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1.  Inledning  
I detta kapitel ges först en kort introduktion om hur revisorns roll har förändrats, att fokuset
har flyttats till att skapa mervärde för klienten. Vidare diskuteras revisorns oberoendekrav
i förhållande till mervärde och en nära relation. Senare redogörs för begreppen kärnvärde
samt mervärde och med hjälp av tidigare forskning identifieras olika exempel på mervärde
och relationstyper. Slutligen presenteras studiens syfte och disposition.

1.1  Bakgrund
Relationen mellan revisorn och klienten skiljer sig från en vanlig "säljare-köpare"-relation
då användaren av revisionen inte anses vara klienten själv utan en tredje part. Revisorn
skall revidera klientens finansiella information till fördel för en tredje part, intressenterna
(Fontaine & Pilote, 2011). Revisorns roll är i förändring och har gått från att fokusera på
granskningen till att bli mer kommersiell och även innehålla en rad olika tjänster såsom
miljörevision, forensic accounting samt konsulttjänster (Picard, Durocher & Gendron,
2014; Anderson-Gough, Grey & Robson, 2000). Det talas om att revision har två sidor, en
som är mer kopplad till professionell verksamhet och en som är mer kopplad till
affärsverksamhet (Öhman, 2007). Å ena sidan ses revisorn som sanningens väktare då
revisorn skall agera i allmänhetens intresse för att upprätthålla tillförlitlig och konsekvent
rapportering av finansiell information (Volcker, 2002). Å andra sidan arbetar revisorn på
en konkurrensutsatt marknad (Rippe, 2014) och har ett intresse av att vara finansiellt
framgångsrik (Broberg, 2013). Revisionens två olika sidor står i konflikt med varandra och
gränsdragningen mellan revision och konsultation blir allt mer otydlig (Jeppesen, 1998).
Forskning visar att revisorer inte ser detta som ett problem, då de anser att tillhandahålla
service åt klienterna går hand i hand med att vara professionell (Sweeney & McGarry,
2011). Genom att erhålla en djupare förståelse för klienten och dennes verksamhet kan
revisorn ge klienten värdefull information och därmed förbättra revisionen (Eilifsen,
Knechel, Wallage, 2001).
Tidigare studier visar att det är viktigt för revisorn att skapa ett starkt band till sin klient då
det gynnar revisionsbyrån (Reheul, Van Caneghem & Verbruggen, 2013). Revisorer ser
1

Bengtsson & Tunér

det reviderade företaget och dess företrädare som klienter eller kunder (Broberg, 2013), och
allt större fokus hamnar på att skapa mervärde för klienten. Revisorn har ett oberoendekrav,
till skillnad från redovisningskonsulten, som istället har ett ömsesidigt intresse med
klienten (Jeppesen, 1998). Detta kan anses vara ett stort hot mot revisorns oberoende på
grund av honest disinterestedness, vilket innebär att revisorn har ett intresse av att
granskningsobjektet skall vara ekonomiskt framgångsrikt då det leder till att revisorn ses
som en framgångsrik konsult. Oberoendet kan delas upp i faktiskt oberoende och uppfattat
oberoende. Faktiskt oberoende innebär att revisorn är självständig, opartisk och oberoende
när denne utför sitt arbete. Uppfattat oberoende innefattar istället hur allmänheten uppfattar
revisorns oberoende och är en viktig aspekt för att skapa och upprätthålla förtroendet för
revisionsyrket. Ett stort hot mot det uppfattade oberoendet är relationen mellan revisorn
och klienten men också mellan revisionen och affärsverksamheten. Revisorns oberoende
är även hotat av att medvetet eller omedvetet gynna det reviderade företagets intressen och
tidigare studier har argumenterat att revisorn inte kan vara oberoende då revision inte längre
är oberoende i och med det flyttade fokuset på att skapa mervärde (Jeppesen, 1998).

1.2  Problematisering  
Tidigare forskning visar att revisorer är engagerade i klienten och vill skapa mervärde
genom revisionen (Broberg, Umans & Gerlofstig, 2013). Inom marknadsföringslitteratur
diskuteras klientens uppfattade värde, vilket delas in i kärnvärde och mervärde (Grönroos,
1997). Kärnvärdet framställs som det värde som kopplas till företagets kärnverksamhet,
vilket i revisionsbyråer är den lagstadgade revisionen (jmf. Grönroos, 1997; Fontaine,
Letaifa & Herda, 2013). Mervärde har ingen allmänt känd definition (De Chernatony,
Harris & Dall’Olmo Riley, 2000), men enligt Grönroos (1997) ses mervärdet som det extra
värde som klienten får utöver kärnvärdet. I revisionssammanhang är mervärdet det värde
klienten får utöver den lagstadgade revisionen och kan bestå av bland annat formella och
informella råd från revisorn som exempelvis råd rörande implementering av nya
redovisningsstandarder, skattebesparingar och förbättring av interna kontroller (Fontaine
m.fl., 2013; Beattie, Fearnly & Brandt, 2000; Herda & Lavelle, 2013; MacLullich, 2003;
Collin, Ahlberg, Berg, Broberg & Karlsson, 2017). Mervärde ses ofta som något som
adderas till kärnvärdet, men är dock inte alltid fallet då mervärdet kan påverka kärnvärdet
negativt (Grönroos, 1997). Exempelvis kan en nära relation påverka revisorns oberoende,
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vilket skulle kunna påverka revisionskvaliteten och därmed leda till ett reducerat mervärde.
Utan mervärde är det tveksamt om kärnprodukten har något värde alls och mervärdet har
därmed stor betydelse i förhållande till kärnvärdet (Grönroos, 1997). Då Grönroos (1997)
utgår från marknadsföringslitteratur skiljer sig detta i revisionssammanhang då revisorn
även har en tredje part att ta hänsyn till. Kärnvärdet och olika teorier om revision såsom
försäkran, försäkring, förbättring (Carrington, 2014) ses främst som ett värde för
intressenterna medan mervärde ses som värdet för klienterna då mervärdesskapande är
direkt kopplat till klienterna.
Det finns revisionsrådgivning som är en del av revisionen och är kopplat till kärnvärdet,
men det finns även ytterligare råd att ge som istället är en del av mervärdet och på så sätt
blir en biprodukt av revisionen. Tidigare forskning har identifierat en rad olika råd från
revisor till klient som är en del av revisorns mervärdesskapande. Revisorn kan ge informell
affärsrådgivning som inte är direkt kopplad till revisionen i sig (Beattie m.fl., 2000).
Mervärde kan även uppstå i form av revisorns råd och synpunkter på redovisning, interna
kontroller, samt generell affärsrådgivning (Herda & Lavelle, 2013). MacLullich (2003)
menar att klienter efterfrågar råd kring hur de kan förbättra informationssystemen samt
företagets prestation. Revisorn fungerar som en medlare i företag och råd från revisorn till
klienten kan handla om när företaget bör investera samt privata skattefrågor (Collin m.fl.,
2017).
Tidigare forskning har visat att det finns en koppling mellan mervärdet och relationen
mellan revisorn och klienten (Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011; Sarapaivanich
& Pattersson, 2015; Perreault, Kida & David Piercey, 2017; Reheul m.fl., 2013). För att
förklara hur mervärdet av revisorn påverkar klientens uppfattade relationstyp med revisorn
har därför tidigare studier som studerar klientens uppfattning av mervärdet använts.
Relationen mellan revisorn och klienten har bevisats vara viktigare för klienten än själva
revisionskvaliteten (Fontaine m.fl., 2013; Sarapaivanich & Pattersson, 2015) samt
revisionsavgiften (Fontaine m.fl., 2013; Reheul m.fl., 2013). En positiv relation mellan
revisorn och klienten har en märkbar påverkan på klientens lojalitet gentemot
revisionsbyrån för återkommande uppdrag (Reheul m.fl., 2013). Interpersonell
kommunikation kan förhindra en klients utträde ur en relation och på så vis få revisorn att
3
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behålla klienten (Sarapaivanich & Patterson, 2015). Klienter har en begränsad kunskap om
bokföring och revisionsprocessen och efterfrågar därför en revisor som förstår dennes
synvinkel samt informerar om lagar och redovisningsregler. Revisorn skall meddela aktuell
information på ett empatiskt, respektfullt, vänligt och entusiastiskt sätt. Revisorn bör även
ha en plan över revisionsprocessen och informera klienten regelbundet om revisionen
(Sarapaivanich & Pattersson, 2015). Exempel på mervärde är tillit, individuell
uppmärksamhet samt informering om lagar, redovisningsregler och förändringar i dessa
(Fontaine m.fl., 2013; Sarapaivanich & Pattersson, 2015; Reheul m.fl., 2013).

Mervärde berör aspekter som tillgänglighet, engagemang och kommunikation, vilket även
är viktiga aspekter inom relationsforskning. Tidigare forskning kring relationer utgår från
sociologi och marknadsföring. Relationer kan vara uppbyggda på olika sätt beroende på
vilka aspekter av relationen som står i fokus. Relationen mellan revisorn och klienten kan
vara uppbyggd av såväl en professionell som en personlig relation (Richard, 2006). Den
professionella relationen kan beskrivas som ett ekonomiskt utbyte och den personliga
relationen kan ses som ett socialt utbyte. Den professionella relationen bör kompletteras av
en personlig relation då revisorns arbete bygger på ett förtroende mellan revisorn och
klienten (Richard, 2006), samtidigt som detta kan bli problematiskt för revisorns
oberoende. Den personliga relationen är kopplad till revisorns mervärdesskapande då ett
socialt utbyte även är en viktig aspekt av mervärdet.
Ytterligare ett sätt att kategorisera relationer är att dela in dem i fyra olika relationstyper,
professionella relationer, tillfälliga bekanta, personliga bekanta och vänskap (Coulter &
Ligas, 2004). Vilken typ av relation en tjänsteleverantör och en klient har beror på olika
faktorer som känslomässig koppling mellan parterna, om klienten efterfrågar personlig
rådgivning, samt om de har ett socialt umgänge utanför uppdraget. Således har
tjänsteleverantören och klienten en möjlighet att skapa ett starkt personligt band. Utifrån
faktorerna och ovanstående presenterade mervärden är det rimligt att anta att klientens
uppfattade mervärde av revisorn påverkar klientens uppfattade relationstyp med revisorn.
Relationstyperna skiljer sig åt, exempelvis sker ett socialt utbyte utanför uppdraget sällan i
en professionell relation, medan det ofta sker i en vänskapsrelation. Personer som är
tillfälliga bekanta eller har professionella relationer frågar mer sällan om råd som inte är
4
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relaterade till tjänsten, jämfört med personer i vänskapsrelationer som mer ofta frågar om
råd. Något som är gemensamt för relationstyperna är att samtliga har en stark känslomässig
koppling till tjänsteleverantören (Coulter & Ligas, 2004). I en vänskapsrelation efterfrågar
klienter icke-servicerelaterade råd, vilket kan kopplas till mervärde då tidigare forskning
har visat att klienten efterfrågar just detta från revisorn. Detta indikerar att mervärdet kan
påverka vänskapsrelationen. Dock får en vänskapsrelation mellan revisorn och klienten
samtidigt inte gå emot revisorns oberoendekrav. På grund av bristande information
gällande relationstypen tillfälliga bekanta används endast tre av de fyra relationstyperna,
alltså professionell relation, personliga bekanta och vänskap.
Tidigare studier har undersökt hur relationen mellan revisorn och klienten påverkar
mervärdet och deras resultat visar att relationen är en förutsättning för att revisorn skall
kunna skapa mervärde för klienten (Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011;
Sarapaivanich & Patterson, 2015; Perreault m.fl., 2017; Reheul m.fl., 2013). Därför skulle
det även vara intressant att se om det omvända sambandet existerar, att mervärdet kan
påverka relationen mellan revisorn och klienten. Det finns många olika sätt att kategorisera
relationer, vilket exempelvis kan göras genom den indelning som tidigare nämnts
(professionell relation, tillfälliga bekanta, personliga bekanta och vänskap). Tidigare
forskning visar endast att relationen påverkar mervärdet men säger inget om vilken specifik
relationstyp som påverkar mervärdet och inte heller i vilken utsträckning. Därför har vi valt
att undersöka hur mervärdet av revisorn påverkar klientens uppfattade relationstyp med
revisorn. De faktorer som påverkar en relation kan kopplas till exempel på mervärden.
Klientens förtroende för revisorn har visat sig påverka relationen (Richard, 2006), vilket
kan kopplas till mervärdet tillit. Ytterligare något som påverkar relationen är nivåer av
känslomässig koppling till tjänsteleverantören genom emotionella och sociala band
(Coulter & Ligas, 2004), något som kan kopplas till det mervärde revisorn kan skapa genom
att ge klienten individuell uppmärksamhet. Ytterligare en faktor som påverkar en relation
är att få information (Coulter & Ligas, 2004), vilket kan kopplas till mervärdet revisorn ger
information om lagar, redovisningsregler och förändringar i dessa. Mervärdet kan på så vis
antas påverka vilken relationstyp klienten uppfattar sig ha med sin revisor.
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För att skapa en högre revisionskvalitet behöver revisorn skapa en nära relation med
klienten. En nära relation kan underlätta för revisorn att få tillgång till information och
förstå vilken information som behöver bli granskad (Herda, Petersen & Fontaine, 2014).
Dock kan relationen mellan revisorn och klienten påverkas negativt av revisorns oberoende
genom att revisorn och klienten inte får ha en för nära relation (Carrington, 2014; Fontaine
m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011). En nära relation kan riskera revisorns oberoende och
därmed äventyra revisorns arbetssituation. Detta beror på att revisorn inte får "ha nära
personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning" enligt
revisorslagen (Revisorslag [REVL], SFS, 2001:883, 21 a §). Detta indikerar att det finns
en balansgång mellan en nära relation och oberoendekravet för den enskilda revisorn som
har blivit ännu mer påtaglig i och med det ökade fokuset att skapa mervärde.
Ansvaret ligger hos revisorn att pröva sitt oberoende men även bevisbördan att visa om
denne varit oberoende under revisionen. Därför skall revisorn själv avgöra när denne bör
avböja eller avsäga sig uppdraget. Alltså är det revisorn som bär ansvaret att vara oberoende
och inte klienten (Carrington, 2014). På så sätt kan klienten ha en nära relation till revisorn
utan att det får någon rättslig påföljd för klienten. Gränsdragningen när revisorn är
oberoende och beroende är dock svår att identifiera (Jeppesen, 1998). Detta gör det svårt
för både revisorn och klienten att veta när revisorn är oberoende. Klienten har kanske inte
samma kunskap om oberoendekravet som revisorn har, då det inte är klientens skyldighet
att känna till revisorslagen och följa den, vilket kan äventyra revisorns oberoende. Revisorn
kan dock uppmuntra klienten att respektera revisorns ansvar att vara oberoende (CICA,
2006, ref. i Fontaine & Pilote, 2011) och informera vad oberoendekravet innebär. Med det
ökade fokuset på att skapa mervärde för klienten är det viktigt för revisorn att klienten
uppfattar värdet av revisionen och relationen positivt. Balansgången mellan den nära
relationen och oberoendekravet är därför väsentlig för revisorn för att kunna vara
professionell och konkurrenskraftig inom revisionsbranschen.
Då klienten inte har oberoendekravet att förhålla sig till har därför ett klientperspektiv valts
för att kunna få en mer sanningsenlig bild av relationen mellan revisorn och
klienten. Mervärde är också något som hade varit svårt att mäta utifrån intressentens och
revisorns perspektiv, då intressenten främst kommer i kontakt med kärnvärdet av
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revisionen och revisorn i så fall hade varit tvungen att kunna bedöma sin egen erbjudna
service objektivt och sanningsenligt. Att studera hur mervärdet av revisorn påverkar
klientens uppfattade relationstyp med revisorn skulle på så sätt även kunna säga något om
klientens uppfattning av revisorns oberoende.

