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Abstract 
Previous research has identified which core values and added-values companies can perceive of the 
auditor. Research has shown that client companies perceived value of the auditor differ between 
companies due to different factors. However, to our knowledge no one has studied if industry is an 
explanatory factor for the client company’s perceived value of the auditor. 
 
The purpose of the study is to explain if client companies perceived value of the auditor is affected by 
its industry. The study aims to further explain why client companies perceived value of the auditor differs 
between companies. To fulfill the purpose theory about core value (assurance, improvement and 
insurance) and added-value (relationship and advice) has been used. Hypotheses and a model has 
been constructed based on an argumentation about capital and knowledge intensive industries. To test 
the hypotheses and the model a survey was conducted among companies from capital and knowledge 
intensive industries.  
 
The results show that the client’s industry is an explanatory factor for core value and added-value. More 
specific can improvement, the relationship and advice be explained by industry. The conclusion is that 
industry is an explanatory factor for the client companies perceived value of the auditor. 
 
The theoretical contribution is that industry can be added to the explanatory factors of client companies’ 
perceived value of the auditor. The practical contribution is that auditors can understand that the 
perceived value of the auditor differ between companies, which is important since the abundance of the 
statutory audit to continuing selling their service.     
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Sammanfattning 
Tidigare forskning har identifierat vilka kärnvärden och mervärden klientföretagen kan uppfatta av 
revisorn. Forskningen har visat att värdet som klientföretagen uppfattar av revisorn varierar beroende 
på olika faktorer. Däremot har det oss veterligen inte lagts något fokus på att undersöka huruvida 
klientföretags uppfattade värde av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. 
  
Syftet med uppsatsen är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn påverkas av 
klientföretagets branschtillhörighet. Studiens tänkta bidrag är att kunna förklara ytterligare varför 
klientsföretags uppfattade värde av revisorn skiljer sig åt mellan olika klientföretag. För att svara på 
syftet har teori om koncepten kärnvärdet (försäkran, förbättring och försäkring) och mervärdet 
(relationen och råd) av revisorn använts. Det har konstruerats hypoteser samt en modell utifrån 
argumentation kring kapitalintensiva och kunskapsintensiva branscher. För att testa hypoteserna och 
modellen användes en webbaserad enkätundersökning riktad mot klientföretag från en kapitalintensiv 
och kunskapsintensiv bransch. 
  
Resultatet av studien visar att klientföretagens branschtillhörighet är en förklarande faktor för koncepten 
kärnvärde och mervärde. Mer specifikt kan vi se att förbättring, relationen och råd förklaras av 
branschtillhörighet. Studiens slutsats är således att branschtillhörighet är en förklarande faktor till 
klientföretagens uppfattade värde av revisorn. 
 
Studiens teoretiska bidrag är att branschtillhörighet kan adderas till de förklarande faktorerna av 
klientföretags uppfattade värde av revisorn. Studiens praktiska bidrag är att revisorer kan förstå att 
värdet klientföretag uppfattar av revisorn skiljer sig åt mellan klientföretag, vilket är av större vikt sedan 
avregleringen av revisionsplikten för att revisorn ska kunna fortsätta sälja sin tjänst.  

Ämnesord 
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1. Inledning  

Uppsatsens första kapitel ger en introduktion och bakgrund till varför värdet revisorn tillför 

klientföretaget är ett ämne som är relevant och aktuellt. Dessutom ges i problematiseringen en 

överblick över var forskningen befinner sig och har kommit fram till gällande det värde 

klientföretaget uppfattar av revisorn och revisionen. Vidare ges det argument till varför 

klientföretagens uppfattade värde av revisorn kan variera beroende på branschtillhörighet, 

vilket uppsatsen tar sikte på att förklara. Sedan introduceras uppsatsens syfte och frågeställning. 

Slutligen ges även en beskrivning av uppsatsens disposition. 

1.1. Bakgrund  

I Sverige var det först 1987 som alla aktiebolag i riket var ålagda att revideras av en revisor 

som var antingen auktoriserad eller godkänd, det vill säga en kvalificerad revisor (Carrington, 

2014). Revisionens funktion var och är att kvalitetssäkra klientföretagets, det vill säga det 

företag som anlitar en revisor till att genomföra en revision av dess, redovisade räkenskaper 

och skapa tillit för en effektiv marknad och intressenterna runtomkring företaget (Carrington, 

2014). Värdet revisorn tillför genom revisionen med det här synsättet är riktat mer mot 

företagets intressenter än mot företaget i sig. Ibland beskrivs det här synsättet med att revisorns 

roll är att vara samhällets väktare och agera för samhällets intresse och genom revisionen skapa 

trovärdighet för aktiebolagens räkenskaper, vilket genererar en form av sanning på marknaden 

(Volcker, 2002).  

