, agentkostnad, 

skuldsättningsgrad och revisionsbyrå. 

3.3.1 Intressenter 

En faktor som kan påverka klientens efterfrågade värde av revisorn är betydelsen av 

intressenter, dels för att minska informationsasymmetri, dels för att revisionens huvudsyfte är 

riktad mot en tredje part och inte klienten i sig. Enligt Deegan och Unerman (2011) kan 

begreppet intressenter variera stort beroende på vilket bolag man frågar. Ett bolag kan ha starkt 

fokus på att maximera det ekonomiska värdet för aktieägarna, vilket resulterar i att bolagets 

rapportering endast riktas mot de ekonomiskt starkare ägarna som har större påverkan på 

verksamheten (ibid.). Vissa bolag tar ett större ansvar för hela samhället (ibid.). Begreppet 

intressenter får då en bredare definition, vilken innefattar alla individer som kan bli påverkade 

av bolagets verksamhet (Deegan & Unerman, 2011). 

I frågan om betydelsen av klientens intressenter beträffande revision, handlar det om att bolag 

förväntas möta intressenternas förväntningar, vilket starkt kan påverka valet av strategi och 

styrning (Huang & Kung, 2010; Ramanathan, Poomkaew & Nath, 2014). Begreppet 

förväntningsgap kom till kraft genom Liggio (1974) som ansåg att förväntningsgapet kunde 

förklaras som skillnad i förväntningar på vad en oberoende revisor ska uträtta utifrån 
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revisorernas och användarna av redovisningsinformationens synvinkel. Öhman, Häckner och 

Sörbom (2012) identifierade ett positivt samband mellan kundnöjdhet och klientens uppfattade 

nytta av revisionen för externa intressenter. De faktorer som positivt påverkade klientens 

kundnöjdheten var relationerna till revisionsbyråns olika parter (ibid.), vilket kan tyda på en 

avvikande uppfattning från vad de externa intressenterna efterfrågar. Ruhnke och Schmidt 

(2016) menar istället att klienter med stort fokus på interna intressenter anser den uppbyggda 

relationen mellan klient och revisor som betydelsefull, på grund av mer klientspecifik kunskap. 

Relationen mellan klienten och revisorn kan på så sätt skapa en positiv känsla och därmed 

uppstår ett mervärde av revisionen. Öhman, Häckner och Sörbom (2012) konstaterade 

fortsättningsvis att ett av kraven i ISA 200, professionell skepticism, sänkte kundnöjdheten och 

klientens uppfattade nytta av revisionen för externa intressenter. Dessa två fynd kan tyda på att 

klienten lägger större tyngd i det upplevda mervärdet.  

Tidigare studier har identifierat att de två intressentgrupper som har störst påverkan på ett bolag 

är externa och interna intressenterna (Ramanathan m.fl., 2014; Huang & Kung, 2010). 

Ramanathan m.fl. (2014) identifierade att de interna intressenterna har störst möjlighet till 

influens i bolaget. De externa intressenternas påverkan uteslöts inte utan resultatet pekade på 

att interna intressenterna har relativt större påverkan (ibid.). Huang och Kung (2010) 

identifierade däremot att externa intressenter har störst påverkan, i fråga om bolagets 

överlevnad. Genom en transparent och öppen redovisning blir bemötandet av 

intressentgruppernas förväntningar bättre, vilket resulterar i en ökad image och bättre långsiktig 

hållbarhet (ibid.). I samband med externa intressenters bedömning av ett bolags ekonomiska 

situation betonas trovärdigheten och tillförlitligheten i de finansiella rapporterna, vilka agerar 

som deras huvudsakliga informationskällor (Brazel m.fl., 2015). Om revisorn utför en minutiös 

granskning genom att följa lagar, regler och standarder, kan ett högre revisionsvärde skapas för 

klienten (Joshi, Ajmi & Bremser, 2009). Ur ett klientperspektiv kan betydelsen av externa 

intressenter öka det efterfrågade revisionsvärdet eftersom det finns incitament att påvisa 

trovärdighet i de finansiella rapporterna.  

Ett sätt för bolag att bekräfta att man möter klienternas förväntning är att använda sig av social 

audit (social revision). Enligt Elkington (1997) är syftet med social revision att göra det möjligt 

för organisationer att bedöma prestationer i relation till intressenters förväntning, vilket kan ske 

genom direkt social kontakt. Sillanpää (1998) analyserade The Body Shops användning av 

social revision vars syfte var att öka transparensen och ansvaret mot deras intressenter. Genom 

The Body shops sociala revision fick bolagets intressenter en ökad förståelse i verksamheten, 
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vilket i sin tur ökade intressenternas värde av bolaget (ibid.). Belal (2002) menar att den sociala 

revisionen snarare används för att påvisa klientens legitimitet mot intressentgrupper än att ge 

dem mer insikt. Social revision agerar även som ett verktyg för att sprida information till 

intressenter (Elkington, 1997), vilket tyder på en betydelse av att kunna förmedla information. 

Eftersom revision fungerar som ett verktyg för att minska informationsasymmetrin kan revisorn 

skapa ett revisionsvärde genom att förmedla information till intressenter. 

Sammanfattningsvis, framkommer två intressentgrupper som har störst betydelse för olika 

bolag, vilka är interna och externa intressenter. Beroende på vilket fokus ett bolag har kan 

betydelsen av dessa grupper variera. För att möta intressentgruppernas förväntningar handlar 

det om graden av transparens och öppenhet, vilket kan ske genom social revision. Dessa två 

sätt fungerar båda som en åtgärd för att minska informationsasymmetrin. Intressentteorin 

hanterar betydelsen av att möta intressenternas förväntningar, vilket tyder på att klientens 

efterfrågade värde bör återspegla intressenternas efterfrågan. För att investerare och långivare 

ska kunna bedöma bolagets ekonomiska situation krävs det att de finansiella rapporterna visar 

en rättvisande bild av bolaget. Genom att använda förväntningsgapsteorin, intressentteorin, och 

resursberoendeteorin har vi därför formulerat följande hypoteser: 

H1 - En klient vars externa intressenter har stor betydelse efterfrågar ett högre revisionsvärde 

H2 - En klient vars interna intressenter har stor betydelse efterfrågar ett högre mervärde 

3.3.2 Storlek  

Klientens storlek har i tidigare forskning förklarats som en faktor som skapar stora 

agentproblem (Fan & Wong, 2004; Reynolds & Francis, 2000). Reynolds och Francis (2000) 

menar att ett sätt för större klienter att minska denna problematik är att använda sig av revisorn 

som åtgärd för att minska bolagets risker. Christensen m.fl. (2004) menar att större bolag är 

mer informativa och transparenta i sin redovisning, vilket kan tyda på att de betonar betydelsen 

att förmedla information utåt. 

I fråga om mervärde, agerar revisorn som en informationslänk för mindre klienter eftersom det 

oftast finns bristande kunskap i relation till klientens storlek (Gooderham m.fl., 2004). Små och 

medelstora klienter har därför svårare att avgöra om revisionen är utförd korrekt (ibid.), vilket 

tyder på att revisorn kan behöva skapa ett högre mervärde för att kompensera den bristande 

kunskapen. Carey och Tanewski (2016) menade att små och medelstora bolag har mindre 

resurser att röra sig med, vilket resulterar i att revisorn även används som en informationslänk 
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för att kompensera de bristande resurserna. Revisorns expertis är även en faktor som är 

värdeskapande för klienten (ibid.). Gooderham m.fl. (2004) menade att revisorns råd hjälper 

klienten att uppnå lagkrav. Carey och Tanewskis (2016) resultat stöds även av Carey’s (2015) 

studie som fann ett positivt samband mellan klientens storlek och prestation när de fick tillförd 

kunskap och kompetens. I vår studie är revisionsrådgivning en del av revisionsvärdet, medan 

den tillförda kunskapen i samband med rådgivning skapar ett upplevt mervärde. Eftersom små 

och medelstora bolag kan ha bristande kunskap, är den tillförda kunskapen och möjligheten att 

kunna rådfråga revisorn mervärdesskapande. För större bolag vars kompetens är högre, kan 

revisionsrådgivningen ses som ett revisionsvärde.  

Sammanfattningsvis, kan man säga att klientens efterfrågade värde varierar i samband med 

klientens storlek. Mindre klienter anses ha mindre resurser och mindre kunskap, vilket tyder på 

ett behov av tillförd kompetens och ett efterfrågat mervärde av revisorn. Större klienter betonar 

förmedlingsfunktionen som revisorn uppfyller, vilket är en av revisorns huvudsyfte. Med hjälp 

av legitimitetsteorin och agentteorin har vi formulerat följande hypoteser: 

H3 – En större klient efterfrågar ett högre revisionsvärde 

H4 – En mindre klient efterfrågar ett högre mervärde 

3.3.3 Agentkostnad 

Enligt Jensen och Meckling (1976) grundas agentkonflikter i risken av att ledningen kan främja 

ett opportunistiskt beteende, vilket endast gynnar dem. Enligt Lennox (2005) kan det uppstå två 

olika agent konflikter, vilka är divergence-of-interest och en entrenchment effect.  Divergence-

of-interest uppstår om ledningen äger ett lågt antal aktier, vilket innebär ett lägre incitament att 

möta de resterande ägarnas intresse (ibid.). En entrenchment effect innebär att chefer äger större 

delar av aktierna och på sätt ökar möjligheten av att agera opportunistiskt (ibid.). I andra änden 

av förhållandet finns ägare med närmare 0 aktier, vilka har svårt att erhålla betydelsefull 

kontroll (ibid.). Mellan majoritetsägare och minoritetsägare kan det på så sätt uppstå stora 

agentkostnader. 

I avseende på revision, menar Zerni (2012) att det kan uppstå en konflikt mellan majoritetsägare 

och minoritetsägare beträffande vad revisorn ska utföra. I samband med denna konflikt tenderar 

bolagsledningar att bemöta majoritetsägarnas intresse, på grund av dess höga påverkan (ibid.). 

Petersen och Plenborg (2006) menar att en hög ägarkoncentration resulterar i en motvillighet 

att offentliggöra information. Enligt Comprix och Huang (2015) är valet av revisionsbyrå 
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relaterat till möjligheten att manipulera resultaten. Mindre byråer anses ha svårare att behärska 

ett opportunistiskt beteende, vilket tyder på att valet av revisionsbyrå kan bero på en viss 

möjlighet att påverka (ibid.). Abdel-Khalik (1993) menar att konsekvenserna av att inte kunna 

observera ledningens beteende gör att ägarna efterfrågar mer intern styrning och kontroll med 

hjälp av revisorn. 

Bolag kan anlita revisorn som en övervakande funktion, men det finns även ytterligare åtgärder 

som bolaget själv kan göra (Lennox, 2005). Genom att öka antalet styrelseledamöter kan bolag 

främja en mer effektiv övervakning över ledningen (ibid.). Enligt Abdul Rahman och Haneem 

Mohamed Ali (2006) är möjligheten att försäkra sig att ledningen agerar med ansvar större när 

styrelsen består av ett större antal ledamöter. Ett större antal styrelseledamöter kan minska 

risken att ledningen manipulerar resultaten i enlighet med deras intressen (Xie, Davidson & 

Dadalt, 2003). I en styrelse där styrelseordföranden har möjlighet till majoritet på egen hand, 

ökar risken för onormala periodiseringar (Klein, 2002). Alla argument tyder på att en styrelse 

med ett större antal styrelseledamöter minskar agentkostnaderna eftersom möjligheten att 

övervaka ledningen ökar. I samband med revisorns granskning torde det innebära att en större 

styrelse efterfrågar ett högre revisionsvärde. Styrelser där ordföranden har majoritetsmöjlighet 

på egen hand, kan förväntas efterfråga ett mindre revisionsvärde och därför belysa betydelsen 

av ett upplevt mervärde.  