1.3  Syfte
Syftet är att förklara hur mervärdet av revisorn påverkar klientens uppfattade relationstyp
med revisorn.

1.4  Disposition
Denna studie baseras på en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. I
nästkommande avsnitt behandlas den metod som använts vid genomförandet av studien
samt en diskussion av teorianvändningen. Studien utgår från en positivistisk
forskningsfilosofi och har en deduktiv ansats. Därefter redogörs för analysmodellen som
innehåller grundläggande information kring hoten mot revisorns oberoende. Sedan
redogörs för den litteratur som legat till grund för studien, vilken innehåller en diskussion
kring revisorns oberoende, mer djupgående information om begreppet mervärde och de
relationstyper studien baseras på. Avsnittet avslutas med en modell som utformats utifrån
litteraturgenomgången och visar att mervärde påverkar relationstyperna professionell
relation, personliga bekanta och vänskap som sedan kommer testas empiriskt. Därefter
presenteras studiens empiriska metod. Studien baseras på en enkät som skickades ut till ett
urval svenska aktiebolag och datamaterialet kommer att testas genom olika statistiska test
som Cronbach's Alpha, Kolmogorov-smirnov, Pearsons korrelationsmatris och multipel
regressionsanalys. I efterföljande avsnitt presenteras analysen, vilken består av beskrivande
statistik, sammanslagning av variabler, multipel regressionsanalys och en justerad version
av den tidigare modellen. I studiens avslutande kapitel presenteras studiens slutsatser, att
mervärde påverkar klientens uppfattade relationstyp med revisorn samt studiens bidrag och
förslag till framtida forskning.
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2.  Vetenskaplig  metod  
I detta kapitel presenteras studiens forskningsfilosofi, vetenskapliga ansats och
forskningsmetod, vilka är positivistisk forskningsfilosofi, deduktiv ansats och kvantitativ
forskningsmetod. Vidare följer en diskussion av studiens teorianvändning, tidigare
forskning kring mervärde, relationstyper och revisorns oberoende.

2.1  Forskningsfilosofi,  vetenskaplig  ansats  och  forskningsmetod  
Syftet med denna studie är att förklara hur mervärdet av revisorn påverkar klientens
uppfattade relationstyp med revisorn. Studien handlar om mervärde och för att kunna
uppfylla syftet har vi utgått från tidigare studier relaterade till mervärde, inom såväl
revisionskontexten som marknadsföringskontexten för att få en bredare bild av ämnet.
Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi då syftet med studien är att förklara
och inte att söka förståelse, vilket mer är ett hermeneutiskt angreppssätt (Patel & Davidson,
2011). Inom den positivistiska forskningsfilosofin är forskaren objektiv, opartisk samt
fokuserar främst på fakta och siffror som kan kopplas till kvantitativ data och statistisk
(Denscombe, 2016).

I denna studie har en deduktiv ansats använts då vi utgått från befintlig teori och tidigare
forskning kring ämnet för att utveckla en modell som sedan testas empiriskt (Bryman &
Bell, 2015). För att uppfylla studiens syfte har vi har utgått från tidigare studier för att kunna
fastställa vad mervärde är och hur det kan skapas samt vilka relationstyper som finns. En
induktiv ansats utgår istället från empirin för att sedan utveckla en teori och lämpar sig
bättre vid studier med syftet att förstå eller beskriva (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).
Eftersom att det finns tidigare forskning inom ämnet som vi inte kan bortse från samt då
syftet är att förklara är därmed en deduktiv ansats mer lämplig i denna studie (Saunders
m.fl., 2009).

Den valda forskningsmetoden är en kvantitativ forskningsmetod då denna studie syftar till
att förklara ett samband. Distinktionen mellan en kvalitativ och kvantitativ
forskningsmetod är främst att den kvalitativa forskningsmetoden utgår från ett mer tolkande
perspektiv medan den kvantitativa forskningsmetoden utgår från numerisk data (Saunders
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m.fl., 2009). Inom kvantitativ forskning finns det en strävan att kunna generalisera studiens
resultat (Bryman & Bell, 2015).

2.2  Teorianvändning  
Eftersom att syftet är att förklara hur mervärdet av revisorn påverkar klientens uppfattade
relationstyp med revisorn, har vi valt att definiera och identifiera mervärde, exempel på
mervärde samt olika relationstyper för att skapa en egen uppfattning av den relation som
klienten anser sig ha med revisorn. Vi har utgått från marknadsföringslitteratur och
Grönroos (1997) definition av kärnvärde och mervärde men för att få en förståelse över
mervärdet i revisionskontexten har vi använt oss av Fontaine m.fl. (2013). Detta utgör
grunden för vår studie för att förklara sambandet mellan mervärdet av revisorn och
klientens uppfattade relationstyp. För att göra en uppställning av olika mervärden behövs
även exempel identifieras. Exempel på mervärde är bland annat tillit, tillgänglighet,
relationellt tillvägagångssätt, revisorns synpunkter på redovisning samt råd kring hur
klienten kan förbättra informationssystemen och företagets prestation (Fontaine m.fl.,
2013; Fontaine & Pilote, 2011; Herda & Lavelle, 2013; Maclullich, 2013). Dessa har
använts för att skapa en modell av hur mervärdet av revisorn påverkar tre relationstyper
genom klientens uppfattade relationstyp med revisorn.

För att skapa en förståelse över hur relationen kan se ut i revisionssammanhang har
Richards (2006) förklaring av en professionell relation och en personlig relation använts då
det kan kopplas till både mervärde och Coulter & Ligas (2004) relationstyper. Utifrån
tidigare forskning inom relationslitteratur och identifierade faktorer har Coulter & Ligas
(2000 ref. i Coulter & Ligas, 2004) klassificerat fyra relationstyper. De fyra
relationstyperna är: professionella relationer, tillfälliga bekanta, personliga bekanta och
vänskap, men i denna studie har vi valt att inte ta med tillfälliga bekanta, då det fattades
tillgänglig information om hur den relationstypen skall definieras. Det finns även forskning
som använt sig av Coulter och Ligas (2004) klassificering av relationstyper eller som gjort
forskning kring en av relationstyperna som ytterligare höjer trovärdigheten av de fyra
relationstyperna (Coulter & Ligas, 2004; Hunt, Brimble och Freudenberg, 2011; Starzyk,
Holden, Fabrigar och MacDonald, 2006; Johnikins, 2011; Price och Arnoulds, 1999).
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revisionskontexten, då revisionsprofessionen skall innefatta professionella relationer och
förhindra vänskapliga relationer med oberoendet i åtanke. En alternativ relationsteori lånad
från marknadsföringslitteratur som istället hade kunnat användas i denna studie är Furrers
(2010) typologi av produkttjänststrategier som baseras på relationella band som
produkttjänster skapar mellan firman och klienten. Då typologin består endast av två band
(sociala band och anpassningsbara band) som är relevanta för vår studie och
revisionskontexten, hade typologin inte kunnat användas i sin fullständiga form och studien
hade byggt på minimal information kring relationer.

Tidigare studier har påvisat att det finns anledning att ifrågasätta revisorns oberoende
(Jeppesen, 1998; Law, 2008), samt att revisorns oberoende kan påverkas av en långvarig
vänskapsrelation mellan revisorn och klienten (Polimeni & Burke, 2011). På grund av
revisionens flyttade fokus (Law, 2008) står revisorn inför en balansgång mellan en nära
relation till klienten och oberoendekravet. På grund av syftet med studien anser vi att
oberoende är relevant att diskutera då relationen mellan revisorn och klienten kan påverka
revisorns oberoende. Vi har valt att ha ett institutionalia-kapitel som handlar om
analysmodellen då vi anser att modellen bidrar med nödvändig bakgrundsinformation för
läsare som inte är insatta i ämnet.
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3.  Institutionalia  
I detta avsnitt presenteras analysmodellen som är grundläggande för studiens ämne och
syfte. Analysmodellen handlar kort om revisorns oberoendekrav och hur oberoendet kan
hotas av bland annat en vänskapsrelation med klienten.

3.1  Analysmodellen  
Revisorn skall enligt lag regelbundet testa sitt oberoende för att se om det finns hinder för
oberoendet och bevisbördan ligger på revisorn själv (Carrington, 2014). För att testa
revisorns oberoende används den så kallade analysmodellen enligt 21§ revisorslagen (FAR,
2016). Revisorn skall testa oberoendet inför varje nytt uppdrag eller annars när anledning
uppkommer gällande befintliga uppdrag. Det finns fem olika typer av hot som revisorn
skall testa och dessa är egenintressehot, självgranskningshot, partställningshot,
vänskapshot samt skrämselhot och om något av dessa hot föreligger skall revisorn avböja
eller avsäga sig uppdraget (FAR, 2016).

Analysmodellen är uppbyggd av tre olika steg (FAR, 2016). I analysmodellens första steg
skall revisorn pröva om det finns omständigheter som kan hota revisorns opartiskhet och
självständighet eller som kan utgöra jäv. Detta kan exempelvis ske om revisorn är ägare,
delägare i företaget eller står i låneskuld eller på annat sätt har någon förpliktelse gentemot
bolaget. Vid prövning av revisorns oberoende tas hänsyn till de fem olika typerna av hot
samt generalklausulen, som innebär att revisorn skall avböja eller avsäga sig uppdraget när
det föreligger relationer som kan hota revisorns opartiskhet och självständighet, även om
inget hot föreligger. Egenintressehotet uppstår när revisorn eller någon i dennes nätverk har
ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i klientens verksamhet. Om revisorn eller någon
annan i nätverket har gjort en fristående rådgivning och lämnat råd som revisorn sedan skall
ta ställning till i revisionen föreligger ett självgranskningshot. Partställningshot uppstår då
revisorn är eller har varit stöd för eller mot klientens ståndpunkt i en rättslig eller ekonomisk
fråga. Om revisorn eller någon annan i nätverket har en nära personlig relation till klienten
föreligger risk för vänskapshot. Skrämselhot uppstår om klienten eller någon annan utsätter
revisorn för hot eller annan påtryckning (FAR, 2016).
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Det andra steget är att bedöma om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet
finns anledning att ifrågasätta revisorns egen vilja att genomföra revisionen med
opartiskhet och självständighet (FAR, 2016). Revisorn kan få fortsätta med uppdraget trots
att det föreligger hot mot oberoendet om omständigheterna visar att revisorn är opartisk
och självständig. Det kan exempelvis vara fråga om en affärstransaktion, om den är av
vardaglig karaktär ifrågasätts dock inte oberoendet. Revisorn får även fortsätta med
uppdraget om det vidtagits eller planerats åtgärder som skall säkerställa revisorns
oberoende, vilket exempelvis kan göras genom externa kontrollåtgärder (FAR, 2016).

Det sista steget innefattar att oberoendeprövningen dokumenteras och skall innehålla
information kring de överväganden revisorn gjort vid analysen (FAR, 2016). Det skall
framgå vilka förtroenderubbande omständigheter som finns och vilka åtgärder som
vidtagits för att undanröja eventuella hot (FAR, 2016).
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4.  Litteraturgenomgång  
I detta kapitel diskuteras revisorns oberoende, revisorns skapade mervärde för klienten och
relationen mellan revisorn och klienten. Slutligen presenteras en modell som utvecklats
utifrån litteraturgenomgången, vilken innehåller nedbrutna mervärden och relationstyperna
professionell relation, personliga bekanta och vänskap.

4.1  Oberoende
Revisorer måste enligt revisorslagen vara opartiska, självständiga och objektiva
(Revisorslag [REVL], SFS, 2001:883, 20§) och marknaden kräver pålitliga och oberoende
revisionsberättelser som går att lita på (Polimeni & Burke, 2011). Dock finns det en risk att
revisorer trots allt inte ses som oberoende på grund av revisionens flyttade fokus i och med
det ökade fokuset på att skapa mervärde (Law, 2008; Jeppesen, 1998). Revisorns flyttade
fokus gör det möjligt för revisorn att arbeta i sitt egenintresse och inte i allmänhetens
intresse (Polimeni & Burke, 2011). Det finns diskussioner kring hur väl en revisor kan vara
oberoende och det finns de som hävdar att revisorer inte kan vara helt oberoende (Jeppesen,
1998). En av anledningarna till att en revisor inte kan ses vara oberoende är att den utför
ett arbete åt en klient och därmed blir påverkad vare sig det sker medvetet eller omedvetet
(Reynolds & Francis, 2000; DeAngelo, 1981). Ännu ett problem är den långsiktiga
relationen mellan revisorn och klienten då den relation som uppstår kan vara ett hot mot
revisorns oberoende (Polimeni & Burke, 2011).

Relationen mellan revisorn och klienten kan påverka revisorns oberoendekrav och vice
versa (Carrington, 2014; Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011), vilket också
behövs tas i hänsyn när vi skall förklara hur mervärdet av revisorn påverkar klientens
uppfattade relationstyp med revisorn. Carrington (2014) menar att värdet av revision
bestäms av revisorns oberoende gentemot klienten genom att revisorn objektivt skall
granska redovisningen och bestyrka företagsledningens påståenden. Den personliga
relationen får inte påverka revisorns oberoende, vilket även klienten anser är viktigt. Dock
finns det en balansgång mellan den personliga relationen mellan revisorn och klienten samt
revisorns oberoende (Fontaine m.fl., 2013) då en nära relation inte får gå emot
oberoendekravet. Klienten vill visa förståelse och respekt mot revisorns etiska ansvar och
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oberoendekrav genom att vara på armlängds avstånd med revisorn (Fontaine och Pilote,
2011). Klienten tror dock att ett relationellt tillvägagångssätt och revisorns oberoende kan
samexistera (Fontaine & Pilote, 2011).

4.2  Mervärde  
Klientens uppfattade värde av revisionen kan delas upp i kärnvärde och mervärde
(Grönroos, 1997). Kärnvärdet är det värde som uppstår genom revisorns arbetsuppgifter
gentemot klienten som kopplas till företagets kärnverksamhet, den lagstadgade revisionen
(jmf. Grönroos, 1997; Fontaine m.fl., 2013). Kärnvärdet och teorier som försäkran,
försäkring och förbättring som är just kopplat till kärnvärdet (Carrington, 2014) är främst
ett värde som skapas för intressenterna genom finansiella rapporter. Mervärdet är enligt
Grönroos (1997) det värde klienten får utöver den lagstadgade revisionen, alltså utöver
kärnvärdet. Revisorns mervärdeskapande är direkt riktat till klienten, då det är det
reviderade företaget som är revisorns klient och inte intressenten. Kvaliteten av den service
som revisorn ger klienten är i fokus vid mervärdeskapandet (Fontaine m.fl., 2013).