Hösten 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige (Riksrevisionen, 2017) 

och i Aktiebolagslagen (ABL, SFS 2005:551) 9 kap. 1 § 2 st. fråntas små aktiebolag 

revisionsplikten som gäller i normalfallet för aktiebolag. Små aktiebolag är enligt 

Aktiebolagslagen (ABL, SFS 2005:551) bolag som inte:  

uppfyller mer än ett av följande villkor:  
1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått 
till mer än 3,  
2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,  
3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
uppgått till mer än 3 miljoner kronor (9 kap. 1 § 3 st.). 

Med dessa gränsvärden framkom det i regeringens proposition (2009/10:204) gällande 

avskaffandet av den obligatoriska revisionsplikten att det är knappt två tredjedelar av de 

registrerade aktiebolagen som får möjligheten att själva avgöra om de ska revideras eller ej. 
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Ändock väljer företag vilka har möjligheten att välja bort att revideras av en revisor att 

fortfarande revideras trots de kostnader som revisonen medför något som Collis, Jarvis och 

Skerratt (2004) samt Niemi, Kinnunen, Ojala och Troberg (2012) har visat i sina studier. Detta 

indikerar att klientföretagen uppfattar ett värde av revisorn och det arbete som denne genomför 

under uppdraget i och med att klientföretagen väljer att genomgå en revison trots att de har 

möjligheten att välja bort det.  

Sedan revisionsplikten avskaffades hösten 2010 har det blivit viktigare för revisorerna att 

marknadsföra och sälja sin tjänst, det vill säga revisionen, för att bibehålla och attrahera nya 

klienter, eftersom flertalet aktiebolag kan välja bort att låta revidera sig (Broberg, Umans, & 

Gerlofstig, 2013). I och med avskaffandet av den obligatoriska revisionsplikten har klientbasen 

för revisorerna minskat, vilket har lett till en ökad konkurrens om klienterna. När revisorerna 

genomför olika marknadsföringsaktiviteter i syfte att sälja revisionstjänsten är en del i dessa 

aktiviteter att övertyga sina nuvarande och blivande klienter om att revisorn genom revisionen 

tillför värde för klientföretaget (Broberg m.fl. 2013). Fokus har förflyttats från att till största 

del varit riktat mot att skapa tillförlitlighet och trovärdighet för samhället och klientföretagets 

intressenter till att nu även fokusera på att skapa mer värde för klientföretaget (Broberg, Umans, 

Skog, & Theodorsson, 2014).  

Även Öhman (2007) skriver att revisorn skapar värde för klientföretaget. Revisionsbyråerna är 

ute efter att maximera sin vinst och är i behov av att attrahera klienter på grund av en ökad 

konkurrens om klienterna, vilket har medverkat till att fokus för revisorernas värdeskapande 

förflyttats mot klientföretagen. För att attrahera klienter marknadsför revisionsbyråerna att 

deras tjänster skapar värde för klientföretagen. Dock är revisorns uppdrag fortfarande att för 

samhällets räkning kvalitetsgranska och säkerställa att klientföretagens verksamhet och 

räkenskaper sköts på ett tillfredsställande sätt (Öhman, 2007). För klientföretaget skapar 

revisorn värde genom att bland annat minska den agentproblematik som råder inom och utom 

klientföretaget (Öhman, 2007; Knechel, Niemi & Sundgren, 2008), höja trovärdigheten för 

klientföretagets redovisade räkenskaper (Öhman, 2007; Palazuelos, Crespo & del Corte, 2017; 

Kim, Simunic, Stein & Yi, 2011) samt ge klientföretaget extra service och rådgivning utöver 

den lagstadgade revisionen som revisorn genomför (Herda & Lavelle, 2013a; Fontaine, Letaifa 

& Herda, 2013).   
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1.2. Problematisering  

Som framkom i föregående delkapitel finns det flera olika typer av värden som klientföretaget 

kan erhålla och uppfatta av revisorn. Det värde som revisorn kan tillföra klientföretaget kan 

kategoriseras med hjälp av marknadsföringslitteraturen som kärnvärde och mervärde 

(Grönroos, 1997). Grönroos (1997) skriver att kundens uppfattade värde är uppdelat i två delar. 