Sammanfattningsvis, kan vi konstatera att det kan uppstå två olika agentteoretiska problem 

samband med bolagets ägarstruktur och intern struktur. Entrenchment effekten innebär att 

majoritetsägare kan främja egna intressen, medan divergence-of-interest resulterar i en ökad 

informationsasymmetri. Klienter som har en hög ägarkoncentration väljer att anlita mindre 

revisionsbyråer. Anledningen till varför klienter med hög ägarkoncentration föredrar mindre 

revisionsbyråer är att man vill minska insynen och kunna manipulera resultaten. En åtgärd att 

minska risken att bolagsledningen främjar ett opportunistiskt beteende är att öka antalet 

styrelseledamöter. Ett högt antal styrelseledamöter kan främja en mer effektiv kontroll över 

ledningen. Revisorn agerar som en säkerhet, att ledningen agerar ansvarsfullt, vilket tyder på 

att en styrelse med ett stort antal styrelseledamöter efterfrågar ett revisionsvärde. Ägarstyrda 

bolag tenderar till att se revisorns kompetens och expertis som värdefull, vilket tyder på ett 

högre efterfrågat mervärde. Det tyder därför på att en klient med högre agentkostnader 

efterfrågar ett högre mervärde. Med hjälp av agentteorin har vi formulerat följande hypoteser: 
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H5 - En klient med en stor styrelse efterfrågar ett högre revisionsvärde 

H6 - En klient med liten styrelse efterfrågar ett högre mervärde  

3.3.4 Skuldsättningsgrad 

Vill klienten minska skuldsättningsgraden finns det incitament för ledningen att antingen blåsa 

upp värdet på tillgångarna eller försöka minska skulderna (Christie, 1990). En hög 

skuldsättningsgrad kan tolkas som en genererande faktor av högre agentkostnader, vilket beror 

på att ledningen vill visa bättre redovisningssiffror och utöva ett opportunistiskt beteende 

(ibid.). Sweeney (1994) identifierade att ledningen kan agera opportunistiskt och förändra 

bokföringsbaserade begränsningar beträffande skuldkontona, vilket kan leda till 

inkomsthöjande redovisning för bolaget. Dessa förändringar i bokföringen sker framförallt om 

klientens ledning har flexibilitet i redovisningen samt om det tillför bolaget väsentliga 

skattelättnader (ibid.). Reed, Trombley och Dhaliwal (2000) menar att klienter med hög 

skuldsättningsgrad har ett nära samband med att anlita en av de större revisionsbyråerna och att 

klienter med en låg skuldsättningsgrad helst väljer en av de mindre revisionsbyråerna.  

Reed, Trombley och Dhaliwal (2000) fynd om klienternas samband beträffande 

skuldsättningsgrad och anlitande av revisionsbyrå delas av ett flertal andra författare (Carey, 

Simnett & Tanewski, 2000; Tauringana & Clarke, 2000; Svanström, 2008). Carey, Simnett och 

Tanewski (2000) identifierade ett positivt samband mellan klientens skuldsättningsgrad och 

anlitande av en revisor. Collis, Jarvis och Skerratt (2004) har utvecklat påståendet och menar 

att förhållandet inte kan ses som ett linjärt samband. Det finns en kritisk gräns som får klienter 

att anlita en revisor (ibid.). Svanström (2008) menar att klienter med hög skuldsättningsgrad 

fortsätter att använda sig av revisorn eftersom revisorn ger klientens finansiella rapporter en 

högre trovärdighet. Revisorn kan påvisa en ekonomisk säkerhet, vilket kan tillfredsställa 

långivarens krav och på så sätt förbättra klientens lånemöjligheter (ibid.). Att klienter använder 

sig av revision för att påvisa en ekonomisk säkerhet tyder på att klienter med hög 

skuldsättningsgrad ser revisionsvärdet som betydelsefullt. Klienter med lägre 

skuldsättningsgrad framstår som mindre riskfyllda bolag och därför inte lika stora objekt för 

extern granskning, vilket kan tyda på att klienter med låg skuldsättningsgrad efterfrågar ett 

högre mervärde av revisorn.  

Sammanfattningsvis, skapar skuldsättningsgraden en agentproblematik där det finns risk för 

opportunistiska beteenden av ledningen. Som nämnts ovan, kan förhållandet mellan klientens 

skuldsättningsgrad och anlitandet av revisorn inte ses som linjärt, utan det finns en kritisk nivå 
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där klienten börjar anlita en revisor. Värdet av revisionen i samband med skuldsättningsgraden 

har generellt kopplats till en ekonomisk säkerhet för att i sin tur kunna förbättra lånemöjligheter. 

En klient med en hög skuldsättningsgrad efterfrågar ett högre revisionsvärde för att kunna 

förstärka den finansiella situationen. Klienter med låg skuldsättningsgrad kan därför efterfråga 

ett mervärde av revisorn eftersom de inte är lika riskfyllda objekt. 

H7 - En klient med hög skuldsättningsgrad efterfrågar ett högre revisionsvärde 

H8 - En klient med låg skuldsättningsgrad efterfrågar ett högre mervärde 

3.3.5 Revisionsbyrå 

DeAngelo (1981) var en av de första som undersökte förhållandet mellan byråns storlek och 

graden av revisionskvalitet. Studien identifierade ett positivt samband mellan storleken och 

revisionskvalitet (ibid.). Detta påstående har genomsyrat majoriteten av den efterföljande 

forskningen som har gjorts beträffande revisionskvalitet, där revisionsbyråns storlek generellt 

har setts som en approximation av hög revisionskvalitet (DeAngelo, 1981; Dye, 1993; Francis 

& Krishnan, 1999; Christensen m.fl., 2015; Brown, Gisel & Neely, 2016). Enligt Svanström 

och Sundgren (2012) har Big 4 byråerna i Sverige större marknadsandelar än icke-Big 4 byråer, 

vilket i sin tur skapar en ökad effekt av Big 4 byråers rykte.  Craswell, Francis och Taylor 

(1995) menar att större byråer har större incitament att leverera hög revisionskvalitet på grund 

av det uppbyggda ryktet. Alla argument tyder på att större byråer levererar en bättre kvalitet, 

vilket i denna studie är hänförligt till revisionsvärde. Ur ett klientperspektiv kan det tyda på att 

Big 4 byråer skapar en förväntan hos klienter, att de kommer att leverera ett högt revisionsvärde 

jämförelsevis mot icke-Big 4 byråer. Klienters om anlitar Big 4 byråer värderar på så sätt ett 

högre revisionsvärde.  

I samband med förändringen av revisorns arbetsmiljö har behovet av marknadsföring, i 

avseendet att sälja, ökat (Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013). Även om revisorer agerar i 

enlighet med professionen behöver byråer anta marknadsföring som en affärsstrategi (ibid.). 

Enligt Fontaine och Pilote (2011) anses klienten efterfråga ett större värde av relationen till 

revisorn än att använda revisorn som en åtgärd för att öka bolagets konkurrenskraft. Däremot 

menar betonar klienten betydelsen av att relationen inte ska bli allt för närgången, utan 

bibehållas med en armslängd (ibid.). Anledningen till att klienterna inte vill att relationen ska 

bli för närgången är för att revisorns oberoende kan riskeras (ibid.). Betydelsen av relationen 

och revisorns oberoende tyder därför på att klienten värderar ett mervärde, samtidigt som 

revisionsvärdet inte får skadas. Problemet som uppstår i samband med att revisorer marknadsför 
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sig, är att de måste följa standarder och olika uppförandekoder (Broberg, Umans & Gerlofstig, 

2013). En lyckad marknadsföring innebär därför att revisorn kan balansera marknadsföring och 

revisorsprofessionens rykte, för att inte riskera att skada professionens rykte (ibid.). Mindre 

revisionsbyråer har större problem beträffande marknadsföringen, på grund av bristande 

resurser (ibid.). Enligt Cormier, Aerts, Ledoux & Magnan, M. (2009) ser mindre bolag internet 

som en mer effektiv informationsportal eftersom de mer traditionella medierna, såsom TV och 

tidning, främst behandlar större bolag. Ur ett revisionsperspektiv tyder det på att icke-Big 4 

byråer i större utsträckning använder hemsidan som en ett sätt att marknadsföra sig.  

Bristen av vetenskaplig jämförelse av marknadsföring mellan stora och små revisionsbyråer har 

resulterat i ett behov av att förlita sig på anekdotiska empiriska observationer1. De empiriska 

observationerna tyder på att mindre byråer tenderar till att belysa mervärdet på respektive 

hemsida. Icke-Big 4 byråer för fram begrepp, såsom tillgänglighet, personligt engagemang, 

familjärt företag, klientrelation och klientfokuserat. Även om icke-Big 4 byråer inte utesluter 

de revisionsvärdeskapande faktorerna, såsom kvalitet och lagkrav, tyder utfallet på att icke-Big 

4 byråer marknadsför sig som mer mervärdeskapande byråer. Big 4 byråer betonar begrepp, 

såsom hög kvalitet, intressenter, solid revision och trygghet i det granskade materialet. Big 4 

byråer utesluter inte mervärdet, men de mervärdeskapande begreppen är till viss del begränsade. 

Utifrån dessa anekdotiska empiriska observationerna tyder det på att storleken på 

revisionsbyrån kan påverka klientens efterfrågade värde av revisorn. Eftersom icke-Big 4 

byråer marknadsför sig som mer mervärdeskapande tordes det påverka klientens syn på 

mervärde, eftersom det kan skapa förväntan.   

Revisionsbyråns rykte har en stor inverkan på revisorns värde. Enligt Weber, Willenborg och 

Zang (2008) påverkar revisorns rykte valet av att behålla revisionsbyrån eller anlita en ny byrå. 

I samband med revisionsmisstag av KPMG ökade klienters behov av att omvärdera 

revisionsbyråns lämplighet och i många fall anlita en ny revisionsbyrå (ibid.). Barton (2005) 

menar att större klienter vars publicitet är högre lägger större tyngd i revisionsbyråns rykte. 

Genom att anlita en revisionsbyrå med ett bra rykte främjas en effektiv trovärdighet i den 

finansiella rapporteringen (ibid.). Enligt Autore, Billingsley och Schneller (2009) kan osäkerhet 

beträffande de finansiella rapporterna minskas genom att anlita en revisionsbyrå med ett bra 

                                                 
1 De anekdotiska empiriska observationerna har utförts genom att jämföra icke-Big 4 byråers hemsidor med Big 

4 byråers hemsidor. De icke-Big 4 byråerna som har observerats är följande; Önnheim & Olsson Revisionsbyrå, 

Aktiv Revision, LR Revision & Redovisning, Berglund & Näsström Revision AB och Block revisionsbyrå. De 

Big 4 byråer som har observerats är följande; EY, PwC, Deloitte och KPMG. 
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rykte. Ur ett klientperspektiv kan revisorns rykte ses som en mervärdeskapande faktor, eftersom 

ryktet i sig inte skapar ett revisionsvärde. Ryktet genererar en positiv känsla och en upplevd 

trygghet, vilket i vår studie är hänförligt till ett mervärde. 

Flera studier har även undersökt revisionskontorets betydelse och det har generellt ansetts att 

större kontor tillför en högre grad av säkerställd granskning (Sundgren & Svanström, 2013; 

Choi, Kim, Kim & Zang, 2010; Asthana, 2016). I studien gjord av Sundgren och Svanström 

(2013) identifierades en positiv relation mellan revisionskontorets storlek och kvalitet hos icke-

Big 4 byråer, men en obetydlig relation för Big 4 byråer. Sundgren och Svanström (2013) menar 

att mindre revisionsbyråer med små kontor har svårare att möta de krav som ställs på revisionen 

eftersom nivån på extern input är lägre än för större byråer. Större byråer har större möjlighet 

att få råd från andra kontor inom samma byrå (ibid.). Choi m.fl. (2010) menar att det finns en 

skillnad i klientomfattning mellan stora och små kontor, vilket medför att större kontor har lägre 

incitament att påverka oberoendet, eftersom det finns ett lägre ekonomiskt beroende. Asthana 

(2016) menar istället att lokaliseringen av kontoret är av betydelse. Lokala revisionskontor som 

tillhör någon av Big 4 byråerna hanterar lokal klientvariation bättre på grund av byråernas 

tillgångar. Lokaliseringen av revisionskontoret tyder på ett behov att en upplevd tillgänglighet 

ur ett klientperspektiv och att revisorns tillgänglighet är av betydelse för klienten.  