En del av revisionen kallas för revisionsrådgivning och tillhör kärnvärdet. Dock finns det
även ytterligare råd revisorn kan ge som istället är kopplade till mervärdet och blir en
biprodukt av revisionen. Det finns olika råd som har identifierats genom tidigare studier,
vilka är en del av revisorns mervärdeskapande för klienten. Enligt Beattie m.fl. (2000) kan
revisorn vara ett känslomässigt stöd och erbjuda klienten rådgivning. Då regelverket
ständigt förändras litar klienten alltmer på råd från revisorn. Informell affärsrådgivning som
inte är direkt kopplat till revisionen i sig är ett exempel på råd som revisorn kan ge till
klienten. Klienten börjar även förvänta sig råd från revisorn gällande redovisningsfrågor,
interna kontroller och generell affärsrådgivning (Beattie m.fl., 2000), vilket är i enlighet
med Herda och Lavelle (2013) som också menar att mervärde kan skapas genom dessa
typer av råd. Andra råd som klienten efterfrågar vid mervärdeskapandet är hur klienten kan
förbättra informationssystem och företagets prestation (MacLullich, 2003). Revisorn kan
anses vara en medlare i företag och erbjuda råd gällande när ett företag bör investera och
privata skattefrågor (Collin m.fl., 2017).
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Relationen är en förutsättning för att revisorn skall kunna skapa mervärde för klienten
(Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011; Sarapaivanich & Pattersson, 2015;
Perreault m.fl., 2017; Reheul m.fl., 2013). Relationen är en viktig aspekt inom
revisionsuppdraget, vilket kan påverka klientens uppfattning av revisionsavgiften och extra
faktureringar. Om relationen försämras fokuserar klienten mer på priset för revisionen, det
vill säga revisionsavgiften och eventuella extra faktureringar. Vid extra faktureringar är det
hur revisorn hanterar situationen som spelar roll och inte själva faktureringen (Fontaine
m.fl., 2013). I enlighet med Fontaine m.fl. (2013) är det den beteendemässiga faktorn som
påverkar klientens lojalitet gentemot revisionsbyrån och inte den ekonomiska faktorn
(Reheul m.fl., 2013).
Relationen mellan revisorn och klienten, kvaliteten av service och relationellt
tillvägagångssätt har visat sig vara viktigare än själva revisionstjänsten, revisionskvaliteten
och det transaktionella tillvägagångssättet för klienten (Fontaine m.fl., 2013; Fontaine,
2011). Det relationella tillvägagångssättet är en pågående process under revisionen som
bygger på ett ömsesidigt beroende och samarbete mellan revisorn och klienten.
Kommunikation är således en viktig del då den ökar tilliten mellan parterna. Det
relationella tillvägagångssättet handlar främst om tillit och en samverkande samt långsiktig
relation (Fontaine & Pilote, 2011). Klienten måste tro att denne kan lita på att revisorn finns
där när det behövs. Tillit består av ett ömsesidigt engagemang och grundar sig på de
förväntningar revisorn och klienten har på varandra. Revisorn kan skapa tillit genom att
kommunicera med klienten i förväg om hur klienten föredrar att eventuella extra
faktureringar skall hanteras för att undvika överraskningar och bevara klientens förtroende
(Fontaine m.fl., 2013). En samverkande och långsiktig relation men att förbli på armlängds
avstånd med revisorn är också viktigt för klienten (Fontaine & Pilote, 2011). Det
transaktionella tillvägagångssättet handlar om konkurrens av att förvärva nya klienter och
egenintresse i form av antalet transaktioner, vilket resulterar i en armlängdsrelation mellan
revisorn och klienten (Fontaine & Pilote, 2011).
Studier har även visat att interpersonell kommunikationskvalitet och samtidig
förhandlingsstrategi har större inverkan på klientens uppfattningar av mervärde än teknisk
kvalitet och sekventiell förhandlingsstrategi (Sarapaivanich & Pattersson, 2015; Perreault
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m.fl., 2017). Interpersonell kommunikationskvalitet innebär att revisorn förstår klientens
synvinkel, informerar om lagar, redovisningsregler och förändringar i dessa regler samt har
viljan och entusiasm att svara på frågor. Vidare skall revisorn även meddela aktuell
information på ett empatiskt, respektfullt, vänligt och entusiastiskt sätt. Teknisk kvalitet är
kopplad till revisonens kärnvärde och är inte kopplad till mervärdet (Sarapaivanich &
Pattersson, 2015). Samtidig eller sekventiell förhandlingsstrategi kan påverka klientens
attityder mot revisorn. Samtidig förhandlingsstrategi innebär att klienten har kännedom om
alla de justeringar som behövs göras i redovisningen samtidigt som revisorn och klienten
förhandlar, vilket gör att revisorn kan presentera justeringarna storleksvis; de större
justeringarna först och sedan de mindre justeringarna. Detta påverkar klienten genom att
klienten blir mer positiv gentemot revisorn och ett gynnsammare resultat av revisionen
skapas. Sekventiell förhandlingsstrategi betyder att klienten får kännedom om justeringar
under tiden revisorn identifierar bristerna i de finansiella rapporterna. Med sekventiell
förhandlingsstrategi skapas ofta en osäkerhet hos klienten ifall det kommer att tillkomma
fler rekommenderade justeringar från revisorn i framtiden, då det även skulle medföra fler
förhandlingar (Perreault m.fl., 2017).
Exempel på mervärden är tillgänglighet, kunnighet om klientens verksamhet, individuell
uppmärksamhet, viljan att hjälpa klienten samt att revisorn bör ha en plan över
revisionsprocessen och informera klienten regelbundet (Fontaine m.fl., 2013;
Sarapaivanich & Pattersson, 2015; Reheul m.fl., 2013). Tillgänglighet är något som
klienten tycker är viktigt. Revisorn kan förbättra klientens uppfattning av tillgänglighet och
vårda relationen genom ett informellt telefonsamtal för att se hur det går för klienten eller
att vara mer närvarande på klientens företag under året och inte bara vid årsskiftet (Fontaine
m.fl., 2013). För att motarbeta att klienten byter revisionsbyrå borde revisionsbyrån även
vara kunnig om klientens verksamhet (Sarapaivanich & Pattersson, 2015). Den
interpersonella relationen kan hindra klienten att vilja byta revisionsbyrå och avsluta
relationen med revisorn (Patterson & Smith, 2003, ref. i Sarapaivanich & Pattersson, 2015).
En positiv relation mellan revisorn och klienten har en märkbar påverkan på klientens
lojalitet gentemot revisionsbyrån för återkommande uppdrag. Klienten uppskattar också
när revisorn visar individuell uppmärksamhet och vill hjälpa klienten (Reheul m.fl., 2013).
Revisorn bör ha en plan över revisionsprocessen och alltid informera klienten i förväg om
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informationen som behövs för processen. Klienten bör alltså bli informerad om revisionen
regelbundet (Sarapaivanich & Pattersson, 2015).

  4.3  Relation
Revisorns roll handlar till stor del om kontakt med klienter, det är därför av vikt att belysa
den sociologiska aspekten av revision. Relationen mellan revisorn och klienten kan vara
uppbyggd av två olika sorters relationer, den professionella och den personliga (Richard,
2006). Den professionella relationen kan beskrivas som ett ekonomiskt utbyte som bygger
på revisorns krav att vara professionell och att ständigt följa lagar, regler och
redovisningsstandarder. Den personliga relationen är å andra sidan baserad på mötet mellan
revisorn och klienten och ses som ett socialt utbyte. Beroende på bland annat mötenas
varaktighet och frekvens skapas ett starkt interpersonellt band (Granovetter, 1973, ref. i
Richard, 2006). Det är viktigt att den professionella relationen kompletteras av en personlig
relation då revisionsprocessen bygger på ett stort förtroende (Richard, 2006).
Relationslitteratur indikerar ett samband med mervärde då kärnvärdet kan kopplas till
professionella relationer i form av att följa den lagstadgade revisionen och mervärdet kan
kopplas till personliga relationer då det sociala utbytet även är en viktig aspekt inom
mervärde.
Tidigare studier menar att relationen mellan leverantör och klient vid tjänster kan präglas
av flera faktorer som bland annat emotionell koppling till en viss leverantör, personliga
samtal och socialt umgänge utanför uppdraget (Coulter & Ligas, 2004). En av dessa tidigare
studier rekommenderar en klassificering av fyra distinkta relationstyper: professionella
relationer; tillfälliga bekanta; personliga bekanta och vänskap (Coulter & Ligas, 2000, ref.
i Coulter & Ligas, 2004). Relationer inom hårvårdstjänster var mer sannolika att vara
vänskapliga medan relationer inom sjukvård och finansiell service var mer av professionell
karaktär. Dock varierar klientens uppfattning av relationstypen beroende på nivåer av
känslomässig koppling till tjänsteleverantören, få information och efterfrågan av råd samt
spenderad tid tillsammans utanför uppdraget.
Det finns en stark känslomässig anknytning till tjänsteleverantören oavsett relationstyp,
vilket överensstämmer med att det finns en möjlighet till att utveckla ett starkt personlig
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band mellan tjänsteleverantören och klienten (Deighton & Grayson, 1995, ref. i Coulter &
Ligas, 2004). Den emotionella kopplingen till en leverantör är en förutsättning för
kundnöjdhet som kan påverkar klientens lojalitet. Relationstyperna professionella
relationer och tillfälliga bekanta frågar mindre om råd som inte är relaterade till den faktiska
tjänsten, medan de klienter som uppfattade sig ha en vänskaplig relation frågade efter ickeservicerelaterade råd från leverantören. Detta tyder på att klientens komfortnivå för att
diskutera personliga frågor är en indikation på relationstypen. Socialt umgänge utanför
mötet är det som skiljer de olika relationstyperna åt mest, att umgås privat sker sällan i en
professionell relation medan det sker regelbundet i en vänskapsrelation (Coulter & Ligas,
2004). Då vi inte har hittat en definition på vad tillfälliga bekanta innebär har vi valt att
inte ta med denna relationstyp i vår studie, utan fokusera på relationstyperna professionella
relationer, personliga bekanta och vänskap.
Professionella relationer fokuserar på gemensamma professionella sammanhang, vilket kan
innefatta både svaga och starka band (Granovetter, 1973 ref. i Matthews, Whittaker, Moran,
Helsley & Judge, 2012). En professionell relation handlar främst om informell social
interaktion snarare än tydliga arbetsmål. Syftet med en sådan relation är vanligtvis
mentorskap, samarbete, bygga sitt rykte och/ eller få svar och feedback (Matthews m.fl.,
2012). Personliga bekanta handlar om graden en person antingen är bekant med eller vet
om en annan person (Starzyk m.fl., 2006). Relationstypen innebär också att klientens
känslomässiga anknytning ökar viljan att dela med sig av personlig information till
tjänsteleverantören. I detta stadie är också klienten villig att umgås med leverantören
(Gwinner m.fl., 1998 ref. i Coulter & Ligas, 2004). Det finns många olika definitioner på
vad vänskap innebär. Enligt Brown (1981, ref. i Matthews, 1983) är vänskap en relation
som är frivilligt, ömsesidigt, flexibelt och uppsägbart som kräver ett engagemang i den
andra personens personlighet. En annan definition är att de väsentliga delarna består av
frivillig interaktion, en känsla av individernas unika egenskaper, en hög nivå av intimitet
till skillnad från andra relationstyper (Kurth, 1970, ref. i Matthews, 1983). Enligt Reisman
(1979, ref. i Matthews, 1983) finns det tre typer av vänskap som bygger på associationer,
ömsesidighet och mottaglighet, vilka skiljer sig åt beroende på graden av engagemang och
ömsesidighet från båda parterna.
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Utifrån litteraturgenomgången kan det utläsas att olika faktorer som påverkar relationen
kan kopplas till olika exempel på mervärden. Mervärdet kan på så vis antas påverka vilken
relationstyp klienten uppfattar sig ha med sin revisor. Den sociala aspekten av relationen
kan kopplas till mervärde. Exempel på faktorer som påverkar relationen är socialt umgänge,
personliga samtal (Coulter & Ligas, 2004) samt klientens förtroende för revisorn (Richard,
2006), vilket kan kopplas till mervärdena individuell uppmärksamhet, tillgänglighet,
samverkande och tillit. Ytterligare en faktor som påverkar relationen är att få information
(Coulter & Ligas, 2004) och detta kan kopplas till mervärdet som skapas genom att revisorn
ger information om lagar, redovisningsregler och förändringar i dessa. Tidigare studier har
visat att relationen mellan revisorn och klienten påverkar mervärdet och att relationen
därmed är en förutsättning för att revisorn skall kunna skapa mervärde för klienten
(Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011; Sarapaivanich & Patersson, 2015; Perreault
m.fl., 2017; Reheul m.fl., 2013). Tidigare forskning har dock inte undersökt om det
omvända sambandet existerar och inte heller gått djupare och undersökt vilken specifik
relationstyp som påverkar mervärdet och inte heller i vilken utsträckning. På grund av detta
är det intressant att förklara hur mervärdet av revisorn påverkar klientens uppfattade
relationstyp med revisorn.

4.4  Modellutveckling
Utifrån det som diskuterats i avsnitt 4.2 kring mervärde har 18 olika mervärden brutits ned,
där relationellt tillvägagångssätt brutits ned i tre mervärden och interpersonell
kommunikationskvalitet har brutits ned i fyra mervärden. Då syftet med denna studie är att
förklara hur mervärdet av revisorn påverkar klientens uppfattade relationstyp med revisorn
är den oberoende variabeln mervärde som förväntas påverka den beroende variabeln
relationstyp, vilket visas genom en pil i modellen. I modellen används Coulter och Ligas
(2004) uppdelning av relationstyper som vi förklarat i avsnitt 4.3, men som tidigare nämnt
används enbart tre av fyra relationstyper i denna studie på grund av bristande information
kring relationstypen tillfälliga bekanta. Studien vill alltså visa vilken relationstyp klienten
uppfattar sig ha med revisorn, om det är en professionell relation, om klienten och revisorn
är personliga bekanta.
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Modell 4.1 - Oberoende variabeln mervärde antas enligt teori och tidigare forskning påverka den beroende

variabeln relationstyp.
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5.  Empiri  
I detta kapitel presenteras först hur vi gått tillväga för att hitta relevant litteratur, vilket
gjorts genom att använda Summon och Google Scholar. Sedan redogörs för studiens
datainsamlingsmetod, vilket är en enkätundersökning. Därefter presenteras urvalet och i
denna studie har ett bekvämlighetsurval gjorts. Efter det görs en operationalisering som
beskriver enkätens utformning. Sedan redogörs för enkätens svarsfrekvens och
bortfallsanalys samt en redogörelse för vilka analysmetoder som använts. Slutligen
diskuteras studiens reliabilitet och validitet samt studiens etiska beaktanden.

5.1  Litteratursökning  
Litteratursökningen har främst bestått av vetenskapliga artiklar, vilka har använts för att
bygga upp en relevant och trovärdig teoretisk referensram. De vetenskapliga artiklar som
använts i denna studie har hittats på databaserna Summon och Google Scholar som är
tillgängliga

för

studenter

på

Högskolan

Kristianstad.

I

samband

med

informationssökningen har hänsyn främst tagits till artiklarnas relevans i förhållande till det
studerade området. Vi valde att inte sortera sökresultaten efter något speciellt spann
gällande publiceringsdatum, detta för att minska risken att gå miste om relevanta artiklar.
Majoriteten av artiklarna som använts är från 2000-talet. För artiklar som publicerats
tidigare än år 2000 har hänsyn tagits till huruvida nutida forskning refererar till dem för att
avgöra om de är relevanta. Sökord som använts har bland annat varit added value, value
added, relationship, relation, independence. Sökorden har främst använts i kombination
med auditor, accountant, audit firm, accounting firm, accounting och service provider. Vid
sökning av vetenskapliga artiklar relaterade till marknadsförings- och relationsforskning
har sökningen av vetenskapliga artiklar inte innehållit ord som bland annat auditor,
accountant och audit firm, då artiklar relaterade till marknads- och relationsforskning kan
vara kopplade till andra yrken än revision och ändå vara intressanta för studien. Sökning
har även skett i kombination med ord som bland annat auditor, accountant, audit firm.
Sökningen har skett på ett sådant sätt för att få fram de mest relevanta resultaten.