Den första delen som påverkar klientens uppfattade värde är kärnvärdet, vilket är värdet av 

tjänstens primära debiterbara egenskaper och funktioner. Den andra delen som påverkar 

klientens uppfattade värde är känslan av mervärdet, vilket är det värde som säljaren erbjuder 

klienten i form av ytterligare service, support, råd, information och personlig kontakt utöver det 

tjänstens kärnvärde kräver (Grönroos, 1997; Crosby, Grönroos, & Johnson, 2002).  

I revisionskontexten är det därför möjligt att kategorisera kärnvärde som det värde som hänför 

sig från vad den lagstadgade revisionen kräver att revisorn ska göra, vilket primärt är den del 

som är debiterbar (Fontaine m.fl., 2013). Alltså rör det sig om revisionsverksamhet enligt 

revisorslagen (RL, SFS 2001:883) 2 § p. 8, vilket innefattar både granskning av klientföretagets 

räkenskaper och verksamhet1, men även revisionsrådgivning2, samt aktiebolagslagen (ABL, 

SFS 2005:551), framförallt 9 kap. 3 till 6 a §§, vilket speciellt rör revision av aktiebolag. 

Mervärde, det vill säga känslan av mervärde, är i revisionskontexten aktiviteter som sker inom 

revisionen men går bortom kärnvärdet och innefattar ytterligare service som revisorn ger, vilket 

gör revisionen mer användbar för klientföretaget (Fontaine m.fl. 2013; Herda & Lavelle, 2013a, 

2013b; Carrington, 2014; Anderson, 2012).  

Tidigare forskning har undersökt det kärnvärde revisorn har att erbjuda och utvecklat teori kring 

kärnvärdet (Carrington, 2014; Kim m.fl. 2011; Collis m.fl., 2004; Ojala, Niskanen, Collis & 

Pajunen 2014; Niemi m.fl., 2012). De klassiska teorierna om revision som försäkran, förbättring 

och försäkring som har använts för att beskriva värdet revisorn skapar gentemot intressenterna 

används nu även för att beskriva det värde klientföretaget kan uppfatta av revisorn och 

revisionen (Carrington, 2014). Forskare har visat på att klientföretag som revideras och 

kvalitetssäkras får värde utav revisorn och dennes granskning samt dennes rådgivning gällande 

brister i klientföretagen. En del av forskarna har undersökt och kommit fram till att revisorn 

                                                      
1 Granskningen av verksamheten benämns förvaltningsrevision och förekommer endast i Sverige och till viss del 
i Finland (Carrington, 2014).  
2 Revisionsrådgivning beskrivs som rådgivning som är kopplad granskningen som revisorn genomför av 
klientföretaget. Revisorn ska lämna råd och förslag gällande klientföretagets ekonomiska redovisning och 
verksamhet, vilka hänför sig från granskningen som den lagstadgade revisionen föreskriver (Prop. 2000/01:146). 
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genom revisionen är värdefull och löser informationsasymmetriproblem mellan externa 

intressenter och klientföretaget, där klientföretaget agerar agent och den externa parten agerar 

principal, genom att skapa en försäkran över att klientföretagets räkenskaper är riktiga (Kim 

m.fl., 2011; Palazuelos m.fl. 2017; Collis m.fl., 2004). Andra forskare har istället undersökt 

förhållanden när en extern redovisningsekonom är inhyrd för att hantera 

redovisningsfunktionen och konstaterat att problematiken gällande informationsasymmetrin 

som råder mellan parterna blir omvänd (Ojala m.fl., 2014; Niemi m.fl., 2012), på så sätt att den 

externa redovisaren agerar agent och klientföretaget agerar principal som är i behov av och har 

värde i den försäkran som revisorn ger genom revisionen (Ojala m.fl., 2014; Niemi m.fl., 2012). 

Vidare har även forskningen undersökt mervärdet revisorn kan ge klientföretagen och denna 

forskning har tagit mer fart de senare åren och börjat utveckla mer teori (Anderson, 2012; Herda 

& Lavelle, 2013a, 2013b; Fontaine m.fl., 2013). I en svensk kontext har mervärdet revisorn kan 

ge klientföretaget blivit mer aktuellt i och med avskaffandet av revisionsplikten för små företag 

(Broberg m.fl., 2013). En undersökning av Herda och Lavelle (2013b) indikerar att relationen 

mellan klienten och revisorn påverkar det mervärdet som skapas för klientföretaget, beroende 

på hur de olika parterna i affärsförhållandet agerar, vilket även Fontaine m.fl. (2013) hävdar. 