Sammanfattningsvis, belyser tidigare forskning sambandet mellan storleken på revisionsbyrån 

och revisionskvaliteten. I vårt avseende är revisionskvalitet en del av revisionsvärdet, vilket 

tyder på att större byråer levererar bättre revisionsvärde. I samband med förändringen av 

revisorns arbetsmarknad har behovet att marknadsföra sina tjänster ökat. Utifrån olika 

revisionsbyråers hemsidor kan en skillnad identifieras, där icke-Big 4 byråer betonar 

mervärdeskapande begrepp, exempelvis personligt engagemang och klientfokuserat. Big 4 

byråer belyser begrepp som är mer förknippade med klientens externa intressenter och kvalitet. 

Utifrån respektive revisionsbyrågrupp kan man konstatera att revisionsbyråns marknadsföring 

kan påverka klientens förväntningar och efterfrågade värde av revisorn. En ytterligare faktor 

som kan påverka klientens efterfrågade värde är revisionsbyråns kontor och dess lokalisering, 

vilket snarare handlar om revisionsbyråns tillgänglighet. Diskussionen kring revisionsbyråns 

kontor tyder på ett behov av att känna revisorns tillgänglighet. Med hjälp av 

förväntansgapsteorin och legitimitetsteorin har vi formulerat följande hypoteser. 

H9 - En klient som anlitar Big-4 byrå efterfrågar ett högre revisionsvärde 

H10 - En klient som anlitar en icke Big-4 byrå efterfrågar ett högre mervärde 
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3.4 Modellutveckling 

Utav den teoretiska referensram har två värden identifierats, vilka är revisionsvärde och 

mervärde som utgör studiens två beroende variabler. Utifrån ett klientperspektiv har fem 

oberoende variabler som förväntas påverka klientens efterfrågade värde av revisorn 

presenterats, vilka var intressenter, storlek, agentkostnad, skuldsättningsgrad och revisionsbyrå. 

Intressenterna har delats upp i två grupper, vilka är externa och interna intressenter. Det 

förväntas föreligga ett positivt samband mellan revisionsvärde och externa intressenter samt ett 

positivt samband mellan mervärde och interna intressenter. Beträffande klientens storlek 

förväntades det föreligga ett positivt samband med revisionsvärde och ett negativt samband 

med mervärde. Agentkostnaden förväntas visa ett positivt samband med revisionsvärde och ett 

negativt samband med mervärde. Beträffande skuldsättningsgraden anses det föreligga ett 

positivt samband med revisionsvärde och ett negativt samband med mervärde. Avslutningsvis, 

förväntades det föreligga ett positivt samband mellan revisionsbyrå och revisionsvärde samt ett 

negativt samband med mervärde. Modellen presenterar även vilka hypoteser som respektive 

variabel hanterar. 

  

Modell 3.1 Oberoende variabler som förväntas påverka klientens efterfrågade revisionsvärde respektive 

mervärde. 
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel kommer studiens två datainsamlingar att presenteras, vilka är primärdata och 

sekundärdata, följt av en motivation till urvalet. Därefter kommer enkätens utformning att 

redogöras och en presentation av vilka analysmetoder som använts. Kapitlet avslutas med 

studiens validitet, reliabilitet samt etiska beaktanden. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

För att kunna förklara klientens efterfrågade värde av revisorn att har vi använt oss av två olika 

sorters data, vilka är primärdata och sekundärdata. Vid insamling av primärdata med en 

kvantitativ metod är en internetbaserad enkätundersökning en av många valmöjligheter 

(Bryman & Bell, 2011; Denscombe, 2014). Metoden är tidsbesparande eftersom det inte finns 

några fördröjningar vid distribution och insamling av enkäter (Bryman & Bell, 2011). Genom 

en webbaserad enkätundersökning begränsas studien inte till en viss plats utan ger möjlighet 

till att få svar från geografiskt utspridda respondenter. Undersökningsmetoden är dessutom 

miljövänlig, då den minskar pappersbehovet (Denscombe, 2014). Den kvantitativa metoden 

kan i jämförelse med den kvalitativa metoden betraktas som mer kostnadseffektiv i form av tid 

och resurser. En kvantitativ metod kan motverka risken av att intervjuareffekt som uppstår. En 

webbaserad enkätundersökning via SurveyMonkey användes, vilket är ett snabbt och effektivt 

alternativ som dessutom kan öka möjligheten till större svarsfrekvenser (Denscombe, 2014). 

Det finns en risk att respondenterna inte förstår alla frågor som ställs i en enkät, men med hjälp 

av tidigare studier och begrepp baserade på lagar och standarder förväntas risken att förebyggas. 

Enkäten skickades ut tisdagen den 2 maj 2017 och var öppen för svar tills fredagen den 5 maj 

2017. Totalt registrerades 51 svar från, varav 46 var fullständiga.  

Insamlingen av sekundärdata har utförts genom att identifiera relevant information beträffande 

respondenternas storlek, agentkostnad, skuldsättningsgrad och revisionsbyrå. Anledningen till 

att vi inte valde att mäta den ovan nämnda informationen i enkäten, var för att inte belasta 

respondenterna i onödan. Med hjälp av Business Retriever främjades möjligheten av att ta del 

av respektive respondents årsredovisning, vilket var informationskälla för den insamlade 

sekundärdata. 
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4.2 Urval 

Tidigare studier har undersökt små och medelstora bolag som en enhet och endast generaliserat 

deras åsikt. Eftersom att det oftast inte finns större variation mellan små och medelstora bolag 

kommer även vi att slå samman dessa grupper till en enhet. För att få en variation i resultatet 

kommer urvalet även inkludera stora bolag, vilket betyder att populationen kommer att bestå 

av aktiebolag i varierande storlek. Urvalet är lämplig med tanke på att vi försöker förklara vad 

som påverkar klientens uppfattning om värdeskapande revision. Fördelen med att utföra ett 

urval är att undersökningen blir tids- och kostnadsbesparande. Istället för att ta en hel 

befolkning används en mer reducerad och lämplig population (Bryman & Bell, 2011). En 

nackdel med ett urval är att risken alltid finns att man händelsevis gör ett felaktigt val av 

populationen, vilket gör att informationen blir mindre pålitlig (ibid.).  

Högskolan Kristianstads databas, Retriever business, användes för att samla in namn på 

relevanta bolag. Studien är riktad mot bolag inom tillverkningsbranschen, dels för att 

variationen på bolagsstorlek var stor, dels för att vi ansåg att bolag inom denna bransch har stor 

närhet till interna och externa intressenter. Genom att använda Retriever Business utökade 

sökningsfunktion främjades en möjligt att hitta bolag inom tillverkningsbranschen som aningen 

hade revisionsplikt eller bolag utan revisionsplikt med revisor. Namninsamlingen började på 

sidan 20 eftersom de största bolagens högst sittande medlemmar var utspridda globalt och vi 

ville enbart få kontakt med höga befattningar inom Sverige. Tillvägagångssättet bestod av att 

använda var 20:e bolag, vilket betydde det första bolaget på varje sida. Bolag som var villiga 

att offentliggöra VD:ns och ekonomens kontaktuppgifter användes eftersom det kan tyda på en 

eventuell öppenhet mot mail. Problemet som uppstod var att vissa bolag inte offentliggjorde 

VD:ns eller ekonomens e-mail, vilket betydde att nästkommande bolag i registret användes. 

Ett ytterligare problem som uppstod var ju längre ner i listan, desto lägre var frekvensen av 

bolag som offentliggjorde VD:ns eller ekonomens kontaktuppgifter. Problemet uppstod vid sida 

468 och eftersom målet var att samla in 500 bolag saknades drygt 50 bolag. För att inte göra 

större förändringar i variationen av bolag valde vi att även välja det tionde bolaget på var 

åttonde sida. 

Enkäten skickades ut till 500 bolag och en svarsfrekvens på runt 20 procent förväntades. Om 

deltagaren valde att besvara enkäten förväntades det att kvaliteten på svaren från deltagarna 

vara hög, eftersom enkäten var relativt snabbt att fylla i för deltagaren. Andel ofullständiga svar 

bör därför anses vara låg. En eventuell hämmande effekt på enkätens svarsfrekvens skulle 
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kunna vara om respondenterna är väldigt upptagna, vilket kan göra att de känner att de inte har 

tid eller lust att fylla i enkäten (Denscombe, 2014).  

4.3 Operationalisering 

Utifrån den sammanfattande modellen (modell 3.3 i kapitel 3) som presenterades i den 

teoretiska referensramen har vi utformat en enkät (bilaga 2). Modellen beskriver hur olika 

variabler förväntas påverka klientens efterfrågade värde av revisorn. 

4.3.1 De beroende variablerna 

Studiens två beroende variabler är revisionsvärde och mervärde, vilka tillsammans utgör 

klientens efterfrågade värde av revisorn. Vi har använt oss av en Likertskala som består av en 

graderingsskala där respondenten får ett antal olika svarsalternativ som han/hon ska ta ställning 

till vad som anses stämma. Svarsalternativen består av minst fyra eller fler grader (Norman, 

2010; Jamieson, 2004; Willits, Theodori & Luloff, 2016). Vi har valt att gradera Likertskalan 

enligt en 7-gradig skala, eftersom variationen av respondenternas svar blir större än vid en 5-

gradig skala, vår numrering innebär att (1 = stämmer inte alls till nummer 7 = stämmer mycket 

bra). Även tidigare studier har använt en 7-gradig Likertskala för att öka variationen i svaren 

(Friberg & Gertsson, 2014; Andersson & Martinsson, 2014). 

4.3.1.1 Revisionsvärde 

Vi har valt att utgå från ISA 200, Carrington (2014), svenska lagar och praxis. Dessa referenser 

har använts som inspirationskällor för att finna begrepp och arbetsprocesser baserade på 

revisorns krav och skyldigheter. För att identifiera hur dessa begrepp och arbetsprocesser skapar 

ett värde ur ett klientperspektiv har vi haft stor hjälp av Carringtons (2014) tre begrepp: 

Försäkran, förbättring och försäkring. 

Carrington (2014) har varit till stor hjälp för att identifiera betydelsen av de krav som ställs på 

revisorn i lagar, regler och standarder. Revision som försäkran innebär att revisorn granskar 

och försäkrar väsentliga rapporter för att försäkra klientens trovärdighet (Carrington, 2014). 

Lagar, regler och standarder hanterar revisorns krav och skyldigheter för att utföra en oberoende 

revision, vilka har använts som inspirationskälla för att formulera en del av påståendena 

beträffande revisionsvärdet. Enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 3 § ska revisionen 

utföras enligt god revisionssed. God redovisning säger: ”Revisorns granskning behöver således 

inte omfatta alla enskilda redovisningsposter och underlag utan ska ske genom lämpliga 

stickprov.” (Revisorsnämnden, 2017). ISA 200 är en standard som hanterar vad en oberoende 
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revisor ska utföra där även begreppet risk har hämtats ifrån. Med inspiration från ovan nämnda 

lagar, regler och standarder har en del av revisionsvärdet, med avseende på revision som 

försäkran, därför mätts genom följande påståenden: 

Påstående 5.8 ”För mig är det viktigt att revisorn utför granskning enligt lagkrav” 

Påstående 5.6 ”För mig är det viktigt att revisorn granskar väsentlig information” 

Påstående 5.12 ”För mig är det viktigt att revisorn utför granskning enligt god revisionssed” 

Påstående 5.14 ”För mig är det viktigt att revisorn identifierar eventuella risker i bolaget” 

Påstående 5.20 ”För mig är det viktigt att revisorn utför en oberoende granskning” 

I avseendet att revision agerar som förbättring har Carrington (2014) hjälpt oss att identifiera 

betydelsen av revisorns främjande av förbättring. Revision som förbättring innebär att revisorn 

aktivt påverkar och förbättrar revisionen (ibid.). Revision som förbättring har därför varit till 

stor hjälp för att formulera följande påstående 5.10 ”För mig är det viktigt att revisorn granska 

interna kontroller” och 5.18 ”För mig är det viktigt att revisorn förbättrar bristfällig 

redovisning”. Fortsättningsvis, är syftet med revision som förbättring att förmedla information 

till klientens olika intressenter som en åtgärd för att minska eventuella 

informationsasymmetriska problem (Carrington, 2014). Dessa två argument tyder på att 

revision förbättrar klientens interna kontroller för att minska informationsasymmetrin mellan 

klientens intressenter. Enligt Ramanathan m.fl. (2014) identifierades två grupper vars påverkan 

på ett bolag var störst respektive lägst, vilka var interna intressenter och externa intressenter. 