5.2  Datainsamlingsmetod  
För att samla in data vid en förklarande undersökning kan ett flertal olika kvantitativa
metoder vara användbara. I denna studie används en surveybaserad metod i form av en
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enkätundersökning. Att använda enkäter har flera fördelar som bland annat möjliggör en
geografisk spridning bland respondenterna (Denscombe, 2016). Det går även att nå ut till
ett stort antal respondenter samt att respondenten kan svara på enkäten i lugn och ro, vilket
därmed minskar risken för att respondenten blir påverkad av den som intervjuar
(Denscombe, 2016).

För att genomföra studien användes SurveyMonkey som är ett webbaserat frågeformulär.
Genom att använda SurveyMonkey fanns möjligheten att exportera svarsdatan direkt från
excel till statistikprogrammet SPSS, vilket minskar risken för inmatningsfel (Körner &
Wahlgren, 2015). Enkäten (bilaga C) skickades ut måndagen den 7 maj 2018 tillsammans
med ett följebrev (bilaga A) som innehöll information om enkäten, att svaren behandlas
konfidentiellt samt hur lång tid enkäten skulle ta att besvara, med förhoppning om att öka
svarsfrekvensen. En påminnelse skickades ut den 8 maj 2018 tillsammans med ett följebrev
(bilaga B). Vid användning av en enkätundersökning finns en risk för missförstånd. För att
minska risken för missförstånd testades därför enkäten på ett utvalt företag där vi bad VDn
att besvara enkäten och återkomma till oss med feedback. Testpersonen kunde förstå alla
frågor och ansåg att enkäten var enkel att följa och vi valde därför att inte göra några
justeringar innan den skickades ut. Enkäten skickades ut till cirka 1200 bolag och 146 svar
erhölls, varav 121 var fullständiga.

5.3  Urval  
Populationen består av aktiebolag och det enda kravet är att bolaget har en revisor. På grund
av den omfattande mängden aktiebolag i Sverige har vi valt att använda oss av ett
bekvämlighetsurval då vi inte har möjlighet att tillfråga samtliga bolag i Sverige. Ett
bekvämlighetsurval innebär att vi valt de företag som har varit enklast att hitta för att vara
så tids- och kostnadseffektiva som möjligt (Denscombe, 2016). Att göra ett urval kan både
ha för- och nackdelar. Nackdelen är att det finns en risk att urvalet inte speglar populationen
och fördelarna är att det är kostnads- och tidseffektivt (Bryman & Bell, 2015).

För att göra ett urval användes databasen Retriever business. Databasen, som innehåller
bolagsinformation gör det möjligt att filtrera sökningen efter särskilda preferenser. Det
valda tillvägagångssättet gick ut på att filtrera sökningen efter aktiebolag som antingen är
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revisorspliktiga eller som inte är revisorspliktiga men har en revisor. I träfflistan valdes
vartannat bolag och efter det försökte vi hitta kontaktinformation till bolaget i form av en
mejladress. I de fall då bolag inte offentliggjorde någon mejladress upprepades istället
processen för nästkommande bolag i listan. För att förenkla sökningen och öka antalet
respondenter för att öka trovärdigheten användes även hitta.se för att samla in mejladresser.
Vid sökningen på hitta.se filtrerades sökningen till aktiebolag i Sverige. I träfflistan gick vi
in på vartannat bolag i listan och gick sedan in på deras webbplats för att hitta en mejladress.
Vi sökte sedan på bolagen i Retriever business för att försäkra oss om att bolaget hade en
revisor. Sökningen avslutades när vi uppnådde cirka 1200 mejladresser då svarsfrekvensen
beräknades vara cirka 10 procent.

5.4  Operationalisering  
Utifrån den modell som utvecklats i den teoretiska referensramen (modell 4.1) har en enkät
utformats (bilaga C). Modellen beskriver hur mervärdet av revisorn förväntas påverka
klientens uppfattade relationstyp med revison.
5.4.1  Beroende  variabler  
De beroende variablerna i studien är de tre relationstyperna professionell relation,
personliga bekanta och vänskap. För att kunna besvara studiens syfte mäts den beroende
variabeln genom olika påståenden där svarsalternativet är en likertskala. Likertskalan som
använts i enkäten har graderats efter en sjugradig skala, där 1= instämmer inte alls och 7=
instämmer helt. Att använda en sjugradig likertskala har visat sig ge en större variation i
respondenternas svar jämfört med exempelvis en tre- eller femgradig skala. Ett problem
med en sjugradig skala är att respondenten kan ställa sig neutrala i en fråga. En fördel med
detta är dock att respondenten har möjlighet att vara neutral ifall den inte vill ta ställning i
frågan eller inte har någon åsikt angående frågan (Bryman & Bell, 2015). För att se om
mervärdet av revisorn kan påverka klientens uppfattade relationstyp med revisorn behövs
frågor som kan påvisa vilken uppfattad relationstyp klienten anser sig ha med sin revisor.
Vi har valt att utgå från marknadsföringslitteratur då relationstyper inte är tillräckligt
utforskade i revisionslitteraturen för att få en heltäckande bild av hur relationen kan se ut
mellan revisorn och klienten.
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För att kunna mäta om klienten anser sig ha en professionell relation med revisorn, har två
mätinstrument använts. Vi valde att ta inspiration från både Johnikins (2011) och Hunt
m.fl.s (2011) enkäter som författarna använde sig av i sina studier. Utifrån vår definition
av en professionell relation, kunde vi tolka att båda studiernas påståenden var passande för
vår utformning av frågor. Då Johnikins (2011) mer handlar om vänskapsrelationen med en
kollega, var endast ett påstående relevant medan Hunt m.fl. (2011) handlar om just den
professionella relationen, vilket gör att många påståenden var relevanta.

•   Professionell relation mäts med frågorna 8.3 till 10.5:
−   8.3 – Relationen mellan mig och min revisor är begränsad till arbetet, vilken har
inspirerats från påståendet My relationship with this person is limited to work issues.
−   10.8 – Min revisor är alltid professionell, grundat utifrån påståendet My financial
planner is professional in all matters.
−   10.3 – Min revisor rekommenderar vilka ändringar som är nödvändiga i finansiella
rapporter, utformad från påståendet My financial planner emphasises what changes
are necessary to meet my goals
−   7.5 – Jag känner mig trygg med att revisorn utför sitt arbete korrekt, inspirerat från
påståendet I am comfortable depending on my financial planner
−   9.9 – Revisorn har förmedlat vilka förväntningar han/hon har på mig, utformat från
påståendet The expectations of my financial planner are well communicated with
me
−   10.5 – Min revisor har presterat väl genom att ge mig vad jag vill ha utifrån tjänsten,
grundat utifrån påståendet My adviser has performed well in providing a return I
am happy with.

Starzyk m.fl. (2006) har utvecklat ett mätinstrument för personliga bekanta, vilket även har
använts av andra studier. Då den information som fanns i Coulter och Ligas (2004)
angående denna relationstyp var minimal valde vi att använda oss av studien av Starzyk
m.fl. (2006) och utgick från deras uppställning av påståenden för att utforma egna frågor
hänförliga till relationstypen.
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•  

Personliga bekanta mäts med frågorna 12.1 till 7.1:

−   12.1 – Jag och min revisor har känt varandra länge, utformat från påståendena I
have known __ for many years, I have known __ for a long time och __ and I go
way back.
−   12.2 – Jag och min revisor har fysisk kontakt (genom exempelvis handskakning
eller kram), inspirerat av påståendena __ and I are physically affectionate, __ and I
have been physically intimate och __ and I often hold hands when walking together.
−   12.3 – Jag och min revisor har deltagit i sociala tillställningar. Påståendena I have
gone to parties with __, I have spent time with __ and his/her friends och I am
familiar with __'s friends har använts vid utformning av fråga 2.3.
−   10.1 – Min revisor undviker att visa sina sanna känslor runt mig. Fråga 10.1 har
formats från påståendena __ avoids showing his/her true feelings around me, __
hides his/her true feelings from me och __ often hides his/her true feelings from me.
−   10.2 – Min revisor har berättat om sina personliga intressen och mål. Påståendena
__ has told me about his/her interests, __ has told me what his/her goals are och I
know what __'s goals are har format fråga 2.5.
−   7.1 – Jag träffar min revisor ofta. Frågan har utformats utifrån påståendena I see __
a lot, Seeing __ is part of my daily routine och Seeing __ is part of my weekly
rutitine.

Frågorna för att kunna mäta om klienten anser sig ha en vänskaplig relation med revisorn
har inspirerats från Johnikins (2011) samt Price och Arnoulds (1999) uppsättning av
påståenden. Den ena studien utgår från klienter i frisörbranschen och den andra från
relationen mellan kollegor, men trots det är studierna är relevanta då de handlar om
vänskapsrelationer. Eftersom att det är klientperspektivet som denna studie undersöker är
de flesta av våra frågor grundade på påståenden tagna från Price och Arnould (1999).

•   Vänskaplig relation mäts genom frågorna 11.4 till 11.5:
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−   11.4 – Revisorn ger mig känslomässigt stöd, inspirerat från påståendet This person
gives me emotional support.
−   7.6 – Jag kan dela med mig av mina ärliga åsikter till revisorn, inspirerat från
påståendet Able to share my true thoughts and feelings with this hairstylist.
−   9.4 – Revisorn involverar mig i aktiviteter utanför uppdraget (äter lunch, bjuder mig
på sociala tillställningar, går på handbollsmatch eller liknande), grundad utifrån
påståendet This person involves me in outsideof-work activities.
−   7.7 – När jag träffar revisorn känns det som att jag skall träffa en vän, utformat med
hjälp av påståendet Feels like meeting with one of my friends.
−   7.8 – Det känns som att jag känner revisorn väl, grundar sig på påståendet Feel like
I know this hairstylist well.
−   11.5 – Revisorn verkar bry sig om mig, inspirerat av påståendet Hairstylist seems
to care about me.
5.4.2  Oberoende  variabel  
Den oberoende variabeln i studien är mervärde. I modellen som utformats (modell 4.1) har
en rad olika exempel på mervärde brutits ned utifrån de vetenskapliga artiklar som använts
i den teoretiska referensramen. Utifrån dessa, samt med hjälp av enkäter från tidigare
studier kring mervärde har våra frågor inom mervärde utformats. Även frågorna relaterade
till mervärde kommer att mätas genom en sjugradig likertskala. Tillgänglighet mäts genom
fråga 7.2, vilken är inspirerad av påståendet Is easy to contact (Sarapaivanich & Patterson,
2015). Relationellt tillvägagångssätt mäts genom fråga 7.4 till 4.4. För att mäta tillit
används påståendet There is a very high level of trust between my auditor and me (Fontaine,
2011), för att utforma fråga 4.2. Fråga 8.1, vilket mäter samverkande och har inspirerats av
påståendet The relationship with my auditor could be described as a "cooperative effort".
Långsiktighet mäts genom fråga 8.2, vilken har utformats efter påståendet The relationship
with my auditor is a “long-term venture” (Fontaine, 2011).

−   7.2 – Det är enkelt att kontakta min revisor
−   7.4 – Jag litar på min revisor
−   8.1 – Relationen mellan mig och min revisor kan beskrivas som ett samarbete
−   8.2 – Relationen mellan mig och min revisor är långsiktig
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Interpersonell kommunikationskvalitet innefattar frågorna 9.10 till 9.6 som är inspirerade
av Sarapaivanich och Pattersons (2015) uppsättning av påståenden. Förståelse för klientens
synvinkel har mätts genom fråga 9.10, vilket är en tolkning av påståendet Auditor always
understands my point of view. Genom påståendet Keeps me informed of changes
immediately har fråga 11.6 formulerats, vilket mäter om revisorn informerar om
förändringar i redovisningsregler. 9.7 och 11.1 mäter om revisorn har viljan och
entusiasmen att svara på klientens frågor. 9.7 och 11.1 grundar sig på påståendena Displays
enthusiasm och Readily answers my questions men även hela artikeln, då detta är en del av
författarnas slutsatser. Utifrån studien kan vi alltså tolka att författarna anser att dessa
påståenden mäter om revisorn har viljan och entusiasmen att svara på klientens frågor.
Fråga 9.6 har inspirerats av Displays enthusaism, Is friendly och Is easy to get along with
för att mäta om revisorn meddelar informationen på just detta sätt.

−   9.10 – Revisorn förstår alltid min synvinkel
−   11.6 – Revisorn informerar mig om ändringar i redovisningsregler direkt
−   9.7 – Revisorn har en vilja att svara på våra frågor
−   11.1 – Revisorn svarar på våra frågor med entusiasm
−   9.6 - Revisorn meddelar information på ett empatiskt, respektfullt, vänligt och
entusiastiskt sätt

Då Sarapaivanich och Patterssons (2015) uppsättning av påståenden inte är tillräckligt
omfattande gällande om revisorn informerar om lagar, redovisningsregler och
förändringar i dessa inom interpersonell kommunikationskvalitet, har vi valt att ta
inspiration från ytterligare artiklar. Därför har följande påstående från Reheul m.fl. (2013)
använts: The audit team is willing to provide guidance on accounting principles, vilket har
resulterat i fråga 10.6. Utifrån studien av Herda & Lavelle (2013) där följande påstående
ställdes till revisorer I provide my client with (or refer them to) materials such as summaries
or implementation guidance on industry-specific or general accounting issues that may
affect them utformades fråga 10.7.
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−   10.6 – Min revisor hjälper mig om jag har frågor om redovisningsregler
−   10.7 – Min revisor ger mig (eller hänvisar mig till) material så som
sammanfattningar eller råd kring implementering av branschspecifika eller
allmänna redovisningsfrågor som kan påverka verksamheten.
Utifrån påståendet The auditor demonstrated that he really understood our business
(Sarapaivanich & Patterson, 2015) har fråga 10.4 formats för att mäta om revisorn är
kunnig om klientens verksamhet. Att ha en plan över revisionsprocessen och informera
klienten väl i förväg mäts genom fråga 11.2 och 9.3. Dessa har utformats utifrån
påståendena We were always informed well in advance about information that was needed
och We were kept well informed about the process at all times (Sarapaivanich & Patterson,
2015). För att mäta om revisorn ger klienten individuell uppmärksamhet utgår vi från
påståendet The engagement partner provides the client’s executive management with
individual attention (Reheul, 2013) vilket resulterade i fråga 11.3. Påståendet Employees
of the audit firm are always willing to help customers (Reheul m.fl., 2013) har använts som
grund för fråga 7.3 för att mäta revisorns vilja att hjälpa klienten.