Andersson (2012) hävdar istället att klientföretaget får mervärde genom att erhålla goda råd 

från revisorn genom revisionen. För att kunna ge goda råd behöver revisorn ha en god insikt i 

och förförståelse för klientföretagets verksamhet, vilket underlättas av en god klientrelation 

(Anderson, 2012). 

Tidigare har teorier angående revisorn och revisionens värde främst varit riktade mot 

klientföretagens intressenter (Carrington, 2014; Volcker, 2002). Forskningen har även använt 

dessa teorier för att undersöka värdet revisorn erbjuder klientföretaget, även om det ibland visas 

indirekt (Carrington, 2014; Ojala, Collis, Kinnunen, Niemi & Troberg, 2016). Forskning 

gällande mervärde har ett mer direkt fokus på värdet klientföretaget uppfattar av revisorn 

(Anderson, 2012; Herda & Lavelle, 2013a; Fontaine m.fl., 2013). För revisorns del är det av 

vikt att känna till vad för värde klientföretaget är intresserade av, speciellt nu när revisorerna 

behöver sälja revisionen mer jämfört med tidigare (Broberg m.fl., 2013). Revisorn kan påstå 

sig veta vad för värde klientföretaget uppfattar av revisorn och revisionen. Däremot innebär det 

inte att klientföretaget uppfattar värdet av revisorn på det viset, utan klientföretaget kan uppfatta 

och efterfråga andra värden av revisorn. Vidare har även endast ett begränsat antal studier 

fokuserat på mervärdet revisorn kan ge klientföretaget (Herda & Lavelle, 2013a; Fontaine m.fl., 



Alfredsson & Thuvesson 

 5  

2013). Med detta i åtanke är det därför intressant att undersöka värdet revisorn ger ur ett 

klientperspektiv. 

Att se vilka värden klientföretag uppfattar att revisorn ger klientföretaget är inte helt 

oproblematiskt, eftersom forskningen inte alltid direkt beskriver värdet ordagrant. Forskare har 

istället undersökt vad som efterfrågas av revisorn genom revisionen (Niemi m.fl., 2012; Kim 

m.fl., 2011; Ojala, 2016). I denna uppsats kommer efterfrågan av revisorn och revisionen att 

likställas med värdet av revisorn. Anledningen till att vi anser att efterfrågan kan likställas med 

värde är att när något efterfrågas finns det ett behov och ett värde i det efterfrågade.   

Vidare har tidigare forskning visat att värdet klientföretaget uppfattar av revisorn varierar 

mellan företag, beroende på bland annat företagets storlek (Collis m.fl., 2004; Svanström, 

2008), företagets ägarstruktur (Collis m.fl., 2004; Svanström, 2008; Seow, 2001), regionala 

skillnader (Svanström, 2008), kostnaden revisionen medför (Seow, 2001) samt företagets 

kassaflöden (Öhman, Häckner, & Sörbom, 2012). Enligt Svanström (2008) har det i tidigare 

litteratur och forskning inte undersökts om vad som efterfrågas av revisorn varierar mellan 

branscher. Även här är efterfrågan en indikator på att det finns olika värden av revisorn för 

klientföretagen. Svanström (2008) påstår att klientföretags branschtillhörighet kan påverka 

klientföretagets efterfrågan av revisorn. Alltså skulle även värdet av revisorn kunna variera 

mellan olika branscher. Även Elfström och Knutås (2013) samt Niklasson och Rosdal (2017) 

har i sina magisteruppsatser efterfrågat studier gällande huruvida revisorns värde varierar 

mellan olika branscher. Oss veterligen finns det inga tidigare empiriska studier som undersöker 

om branschtillhörigheten påverkar värdet klientföretaget uppfattar av revisorn. 

Företag som verkar inom samma bransch sysselsätter sig med liknande verksamheter och 

aktiviteter (Messner, 2016; Nationalencyklopedin, u.å.a; SCB, 2007). Företag vilka har 

liknande aktiviteter och produktionsfaktorer för att förädla sina produkter och tjänster delas in 

i olika grupper, det vill säga branscher, eftersom de är lika till sin karaktär (SCB, 2007). Det 

skulle därför vara möjligt att företag inom samma bransch uppfattar samma värde av revisorn, 

eftersom de är likartade till sin karaktär. Således är det inte orimligt att olika branscher uppfattar 

olika värden av revisorn. Speciellt med tanke på att det är känt att företag som har olika struktur 

uppfattar olika värden av revisorn (Collis m.fl., 2004; Svanström, 2008) och med tanke på att 

en bransch består utav flera företag med liknande struktur borde därför värdet vara lika inom 

branschen.  
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Vidare påstår forskare att företagens finansiella struktur kan påverka klientföretagens 

uppfattade värde av revisorn (Svanström, 2008; Van Caneghem & Van Campenhout, 2012). 