Huang och Kung (2010) identifierade det motsatta och menar att interna intressenter kommer 

efter externa intressenter i frågan om graden av påverkan. Dessa två studier har varit till hjälp 

för att formulera påstående 5.3 ”För mig är det viktigt att revisorn förmedlar information till 

externa intressenter” och 5.15 ”För mig är det viktigt att revisorn förmedlar information till 

interna intressenter”. Anledning till att vi valt att endast använda interna- och externa 

intressenter kommer att förklaras under punkt 4.3.2.1. Nedan följer en sammanfattning av 

påståendena som mäter revisionsvärdet som en förbättring: 

• Påstående 5.3 ”För mig är det viktigt att revisorn förmedlar information till externa 

intressenter” 

• Påstående 5.10 ”För mig är det viktigt att revisorn granska interna kontroller” 

• Påstående 5.18 ”För mig är det viktigt att revisorn förbättrar bristfällig redovisning” 

• Påstående 5.15 ”För mig är det viktigt att revisorn förmedlar information till interna 

intressenter” 
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Revision som försäkring innebär att revisorn övertar en del av betalningsskyldigheten vid en 

eventuell tvist (Carrington, 2014). För klienten skapar detta ett revisionsvärde eftersom klienten 

överför en del av risken till revisorn i samband med det juridiska ansvaret. Carrington (2014) 

har även i detta avseende varit till stor hjälp för att formulera följande påstående, vilket är det 

sista påståendet som mäter revisionsvärdet: 

• Påstående 5.20 ”För mig är det viktigt att revisorn har ett juridiskt ansvar” 

4.3.1.2 Mervärde 

Den andra beroende variabeln är mervärdet, vilket innefattar den positiva känslan som uppstår 

i samband med revisionen. Variabeln har mätts genom påståendena 5.2, 5.4, 5.5, 5.7 5.9, 5.11, 

5.13, 5.16, 5.17 och 5.19. Påståendena har inriktats på de mervärdeskapande faktorer som 

tidigare studie har identifierat (i.e. Kilgore, Harrison & Radich, 2014). Enligt Kilgore, Harrison 

och Radich (2014) ansågs revisorns “kommunikationsförmåga”, “branschkunskap” och 

“engagemang” som värdeskapande. Kommunikationsförmåga har inspirerat påstående 5.16 

“För mig är det viktigt att revisorn och jag har frekvent kommunikation”. Branschkunskap har 

inspirerat påstående 5.17 “För mig är det viktigt att revisorn har kunskap inom min bransch” 

och 5.11 “För mig är det viktigt att revisorn har hög kompetens”. Engagemang har inspirerat 

påstående 5.2 “För mig är det viktigt att revisorn visar intresse i min verksamhet”. Ytterligare 

inspiration har hämtats från en tidigare skriven examensuppsats av Andersson och Martinsson 

(2014). Denna uppsats använder begrepp, såsom “Vara tillgänglig”, “Agera bollplank”, “Bidra 

med kompetens” och “Förklara vad revisionen innebär”, vilka har använts för att forma följande 

påståenden; 5.4 “För mig är det viktigt att revisorn är tillgänglig vid behov”, 5.7 “För mig är 

det viktigt att revisorn agerar som bollplank”, 5.9 “För mig är det viktigt att revisorn är villig 

att dela med sig av sin kompetens” och 5.19 “För mig är det viktigt att revisorn förklarar vad 

revisionen innebär”. 

Tidigare forskning har antagit revisions ryktet som en approximation för hög revisionskvalitet, 

men i vår studie anses ryktet skapa en positiv känsla hos klienten. Påstående 5.13 “För mig är 

det viktigt att revisorn har ett bra rykte” bör därför mäta ett mervärde. Fontaine och Pilote 

(2011) menar att klienten värdesätter relationen med revisorn, vilket tyder på en betydelse på 

ett uppbyggt förtroende. Fontaine och Pilote (2011) har därför varit till stor hjälp med att 

formulera påstående 5.5 “För mig är det viktigt att revisorn och jag har förtroende för 

varandra”. 
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Mervärdet har även detta mätts genom fråga 5 “För mig är det viktigt att revisorn…”. Nedan 

följer en sammanfattning av de mervärdesskapande påståenden. 

• Påstående 5.2 “visar intresse i min verksamhet” 

• Påstående 5.4 “är tillgänglig vid behov” 

• Påstående 5.5 ”och jag har förtroende för varandra” 

• Påstående 5.7 “agerar som bollplank” 

• Påstående 5.9 “är villig att dela med sig av sin kompetens” 

• Påstående 5.11 “har hög kompetens” 

• Påstående 5.13 “har ett bra rykte” 

• Påstående 5.16 ”och jag har frekvent kommunikation”  

• Påstående 5.17 “har kunskap inom min bransch” 

• Påstående 5.19 “förklarar vad revisionen innebär” 

4.3.2 Oberoende variabler 

De oberoende variabler är; intressenter, storlek, agentkostnad, skuldsättningsgrad och 

revisionsbyrå, vilka presenteras nedan. 

4.3.2.1 Intressenter 

Huang och Kung (2010), Darnall, Seol och Sarkis (2009) och Ramanathan m.fl. (2014) har varit 

till stor hjälp vid grupperingen av intressenter. De grupper som förekommit mest bland dessa 

studier är externa- och interna intressenter. Det finns även en tydlig gräns beträffande vad som 

anses vara externa- respektive interna intressenter, vilket resulterade i att vi inte såg betydelsen 

i att dela upp begreppen i undergrupper. Darnall, Seol och Sarkis (2009) har mätt betydelsen av 

dessa grupper genom att ställa raka och tydliga frågor beträffande respektive grupps betydelse. 

De lät respondenterna välja mellan tre val; inte viktig, lagom viktig eller mycket viktig, för att 

identifiera deras betydelse (ibid.). Inspiration har främst tagit från Darnall, Seol och Sarkis 

(2009) och vi kommer att mäta klientens uppfattade betydelse av interna och externa 

intressenter genom påstående nummer 4 i enkäten, vilket är “Jag anser att följande 

intressentgrupper påverkar min syn på revisorns värde”.  Skiljt från tidigare nämnda studier 

ger enkäten möjligheten att svara på en 7-gradig Likertskala (1 = Stämmer inte alls och 7 = 

Stämmer mycket bra) för att även här få en varierande svarsfrekvens. De två grupperna, vilka 

är 4.1 externa intressenter och 4.2 interna intressenter, har hämtats från de tidigare nämnda 

studierna. 
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4.3.2.2 Storlek 

Klientens storlek är en av den mest förekommande variabeln bland tidigare forskning. Sättet att 

mäta storleken har exempelvis varit att identifiera antalet anställda (Gooderham m.fl., 2004; 

Carey & Tanewski, 2016), marknadsvärdet (Fernando, Abdel-Meguid & Elder, 2010) de totala 

tillgångarna (Carcello & Nagy, 2004) eller genom den totala omsättningen (Hackenbrack & 

Knechel, 1997). Vi har valt att använda det tillvägagångssätt som Gooderham m.fl. (2010), 

Carcello och Nagy (2004) och Hackenbrack och Knechel (1997) använde, vilket var att mäta 

bolagets storlek genom antal anställda, omsättning och totala tillgångar. Storleksfaktorerna har 

insamlats genom sekundärdata för att inte belasta respondenterna. Sekundärdata har hämtats 

från respektive bolags årsredovisning samt information tillgänglig på Allabolag.se. Klientens 

storlek har således inte mätts i enkäten. 

4.3.2.3 Agentkostnad 

För att kunna mäta agentkostnadens påverkan har vi främst funnit inspiration från Lennox 

(2005) och Xie, Davidson och Dadalt (2003). Studierna identifierade styrelsens storlek, vilket 

kan åtgärda eventuella problem beträffande opportunistiskt beteende av ledningen. Vi har mätt 

agentkostnaden genom att identifiera antalet styrelseledamöter. Retriever Business 

presenterade respektive klients styrelse, vilket således betyder att agentkostnaden inte har mätts 

i enkäten. 

4.4.2.4 Skuldsättningsgrad 

För att hantera variabelns skuldsättningsgrad har Reed, Trombley och Dhaliwal (2000) varit till 

stor hjälp. Deras studie undersöker om skuldsättningsgraden påverkar valet av revisionsbyrå. 

Även om vi inte använder nyckeltalet i samma samband som Reed, Trombley och Dhaliwal 

(2000), anser vi att nyckeltalet är relevant i vår studie. En hög respektive låg skuldsättnings 

förväntas har påverkan på vad klienten efterfrågar för värde av revisorn. Vi har använt oss av 

uträkningen; Justerad skuld/Justerat eget kapital, för att identifiera respektive bolags 

skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden har räknats ut genom att använda sekundärdata från 

respektive bolags årsredovisning, vilket tyder på att denna variabel inte har mätts i enkäten. 

4.3.2.5 Revisionsbyrå 

Studier som exempelvis Comprix och Huang (2015), Zerni (2012) och Asthana (2016) har alla 

refererat till Big 4 som ett samlingsnamn för de större byråerna. Vi kommer först att hantera 

variabeln som en kategorivariabel där 1 är EY, 2 är PwC, 3 är Deloitte, 4 är KPMG och 5 är 

övriga byråer. Anledningen till att vi börjar med detta tillvägagångssätt för att inte mista 
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information. I den slutliga analysen kommer däremot variabeln hanteras som en dummy-

variabel, vilket presenteras i kapitel 5. För att identifiera vilken revisionsbyrå som bolaget har 

anlitat har vi analyserat revisionsberättelsen i respektive årsredovisning. Revisionsbyrån har 

därför inte mätts i enkäten. 

4.3.3 Kontrollvariabler  

Undersökningen innehåller tre kontrollvariabler, vilka är kön, befattning och erfarenhet. Vi har 

tagit med kön för att variabeln kan ha ett samband med efterfrågat värde på revisorn. Kön har 

mätts i fråga 1, där respondenten fick möjligheten att välja mellan man och kvinna. Variabeln 

befattning har tagits med i enkäten, dels för att påvisa en tillförlitlighet i svaren, dels att 

identifiera om värdet skiljer sig mellan befattningar. I fråga 2 mäts befattning genom att 

respondenten får tre olika svarsalternativ. De första två valen är förvalda befattningar; VD eller 

Ekonom, där respondenten kan kryssa i om någon av dessa passar honom/henne. Det tredje 

alternativet är för respondenter som inte besitter någon av de nämnda befattningarna, vilket 

betyder att han/hon får då själv fylla i sin titel i ett tomt fält. Anledningen till att vi har tagit 

med variabeln erfarenhet är för att undersöka om respondenternas arbetslivserfarenhet påverkar 

vilka svar de gör i vår enkät. Erfarenheten har mätts i fråga 3, där respondenterna själv fick 

mata in hur många år han/hon har arbetat med samma eller liknande befattning. 

4.4 Analysmetoder 

Enligt Körner och Wahlgren (2005) ger en konfidensgrad på 95 procent, vilket betyder en 

signifikansnivå på 5 procent en tillräckligt hög tillförlitlighet. Vi har även tagit hänsyn till 

värden under 10 procent för att identifiera eventuella indikationer. Vi började att utföra ett 

Kolmogorov-Smirnov test för att testa materialets normalfördelning. För att identifiera om 

påståendena för revisionsvärde respektive mervärde kommer att kunna slås samman kommer 

ett Cronbach´s Alpha test att utföras. Eftersom att flera variabler kommer att testat samtidigt 

kommer en multipel regressionsteknik att användas. I de multipla regressionerna kommer även 

kontrollvariablerna att inkluderas, vilka är kön, befattning och erfarenhet. 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Begreppet validitet hanterar om bedömningar som genererats utifrån studiens slutsatser är 

riktiga eller inte (Bryman & Bell, 2011). Ytvaliditet innebär att forskare behöver bekräfta 

nyskapade formuleringar med hjälp av sakkunniga experter för att försäkra sig om att begreppen 

mäter det avsedda (ibid.). Bryman och Bell (2011) menar att kriteriet begreppsvaliditet främst 
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förekommer i kvantitativ forskning, vilket innebär i vilken utsträckning måttet mäter det 

avsedda konceptet. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studien (ibid.). Reliabilitet 

ifrågasätter om resultatet från undersökningen skulle bli detsamma i en ny likartad studie eller 

om resultatet påverkas av andra slumpmässiga grunder (ibid.).  