−   10.4 – Min revisor har stor förståelse för verksamheten
−   11.2 – Revisorn informerade oss i god tid om vilken information han/hon behövde
vid genomförandet av revisionen
−   9.3 – Revisorn höll oss regelbundet informerade om processen
−   11.3 – Revisorn ger mig individuell uppmärksamhet
−   7.3 – De anställda från revisionsbyrån är alltid villiga att hjälpa oss

Då Perreault m.fl. (2017) jämför samtidig förhandlingsstrategi och sekventiell
förhandlingsstrategi med varandra för att se vilken strategi klienten föredrar, har vi inget
underlag för att skapa frågor gällande samtidig förhandlingsstrategi. Därför har vi valt att
utforma en egen fråga, vilken är följande:

−   9.8 – Revisorn förhandlar med mig på ett sätt som jag känner mig bekväm med
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En sorts mervärde är informella affärsråd (Beattie m.fl., 2000), med grund i detta
formulerades fråga 11.8. För att mäta huruvida revisorn ger råd kring interna kontroller
och generella affärsråd har fråga 9.5 utformats, vilken har inspirerats av påståendet I
provide my client with insights on ways they can improve their business processes and
internal controls (Herda & Lavelle, 2013). Frågorna 9.1 till 9.2 har alla inspirerats av
Collins m.fl. (2017) studie som baseras på en survey gjord av Berg och Karlsson (2013).
Dock finns det en uppföljare på Berg och Karlssons (2013) studie, vilken har gjort en
liknande enkät som vi även har valt att hämta inspiration från, då frågorna var mer inriktade
på råd. På så sätt har vi utformat fråga 9.1 för att mäta om revisorn ger klienten råd vid
investeringar genom frågan Upplever ni att revisorn kan ge råd vid investeringar (Petersson
& Noryd, 2015). För att mäta om revisorn ger klienten privata skattemässiga råd har fråga
11.7 skapats, grundat på frågan upplever ni att revisorn kan ge råd i privatekonomiska
frågor (Petersson & Noryd, 2015). Till utformandet av fråga 9.2 som mäter om revisorn
fungerar som en medlare hos klienten har inspiration tagits från påståendet Vår revisor är
viktig för oss som.. ..om det uppstår diskussioner där ägarna inte kommer överens, och dess
svarsalternativ som är synonymer med medlare (Berg & Karlsson, 2013).

−   11.8 – Revisorn ger oss informella affärsråd
−   9.5 – Revisorn ger oss råd kring hur vi kan förbättra våra affärsprocesser och interna
kontroll
−   9.1 – Revisorn ger oss råd vid investeringar
−   11.7 – Revisorn ger oss privata skattemässiga råd
−   9.2 – Revisorn fungerar som en medlare i vårt företag
5.4.3  Kontrollvariabler  
Vid utformning av undersökningen har fem kontrollvariabler identifierats, vilka är: kön,
befattning, företagsstorlek, revisionsbyrå, hur länge företaget haft samma revisionsbyrå
och samma revisor. Variabeln kön har tagits med som kontrollvariabel för att se om det
finns en skillnad mellan män och kvinnor. Kön är en dummy-variabel och har mätts genom
fråga 1 "Jag är" där man har kodats 0 och kvinna 1. Befattning kan påverka hur
respondenten svarar, då olika befattningar kan ha olika relationer till revisorn och genom
att veta vilken befattning respondenten har ökar tillförlitligheten (Reheul m.fl., 2013).
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Befattning har mätts genom fråga 2 "Vad har du som besvarar enkäten för position i
företaget?" vilken har kodats: VD(1), Ekonom(0) och Annan(0) och på alternativet annan
har respondenten möjlighet att själv fylla i sin befattning. Företagsstorlek kan påverka då
stora bolag kan vara svårare att imponera på och kan därmed vara mer missnöjda. Fråga 3
"Hur många anställda har ni?" mäter företagsstorlek, vilken har kodats 0 för fler än 50 och
1 för färre än 50.
Många tror att mindre revisionsbyråer tenderar att vara mer mottagliga för sina klienter än
större byråer, därför har revisionsbyrå valts som kontrollvariabel (Reheul m.fl., 2013).
Revisionsbyrå har mätts genom fråga 4 "Vilken revisionsbyrå representerar er revisor?"
och har kodats enligt följande: EY(1), PWC(1), Deloitte(1), KPMG(1), Grant Thornton(0),
BDO(0), Mazars SET(0) och Annan(0). Tidigare studier har visat att auditor tenure
påverkar klienten då företag som haft samma revisionsbyrå länge tenderar att vara mer
engagerade i klienten (Herda & Lavelle, 2013). På grund av detta har vi valt att ha
kontrollvariabler för hur länge klienten haft samma revisionsbyrå och hur länge de haft
samma påskrivande revisor. Fråga 5 "Hur många år har ni haft er nuvarande
revisionsbyrå?" och fråga 6 "Hur många år har ni haft er nuvarande påskrivande revisor?"
är numeriska variabler och har mätts genom en öppen fråga där respondenten själv fått
skriva in antal år.

5.5  Svarsfrekvens  och  bortfallsanalys  
Enkäten skickades ut till cirka 1200 bolag varav 146 respondenter svarade på enkäten,
vilket gav en svarsfrekvens på 12,4 procent. Av de insamlade 146 svaren var det endast
121 respondenter som svarade på samtliga frågor i enkäten, detta resulterade i 25
ofullständiga svar. Av de 25 ofullständiga svaren har fem respondenter endast svarat på
enkätens första sida och de första sex frågorna, vilka är kontrollfrågorna. Att
respondenterna sedan valt att avsluta enkäten kan bero på att de inte hade tid eller lust att
fylla i resterande frågor. Då enkäten innehöll totalt sex sidor och vardera sida förutom
enkätens första sida bestod av en rad olika påståenden kan göra att enkäten känns tung,
vilket kan leda till att respondenter väljer att inte svara. Av de resterande 20 respondenter
som inte slutfört enkäten har 10 personer svarat på samtliga frågor fram till sida tre.
Anledningen till detta är antagligen ett fel i enkäten, då vi genom mejl förstått att enkäten
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krånglat och att en del respondenter inte haft möjlighet att fortsätta till nästa sida. De
resterande 10 respondenterna har endast valt att inte svara på 1-3 av 47 frågor. Frågor som
dessa respondenter valt att inte svara på är bland annat fråga 9.4 om revisorn involverar
klienten i aktiviteter utanför uppdraget, samt 11.4 revisorn ger mig känslomässigt stöd. Att
respondenter valt att inte svara på enskilda frågor kan ha att göra med att de inte vill svara
eller inte vet vad de skall svara. Både fråga 9.4 och 11.4 kan anses vara känsliga frågor då
dessa frågor tillhör relationstypen vänskap. På grund av det oberoendekrav revisorn har kan
frågor av detta slag anses vara känsliga beroende på respondentens svar då ett svar som
7=instämmer helt kan indikera på en vänskap mellan revisorn och klienten vilket enligt
analysmodellen kan vara ett hot mot revisorns oberoende.

5.6  Analysmetoder  
För att analysera den data som samlats in genom enkätundersökningen används
statistikprogrammet SPSS. Vi har valt att använda en konfidensgrad på 95 procent, vilket
ger en tillförlitlighet på 95 procent (Körner & Wahlgren, 2015). För att säkerställa
reliabiliteten kommer ett Cronbach's Alpha test att göras. För att undersöka om variablerna
är normalfördelade kommer ett Kolmogorov-smirnov-test att göras på de beroende
variablerna och residualerna. För att testa modellen med den oberoende variabeln samt de
kontrollvariabler som identifierats kommer en multipel regression genomföras för att få
svar på vilka av de oberoende variablerna som har en signifikant påverkan på de beroende
variablerna.

5.7  Reliabilitet  och  validitet  
Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i studien. Reliabilitet kan testas genom test-retest
metoden, där respondenterna får svara på samma enkät igen för att på så sätt testa om de
svarar likadant eller om svaren är annorlunda (Ejlertsson, 2014). På grund av omfattningen
av denna studie kommer ett sådant test inte göras. Validitet handlar om huruvida studien
mäter det som den är avsedd till att mäta. Vid kvantitativa metoder brukar 3 olika
validitetsbegrepp diskuteras, kriterievaliditet, innehållsvaliditet och begreppsvaliditet
(Ejlertsson, 2014). I detta avsnitt kommer endast begreppsvaliditet att beskrivas då vi inte
haft möjligheten att använda oss av kriterie- eller innehållsvaliditet i denna studie.
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Begreppsvaliditet handlar om att frågekonstruktionen skall kunna avspegla den teoretiska
kunskapsbasen. Det krävs därmed att forskaren är väl insatt i teorin och de begrepp som
finns inom ämnet (Ejlertsson, 2014). För att uppnå begreppsvaliditet har majoriteten av de
frågor som utformats till enkäten haft stöd i tidigare forskning. Den forskning som legat till
grund för utformningen av frågorna har dock varit på engelska, vilket innebär att det finns
en risk att översättningen har påverkat innebörden av frågorna.

För bästa resultat bör urvalet spegla populationen (Denscombe, 2016). Då denna studie
bygger på ett bekvämlighetsurval och inte ett slumpmässigt urval är det svårt att veta om
företagen i urvalet speglar populationen. Vi kan inte heller med säkerhet säga att de
respondenter som svarat speglar varken urvalet eller populationen då vi inte har någon
information kring vilka som besvarat enkäten då den är anonym. På grund av detta kan
reliabiliteten minska. Att en del av frågorna i enkäten, främst de frågor som tillhör vänskap,
kan ses som känsliga är ännu något som kan minska reliabiliteten i undersökningen. Om
respondenten inte vill svara sanningsenligt kan detta snedvrida resultatet och därmed
minska reliabiliteten. För att minska risken för detta har vi använt tidigare studier för att
formulera frågorna på ett sätt som inte är värdeladdat. Dock är våra frågor ämnade att mäta
Coulter & Ligas (2004) tre relationstyper, professionell relation, personliga bekanta och
vänskap, vilket vi inte med säkerhet kan uttala att de gör då våra definitioner av
relationstyperna inte behöver spegla Coulter & Ligas (2004) definitioner.

5.8  Etiska  beaktanden  
Vid diskussion kring etik rörande forskning kan fyra olika krav beaktas, vilka är
informationskravet,

samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet

och

nyttjandekravet

(Ejlertsson, 2014). I denna studie har samtliga krav tagits i beaktning vid utformandet av
såväl enkäten som följebreven. Informationskravet innebär att respondenterna skall bli
informerade om undersökningen, vilket syfte undersökningen har och att det är frivilligt att
delta (Ejlertsson, 2014). I följebrevet beskriver vi studiens syfte samt förklarar vad
respondenten kan få ut av att delta i undersökningen. Följebrevet innehåller även
information om att deltagandet är frivilligt (bilaga A; bilaga B).
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Samtyckeskravet går ut på att deltagarna skall samtycka till att vara med i undersökningen.
Vid en webbaserad enkät anses respondenten samtycka till att vara med i studien då den
svarar på enkäten (Ejlertsson, 2014). Respondenten kunde när som helst under enkäten
välja att avsluta men för att slutföra enkäten krävdes svar på samtliga frågor, förutom den
sista frågan där respondenten frivilligt kunde skriva in sin mejladress om den ville ta del av
studien.
Konfidentialitetskravet rör frågor kring huruvida konfidentialitet uppnås. Respondenterna
skall inte kunna identifieras av utomstående och personuppgifter skall behandlas på ett
lämpligt sätt då obehöriga inte skall kunna få tillgång till dem (Ejlertsson, 2014). För att
uppnå konfidentialitet kan enkäten inte spåras till den enskilda respondenten på något annat
sätt än via deras IP-adress. Efter bearbetning av insamlad data i SPSS kommer denna
information att raderas för att upprätthålla konfidentialitet. En del respondenter har angivit
sin mejladress för att i framtiden få ta del av studien, dessa mejladresser kommer att raderas
när studien är färdigställd och respektive respondent fått ta del av studien.
Nyttjandekravet innebär att den data som insamlats enbart skall användas i det syfte som
informerats om och inte får användas i något annat sammanhang (Ejlertsson, 2014).
Insamlad data har hanterats i enlighet med lagstiftningen och har enbart använts för studiens
ändamål.
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6.  Empirisk  analys  
I detta kapitel presenteras inledningsvis beskrivande statistik för den empiriska data som
samlats in. Sedan presenteras sammanslagningen av variablerna för att visa om en
sammanslagning av frågorna är möjlig samt om frågorna mäter samma sak. Därefter följer
en redogörelse de tre multipla regressionerna som genomförts, en för professionell relation,
en för personliga bekanta och en för vänskap. Därefter redovisas en sammanställning av
modellprövningen.

6.1  Beskrivande  statistik  
Enkätundersökningen resulterade i 146 svar, varav 121 var fullständiga. Av de som svarat
på enkäten var 65,1 procent män och 34,9 procent kvinnor (tabell 6.1). Resultatet visar att
majoriteten av respondenterna är män.

Tabell 6.1 - Fördelning mellan män och kvinnor
Antal

Andel

Man

95

65,1%

Kvinna

51

34,9%

146

100%

Totalt

Av de 146 personer som besvarat enkäten var 48,6 procent VD, 41,8 procent ekonomer och
9,6 procent annat. För svarsalternativet "annat" hade respondenten möjlighet att själv skriva
in sin befattning. Vid sammanställning av materialet hade 21 respondenter (14,4 procent)
svarat annat och av dessa har sju stycken kodats om till ekonom. Respondenter som svarat
exempelvis ekonomiassistent, ekonomichef och ekonomiansvarig har kodats om till
ekonom. Resterande 14 respondenter svarade bland annat ägare, platschef, CIO och CFO.
Då denna kontrollvariabel använts för att kunna säkerställa trovärdigheten av studien anser
vi att de som svarat annat har sådana befattningar som resulterar i en hög trovärdighet i
svaren och en omkodning till VD och annat har därmed kunnat göras för att ha möjlighet
att kontrollera för rollen som verkställande direktör i regressionsanalyserna. Tabell 6.2
visar fördelningen på befattning efter omkodning. 48,6 procent av respondenterna hade
befattningen VD och 51,4 procent hade någon annan befattning. Majoriteten av
34

Bengtsson & Tunér

respondenterna har en annan befattning än VD och utifrån svaren kan det utläsas att de
flesta av dessa är ekonomer.

Tabell 6.2 - Fördelning på befattning efter omkodning
Antal

Andel

VD

71

48,6%

Annat

75

51,4%

146

100%

Totalt

För att veta hur stort företag respondenterna arbetar på användes svarsalternativet fler än
50 anställda för att mäta om respondenten arbetar på ett stort bolag och svarsalternativet
färre än 50 anställda för att indikera att respondenten arbetar på ett litet eller medelstort
bolag. Av de tillfrågade arbetade 26,7 procent på ett bolag med fler än 50 anställda och
73,3 procent på ett bolag med färre än 50 anställda (tabell 6.3).

Tabell 6.3 - Fördelning på storlek
Antal

Andel

Fler än 50

39

26,7%

Färre än 50

107

73,3%

146

100%

Totalt

Tabell 6.4 visar vilken revisionsbyrå respondenterna har. Svarsalternativen var de sju
största revisionsbyråerna samt alternativet annan. Majoriteten av respondenterna 39
procent har valt alternativet annan. 20,5 procent av respondententerna har en revisor från
PWC och 10,3 procent har en revisor från EY eller KPMG.
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Tabell 6.4 - Fördelning på revisionsbyrå
Antal

Andel

Annan

57

39,0%

PWC

30

20,5%

EY

15

10,3%

KPMG

15

10,3%

Deloitte

10

6,8%

Grant Thornton

7

4,8%

BDO

7

4,8%

Mazars SET

5

3,4%

146

100%

Totalt

Tabell 6.5 visar fördelning på revisionsbyrå efter omkodning. 52,1 procent av de tillfrågade
har en revisionsbyrå från Big4 och 47,9 procent har en revisor från icke-Big4. EY, PwC,
Deloitte och KPMG kodades 1 för "Big4" och övriga kodades 0 för icke-Big4.