Därtill hävdar Svanström (2008) att komplexiteten på tillgångarnas sammansättning kan 

påverka värdet klientföretaget uppfattar av revisorn. Eftersom företag inom samma bransch har 

liknande verksamhet är de beroende utav liknande tillgångar och torde därför uppfatta värdet 

av revisorn likartat. Tidigare litteratur har även visat att det finns en distinkt skillnad mellan 

företag, och däribland deras finansiella struktur (Svanström, 2008), som tillhör samma bransch 

jämfört med företag som tillhör en annan bransch, exempelvis kunskapsintensiva företag, 

såsom tjänsteföretag (Frey, Bayón & Totzek, 2013; Brandon-Jones, Lewis, Verma & Walsman, 

2016; Nationalencyklopedin, u.å.b; Svanström, 2008), och kapitalintensiva företag, såsom 

tillverkande företag (Brandon-Jones m.fl., 2016; Nationalencyklopedin, u.å.c; Svanström, 

2008). Det är därför inte orimligt att klientföretag med samma branschtillhörighet uppfattar 

liknande värde av revisorn. 

Utifrån det som har diskuterats ovan kan det konstateras att värdet klientföretag uppfattar av 

revisorn är ett aktuellt ämne att studera. Tidigare forskning har studerat och undersökt vilka 

kärnvärden klientföretagen uppfattar av revisorn genom revisonen. Vidare har forskningen 

kring det mervärde revisorn ger tagit mer fart under de senare åren. I en svensk kontext har 

mervärdet revisorn kan ge blivit mer aktuellt sedan revisionsplikten avskaffades. Forskningen 

har fokuserat på att värdet som klientföretag uppfattar varierar beroende på bland annat 

företagets storlek, regionala skillnader, kostnaden revisionen medför samt företagets 

kassaflöden. Däremot har det oss veterligen inte lagts något fokus på att undersöka huruvida 

klientföretags uppfattade värde av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. 

Uppsatsens tänkta teoretiska bidrag är att efteråt kunna förklara lite mer varför klientsföretags 

uppfattade värde av revisorn varierar och att det uppfattade värdet av revisorn påverkas av 

faktorn branschtillhörighet. Vårt tänkta praktiska bidrag med uppsatsen är att revisorer ska 

förstå vad för värde de behöver erbjuda klientföretag för att klientföretagen ska vara nöjda med 

revisorn, vilket är av större vikt sedan avregleringen av revisionsplikten (Broberg m.fl., 2013).   

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn 

påverkas av klientföretagets branschtillhörighet.  
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1.4. Frågeställning  

Hur förklaras klientföretags uppfattade värde av revisorn utifrån branschtillhörighet? 

1.5. Uppsatsens upplägg 

Uppsatsens resterande upplägg ser ut som följer. I uppsatsens andra kapitel, Vetenskaplig 

metod, presenteras den vetenskapliga metoden. I den vetenskapliga metoden förs en diskussion 

kring studiens vetenskapliga filosofi, ansats samt metod och diskussionen resulterar i 

konstaterandet att den vetenskapliga filosofi, ansats och metod som lämpade sig bäst utifrån 

uppsatsens syfte var en positivistisk filosofi, en deduktiv ansats och en kvantitativ metod. Det 

förs även en diskussion kring huruvida en absolut positivistisk filosofi kan upprätthållas, 

eftersom vi som forskare tvingas göra olika val. I den vetenskapliga metoden presenteras även 

uppsatsens teorianvändning och där presenteras studiens syn på begreppet bransch och hur det 

kategoriseras. I uppsatsens tredje kapitel, Teoretisk referensram, presenteras den teoretiska 

referensram som används genom studien. I den teoretiska referensramen presenteras värdet av 

revisorn i form av två koncept nämligen kärnvärdet och mervärdet av revisorn. Därefter sker 

en hypotesbildning kring hur branschtillhörigheten förväntas påverka klientföretagens 

uppfattade värde av revisorn. Det konstrueras totalt tre hypoteser och två av dessa byggs upp 

utifrån ett flertal sammanfattande argument. Slutligen presenteras även en modell baserad på 

koncepten kärnvärdet och mervärdet av revisorn.  