Stabilitet innebär att svarsutfallen inte ska skilja sig från tidigare svar, om man hade utfört 

enkätundersökningen en ytterligare gång (Bryman & Bell, 2011). Studiens syfte är att förklara 

klientens efterfrågade värde av revisorn, vilket är starkt kopplat till respondentens personliga 

värderingar och omdömen. Vi kan inte utesluta att personliga värderingar kan förändras med 

tiden i samband med nya erfarenheter och kunskap. Däremot kan vi påstå att dessa värderingar 

inte förändras över en dag, utan det tar tid. Vi anser därför att undersökningen hade givit relativt 

lika resultat om vi eller någon annan forskare hade utfört enkätundersökningen en ytterligare 

gång. I detta avseende får enkätundersökningen därför en ökad reliabilitet. 

Vi har använt oss av Högskolan Kristianstads databas, Retriever business, för att samla in namn 

på relevanta bolag. En av anledningarna till att skicka ut enkäten till antingen VD eller 

ekonomer berodde på att vi ville öka trovärdigheten i svaren. Personer med dessa befattningar 

har vanligtvis erfarenhet eller kunskap beträffande revision, vilket tyder på en hög relevans i 

deras svar. Vi valde att använda ett systematiskt urval med inslag av ett subjektivt urval. Ett 

systematiskt urval innebär forskaren väljer var n:te enhet från ett register, medan ett subjektivt 

urval betyder att bolagen är handplockade i avseendet på dess relevans (Denscombe, 2014). Det 

systematiska urvalet bestod av var 20:de tillverkningsbolag i Retriever Business registret. En 

faktor som vi tog hänsyn till var om bolagen var villiga att offentliggöra kontaktinformation till 

VD eller ekonom. Om bolag offentliggör kontaktinformation kan det tyda på en eventuell 

öppenhet mot mail, vilket i sin tur kan öka svarsfrekvensen. Vi kan inte däremot påstå att vi 

enbart utgått ifrån ett systematiskt urval eftersom att vi vid ett fåtal gånger varit tvungna att 

välja nästkommande bolag i registret.  

Ett av generaliseringskraven är att urvalet är slumpmässigt, där forskaren inte använder 

personlig preferens (Bryman & Bell, 2011). Vi valde att avvika från det systematiska urvalet 

genom att inte använda bolag som inte offentliggjorde relevant kontaktinformation. Vi anser 

däremot att variationen av bolag inte drastiskt har påverkats av avvikelsen eftersom att det 

endast rörde sig om ett fåtal bolag i registret, vilket även tyder på en viss grad av 

generaliserbarhet. Studiens stickprov resulterade enbart i 51 svar, vilket medför att vi endast 

kan dra försiktiga slutsatser av resultatet utan möjligheter till generalisering. 
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Vi har i vår studie gjort val som kan ha minskat, dels pålitligheten, dels validiteten av enkätens 

påståenden. I samband med distribueringen av enkäterna gjorde vi valet att inte utföra varken 

pilotstudie eller rådfrågning av sakkunnig person. En av anledningarna till att vi gjorde detta 

val var på grund av en upplevd tidsbrist. Genom att inte genomföra försäkrande processer 

beträffande enkätens reliabilitet och validitet skapades en riskfaktor beträffande enkätens 

tydlighet. Otydlighet kan resultera i svårförstådda påståenden, vilket i sin tur kan generera 

mätningsfel. Vi har även varit tvungna att manuellt mata in bolagsuppgifter, publicerade i 

respektive årsredovisning. Manuell inmatning kan resultera i eventuella inmatningsfel, vilket 

ökade behovet av noggrannhet. Genom att kontrollräkna varje siffra minst tre gånger har vi 

försökt minska risken av eventuella felaktigheter beträffande den manuella inmatningen.  

För att kunna höja validiteten har vi använt begrepp från tidigare studier som har studerat det 

upplevda mervärdet av revisorn. Revisionsvärdet i vår studie är ett begrepp som vi inte hittat i 

tidigare forskning, vilket därför tyder på ett egenkomponerat begrepp. För att stärka validiteten 

i våra påståenden beträffande revisionsvärdet har nyckelord och meningar från lagar, regler och 

standarder använts. Genom att använda nationellt och internationellt kompatibla begrepp anser 

vi att validiteten kan höjas, vilket även gör att reliabiliteten i studien kan höjas. Enkäten som 

skickades ut gav 51 svar, varav 46 fullständiga. För att testa måttens reliabilitet kommer de att 

prövas med hjälp av Cronbach’s Alpha, innan vidare analys kommer utföras. 

4.6 Etiska beaktanden 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) kan de allmänna etiska kraven delas in i fyra huvudkrav, vilka 

forskaren ska ta hänsyn till. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). 

Informationskravet innebär att forskarna ska informera de berörda personerna om forskningens 

syfte (ibid.). I samband med distribueringen av enkäterna till de 500 utvalda bolagen medföljde 

ett följebrev där vi kort presenterade oss och studiens syfte. I följebrevet presenterades endast 

det övergripande konceptet, vilket är det efterfrågade värdet av revisorn, istället för att 

presentera det som mervärde och revisionsvärde. Detta var ett medvetet val för att minska risken 

av att påverka respondentens åsikt. Vi är medvetna om att detta tillvägagångssätt kan vara ett 

gränsfall beträffande en av forskningsetikens huvudprinciper, att deltagarna är införstådda i vad 

studien handlar om (Vetenskapsrådet, 2002). Vi anser däremot att svaren på så sätt ger en bättre 

återspeglad bild av klientens verkliga efterfrågade värde av revisorn. I enlighet med 

informationskravet förklarades även varför just deras svar var av betydelse.  
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Samtyckeskravet betyder att personerna som är berörda av forskningen själva får bestämma om 

de vill medverka eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). I enlighet med samtyckeskravet var det 

helt frivillig för deltagarna att svara på enkäten, vilket tordes tyda på att alla svar kan tolkas 

som ett medgivande av att delta i studien. Det fanns även inget tvång att slutföra enkäten eller 

att fullfölja alla svar, vilket gav respondenterna frihet att när som helst avbryta enkäten.  

Konfidentialitetskravet innebär att forskarna ska behandla de av forskningen berörda 

personernas uppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet kan skapa en viss problematik i samband med insamling av 

sekundärdata, eftersom det uppstår ett behov av att koppla bolaget till respektive svar. 

Anledningen till att vi valde att insamla sekundärdata genom årsredovisningar var för att inte 

belasta respondenterna i onödan. All kontaktinformation har sparats i ett offline-dokument för 

att med största möjlighet minska eventuella risker att informationen sprids till obehöriga. 

Respondentspecifik information sparades tills dess att projektet färdigställdes, därefter 

raderades alla möjligheter till eventuell återkoppling. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna som är insamlade för 

forskningen enbart ska användas för forskningens syfte och inte skickas iväg för andra ändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). All data som har insamlats i vår undersökning har hanterats i enlighet 

med gällande lagstiftning. I enlighet med nyttjandekravet har den insamlade datan endast 

använts för studiens ändamål. 
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5.  Empirisk analys 

I detta kapitel kommer först beskrivande statistik att presenteras, följt av en sammanslagning 

av påståenden. Två multipla regressioner kommer sedan att presenteras, en för revisionsvärde 

och en för mervärde. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av hypotesprövningen.  

5.1 Beskrivande statistik  

Med hjälp av den beskrivande statistiken kommer vi att redogöra och förklara variablernas 

fördelning och spridning. Av de 500 utskickade enkäterna slutfördes 51 individer 

undersökningen, varav 46 var fullständiga. Det empiriska materialet har även justerats för att ta 

hänsyn till eventuella extremvärden, vilka presenteras under respektive tabell. Enligt Körner 

och Wahlgren (2005) kan ett utfall där n>30 anses som normalfördelad. Vårt material borde 

utifrån ett teoretiskt perspektiv ses som normalfördelat. För att kontrollera om materialet 

verkligen är normalfördelat har ett Kolmogorov-Smirnov test utförts, vilket illustreras i tabell 

5.1. Enligt Kolmogorov-Smirnov testet framgår det att enbart två av 31 variabler är 

normalfördelade eftersom erfarenhet och mervärde har en signifikansnivå över 0.05. För att 

försäkra oss om normalfördelningen testades även variablerna i ett histogram (se diagram 5.1 

och diagram 5.2 i bilagorna 3 respektive 4). Histogrammen av de två variablerna tyder däremot 

på att materialet inte är normalfördelat. 

Tabell 5.1 Kolmogorov-Smirnov normalfördelningstest för erfarenhet och mervärde  
Erfarenhet Mervärde 

Signifikansnivå 0.154 0.103 

n 35 35 

Utifrån Kolmogorov-Smirnov testet och de två histogrammen för erfarenhet och mervärde kan 

vi därför inte påvisa att materialet är normalfördelat, vilket gjort att Spearmans korrelationstest 

har utförts (se tabell 5.2 i bilaga 5). Korrelationsmatrisen är skapad för att identifiera om 

revisionsvärdesvariabler och mervärdesvariabler har något samband till varandra. Värden över 

0.7 kan tyda på multikollinearitet och utifrån tabell 5.2 (se bilaga 5) kan vi konstatera att inga 

värden överstiger 0.7. Däremot finns det tre positiva samband som överstiger 0.6. Sambandet 

mellan förbättrar redovisning med granskar interna kontroller indikerar en korrelation på 

0.665. Även ett positivt samband har identifierats mellan lagkrav och god revisionssed, med en 

korrelation på 0.659. Slutligen, har korrelation identifierats på 0.612 mellan bollplank och 

frekvent kommunikation. 
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Ytterligare en korrelationsmatris är utförd (se tabell 5.3 i bilaga 6) för att identifiera eventuella 

samband mellan modellens beroende variabler, oberoende variabler och kontrollvariabler.  

Omsättning har ett positivt samband med anställda och totala tillgångar, med en korrelation 

0.735 respektive 0.891. Dessa värden tyder på multikollinearitet, vilket betyder att endast en av 

storleksfaktorerna behöver användas.  

Könsfördelningen har visualiserats i tabell 5.4 och tyder på en majoritet av män. Det empiriska 

materialet består av 30 män och 13 kvinnor, vilket ger en andel på 69.8 procent respektive 30.2 

procent. Utfallet av könsfördelningen kan vara en effekt av det omdebatterade glastaket, där 

kvinnor har svårare att nå en högre befattning (Blomquist & Röding, 2010). En annan förklaring 

på majoriteten av antalet män skulle kunna vara homosocial reproduktion (ibid.). Begreppet 

innebär att män känner sig tryggare med andra män, vilket gör att männen i större utsträckning 

anställer andra män än kvinnor (ibid.). Vi kan inte med säkerhet påvisa att utfallet representerar 

populationen. Däremot tyder det på att utfallet återspeglar populationen eftersom att personer 

med ledande befattningar i det insamlade registret visade på en starkt övervägande del män. I 

regressionsanalysens hanterats kön som en dummy-variabel, där 0 representerar män och 1 

representerar kvinnor. 

Tabell 5.4 Beskrivande statistik för könsfördelning  

  Antal Andel 

Man 30 69.8% 

Kvinna 13 30.2% 

Total 43 100% 

Befattningsfördelningen har illustrerats i tabell 5.5, vilken visar fördelningen av 

respondenternas befattningar. Tabellen visar en betydelsefullt större andel personer med 

befattningen VD med en andel på 81.4 procent. Den resterande andelen består således av 

ekonomer. VD kan i många fall anses som representativ för bolaget och eftersom syftet är att 

förklara klientens efterfrågade värde av revisorn har majoriteten av enkäterna skickats ut till 

respektive bolags VD. I samband med revisionen, har även ekonomen en betydande roll och en 

nära koppling till revisorn, vilket tyder på att även ekonomen till viss del kan representera 

bolaget. Majoriteten av det insamlade registret av bolag består av kontaktinformation till 

respektive VD, vilket därför kan förklara det empiriska resultatet utfall.  