Tabell 6.5 - Fördelning för omkodad revisionsbyrå
Antal

Andel

Big4

76

52,1%

Icke-Big4

70

47,9%

146

100%

Totalt

I tabell 6.6 återfinns beskrivande statistik för antal år med nuvarande revisionsbyrå
respektive påskrivande revisor. Antalet år varierar från 0,1 år till 40 år. Medelvärdet för
antal år med nuvarande byrå är 10,754 år och för antal år med nuvarande revisor är
medelvärdet 7,469 år. Detta visar att respondenterna i genomsnitt har haft samma
revisionsbyrå i cirka 11 år och samma revisor i cirka 7 år. I genomsnitt har respondenterna
haft samma revisor i färre år än vad de har haft samma revisionsbyrå.

Tabell 6.6 - Beskrivande statistik för antal år med nuvarande revisionsbyrå respektive påskrivande revisor
N

Min

Max

Medelvärde

Nuvarande byrå

142

0,1

40

10,754

8,3057

Nuvarande revisor

143

0,1

40

7,469

6,4754
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Tabell 6.7 visar beskrivande statistik för de frågor i enkäten som mäter mervärde. Samtliga
frågor hade en sjugradig likertskala som svarsalternativ där 1=instämmer inte alls och
7=instämmer helt. Samtliga frågor förutom frågan relaterad till tillit hade varierande svar
från 1 till 7. Frågan om tillit hade istället svar som varierade mellan 3 och 7, vilket visar att
respondenternas svar var mest enhetliga på denna fråga. Denna fråga hade även högst
medelvärde på 6,44 vilket tyder på att majoriteten av respondenterna anser att de kan lita
på revisorn. Frågan gällande om revisorn svarar på frågor med entusiasm hade näst högst
medelvärde på 6,18 och frågan med tredje högst medelvärde var frågan om revisorn hjälper
klienten om denne har frågor om redovisningsregler, med ett medelvärde på 6,16. Dessa
tre frågor visar alltså på vilka mervärden respondenterna upplevde störst värde av. Den
fråga där standardavvikelsen var högst var frågan kring privata skattemässiga råd, vilken
hade en standardavvikelse på 2,257. Detta visar att respondenternas svar varierade mycket.
De tre frågor som hade lägst medelvärde och som därmed visar vilka mervärden
respondenterna upplevde minst värde av var frågan om revisorn fungerar som en medlare i
företaget, vilken hade ett medelvärde på 3,11. Frågan om revisorn ger privata skattemässiga
råd hade näst lägst medelvärde på 3,50. Den fråga som hade tredje lägst medelvärde var
frågan om revisorn ger informella affärsråd, vilken hade ett medelvärde på 3,79.
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Tabell 6.7 - Beskrivande statistik för frågorna som mäter mervärde
Fråga

N

Min

Max

Medelvärde

Tillit

Standardavvikelse

140

3

7

6,44

0,899

Svarar på frågor

131

1

7

6,18

1,135

Frågor om redovisningsregler

130

1

7

6,16

1,293

Villiga att hjälpa

140

1

7

6,11

1,142

Långsiktig

141

1

7

6,03

1,171

Förståelse för verksamheten

130

1

7

5,93

1,189

Tillgänglighet

141

1

7

5,88

1,447

Empatisk, respektfull, vänlig, entusiastisk

130

1

7

5,72

1,421

Samverkande

141

1

7

5,71

1,437

Informerat i god tid

129

1

7

5,65

1,407

Förhandlar

130

1

7

5,38

1,691

Svarar med entusiasm

129

1

7

5,36

1,614

Förstår min synvinkel

131

1

7

5,31

1,404

Informerar om ändringar i regler

129

1

7

5,09

1,734

Regelbundet informerade

130

1

7

4,82

1,679

Ger oss/hänvisar oss till material

128

1

7

4,77

1,789

Råd affärsprocesser & intern kontroll

131

1

7

4,75

1,824

Råd vid investeringar

131

1

7

4,23

2,070

Ger mig individuell uppmärksamhet

129

1

7

4,19

2,007

Ger informella affärsråd

129

1

7

3,79

2,026

Ger privata skattemässiga råd

129

1

7

3,50

2,257

Medlare

129

1

7

3,11

1,997

För relationstypen professionell relation hade frågan om respondenten känner sig trygg med
att revisorn utför sitt arbete korrekt det högsta medelvärdet på 6,41. Detta indikerar att
majoriteten av respondenterna anser att revisorn utför sitt arbete korrekt. Det lägsta
medelvärdet hade frågan om revisorn har förmedlat vilka förväntningar han/hon har på
klienten, med ett medelvärde på 4,56. Det visar att respondenter inte fullt ut anser att
revisorn förmedlar sina förväntningar. På frågan om revisorn är professionell och om
revisorn utför sitt arbete korrekt har respondenternas svar varierat från 2 till 7, vilket
innebär att respondenterna har svarat mer enhetligt än på resterande frågor (tabell 6.8).
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Tabell 6.8 - Beskrivande statistik för frågorna som mäter professionell relation
Professionell relation

N

Min

Max

Medelvärde

Standardavvikelse

Utför sitt arbete korrekt

141

2

7

6,41

0,993

Är professionell

131

2

7

6,38

0,940

Begränsad till arbetet

141

1

7

6,09

1,486

Presterat väl

131

1

7

5,82

1,264

Ger rekommendationer på ändringar

130

1

7

5,68

1,506

Förväntningar

131

1

7

4,56

1,857

Tabell 6.9 visar den beskrivande statistiken för frågorna inom relationstypen personliga
bekanta. Frågan om "jag och min revisor har fysisk kontakt" har det högsta medelvärdet på
4,34. Detta innebär att respondenterna delvis anser att de har fysisk kontakt med revisorn,
med den näst högsta standardavvikelsen på 2,123 som tyder att respondenterna har svarat
olika på denna fråga. Frågan "jag och min revisor har deltagit i sociala tillställningar" har
det lägsta medelvärdet på 2,23, vilket visar att de flesta respondenterna inte anser sig ha
deltagit i sociala tillställningar med revisorn. Vid en jämförelse med tabell 6.8 kan det
utläsas att frågorna som tillhör relationstypen personliga bekanta generellt sätt har lägre
medelvärden än frågorna som mäter professionell relation.

Tabell 6.9 - Beskrivande statistik för frågorna som mäter personliga bekanta
Personliga bekanta

N

Min

Max

Medelvärde

Standardavvikelse

Har fysisk kontakt

129

1

7

4,34

2,123

Känt länge

129

1

7

3,95

2,181

Visar sanna känslor

131

1

7

3,92

1,834

Berättar om personliga intressen och mål

131

1

7

3,20

1,850

Träffas ofta

141

1

7

3,09

1,547

Sociala tillställningar

129

1

7

2,23

1,959

I tabell 6.10 kan det utläsas att den fråga med högst medelvärde, på 6,40 är frågan om
respondenten kan dela med sig av sina ärliga åsikter till revisorn. Detta resultat visar att
majoriteten av respondenterna känner att de kan dela med sig av sina ärliga åsikter till sin
revisor. Frågan med lägst medelvärde är om revisorn involverar respondenten i aktiviteter
utanför uppdraget, vilket har ett medelvärde på 2,22. Detta indikerar att respondenterna till
största del inte involveras i aktiviteter utanför uppdraget. Medelvärdena är spridda och
39

Bengtsson & Tunér

varierar mellan 6,40 och 2,22, vilket visar att vissa vänskapliga aspekter är mer
förekommande i relationen mellan revisorn och klienten än andra.

Tabell 6.10 - Beskrivande statistik för frågorna som mäter vänskap
Vänskap

N

Ärliga åsikter

141

Känner revisorn väl

Min

Max

Medelvärde

Standardavvikelse

1

7

6,40

1,020

141

1

7

4,79

1,688

Revisorn bryr sig om mig

129

1

7

4,75

1,846

Känns som en vän

141

1

7

4,67

1,751

Revisorn ger mig känslomässigt stöd

127

1

7

3,02

1,875

Involverar mig i aktiviteter

129

1

7

2,22

1,715

  
6.2  Sammanslagning  av  variabler  
I modell 4.1 har mervärden av revisorn identifierats som antas påverka klientens uppfattade
relationstyp med revisorn. Relationstypen kan vara professionell relation, personliga
bekanta och vänskap eller en blandning av dessa beroende på vilken situation revisorn och
klienten befinner sig i. För att testa om frågorna inom mervärde och de olika
relationstyperna kan slås samman och mäter samma sak används Cronbach´s Alpha.
Cronbach´s Alpha kan visa ett värde mellan 0 och 1, där ett värde på 0,7 innebär att
faktorerna kan slås samman och att de mäter samma sak (Pallant, 2016). Vid testet av
personliga bekanta fick vi först ett Alpha-värde mindre än 0,7 och då genomfördes en
korrelationsmatris för att se vilken av frågorna som hade låg korrelation jämfört med de
andra frågorna. Det visade sig att fråga 10.1 - "Min revisor undviker att visa sina sanna
känslor runt mig" skiljde sig från de andra frågorna och hade en låg korrelation. Då
bestämde vi oss för att genomföra ett nytt Cronbach´s Alpha test av personliga bekanta
utan fråga 10.1, vilket gjorde att vi fick ett Alpha-värde på 0,737 enligt tabell 6.11 och slog
därför samman frågorna utan 10.1. Nedan redogörs även för de andra variablerna som visar
ett Alpha-värde över 0,7. Eftersom att professionell relation, personliga bekanta, vänskap
och mervärde visar ett Alpha-värde över 0,7 kan dess frågor slås samman och därför
används dessa variabler genomgående i studien. Medelvärdet på de sammanslagna
variablerna är högst i professionell relation och mervärde. Då svarsalternativen på varje
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fråga var mellan 1=instämmer inte alls och 7=instämmer helt, bör alltså medelvärdet ligga
mellan 1 och 7. Medelvärdet innebär att respondenterna i denna studie instämmer mer eller
mindre med frågorna i varje variabel. Således instämmer respondenterna mer med frågorna
i professionell relation, vänskap och mervärde än personliga bekanta. Standardavvikelsen
visar hur mycket svaren skiljer sig hos respondenterna och variabeln personliga bekanta
har högst standardavvikelse, vilket kan ha påverkat mervärdet.

Tabell 6.11 - Cronbach´s Alpha-värde för sammanslagna variabler
Alpha-värde

Antal faktorer

Medelvärde

Standardavvikelse

Professionell relation

0,704

6

5,8308

0,8711

Personliga Bekanta

0,737

5

3,3690

1,3533

Vänskap

0,811

6

4,3120

1,1823

Mervärde

0,938

22

5,1966

1,0578

6.3  Multipel  regression  
Då modell 4.1 innehåller en oberoende variabel (mervärde) och flera beroende variabler
(professionell relation, personliga bekanta och vänskap) har vi använt oss av multipel
regression. Multipel regression innebär att forskaren undersöker om det finns ett statistiskt
samband mellan en responsvariabel (Y) och två eller flera förklaringsvariabler (X) (Körner
& Wahlgren, 2015). I denna studie kommer responsvariablerna vara de beroende
variablerna, relationstyperna och förklaringsvariablerna kommer att bestå av den
oberoende variabeln mervärde samt kontrollvariablerna kön, befattning, storlek, byrå,
nuvarande byrå och nuvarande revisor. Då denna studie baseras på ett bekvämlighetsurval
skall dock signifikansnivån i regressionsanalyserna iakttas med viss försiktighet (Sundell,
2009).

När en analys genomförs bör hänsyn tas till om datamaterialet är normalfördelat eller inte.
Om materialet inte är normalfördelat bör resultatet av analysen tas med försiktighet (Hair,
Black, Babin & Anderson, 2010). För att se om datamaterialet är normalfördelat eller inte
har ett Kolmogorov-Smirnov-test använts för de beroende variablerna (Hair m.fl., 2010).
Testet visade att relationstypen vänskap var normalfördelad men inte relationstyperna
professionell relation eller personliga bekanta. Detta medför att vi måste beakta resultatet
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gällande professionell relation och personliga bekanta med viss försiktighet, då vi inte kan
påvisa att de relationstyperna är normalfördelade.

För att se om det finns korrelationer mellan den oberoende variabeln, de beroende
variablerna och kontrollvariablerna har Pearsons korrelationsmatris tagits fram.
Korrelationskoefficienten visar om korrelationen är positivt eller negativt mellan två
enskilda variabler och det numeriska värdet visar korrelationens styrka (Pallant, 2016). Den
utformade korrelationsmatrisen visas i tabell D.1 (bilaga D), där mervärde och vardera
relationstyp har en signifikant korrelation, vilket indikerar ett samband mellan variablerna.
Koefficienten visade även att relationstyperna har en signifikant korrelation med varandra.
Korrelationsmatrisen indikerar att vänskap har ett samband med samtliga kontrollvariabler
förutom kön och befattning. Personliga bekanta har en signifikant korrelation med
kontrollvariablerna storlek, nuvarande byrå och nuvarande revisor medan professionell
relation endast signifikant korrelerar med kontrollvariabeln byrå. Då korrelationen har varit
över 0,7 mellan vissa variabler och därför visar att det kan finnas tecken på
multikollinearitet (Hair m.fl., 2010) har vi tagit det kritiska VIF-värdet i åtanke. Det kritiska
VIF-värdet är 10 men eftersom att studiens VIF-värden är lägre finns det inga tecken på
multikollinearitet (Pallant, 2016).

För att säkerställa att antalet oberoende variabler inte är för högt i förhållande till antalet
respondenter, har följande formel använts: 50 + 8m, där m är antalet oberoende variabler.
Denna studien innehåller 7 oberoende variabler och därmed behöver antalet respondenter
vara 106 (Pallant, 2016). Då datamaterialet baseras på 146 svar är det därför möjligt att ha
7 oberoende variabler.

6.3.1  Professionell  relation  
I tabell 6.12 går det att utläsa att justerat R² indikerar att 63,3 procent av variationen i
professionell relation kan förklaras av variationen i den oberoende variabeln och
kontrollvariablerna. VIF-värdet är 1,590, vilket påvisar att det inte finns några tecken på
multikollinearitet mellan variablerna då VIF-värdet understiger 10. Då F-värdet är 30,384
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och signifikansnivån är 0,000 är regressionsanalysen för professionell relation signifikant.
Mervärde är enligt tabellen trestjärnigt positivt signifikant och byrå är på gränsen till
negativt signifikant.