I uppsatsens fjärde kapitel, Empirisk metod, presenteras bland annat hur studiens 

litteratursökning har genomförts följt av en diskussion kring datainsamlingsmetoden som valts, 

vilken är en webbaserad enkät utformad i datasystemet Surveymonkey. Det förs ytterligare en 

diskussion rörande studiens urval, vilken begränsats till branscher med kapitalintensiva 

respektive kunskapsintensiva företag. Därefter genomförs en operationalisering utav koncepten 

kärnvärdet och mervärdet av revisorn, vilket resulterade i en enkät som presenteras i bilaga B. 

Därefter presenteras svarsfrekvenserna som erhållits efter datainsamlingen följt av en 

bortfallsanalys. Totalt svarade 200 personer på enkäten, varav 171 svar var fullständiga. 50,3 

% av respondenterna tillhör tillverknings- och industribranschen och 49,7 % av respondenterna 

tillhör tjänstebranscherna. I studiens diskussion rörande reliabilitet och validitet diskuteras 

bland annat studiens ytvaliditet, eftersom frågorna är konstruerade från grunden och inte 

använts tidigare. Fjärde kapitlet avslutas med en presentation av de etiska beaktanden som 

uppmärksammats och vi som forskare har tagit hänsyn till under uppsatsens genomförande, 
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vilka är samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och konfidentialitetskravet. 

Gällande konfidentialitetskravet presenterar vi tillvägagångssättet som har använts för att kunna 

garantera att respondenternas uppgifter behandlas konfidentiellt, vilket är aktuellt med tanke på 

användandet av en webbenkät. 

I uppsatsens femte kapitel, Empirisk analys, presenteras beskrivande statistik för den insamlade 

empirin. I den beskrivande statistiken framkommer det att 64,2 % av respondenterna är män 

och resterande 35,8 % är kvinnor. Vidare framkommer det även att majoriteten av 

respondenterna, nämligen 60,5 %, har befattningen VD och resterande andelen, 39,5 %, är 

ekonomer. Vidare presenteras även medelvärdena för respektive fråga uppdelat mellan 

koncepten kärnvärde och mervärde. Därefter sker en presentation av resultaten av Cronbach’s 

Alpha testen, vilket resulterar i en sammanslagning av frågorna till de beroende variablerna 

Kärnvärde, Mervärde, KV Försäkran, KV Förbättring, KV Försäkring, MV Relationen och MV 

Råd. För att kunna uppnå studiens syfte lämpade det sig att använda en multivariat analysmetod, 

nämligen multipel linjär regression. Analysmetoden är lämplig på grund av att en beroende 

variabel som mäts på skala och inte genom en dummy-variabel ska testas med flera oberoende 

variabler, nämligen branschtillhörighet och ett antal kontrollvariabler. På grund av att den 

beroende variabeln inte är en dummy-variabel är en logistisk regression inte är lämplig.  

Det genomfördes en multipel linjär regression för varje sammanslagen variabel och analysen 

resulterade i en sammanställning av hypoteserna och slutligen en sammanställning av modellen. 

Sammanställningen av hypoteserna resulterar i att H1 och H3 accepteras medan H2 endast 

accepteras delvis. Att H1 accepteras innebär att klientföretagets uppfattade värde av revisorn 

påverkas och kan förklaras av klientföretagets branschtillhörighet. Att H3 accepteras innebär 

att klientföretagets uppfattade mervärde av revisorn påverkas och kan förklaras av 

klientföretagets branschtillhörighet, där klientföretag i en tillverkande bransch uppfattar ett 

större mervärde av revisorn än vad ett klientföretag i en tjänstebransch gör. Att H2 delvis 

accepteras innebär att klientföretagets uppfattade kärnvärde av revisorn i form av förbättring 

påverkas och kan förklaras av klientföretagets branschtillhörighet, där klientföretag i en 

tillverkande bransch uppfattar ett större kärnvärde av revisorn i form av förbättring än vad ett 

klientföretag i en tjänstebransch gör. Kapitlet avslutas med att modellen, det vill säga att modell 

3.1 reviderats efter resultatet som framkom av den empiriska analysen och den nya modellen, 

modell 5.1, visar resultatet över hur branschtillhörighet påverkar klientföretagens uppfattade 

värde av revisorn. Studiens resultat bör dock tolkas med viss försiktighet även om N>50, 

eftersom normalfördelning inte råder fullt ut.  
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I uppsatsen sjätte kapitel, Resultat och slutsatser, presenteras studiens slutsatser, bidrag, 

begränsningar och förslag till framtida forskning. Till studiens slutsatser tillhör bland annat 

slutsatsen att branschtillhörighet har en påverkan på och är en förklarande faktor till 

klientföretagens uppfattade värde av revisorn. Dock bör resultaten tolkas med viss försiktighet. 