För att kunna utföra en multipel regression av den insamlade datan krävdes ytterligare 

bearbetning och omkodning. Respondenternas befattning hanterades som en dummy-variabel, 

där 0 representerar VD och 1 representerar ekonom. I enkäten fick respondenterna även 
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möjlighet att svara med en annan befattning, vilket skedde genom manuellt införd text. De 

respondenter som svarade med en annan befattning jämfördes med VD respektive ekonom, för 

att hitta eventuella samband. Samtliga respondenter som svarade med annan befattning kunde 

därför omkodas till antingen VD eller ekonom. 

Tabell 5.5 Beskrivande statistik för befattning 

  Antal Andel 

VD 35 81.4% 

Ekonom 7 16.3% 

Total 42 97.7% 

N 43 100% 

I tabell 5.6 presenteras respondenternas beskrivande statistik för revisionsbyråer. En anledning 

till den höga svarsfrekvensen från klienter med icke-Big 4 byråer kan bero på att majoriteten 

av populationen består av små och medelstora bolag. Variabeln revisionsbyrå krävde en 

omkodning för att kunna hanteras som en dummy-variabel. I samband med insamlingen av 

vilken revisionsbyrå som avfärdat respektive klients revisionsberättelse hanterades icke-Big 4 

byråer som övrigt, medan Big 4 byråer matades in som respektive revisionsbyrå. Det resulterade 

i fem kategorier: (1) EY, (2) PwC, (3) Deloitte, (4) KPMG och (5) Övrig. Kategori 1 till 4 slogs 

sedan samman till en grupp, vilken representerar Big 4 byråer. Variabeln revisionsbyrå kunde 

sedan kodas om till en dummy-variabel, där 0 representerar icke-Big 4 och 1 representerar Big 

4. 

Tabell 5.6 Beskrivande statistik för revisionsbyråer 

  Antal Andel 

EY 7 16.3% 

PwC 7 16.3% 

Deloitte 3 7.0% 

KPMG 3 7.0% 

Icke-Big 4 23 53.5% 

Total 43 100% 

Beskrivande statistik för storlek återfinns nedan i tabell 5.7, exklusive det empiriska materialets 

extremvärden. Variationen i anställda sträcker sig från 1 anställd till 47 anställda med ett 

medelvärde på 13.47. Inom variationen i anställda identifierades två extremvärden, 69 och 105, 

vilka eliminerades för att inte ge en missvisande bild. Bolagens omsättning är även varierande, 

med lägsta omsättningen på 4 114 tkr och högsta omsättningen på 162 452 tkr. Även här 

identifierades två extremvärden som eliminerades, vilka var 276 520 tkr och 314 263 tkr. 

Medelvärdet, utan extremvärden, är därför 28 102 tkr. Bolagens totala tillgångar sprider sig 
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mellan 593 tkr och 38 387 tkr. Inom variationen identifierades fem extremvärden; 61 767 tkr, 

67 150 tkr, 86 398 tkr, 132 530 tkr och 184 526 tkr, vilka eliminerades. Genom att ta bort 

extremvärdena blev det nya medelvärde 10 845 tkr 

För respektive storleksfaktor utfördes en multipel regressionsanalys av modellen, vilka sedan 

jämfördes med varandra för att identifiera eventuella skillnader. Alla tre storleksfaktorer 

medförde att respektive regressionsanalys visade på signifikans. Variationen mellan 

regressionsanalyserna var ytterst liten, beträffande riktning och signifikans för samtliga 

variabler i respektive modell, vilket resulterade i en möjlighet att fritt välja en av de tre 

faktorerna.  

Tabell 5.7 Beskrivande statistik för storlek utan extremvärden 

 Min Max Medelvärde Median Standardavvikelse 

Anställda 1 47 13.47 9 11.01 

Omsättning (TKR) 4114 162452 28101.81 11375 35211.93 

Totala tillgångar (TKR) 593 38387 10845.15 8019 8988.45 

Tabell 5.8 visar beskrivande statistik beträffande påståendena som mäter revisionsvärde och 

mervärde. Svaren är graderade efter en Likertskala, bestående av en 7 - gradig svarsskala. 

Generellt sett har svaren varierat från 1 eller 2 till 7 men det finns undantag. Förtroende är ett 

undantag där respondenterna som lägst har svarat 5 och som högst 7. Förtroende har även den 

lägsta standardavvikelsen på 0.466, vilket indikerar att respondenterna har svarat på ett relativt 

enhetligt sätt. Påståendet har även fått högst medelvärde på 6.79, vilket kan indikera på att 

förtroendet mellan revisorn och klienten anses som betydelsefull i samband med klientens 

efterfrågade värde. Påståendet Förklarar revision har ett svarsutfall mellan 1 och 7, med ett 

medelvärde på 4.67. Det intressanta med påståendet är dess relativt höga standardavvikelse på 

2.113, vilket tyder på en hög varians i svarsutfallet.  
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Tabell 5.8 Beskrivande statistik för påståendena som mäter revisionsvärde och mervärde 

Påstående N Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

Juridiskt ansvar 43 1 7 5.47 1.764 

Information till externa intressenter 42 1 7 4.00 1.938 

Granskar väsentlig informationen 43 4 7 6.21 1.013 

Lagkrav 43 4 7 6.77 0.611 

Granskar interna kontroller 43 1 7 4.77 1.688 

God revisionssed 41 3 7 6.63 0.915 

Identifierar risker 43 4 7 6.28 0.934 

Information till interna intressenter 43 2 7 5.67 1.599 

Förbättrar redovisning 43 3 7 6.09 1.065 

Oberoende revision 43 2 7 6.26 1.136 

Intresse i min verksamhet 43 1 7 6.02 1.336 

Tillgänglig 43 3 7 6.30 0.887 

Förtroende 43 5 7 6.79 0.466 

Bollplank 43 2 7 5.88 1.401 

Dela med sig av sin kompetens 43 3 7 6.51 0.960 

Hög kompetens 43 5 7 6.67 0.522 

Revisorns rykte 43 3 7 6.40 0.929 

Frekvent kommunikation 42 1 7 5.12 1.596 

Branschkunskap 43 1 7 4.65 1.572 

Förklarar revision 43 1 7 4.67 2.113 

 

5.2 Sammanslagning av påståenden 

Enligt modell 3.3 (se kapitel 3) förväntas intressenter, storlek, agentkostnad, skuldsättningsgrad 

och revisionsbyrå påverka klientens efterfrågade värde av revisorn. Det efterfrågade värdet är 

delats upp i två kategorier; mervärde och revisionsvärde, som har mätts genom tio påstående 

var. De tio första påståendena i tabell 5.8 förväntas mäta revisionsvärdet, medan de tio sista 

påståendena förväntas mäta mervärdet. Cronbach´s Alpha har använts för att testa om 

påståendena mäter samma sak för att kunna dem till en variabel. Alpha-värdet kan anta ett värde 

mellan 0 och 1, där 0,7 anses vara tillräckligt bra för att kunna slå samman påståenden (Pallant, 

2013). Cronbach´s Alpha för revisionsvärdesvariablerna respektive mervärdesvariablerna kan 

avläsas i tabell 5.9. Revisionsvärdet antog ett Alpha-värde på 0.801 och mervärdet antog ett 

Alpha-värde på 0.767, vilket enligt Pallant (2013) kan anses som acceptabelt. Det finns kritik 

mot Cronbach´s Alpha, eftersom värdet har en naturlig ökning i relation till antal variabler som 

slåss ihop. Mervärdet respektive revisionsvärdet innefattar 10 påstående var, vilket kan ses som 

relativt högt. Med den teoretiska referensramen och tidigare studier som bakgrund anser vi att 

begreppen bör mäta samma sak och har därför slagits samman. 
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Tabell 5.9 Cronbach´s Alpha-värde för sammanslagning av påståenden 

 Alpha-värde Antal påståenden 

Revisionsvärde 0.801 10 

Mervärde 0.767 10 

 

5.3 Multipel regressionsanalys 

För att förstå och illustrera förhållandet mellan en beroende variabel och flera oberoende 

variabler kan man använda sig av en multipel regression (Pallant, 2013). Multipel linjär 

regression är baserad på korrelationer mellan variablerna (ibid.). För att utföra en relevant 

multipel regression krävs att variablerna har en stabil grund i en välutvecklad teoretisk 

bakgrund (ibid.). En multipel regression används exempelvis för att förutsäga hur ett bestämt 

antal oberoende variabler påverkar ett specifikt utfall (ibid.). Studien syfte är att förklara 

klientens efterfrågade värde av revisorn, vilket har delats in i två kategorier. Kategorierna är 

mervärde och revisionsvärde, vilket tyder på ett behov av att utföra två separata multipla 

regressioner.  

Standard multipel regression är den vanligaste typen av multipel regression, vilken används för 

att utvärdera varje oberoende variabels styrka i jämförelse med övriga variabler (Pallant, 2013). 

Extremvärden har stor påverkan på utfallet av regressionen (ibid.), vilket är anledningen till 

extremvärdena har eliminerats. Vi har därför utfört fyra standard multipla regressioner, varav 

två inkluderar extremvärdena (se tabell 5.12 och tabell 5.13 i bilaga 7 respektive 8). 

Regressionerna med extremvärdena kommer inte att analyseras, utan endast illustrera 

skillnaden av att inkludera eller exkludera extremvärdena. Fortsättningsvis, kommer därför 

diskussionen och slutsatsen att grundas på regressionerna med eliminerade extremvärden för 

att försöka påvisa en mer rättvisande bild. 

Variance inflation factor (VIF) används för att undersöka variablernas multikollinearitet 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2013). Om en variabel är multikollineär med en eller flera 

andra variabler blir det svårare att avgöra variabelns statistiska signifikans (ibid.). 

Gränsdragning för ett acceptabelt VIF värde sker vid 2.5 (ibid.). Om VIF värdet överstiger 

gränsvärdet signalerar det multikollinearitet, vilket tyder på att variabeln inte bör tas med i 

ekvationen (ibid.). I regressionen för mervärde visade variabeln erfarenhet på multikollinearitet, 

med ett värde på 2.592. Det resulterade i att vi valde att inte inkludera erfarenhet i modellen för 

mervärde.  
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Hypoteserna som kommer att testas är följande: 

• H1 - En klient vars externa intressenter har stor betydelse efterfrågar ett högre 

revisionsvärde 

• H2 - En klient vars interna intressenter har stor betydelse efterfrågar ett högre 

mervärde 

• H3 - En större klient efterfrågar ett högre revisionsvärde 

• H4 – En mindre klienter efterfrågar ett högre mervärde 

• H5 - En klient med låg agentkostnad efterfrågar ett högre revisionsvärde 

• H6 - En klient med hög agentkostnad efterfrågar ett högre mervärde 

• H7 - En klient med hög skuldsättningsgrad efterfrågar ett högre revisionsvärde 

• H8 - En klient med låg skuldsättningsgrad efterfrågar ett högre mervärde 

• H9 - En klient som anlitar Big 4 byrå efterfrågar ett högre revisionsvärde 

• H10 - En klient som anlitar en icke-Big 4 byrå efterfrågar ett högre mervärde 

5.3.1 Multipel regression av revisionsvärde 

Resultat av regressionen med revisionsvärde som beroende variabel illustreras i tabell 5.10 

nedan. Regressionen indikerar på signifikanta samband mellan följande variabler; antalet 

anställda och interna intressenter. Regressionen för revisionsvärde indikerar ett positivt 

samband på en 1 procentig signifikansnivå, beträffande betydelse av interna intressenter. Det 

visar därför indikationer på att klienter som anser att interna intressenter har högre betydelse 

efterfrågar ett högre revisionsvärde. Tabellen indikerar på ett svagt negativt samband på en 10 

procentig signifikansnivå beträffande antalet anställda, vilket innebär att revisionsvärdet 

minskar i samband med att antalet anställda ökar. Justerat R2 är 0.293, vilket betyder att 29.3 

procent av variationen i revisionsvärde kan förklaras av variationen i de oberoende variablerna.  