Tabell 6.12 – Regressionsanalys professionell relation
Professionell relation

(n=130)

Variabler

Standardiserat betavärde

Standardfel

N

Mervärde

0,806***

0,049

123

0,011

0,110

146

Befattning

-0,089

0,115

146

Storlek

-0,048

0,123

146

Byrå

-0,116†

0,112

146

Nuvarande byrå

-0,098

0,007

142

Nuvarande revisor

-0,034

0,009

143

Konstant

2,762

0,279

F-värde

30,384***

Kön

Justerad R²

0,633

VIF-värde (högsta)

1,590

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10

I tabellen ovan är det endast mervärde som är positivt signifikant när de andra variablerna
är konstanta, vilket indikerar att mervärdet av revisorn positivt påverkar den professionella
relationen mellan revisorn och klienten. Alltså ju högre mervärde, desto större utsträckning
har klienten en uppfattad professionell relation med revisorn. Eftersom att Big4 är kodat 1
inom byrå, indikerar den negativa signifikansen att revisorer från Big4 byråer har en
svagare professionell relation med klienten. Även ett Kolmogorov-Smirnov-test gjordes på
residualen för att se om professionell relation var normalfördelad. Då denna studie
använder ett 95%-konfidensintervall är den kritiska nivån fem procent (Pallant, 2016).
Testet visade 0,031, vilket innebär att vi inte kan påvisa att residualen i denna modell är
normalfördelad och att resultat gällande professionell relation bör beaktas med försiktighet.
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6.3.2  Personliga  bekanta    
Tabell 6.13 visar den multipla regressionsanalysen för den beroende variabeln personliga
bekanta. Av tabellen kan det utläsas att justerat R² är 40,8 procent, vilket innebär att 40,8
procent av variationen i personliga bekanta förklaras av den oberoende variabeln och
kontrollvariablerna. Det högsta VIF-värdet är 1,590 vilket indikerar att det inte finns någon
multikollinearitet. F-värdet är 12,693 och signifikansnivån är 0,000, vilket visar att
regressionen är signifikant. Variablerna mervärde samt nuvarande revisor är signifikanta
och har en signifikant påverkan på den beroende variabeln personliga bekanta.

Tabell 6.13 – Regressionsanalys personliga bekanta
Personliga bekanta

(n=129)

Variabler

Standardiserat betavärde

Standardfel

N

Mervärde

0,550***

0,097

123

Kön

-0,095

0,216

146

Befattning

-0,039

0,227

146

Storlek

0,078

0,243

146

Byrå

0,050

0,221

146

Nuvarande byrå

0,120

0,014

142

Nuvarande revisor

0,162†

0,019

143

Konstant

-4,223

2,756

F-värde

12,693***

Justerad R²

0,408

VIF-värde (högsta)

1,590

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10

Mervärde har ett p-värde som understiger 0,001 vilket innebär att mervärde till stor del kan
förklara relationstypen personliga bekanta. Det visar att mervärde har en effekt på
relationstypen personliga bekanta. Att mervärde är trestjärnigt positivt signifikant kan
tolkas som att ju högre mervärde klienten uppfattar desto större utsträckning är
relationstypen personliga bekanta. Det standardiserade betavärdet är 0,550 och vid
jämförelse med regressionsanalysen för professionell relation och vänskap är det personliga
bekanta som har det lägsta standardiserade betavärdet. Detta indikerar att mervärde har
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minst påverkan på relationstypen personliga bekanta jämfört med professionell relation och
vänskap.

Kontrollvariabeln nuvarande revisor är svagt positivt signifikant, vilket kan tolkas som att
om klienten har haft samma påskrivande revisor under en längre tid påverkar det deras
relation. Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan auditor tenure och hur
engagerad revisorn är i klienten (Herda & Lavelle, 2013). Utifrån detta kan resultatet av
regressionsanalysen tolkas som att om klienten haft samma revisor länge och revisorn
därmed är engagerad i klienten indikerar detta på att revisorn och klienten därmed borde
vara personliga bekanta. Variabeln nuvarande revisor påverkar relationstypen personliga
bekanta då inte bara mervärde påverkar utan även hur länge respondenten haft samma
revisor spelar roll. Ett Kolmogorov-Smirnov-test har gjorts på residualen inom personliga
bekanta för att se om variabeln är normalfördelad. Testet visade att personliga bekanta var
normalfördelad med 0,200 då den är över den kritiska nivån som är fem procent (Pallant,
2016). Det tidigare Kolmogorov-Smirnov-testet inte kunde påvisa att personliga bekanta
var normalfördelad, kan resultatet från residualen medföra att en säkrare tolkning kan göras
angående personliga bekanta.
6.3.3  Vänskap  
Tabell 6.14 visar att justerat R² är 61,7 procent som indikerar att variationen i vänskap
förklaras av den oberoende variabeln och kontrollvariablerna med 61,7 procent. VIF-värdet
är även här 1,590 och visar inget tecken på multikollinearitet. F-värdet i tabellen är 28,350
och innebär att regressionsanalysen är signifikant. Mervärde är trestjärnigt positivt
signifikant och nuvarande byrå är på gränsen till positivt signifikant när alla andra variabler
är konstanta.
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Tabell 6.14 - Regressionsanalys vänskap
Vänskap

(n=125)

Variabler

Standardiserat betavärde

Standardfel

N

Mervärde

0,755***

0,068

123

Kön

-0,087

0,152

146

Befattning

0,044

0,160

146

Storlek

-0,002

0,171

146

Byrå

-0,072

0,155

146

Nuvarande byrå

0,126†

0,010

142

Nuvarande revisor

-0,012

0,013

143

Konstant

-0,140

0,387

F-värde

28,350***

Justerad R²

0,617

VIF-värde (högsta)

1,590

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10

Detta innebär att den beroende variabeln vänskap påverkas mest av den oberoende
variabeln mervärde som indikerar att mervärdet positivt påverkar klientens uppfattade
vänskapsrelation med revisorn. Regressionsanalysen visar alltså att ju högre mervärdet är,
desto större utsträckning ha klienten en uppfattad vänskapsrelation med revisorn. Eftersom
att vi använder oss av ett 95%-konfidensintervall och signifikansen av nuvarande byrå
endast är över 0,10 bör därför resultatet av denna variabel tolkas med försiktighet då det
endast påvisar svaga indikationer. Den positiva signifikansen av nuvarande byrå tolkas att
vänskapsrelationen med revisorn beror på hur länge klienten haft samma revisionsbyrå. Ju
längre klienten haft samma revisionsbyrå, desto större utsträckning har klienten en
uppfattad vänskap med revisorn. Detta kan bero på att revisionsbyrån är ofta mer
engagerade i klienten när klienten haft samma revisionsbyrå länge (Herda & Lavelle,
2013). Ett ytterligare Kolmogorov-Smirnov-test gjordes för relationstypen vänskap, fast
istället på residualen inom regressionen för att se om materialet var normalfördelat eller
inte. Testet visade att vänskap var normalfördelad, då residualen blev 0,200 och är över det
kritiska värdet fem procent med 95%-konfidensintervall i åtanke (Pallant, 2016). Då det
tidigare Kolmogorov-Smirnov-testet på vänskap också var normalfördelad, kan resultat
gällande denna relationstyp tolkas med större säkerhet.
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6.4  Sammanställning  av  modellprövning  
För att sammanfatta studiens modellprövning och dess analys har viss korrigering av
modell 4.1 resulterat i att modell 6.1 har sammanställs. Utifrån en överblick av den multipla
regressionen av de tre relationstyperna kan det utläsas att mervärdet positivt påverkar mest
den professionella relationen, sedan vänskap och sist personliga bekanta. Därför har vi valt
att visa detta i den nya modellen genom storleken på de rutor som omringar de olika
relationstyperna. Pilen och plustecknet ovanför pilen visar den positiva signifikansen av
mervärdets påverkan på relationstyperna. Då normalfördelningen av de olika
relationstyperna är något som inte framkommer i modellen men kommer att tas i åtanke
inom diskussionen och studiens slutsatser. Analysen av den insamlade empirin visar att det
finns en korrelation, vilket indikerar att det finns ett samband mellan mervärdet av revisorn
och klientens uppfattade relationstyp med revisorn.

Modell 6.1 - Oberoende variabeln mervärde påverkar enligt insamlad empiri den beroende variabeln

relationstyp.
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7.  Diskussion  och  slutsatser  
Detta avsnitt inleds med en redogörelse för studiens slutsatser, där resultatet visar att
mervärde har en positiv påverkan på de tre relationstyperna. Därefter diskuteras studiens
teoretiska-, etiska- och sociala bidrag. Avsnittet avslutas med förslag på framtida forskning.

7.1  Slutsatser  
Studiens syfte är att förklara hur mervärdet av revisorn påverkar klientens uppfattade
relationstyp med revisorn. Resultatet av den insamlade empirin visar att det finns ett
samband, att mervärde har en positiv påverkan på samtliga relationstyper men i olika
utsträckning. Resultatet visar att mervärde har störst påverkan på en professionell relation,
sedan vänskap och minst på personliga bekanta. Revisorns flyttade fokus från att fokusera
på granskningen (Picard m.fl., 2014) till att skapa mervärde för klienten (Broberg m.fl.,
2013) kan ses som ett problem då mervärde kan påverka relationen som i sin tur kan
påverka revisorns oberoende. Resultatet indikerar att mervärde påverkar i vilken
utsträckning revisorn och klienten har en vänskapsrelation, vilket kan vara ett resultat av
revisorns flyttade fokus. Ännu ett problem är att tidigare studier enbart visar att relationen
påverkar mervärdet men inte vilken relationstyp och inte heller i vilken utsträckning
(Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011; Sarapaivanich & Patersson, 2015; Perreault
m.fl., 2017; Reheul m.fl., 2013). Faktorer som kan påverka relationen kan även förknippas
med olika exempel på mervärden. Det sociala utbytet mellan revisor och klient är en viktig
del av relationen mellan dem och påverkas av mötenas varaktighet och frekvens
(Granovetter, 1973, ref. i Richard, 2006), socialt umgänge utanför mötet och personliga
samtal (Coulter & Ligas, 2004). Tillgänglighet, individuell uppmärksamhet, samt det
relationella tillvägagångssättet som påverkas av kommunikation i form av tillit och
samverkande, är alla exempel på mervärden som kan kopplas till det sociala utbytet i
relationer. Något som är gemensamt för relationstyperna är att samtliga har en stark
känslomässig koppling till tjänsteleverantören, vilket kan förklara resultatet i denna studie.

För det första kan slutsatsen att mervärdet av revisorn främst påverkar den professionella
relationen dras. Det innebär att ju högre mervärde av revisorn, desto större utsträckning
uppfattar klienten att de har en professionell relation. Detta är intressant då tidigare studier
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framför allt har diskuterat mervärde i samband med en nära relation men inte i samband
med professionell relation i samma omfattning. Enligt Richard (2006) beskrivs den
professionella relationen som ett ekonomiskt utbyte och att den bör kompletteras av en
personlig relation, vilken är kopplad till revisorns mervärdesskapande. Således kan vårt
resultat indikera att den professionella relationen i praktiken kompletteras av en personlig
relation. Detta kan bero på att revisorn anser att tillhandahålla service samt att framstå
professionell går hand i hand (Sweeney & McGarry, 2011). Att revisorn skall vara kunnig
om klientens verksamhet kan kopplas till att revisorn vill göra ett bättre arbete och kunna
leverera en bättre slutprodukt till klienten. Revisorn kan ge klienten mer värdefull och
efterfrågad information som ett resultat av revisionen med hjälp av att revisorn skapar en
djupare förståelse om klienten och dennes verksamhet (Eilifsen m.fl., 2001). Då en nära
relation kan underlätta för revisorn att få tillgång till information och förstå vilken
information som behöver bli granskad kan relationen skapa en högre revisionskvalitet
(Herda m.fl., 2014). Eftersom att den information som skall bli granskad av revisorn och
revisionskvaliteteten främst är kopplat till kärnvärdet och den lagstadgade revisionen är det
något som kan kopplas till professionell verksamhet och således den professionella
relationen. Detta innebär att det ökade fokuset på att skapa mervärde för klienten kan
indikera på att revisorn gör ett bättre arbete, vilket kan leda till att klienten även uppfattar
resultatet av revisionen bättre. Resultat gällande den professionella bör dock beaktas med
försiktighet på grund av att studien inte kunde påvisa att relationstypen var normalfördelad.

För det andra kan slutsatsen att mervärdet av revisorn påverkar relationstypen personliga
bekanta dras. Då vi har ytterst lite information angående tidigare forskning kring personliga
bekanta är det svårt att veta anledningen till varför resultatet visar att ju högre mervärdet
är, desto större utsträckning anser sig klienten vara personlig bekant med revisorn. Därför
har vi fokuserat mer på relationstyperna professionell relation och vänskap som det finns
mer tidigare forskning kring. Enligt Coulter & Ligas (2004) indelning av relationstyper är
personliga bekanta mer kopplad till vänskap än den professionella relationen. Definitionen
av personliga bekanta kan indikera att det handlar om en blandning mellan relationstyperna
professionell relation och vänskap men att vänskapen utgör den övervägande delen av
relationstypen. Således kan resultatet gällande relationstypen personliga bekanta indikera
en liknande tolkning av resultatet kring vänskap.
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För det tredje kan slutsatsen att mervärdet av revisorn påverkar den vänskapliga relationen
dras. Resultatet visar att ju högre mervärde av revisorn, desto större utsträckning uppfattar
klienten relationen med revisorn som vänskap. Resultatet är i enlighet med tidigare studier
eftersom det kan kopplas till att den personliga relationen är relaterad till mervärdet, då det
sker ett socialt utbyte (Richard, 2006; Coulter & Ligas, 2004). Det mervärde som skapas
utöver den lagstadgade revisionen visar att det finns ett socialt utbyte då revisorn inte är
skyldig att erbjuda detta. Utifrån det extra värdet revisorn ger kan en personlig relation
skapas genom mervärdet av revisorn. Forskning har även visat att det är viktigt att det finns
ett starkt band mellan revisorn och klienten (Reheul m.fl., 2013). Ett starkt band kan tolkas
som en vänskap mellan två parter, vilket i detta fall är revisorn och klienten. Resultatet kan
således tolkas som att mervärdet även är viktigt, då det kan skapa en vänskaplig relation.
Personer i vänskapsrelationer efterfrågar icke-servicerelaterade råd (Coulter & Ligas,
2004), vilket går att koppla till mervärden som bland annat informella råd och råd kring
privata skattefrågor (Beattie m.fl., 2000; Collin m.fl., 2017). Vårt resultat hade därmed
kunnat förklaras av att faktorer som påverkar vänskapsrelationer kan kopplas till
mervärden.

Då studien visat att ju högre mervärde av revisorn, desto större utsträckning uppfattar
klienten relationen med revisorn som vänskap är revisorns oberoende relevant att ta i
åtanke. Detta gäller i viss utsträckning även relationstypen personliga bekanta då den kan
kopplas till relationstypen vänskap. Studien kan därmed säga något om klientens
uppfattning av revisorns oberoende. Resultatet kan förklaras av att revisorn inte anser sig
vara helt oberoende längre då revisionen inte längre är oberoende i och med det flyttade
fokuset att skapa mervärde, vilket är i enlighet med Jeppesen (1998). Studiens resultat kan
indikera en problematik då en vänskapsrelation kan leda till att revisorn inte är oberoende.
Eftersom att studien utgår från klientperspektivet visar resultatet endast något om klientens
uppfattning av relationen och behöver därmed inte spegla verkligheten. Detta är viktigt att
ta i åtanke då tidigare studier diskuterat revisorns oberoende i samband med relationen och
mervärdet eftersom en för nära relation mellan revisorn och klienten kan riskera oberoendet
(Carrington, 2014; Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011). Enligt analysmodellen
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och annan lagstiftning får revisorn bland annat inte ha en vänskaplig relation med klienten
(FAR, 2016). Trots att klienten uppfattar att revisorn och klienten har en vänskapsrelation
kan revisorn uppfatta sig vara oberoende, vilket indikerar att resultatet inte behöver påvisa
att revisorn inte är oberoende. Då är det revisorn som har ansvaret att pröva sitt oberoende
samt att avböja eller avsäga uppdraget om ett hot föreligger. Bevisbördan ligger även hos
revisorn att bevisa att denne varit oberoende under revisionsuppdraget (FAR, 2016).
Studiens resultat kan tolkas som att om revisorn skapar för mycket mervärde skulle det
eventuellt leda till att revisorn inte är oberoende.