Studiens bidrag är bland annat att resultatet av studien bidrar med ytterligare en förklarande 

faktor till klientföretagens uppfattade värde av revisorn. Praktiskt bidrar studien med att ge 

revisorerna ytterligare en möjlighet att anpassa revisonen och sin tjänst efter de olika värden 

olika klientföretag uppfattar av revisorn och därigenom göra tjänsten mer attraktiv för 

klienterna. En av studiens begränsningar är att residualerna inte är normalfördelade, vilket gör 

att resultatet bör tolkas med viss försiktighet även om N är större än 50. Slutligen ges förslag 

till framtida forskning där ett av förslagen är att genomföra en liknande kvantitativ studie för 

att bekräfta denna studies resultat, vilket är att branschtillhörighet är en förklarande faktor till 

klientföretagens uppfattade värde av revisorn.   
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2. Vetenskaplig metod  

I följande kapitel kommer det att presenteras och argumenteras för uppsatsens vetenskapliga 

filosofi, ansats och metod. Uppsatsens vetenskapliga filosofi tar ett positivistiskt synsätt och 

uppsatsens vetenskapliga ansats är deduktion. Forskningsmetoden som används i studien är en 

kvantitativ metod. Slutligen presenteras uppsatsens teorianvändning.   

2.1. Vetenskaplig filosofi, ansats och metod  

För att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn påverkas av 

klientföretagets branschtillhörighet används tidigare litteratur kring vilka värden 

klientföretagen kan uppfatta av revisorn. När en studies syfte är att försöka förklara om det 

finns något samband mellan olika variabler, något som vår studie tar sikte på att göra och 

förklara om klientföretagens branschtillhörighet kan påverka vilka värden de uppfattar av 

revisorn, är det epistemologiska forskningsparadigmet positivism att föredra (Denscombe, 

2016; Bryman & Bell, 2017). Positivism är att föredra framför det mer tolkande synsättet, det 

vill säga interpretativism, vars mål istället är att försöka skapa en förståelse kring diverse 

beteenden. Studien har därför använt det positivistiska synsättet, vilken har en ontologisk 

ståndpunkt där forskaren har och tar en objektiv position till forskningen, empirin och 

verkligheten, samt att forskaren inte påverkar det fenomen och studieobjektet som studeras 

(Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2017). Som forskare har vi således studerat vår empiri på 

avstånd. 

Dock är det tveksamt om vi som forskare kan vara helt objektiva, eftersom under studiens gång 

har vi gjort val av och avvägningar mellan exempelvis vilken teori som ska användas och vilken 

som inte ska användas (Bryman & Bell, 2017). Det är vi som forskare som är tvingade till att 

tolka resultatet och även om det sker med kvantitativa modeller påverkas resultatet även av oss, 

våra upplevelser och vår världsbild som vi inte helt kan undantränga, vilket är i linje med 

Denscombes (2016) beskrivning av forskaren och Deegan och Unermans (2011) beskrivning 

av människan. Som forskare är vi tvingade till att göra olika val under studiens gång för att göra 

den hanterbar och målinriktad, även med ett positivistiskt synsätt (Denscombe, 2016). Genom 

användandet av det positivistiska forskningsparadigmet ger det oss chansen att kunna 

generalisera resultatet från studiens urval till populationen (Körner & Wahlgren, 2015). Den 

litteratur som har använts och som presenteras i kapitel 3. Teoretisk referensram sätts slutligen 

samman till tre hypoteser och en modell som i sin tur används för att kunna förklara huruvida 
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klientföretagens branschtillhörighet kan förklara vilka värden av revisorn som klientföretagen 

uppfattar.  