För att testa om revisionsvärdet kan anses normalfördelat, utfördes ett Kolmogorov-Smirnov 

test för residualerna av regressionen. Testet visade ett signifikansvärde på 5.9 procent, vilket 

tyder på att variabeln inte kan anses som normalfördelad. De identifierade samband mellan 

revisionsvärdet och modellens oberoende variabler samt kontrollvariabler har därför tolkats 

med försiktighet. 
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Tabell 5.10 Revisionsvärde utan extremvärden 

  Revisionsvärde (n=35) 

  B-koefficient Standardfel VIF 

Anställda -0.026† 0.015 1.852 

Styrelseledamöter 0.064 0.102 2.022 

Skuldsättningsgrad -0.118 0.081 1.217 

Revisionsbyrå 0.500 0.294 1.780 

Kön 0.068 0.275 1.393 

Befattning 0.307 0.386 1.549 

Erfarenhet -0.015 0.017 2.093 

Interna intressenter 0.283** 0.081 1.789 

Externa intressenter -0.014 0.105 1.738 

Konstant 4.873*** 0.591 
 

Justerad R² 0.293 
  

F-värde 2.608 
  

Signifikansnivå: †<0.1, *<0.05, **<0.01, ***<0.001     

 

5.3.2 Multipel regression av mervärde 

Resultatet av regressionen med mervärde som beroende variabel illustreras i tabell 5.11 nedan. 

Regressionen tyder på tre signifikanta samband på en 5 procentig nivå med följande variabler; 

skuldsättningsgrad, befattning och interna intressenter. Resultatet av regressionen tyder på ett 

negativt samband mellan skuldsättningsgrad och mervärde. Det betyder att mervärdet minskar 

i samband med att skuldsättningsgraden ökar. Med andra ord, bör en klient med låg 

skuldsättningsgrad efterfråga ett högre mervärde i jämförelse med en klient med högre 

skuldsättningsgrad. Fortsättningsvis, tyder resultatet av regressionen på ett positivt samband 

mellan befattning och mervärde. Eftersom ekonom är kodad som 1 betyder det att ekonomer 

efterfrågar ett högre mervärde än vad en VD gör. Slutligen, tyder resultatet av regressionen på 

ett positivt samband mellan interna intressenter och mervärde. Det innebär att en klient som 

anser att interna intressenter har större betydelse efterfrågar ett högre mervärde. Justerat R2 är 

0.334, vilket betyder att 33.4 procent av variationen i mervärde kan förklaras av variationen i 

de oberoende variablerna.  
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Tabell 5.11 Mervärde utan extremvärden 

     Mervärde (n=37) 

  B-koefficient Standardfel VIF 

Anställda -0.013 0.012 1.625 

Styrelseledamöter -0.086 0.068 1.255 

Skuldsättningsgrad -0.166* 0.072 1.223 

Revisionsbyrå 0.145 0.240 1.636 

Kön 0.048 0.249 1.404 

Befattning 0.678* 0.309 1.276 

Interna intressenter 0.143* 0.066 1.659 

Externa intressenter 0.013 0.084 1.534 

Konstant 5.759*** 0.447 
 

Justerad R² 0.334 
  

F-värde 3.323 
  

Signifikansnivå: †<0.1, *<0.05, **<0.01, ***<0.001 
 

Vi har tidigare konstaterat att materialet inte är normalfördelat, enligt tabell 5.1. Vid ett 

ytterligare ett test på residualerna för regressionen av revisionsvärdet konfirmerades det tidigare 

antagandet, att materialet inte är normalfördelat. För att ytterligare en gång testa materialets 

normalfördelning utfördes ett Kolmogorov-Smirnov test på residualerna i regressionen för 

mervärde. I tabell 5.14 återvinns värdet av testet, vilket visar ett värde över 10 procent. Vi kan 

därför påvisa att residualerna är normalfördelade och på så sätt göra ett starkare 

ställningstagande.  

 Tabell 5.14 Kolmogorov-Smirnov test på mervärdets residualer 

    Residualer 

Signifikansnivå   0.200 

n   38 

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Eftersom studiens syfte är att förklara klientens efterfrågade värde av revisorn, vilket inkluderar 

flera oberoende variabler och kontrollvariabler, har en multipel regressionsteknik använts, där 

alla variabler testas samtidigt. Resultatet av de två multipla regressionerna presenteras i tabell 

5.15, vilken illustrerar vilka hypoteser som stöds respektive inget stöd. Hypotes 1, 3, 5, 7 och 9 

testades genom den multipla regressionen för revisionsvärde, medan hypotes 2, 4, 6, 8 och 10 

testades genom den multipla regressionen för mervärde.  
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Tabell 5.15 Hypoteser med stöd respektive inget stöd 

Hypoteser Revisionsvärde Mervärde 

H1 Inget stöd - 

H2 - Stöds 

H3 Inget stöd - 

H4 - Inget stöd 

H5 Inget stöd - 

H6 - Inget stöd 

H7 Inget stöd - 

H8 - Stöds 

H9 Inget stöd - 

H10 - Inget stöd 

Även om majoriteten av hypoteserna saknar stöd, finns det fortfarande signifikanta resultat att 

utläsa från regressionsanalyserna. Interna intressenter visar exempelvis på ett signifikant 

positivt samband mellan både revisionsvärde och mervärde. Regressionen indikerar ett 

indikerar ett negativt samband mellan anställda och revisionsvärde. Interna intressenter och 

antalet anställda indikerade ett svagt samband med revisionsvärdet, men inte i enlighet med 

studiens hypoteser. 
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6. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel presenteras resultat och slutsats beträffande klientens efterfrågade värde av 

revisorn, följt av en diskussion kring studiens bidrag ur ett teoretiskt-, socialt-, och etiskt 

perspektiv. Avslutningsvis, redogörs studiens begränsningar och ett förslag på framtida 

forskning 

6.1 Sammanfattning av studien och resultaten 

Studiens syfte är att förklara klientens efterfrågade värde av revisorn. Forskning beträffande 

revisionskvalitet och värdet av revisorn har enbart angripit ämnet från enskilda koncept, såsom 

revisionskvalitet eller mervärde. Vi har istället försökt utöka tidigare forskning genom att 

förklara efterfrågat revisionsvärde samt mervärde, för att på så sätt skapa en helhetsbild av 

revisorns värde. Tidigare forskning har använts för att identifiera mervärdesskapande faktorer, 

medan revisionsvärde har baserats på lagar, regler och standarder. Revisionsvärdet innefattar 

därför de krav som ställs på revisorn av revisorsprofessionen. En surveyundersökning skickades 

ut till svenska tillverkningsbolag. Studiens resultat visade indikationer på faktorer som kan 

påverka klientens efterfrågade värde av revisorn.  

Resultatet av klientens efterfrågade revisionsvärde indikerar på ett signifikant samband med 

interna intressenter samt antalet anställda. Resultatet visar indikationer på ett positivt samband 

mellan betydelsen av interna intressenter och revisionsvärde. Beträffande antal anställda, 

indikerar resultatet på ett svagt negativt samband. Externa intressenter och revisionsvärde 

visade inte på ett signifikant samband, vilket däremot var ett överraskande fynd. Utfallet av det 

empiriska materialet visar att majoriteten av revisionsvärdets påståenden har medelvärden över 

6, vilket tyder på att klienten ser revisionsvärdet som betydelsefullt. 

Anledning till det oväntade resultatet, att mer anställda sänker det efterfrågade revisionsvärdet, 

kan bero på fördelningen av antalet anställda, vilken sträcker sig från 1 till 47. Gränsdragningen 

för stora bolag görs vid 50 anställda, vilket tyder på att inga klienter i studien kan anses som 

stora. Problemet som uppstår är att variationen mellan små och medelstora bolag är relativt 

liten, vilket kan förklara det oväntade negativa sambandet mellan antalet anställda och 

revisionsvärdet. 

Ett ytterligare oväntat resultat är det positiva sambandet mellan klientens betydelse av interna 

intressenter och revisionsvärde. Även detta samband kan förklaras med ovan det nämnda 

argumentet, att klienterna endast består av små och medelstora bolag. Logiskt, bör antalet 



Jörgensen & Persson 

49 

 

externa intressenter öka i samband med att storleken på bolaget ökar. Eftersom bolagen i studien 

endast består av små och medelstora bolag, bör det därför förväntas ett lägre antal externa 

intressenter och i sin tur öka betydelse av interna intressenter. Det kan förklara anledningen till 

att även betydelsen av interna intressenter ökar det efterfrågade revisionsvärdet. 

Resultatet av klientens efterfrågade mervärde identifierade tre signifikanta samband med 

följande variabler; skuldsättningsgrad, befattning och interna intressenter. Resultatet tyder på 

ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och mervärde, där högre skuldsättningsgrad 

sänker det efterfrågade mervärdet. Det tyder på att en klient med en lägre skuldsättningsgrad 

bör efterfråga ett högre mervärde, vilket hypotes 8 hanterar. Hypotesen fann därför stöd i 

resultatet eftersom det förväntades att en klient med lägre skuldsättningsgrad efterfrågar ett 

högre mervärde. Resultatet indikerar även på att befattning påverkar klientens efterfrågade 

mervärde. Eftersom ett positivt samband identifierades, tyder det på att de studerade 

ekonomerna efterfrågar ett högre mervärde än vad klientens VD gör. Slutligen identifierades 

ett positivt samband mellan betydelsen av interna intressenter och klientens efterfrågade 

mervärde. Resultatet tyder på att högre betydelse av interna intressenter genererar ett högre 

efterfrågat mervärde. Enligt Hypotes 2 förväntades en klient vars interna intressenter har stor 

betydelse efterfrågat ett högre mervärde, vilket tyder på att hypotesen finner stöd i resultatet. 

Utfallet av det empiriska materialet visar att majoriteten av påståendena som mätte det 

efterfrågade mervärdet har medelvärden över 6, vilket tyder på ett högt efterfrågat mervärde.  

I enighet med tidigare forskning (Ramanathan m.fl., 2014; Ruhnke & Schmidt, 2016) har även 

vi identifierat relevanta samband till klientens interna intressenter, att klientens interna 

intressenter har större påverkan på bolaget. Ramanathan m.fl. (2014) menar att interna 

intressenter har större möjlighet till influens och anses därför ha större betydelse för klienten. 

Genom en transparent och öppen redovisning blir bemötandet av intressentgruppernas 

förväntningar bättre, vilket resulterar i en ökad image och bättre långsiktig hållbarhet (Huang 

& Kung, 2010). Enligt Ruhnke och Schmidt (2016) värderar klienter som påvisar större 

betydelse av interna intressenter den uppbyggda relationen till revisorn. Av resultatet för 

revisionsvärde och mervärde framkommer indikationer att betydelsen av interna intressenter 

påverkar båda värdena. Enligt tabell 5.10 (se kapitel 5), har betydelsen av interna intressenter 

en signifikans på mindre än 1 procent, vilket visar indikationer på att betydelsen av interna 

intressenter kan påverka klientens efterfrågade revisionsvärde. Revisionsvärdet kan däremot 

inte ses som normalfördelat och våra antaganden bör därför tas med försiktighet. Enligt tabell 

5.11 (se kapitel 5) har däremot betydelsen av interna intressenter en signifikans på 5 procent 
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och kan ses som normalfördelad. Resultatet beträffande mervärde tyder därför på att en högre 

betydelse av interna intressenter ökar klientens efterfrågade mervärde. Vår slutsats är därför att 

betydelsen av interna intressenter tenderar till att öka det efterfrågade mervärdet, medan endast 

indikationer beträffande ett högre efterfrågat revisionsvärdet föreligger. Som tidigare nämnts, 

består studieobjekten endast av små och medelstora bolag, vilket kan vara förklaringen till att 

betydelsen av interna intressenter påverkar både det efterfrågade revisionsvärdet och mervärdet. 

För att hitta eventuella skillnader mellan externa och interna intressenter bör även större bolag 

inkluderas i en framtida studie.  