Således kan det antas finnas en balansgång för revisorn att ha en nära relation med klienten
och samtidigt bibehålla oberoendet. På så sätt bör revisorn beakta hur mycket mervärde
revisorn skapat för klienten, då det kan påverka relationstypen. Balansgången är viktig
eftersom att revisorn vill framstå som professionell men samtidigt vara konkurrenskraftig
inom revisionsbranschen. Klienten kan också äventyra revisorns oberoende då klienten
kanske inte har samma kunskap om oberoendekravet som revisorn har. Enligt tidigare
studier vill klienten visa förståelse och respekt mot revisorns oberoende genom att vara på
armlängds avstånd med revisorn (Fontaine & Pilote, 2011), vilket indikerar att klienter har
tillräcklig kunskap om oberoendekravet. Klienten tror dock att både mervärdet relationellt
tillvägagångssätt och revisorns oberoende kan samexistera (Fontaine & Pilote, 2011). Detta
är inget som oss veterligen är bevisat vara sant, då mervärdet kan påverka en
vänskapsrelation och således indikera en närmre relation med hjälp av mervärdet.

Avslutningsvis är den huvudsakliga slutsatsen att mervärdet av revisorn påverkar klientens
uppfattade relationstyp, då denna studie har visat att mervärdet påverkar de alla tre
relationstyperna (professionell relation, personliga bekanta och vänskap). Då tidigare
studier har visat att relationen påverkar mervärdet, har studien visat att sambandet går att
vända på och att mervärdet således även påverkar relationen. Mervärde är något som kan
vara positivt, då det genom relationen kan gynna revisorer och revisionsbyråer att vara mer
konkurrenskraftiga. Ytterligare en positiv aspekt av mervärde är att det kan skapa högre
revisionskvalitet då mervärdet har en positiv påverkan på den professionella relationen
mellan revisorn och klienten. Dock kan mervärdets påverkan på vänskapsrelationen bli ett
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hot mot revisorns oberoende och därför är balansgången värd att beakta när revisorn skapar
mervärde för klienten.

7.2  Studiens  bidrag  
Studiens bidrag ur ett teoretiskt- etiskt- och socialt perspektiv presenteras nedan.
7.2.1  Teoretiskt  bidrag  
Att studera hur mervärdet av revisorn påverkar klientens uppfattade relationstyp till
revisorn är oss veterligen ett outforskat område inom ämnet. Tidigare studier har undersökt
om relationen mellan klienten och revisorn påverkar mervärdet och inte om mervärdet
påverkar relationen och inte heller relationstypen. Forskning har oss veterligen, endast
studerat mervärde i revisionskontexten men inte studerat relationstyper i samband med
revisionskontexten. Resultatet av studien, att mervärdet av revisorn har en påverkan på
klientens uppfattade relationstyp med revisorn, bidrar därmed till revisionslitteratur då det
finns ett samband mellan mervärde och relationstyp.

7.2.2  Etiskt  och  socialt  bidrag  
Studiens resultat kan bidra med insikten att revisorn bör beakta sitt oberoende med extra
försiktighet i och med att revisorn har ett etiskt ansvar på grund av sitt oberoendekrav
(Fontaine & Pilote, 2011). Mervärdet kan påverka klientens uppfattade relationstyp med
revisorn och det ökade fokuset på att skapa mervärde för klienten kan således skapa en
problematik för revisorn att veta när denne är oberoende eller inte.

Studien bidrar med information kring vilka mervärden som finns och visar på vilka
mervärden en klient kan förvänta sig av sin revisor. Den tidigare forskning som använts i
denna studie som studerat mervärde har utgått från revisionskontexten, vilket leder till att
de mervärden som brutits ned är specifika för revisorn och klienten. Modell 4.1 visar de
olika mervärden som revison kan skapa för klienten, vilket gör det lättbegripligt för klienten
att veta vad för mervärden denne kan och vill efterfråga från revisorn.
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De identifierade mervärdena kan bidra till förståelsen för revisorns roll. Revisorn kan
utifrån studien och dess resultat förstå vilka mervärden som finns och vilka mervärden som
klienten efterfrågar eller förväntar sig få. Då revisorer vill skapa mervärde för klienterna
genom den service de tillhandahåller (Sweeney & McGarry, 2011) kan studien bidra med
information kring hur revisorn kan förbättra servicen. Resultatet visar att de tre mervärden
som klienter upplever högst värde av är tillit, att revisorn svarar på klientens frågor med
entusiasm, samt att revisorn hjälper klienten vid frågor kring redovisningsregler. Detta
bidrar till att revisorer inte enbart får information om vilka mervärden som finns utan även
vilka mervärden revisorn bör fokusera på att skapa för klienten.

7.3  Begränsningar  och  förslag  på  framtida  forskning  
En begränsning i denna studie är stickprovets storlek och att vi använt ett
bekvämlighetsurval. Enkäten skickades ut till 1200 aktiebolag men det var endast 146
personer som svarade. Då det var relativt få som svarade på enkäten kan detta ge en skev
bild av resultatet eftersom det inte kan säkerställas att urvalet representerar populationen.
Studien bygger på ett bekvämlighetsurval, vilket leder det till att resultatet inte kan
generaliseras.

Ytterligare en begränsning är att frågorna som utformades till vår enkät har inspirerats av
andra studiers enkäter men då tidigare studier är på engelska kan översättningen leda till att
frågorna inte har samma betydelse. Frågorna som tillhör professionell relation och vänskap
liknar frågorna som mäter mervärde och då det inte finns något framtaget mätinstrument
kan detta vara problematiskt för tolkningen av resultatet. De olika relationstyperna som
använts i denna studie kommer från Coulter och Ligas (2004) forskning. Då forskarna inte
förklarar varje relationstyp ingående och inte använder något mätinstrument har ytterligare
artiklar använts för att beskriva tre av de fyra relationstyperna. Detta kan påverka resultatet
då vi inte kan säkerställa att de framtagna frågorna mäter Coulter och Ligas (2004)
relationstyper, vilket inte hade varit fallet om ett framtaget mätinstrument funnits.
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En annan begränsning är att studiens empiriska resultat inte visar ett orsakssamband mellan
mervärde och relationstyperna, utan att studien endast bygger på argumentet att mervärdet
av revisorn påverkar klientens uppfattade relationstyp med revisorn som tagits fram från
tidigare forskning. Den insamlade empirin har inte kunnat visa att det är just mervärdet som
påverkar klientens uppfattade relationstyp med revisorn utan visar enbart att det finns en
korrelation mellan variablerna mervärde och relationstyp, vilket är i enlighet med tidigare
forskning. Således kan studien inte påvisa vilken variabel det är som påverkar vilken utan
enbart att det indikerar ett samband mellan dessa.

Då det, oss veterligen, inte finns tidigare forskning som studerar hur mervärdet påverkar
relationstypen är ett förslag till framtida forskning att genomföra en liknande studie för att
undersöka om resultatet stämmer överens eller skiljer sig från denna studies resultat.
Framtida forskning bör då utveckla ett mätinstrument för att möjliggöra jämförelse mellan
olika studiers resultat. I framtida forskning bör urvalet genomföras på en större datamängd
och med ett slumpmässigt urval för att kunna generalisera studiens resultat.

Resultatet visade att mervärdet av revisorn har en signifikant påverkan på klientens
uppfattade vänskap med revisorn, vilket kan vara ett resultat av det flyttade fokuset till att
skapa mervärde för klienterna. Det flyttade fokuset kan således indikera en problematik
gällande revisorns oberoende. Då denna studie utgår från klientens perspektiv och klienten
anser sig ha en vänskaplig relation till revisorn betyder inte det att revisorn har samma
uppfattning. Dock kan studiens resultat indikera att klienten inte uppfattar att revisorn är
oberoende. Enligt analysmodellen och annan lagstiftning får revisorn inte ha en nära
personlig relation med klienten (FAR, 2016) och framtida forskning bör därför undersöka
hur mervärdet påverkar oberoendet hos revisorn.

Denna studie, samt de flesta tidigare studier inom ämnet är kvantitativa. Vid en kvantitativ
undersökning får vi inte reda på exakt hur respondenten ställer sig i en fråga då enkäten
består av förutbestämda svarsalternativ. Detta innebär att respondenten inte har någon
möjlighet att utveckla sitt resonemang och att det inte heller finns någon möjlighet för
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forskaren att ställa följdfrågor. Framtida forskning bör genomföra en kvalitativ
undersökning för att undersöka sambandet på en djupare nivå genom att exempelvis
intervjuer med verkställande direktörer eller ekonomer. En svårighet med en kvalitativ
undersökning är att ämnet kan anses vara relativt känsligt då det handlar om klientens
relation med revisorn och därmed kan skapa en uppfattning om revisorns oberoende. Vid
sammanställning av empirin upptäcktes det att en del respondenter valt att inte svara på
frågor som avsåg mäta relationstypen vänskap, vilket kan indikera att respondenter svarar
på frågor gällande vänskap med försiktighet och är något framtida forskning bör ta i
beaktning. På grund av revisorns oberoendekrav skulle det även kunna indikera att det är
svårt att hitta respondenter som vill ställa upp på en intervju.
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Bilagor  
Bilaga  A  -  Följebrev    
Vi behöver DIN hjälp!
Hej,
Vi är två ekonomstudenter från Högskolan Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats
inom revision. Syftet med vår studie är att förklara hur mervärdet påverkar klientens
uppfattade relationstyp med sin revisor. Därför är vi intresserade av DINA uppfattningar
om er revisor och relationen med revisorn.

Vad kan du få ut av att svara på denna enkät? Genom enkäten kan du se vilka potentiella
mervärden som kan skapas av revisorn och eventuellt vilka värden du kan förvänta dig att
få. Deltagandet är frivilligt och enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt, då svaren
endast används i forskningssyfte. Enkäten kommer att ta ungefär 4 minuter att svara på.
Ditt deltagande hade varit oerhört uppskattat då dina svar är väldigt värdefulla i vår
forskning.

Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten:
https://sv.surveymonkey.com/r/V8STMYG

Tacksam för all din hjälp!
Med vänliga hälsningar,
Emelie Bengtsson och Sofia Tunér

Kontaktuppgifter:
Emelie.bengtsson0095@stud.hkr.se
Sofia.tuner0004@stud.hkr.se
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Bilaga  B  -  Påminnelsebrev  
Hej,
Igår fick du en förfrågan om att delta i vår undersökning och vi vill nu påminna er att delta.
På grund av tidsbrist ber vi dig besvara enkäten så snart som möjligt. Om du redan varit
hjälpsam och har besvarat vår enkät ber vi om ursäkt då vi skickar ännu ett mail till er, men
på grund av att enkäten är anonym har vi ingen möjlighet att veta vilka som besvarat
enkäten.

Vi är två ekonomstudenter från Högskolan Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats
inom revision. Syftet med vår studie är att förklara hur mervärdet påverkar klientens
uppfattade relationstyp med sin revisor. Därför är vi intresserade av DINA uppfattningar
om er revisor och relationen med revisorn.

Vad kan du få ut av att svara på denna enkät? Genom enkäten kan du se vilka potentiella
mervärden som kan skapas av revisorn och eventuellt vilka värden du kan förvänta dig att
få. Deltagandet är frivilligt och enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt, då svaren
endast används i forskningssyfte. Enkäten kommer att ta ungefär 4 minuter att svara på.
Ditt deltagande hade varit oerhört uppskattat då dina svar är väldigt värdefulla i vår
forskning.

Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten:
https://sv.surveymonkey.com/r/V8STMYG
Tacksam för all din hjälp!
Med vänliga hälsningar,
Emelie Bengtsson och Sofia Tunér
Kontaktuppgifter:
Emelie.bengtsson0095@stud.hkr.se
Sofia.tuner0004@stud.hkr.se
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Bilaga  C  -  Enkät  
1. Jag är  
Man(0) Kvinna (1)
2. Vad har du som besvarar enkäten för position i företaget?  
VD(1) Ekonom(0) och Annan(0)_______
3. Hur många anställda har ni?  
Fler än 50(0) Färre än 50(1)
4. Vilken revisionsbyrå representerar er revisor?  
EY(1) PWC(1) Deloitte(1) KPMG(1) Grant Thornton(0) BDO(0) Mazars SET(0) och
Annan(0)
5. Hur många år har ni haft er nuvarande revisionsbyrå?  
__________   
6. Hur många år har ni haft er nuvarande påskrivande revisor?  
__________
7. Vänligen ta ställning till följande påståenden: (1 instämmer inte alls, 7 instämmer
helt)
7.1 Jag träffar min revisor ofta
7.2 Det är enkelt att kontakta min revisor
7.3 De anställda från revisionsbyrån är alltid villiga att hjälpa oss
7.4 Jag litar på min revisor
7.5 Jag känner mig trygg med att revisorn utför sitt arbete korrekt  
7.6 Jag kan dela med mig av mina ärliga åsikter till revisorn
7.7 När jag träffar revisorn känns det som att jag skall träffa en vän
7.8 Det känns som att jag känner revisorn väl
8. Relationen mellan mig och min revisor... (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt)
8.1 Kan beskrivas som ett samarbete
8.2 Är långsiktig
8.3 Är begränsad till arbetet
9. Revisorn... (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt)
9.1 Ger oss råd vid investeringar
9.2 Fungerar som en medlare i vårt företag
9.3 Höll oss regelbundet informerade om processen
9.4 Involverar mig i aktiviteter utanför uppdraget (äter lunch, bjuder mig på sociala
tillställningar, går på handbollsmatch eller liknande)
9.5 Ger oss råd kring hur vi kan förbättra våra affärsprocesser och interna kontroll
9.6 Meddelar information på ett empatiskt, respektfullt, vänligt och entusiastiskt sätt
9.7 Har en vilja att svara på våra frågor
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9.8 Förhandlar med mig på ett sätt som jag känner mig bekväm med
9.9 Har förmedlat vilka förväntningar han/hon har på mig
9.10 Förstår alltid min synvinkel
10. Min revisor... (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt)
10.1 Undviker att visa sina sanna känslor runt mig
10.2 Har berättat om sina personliga intressen och mål
10.3 Rekommenderar vilka ändringar som är nödvändiga i finansiella rapporter
10.4 Har stor förståelse för verksamheten
10.5 Har presterat väl genom att ge mig vad jag vill ha utifrån tjänsten
10.6 Hjälper mig om jag har frågor om redovisningsregler
10.7 Ger mig (eller hänvisar mig till) material så som sammanfattningar eller råd kring
implementering av branschspecifika eller allmänna redovisningsfrågor som kan påverka
verksamheten
10.8 Är alltid professionell
11. Revisorn... (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt)
11.1 Revisorn svarar på våra frågor med entusiasm
11.2 Informerade oss i god tid om vilken information han/hon behövde vid genomförandet
av revisionen
11.3 Ger mig individuell uppmärksamhet
11.4 Ger mig känslomässigt stöd
11.5 Verkar bry sig om mig
11.6 Informerar mig om ändringar i redovisningsregler direkt
11.7 Ger oss privata skattemässiga råd
11.8 Ger oss informella affärsråd
12. Jag och min revisor... (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt)
12.1 Har känt varandra länge
12.2 Har fysisk kontakt (genom exempelvis handskakning eller kram)
12.3 Har deltagit i sociala tillställningar
13. Tack för din medverkan! Vill ni ta del av studien, vänligen fyll i mejladress nedan
_______________________
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Bilaga  D  -  Korrelationsmatris  
Tabell D.1 - Korrelationsmatris
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