Med hjälp av Reeds, Trombley’s och Dhaliwals (2000) studie beträffande 

skuldsättningsgradens påverkan på revisionen, har vi kunnat dra slutsatsen att klienter med 

lägre skuldsättningsgrad efterfrågar ett högre mervärde. Carey, Simnett och Tanewski (2000) 

och Svanström (2008) menar att klienter med hög skuldsättningsgrad använder revisorn för att 

säkerställa de finansiella rapporternas trovärdighet. Reed, Trombley och Dhaliwal (2000) 

menar att det finns ett samband mellan klientens skuldsättningsgrad och anlitandet av en Big 4 

byrå, där en högre skuldsättningsgrad ökar viljan att anlita en Big 4 byrå. Av de anekdotiska 

empiriska observationerna tenderar Big 4 byråer marknadsföra revisionsvärdet, medan icke-

Big 4 tenderar att marknadsföra ett mervärde. Vår tolkning av Reeds, Trombley’s och Dhaliwal 

(2000) studie och de empiriska observationerna är därför att en klient med hög 

skuldsättningsgrad tenderat till att betona betydelsen av ett högre revisionsvärde. Eftersom en 

klient med låg skuldsättningsgrad inte är lika stora riskobjekt kan det tyda på en större betydelse 

av upplevt mervärde. Enligt tabell 5.12 (se kapitel 5) kan vi se ett negativt samband mellan 

skuldsättningsgrad och det efterfrågade mervärdet, vilken har en signifikans på mindre än 5 

procent. Det tyder på att en lägre skuldsättningsgrad ökar klientens efterfrågade mervärde. 

Slutsatsen stämmer därmed överens med hypotes 8: En klient med låg skuldsättningsgrad 

efterfrågar ett högre mervärde.  

Avslutningsvis kan vi således se att klientens efterfrågade värde av revisorn påverkas av 

betydelsen av interna intressenter, skuldsättningsgraden, befattningen och antalet anställda. 

Betydelsen av interna intressenter och antalet anställda påverkar klientens efterfrågade 

revisionsvärde, medan interna intressenter, befattning och skuldsättningsgrad påverkar 

klientens efterfrågade mervärde. Resultatet är tolkat utifrån små och medelstora bolags 

perspektiv. Majoriteten av medelvärdena för påståendena beträffande revisionsvärde respektive 

mervärde visar värden över 6, vilket tyder på att klienter efterfrågar ett mervärde, samtidigt som 

revisionsvärdet inte skadas. Vi vill däremot, ytterligare en gång, belysa slutsatsernas kraft 
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eftersom materialet till viss del inte kan ses som normalfördelat. Slutsatserna bör därför tolkas 

med försiktighet. 

6.2 Studiens bidrag 

Även om vi inte kan påvisa en hög tillförlitlighet i studien, har vi kunnat bidra med relevanta 

indikationer på samband mellan olika faktorer och revisionsvärde respektive mervärde. 

Nedan presenteras studiens bidrag ur ett teoretiskt-, etiskt- och socialt perspektiv.  

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Det har gjorts flera studier beträffande mervärdesskapande revision och vilka faktorer som 

klienter anser vara värdeskapande samt betydelsen av revisionskvalitet. Studierna har endast 

angripit problemet utifrån enskilda koncept, revisionskvalitet eller mervärde. Vår studie av 

klientens efterfrågade värde av revisorn bidrar därmed till forskningen genom att skapa en 

helhetsbild beträffande olika värden en klient kan efterfråga. Vi har även bidragit till litteraturen 

beträffande förväntningsgapsteorin genom att försöka förklara att klientens efterfrågade värde 

av revisorn varierar beroende på olika klientspecifika egenskaper. Vi har även försökt bidra till 

litteraturen beträffande intressentteorin genom att presentera indikationer att små och 

medelstora bolag vill visa legitimitet mot interna intressenter. Resultatet indikerar även att 

klientens vars interna intressenter har stor betydelse efterfrågar ett högre revisionsvärde, vilket 

kan indikera på tendenser till att klienter vill minska eventuella informationsasymmetriska 

problem. Vi kan därmed även bidra till litteratur beträffande agentteorin. 

6.2.2 Etiskt och socialt bidrag 

Genomgående i tidigare forskning beträffande revisionskvalitet har revisorns oberoende varit 

en central utgångspunkt (e.g. Zerni, 2012; Moberg, Valentin & Åkersten, 2014; Öhman & 

Svanberg, 2016). Det kan uppstå en etisk problematik beträffande revisorns oberoende, vilken 

är en av de bakomliggande faktorerna till Enronskandalen. Enron mutade revisorerna i 

avseendet att påverka revisorerna, vilket resulterade i att bolaget kollapsade och 

revisionsprofessionens rykte skadades (Malm, 2005). Carrington (2010) menar att ett 

ytterligare hot mot revisorns oberoende skulle kunna vara vänskapen mellan klienten och 

revisorn. I enighet med tidigare forskning (Fontaine och Pilote, 2011) visar studiens resultat på 

att klienter efterfrågar både ett revisionsvärde och ett mervärde. Det indikerar därmed att 

klienten är medveten om betydelsen av de krav som ställs på revisorn. Klienten tenderar därmed 

att efterfråga ett mervärde utan att revisionsvärdet skadas.  
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Genom att få en bättre förståelse kring vilka faktorer som påverkar klientens efterfrågade värde 

av revisorn, kan resultaten vara av nytta för flera olika parter. Resultatet kan vara till nytta för 

revisionsbyråer eftersom de kan främja en mer värdefull revision för klienten. Eftersom små 

och medelstora bolag indikerar en betydelse av interna intressenter i samband med 

bedömningen av revisorns värde, innebär det att revisorn bör ha dessa i åtanke. En ytterligare 

grupp som kan ta nytta av resultatet är bolagens interna intressenter. Som tidigare nämnts, 

indikerar resultatet att interna intressenter är av betydelse. Det kan i sin tur medföra en effekt 

av uppskattning, att de är av betydelse och på så sätt främja en bättre arbetsmiljö. 

6.3 Begränsningar och förslag på fortsatt forskning 

Studien bidrar med relevanta samband och indikationer på faktorer som kan påverka klientens 

efterfrågade värde på revisorn. Däremot har studien ett antal begränsningar. Den första 

begränsningen är stickprovets antal. Urvalet innefattas av 500 svenska tillverkningsbolag och 

vi förväntade oss en svarsfrekvens på 20 procent, vilket hade resulterat i 100 svar. Dock blev 

utfallet endast 51 svar, varav 46 var fullständiga. Även om gränsen för normalfördelningen dras 

vid n < 30 (Körner & Wahlgren, 2005), kan en relativ låg svarsfrekvens resultera i en skev bild. 

Eftersom urvalet har utförts med ett systematiskt tillvägagångssätt med inslag av ett subjektivt 

urval, ökar möjligheten av att kunna generalisera slutsatserna. På grund av det låga antalet 

svarande kan vi däremot inte påvisa någon möjlighet till generalisering.  

Den andra begränsningen är materialets normalfördelning, vilken påverkar tyngden i studiens 

slutsatser. Innan regressionsanalyser utfördes testades alla variabler med ett Kolmogorov-

Smirnov test för att identifiera om materialet kunde anses som normalfördelat. Av testet 

framkom det att materialet inte var normalfördelat, men ytterligare ett normalfördelningstest 

utfördes på residualerna i respektive regressionsanalys. Residualerna för mervärde kunde på så 

sätt anses som normalfördelade, medan residualerna för revisionsvärde däremot inte kunde 

anses som normalfördelade. Våra antaganden beträffande faktorer som påverkar klientens 

efterfrågade revisionsvärde bör därför tolkas med försiktighet. 

Den sista begränsningen är begreppet revisionsvärde, vilket är ett egenkomponerat begrepp 

baserat på lagar, regler och standarder. Vid egenkomponerade begrepp finns det en hög risk att 

begreppet inte mäter rätt sak och på så sätt minska studiens validitet. Genom att basera 

påståendena som mäter revisionsvärde, dels på nationellt accepterade lagar och regler, dels på 

internationellt kompatibla standarder, anser vi att begreppet har en stabil bas.  
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I samband med vår studie om klientens efterfrågade värde av revisorn identifierades ett mindre 

utforskat område, vilket var revisionsbyråers marknadsföring i avseende på revisionsvärde och 

mervärde. Tidigare forskning har genomsyrats av DeAngelos (1981) påstående, att större 

revisionsbyråer tillhandahåller högre revisionskvalitet. Sedan slopandet av revisionsplikten i 

Sverige 2010, har revisorns arbetsmiljö förändrats. Broberg, Umans och Gerlofstig (2013) 

menar att behovet av att använda marknadsföring som en affärsstrategi har ökat, samtidigt som 

revisorsprofessionen krav fortfarande kvarstår. Utifrån den anekdotiska empiriska 

observationen av revisionsbyråers hemsidor identifierades tendenser till att mindre 

revisionsbyråer marknadsför sig som mervärdesskapande, medan större byråer belyser begrepp, 

såsom hög kvalitet, externa intressenter, solid revision och trygghet i det granskade materialet. 

Vårt förslag till fortsatt forskning är därför att utföra innehållsanalys av olika revisorers 

hemsidor utifrån ett signaling theory perspektiv, för att identifiera eventuella skillnader mellan 

Big 4 och icke-Big 4 byråer. 
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Bilaga 1 Följebrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Högskolan i Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats för 

ekonomprogrammet med inriktningen redovisning och revision. Vi kontaktar dig för att vi 

försöker förklara vilket värde du som klient efterfrågar av revisorn. Är du nära kopplad till din 

revisor eller har du tidigare erfarenhet av revisionsprocessen är ditt svar av intresse!  

Undersökningen tar ca 5 minuter och alla svar behandlas konfidentiellt. 

Enkätundersökningen är öppen till den 5 Maj. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar, 

Oliver Jörgensen och Johan Persson 

Högskolan i Kristianstad  
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Bilaga 3 Histogram för erfarenhets normalfördelning 
 

 
Diagram 5.1 Histogram för erfarenhets normalfördelning 
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Bilaga 4 Histogram för mervärdets normalfördelning 
  

 
Diagram 5.2 Histogram för mervärdets normalfördelning 
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Bilaga 5 Korrelationsmatris av revisions- och mervärdes faktorer 
 

  
Tabell 5.2 Korrelationsmatris för mervärdes- och revisionsvärdespåståenden 
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Bilaga 6 Korrelationsmatris för samtliga variabler 
  
Tabell 5.3 Korrelationsmatris för kontrollvariabler och oberoende variabler  
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Bilaga 7 Revisionsvärde med extremvärden 
  
 Tabell 5.12 Revisionsvärdes med extremvärden 

  Revisionsvärde (n=42) 

  B-koefficient Standardfel VIF 

Anställda -0.012† 0.006 1.421 

Styrelseledamöter -0.030 0.077 1.592 

Skuldsättningsgrad -0.027 0.021 1.271 

Revisionsbyrå 0.254 0.260 1.690 

Kön -0.070 0.241 1.309 

Befattning 0.547 0.329 1.393 

Erfarenhet -0.027† 0.013 1.664 

Interna intressenter 0.235** 0.069 1.686 

Externa intressenter 0.009 0.081 1.440 

Konstant 5.236*** 0.478 
 

Justerad R² 0.241 
  

F-värde 2.480 
  

Signifikansnivå: †<0.1, *<0.05, **<0.01***<0.001     
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Bilaga 8 Mervärde med extremvärden 
 

 Tabell 5.13 Mervärde med extremvärden 

  Mervärde (n=37) 

  B-koefficient Standardfel VIF 

Anställda -0.010† 0.006 1.336 

Styrelseledamöter -0.162* 0.070 1.664 

Skuldsättningsgrad -0.032** 0.011 1.112 

Revisionsbyrå 0.209 0.232 1.687 

Kön -0.126 0.228 1.301 

Befattning 0.937* 0.308 1.400 

Interna intressenter 0.170* 0.013 1.762 

Externa intressenter -0.029 0.062 1.647 

Konstant 6.026*** 0.071 
 

Justerad R² 0.370 
  

F-värde 3.936 
  

Signifikansnivå: †<0.1, *<0.05,**<0.01, ***<0.001   

 