När studieområdet identifierades genom den initiala litteratursökningen fann vi att tidigare 

forskning redan identifierat flera värden som klientföretaget kan uppfatta av revisorn. Vår 

studie tar utgångspunkt i denna tidigare litteratur och använder sig av redan kända fenomen för 

att utveckla hypoteser och en modell som prövas empiriskt och studien tar alltså en deduktiv 

ansats, vilket är i linje med Bryman och Bells (2017) definition av deduktion. En nackdel med 

att studien tar en deduktiv ansats är att det finns en fara att studien missar aspekter som tidigare 

inte identifierats (Deegan & Unerman, 2011). En fördel är å andra sidan att den starka 

kopplingen till teorin som den deduktiva ansatsen ger oss gör det möjligt att minimera antalet 

tolkningstillfällen som skulle vara betydligt fler vid användandet av en induktiv ansats, vilket 

hjälper oss som forskare att vara objektiva (Bryman & Bell, 2017). 

Genom att vi använder oss av ett positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats faller det sig 

naturligt att använda en kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2017). En kvalitativ metod som 

syftar till att skapa förståelse blir inte aktuell, eftersom en förståelse kring vilka värden 

klientföretagen kan uppfatta av revisorn redan finns i tidigare litteratur. Eftersom vårt syfte 

istället är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn påverkas av 

klientföretagets branschtillhörighet är således en kvantitativ metod mer lämplig att använda. 

Med tanke på att en kvantitativ metod ger möjligheten att kunna analysera en större mängd data 

och se samband mellan variablerna kan vi därigenom förklara huruvida det finns några samband 

mellan klientföretagets branschtillhörighet och dess uppfattade värde av revisorn eller inte 

(Denscombe, 2016).  

2.2. Uppsatsens teorianvändning 

Uppsatsens syfte är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn påverkas 

av klientföretagets branschtillhörighet. För att studien ska kunna svara på huruvida 

branschtillhörighet påverkar klientföretagets uppfattade värde av revisorn har tidigare litteratur 

som redan identifierat vilka värden klientföretag kan uppfatta av revisorn använts. Däremot har 

tidigare forskning inte alltid direkt talat om värdet klientföretaget kan uppfatta av revisorn. 

Därför har bland annat litteratur som beskriver vad klientföretagen efterfrågar av revisorn 

använts, vilket ovan redan nämnts i kapitel 1.2. Problematisering, och jämställs med värdet 

klientföretaget kan uppfatta av revisorn. Vidare har även övrig litteratur som beskriver hur 

klientföretaget indirekt erhåller värde av revisorn använts genom att även klientföretagets 
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intressenter erhåller värde av revisorns granskning. Tidigare litteratur gällande mervärdet som 

klientföretagen kan uppfatta av revisorn samt det mervärde revisorn kan uppfatta har använts 

för att identifiera vilka mervärden klientföretagen kan uppfatta av revisorn. Eftersom värdet 

klientföretaget kan uppfatta är mångfasetterat (Knechel m.fl., 2008) har även 

marknadsföringslitteratur (Grönroos, 1997; Crosby m.fl. 2002) använts för att dela in värdet 

klientföretaget kan uppfatta i kärnvärde och mervärde. Vidare har kärnvärdet även delats in 

efter de nationalekonomiska teorierna (Carrington, 2014) revision som försäkran, revision som 

förbättring och revision som försäkring, vilka tidigare främst använts för att förklara det värde 

klientföretagets intressenter har av revisorn men vilka även kan användas för att beskriva det 

värde klientföretagen kan uppfatta av revisorn. Slutligen har även tidigare litteratur rörande 

branschkaraktäristiska förhållanden från olika områden använts för att identifiera varför 

branschtillhörigheten kan påverka klientföretagets uppfattade värde av revisorn.  

I tidigare studier har det konstaterats att det är svårt att ange vad som karaktäriserar en bransch 

(Dickens & Katz, 1986). Det finns flera olika sätt att kategorisera branscher och det vanligaste 

sättet är enligt Messner (2016) att en bransch utgörs av företag som producerar liknande 

produkter eller erbjuder liknande tjänster. Även SCB (2007) delar in företag i branscher efter 

deras aktiviteter och produktionsfaktorer, vilket gör att företag med liknande aktiviteter delas 

in i samma bransch. Även Nationalencyklopedin (u.å.a) definierar bransch som företag vilka 

sysselsätter sig med liknande verksamhet. Svanström (2008) påstår att branscher kan 

karaktäriseras utifrån företagens finansiella struktur. Även Dickens och Katz (1986) påstår att 

det går att karaktärisera branscher utifrån deras finansiella struktur. Kapitalintensiva företag, 

exempelvis tillverkande företag, skiljer sig från kunskapsintensiva företag, exempelvis 

tjänsteföretag, i deras finansiella strukturella sammansättning (Svanström, 2008; Brandon-

Jones m.fl., 2016; Frey m.fl., 2013; Öhman m.fl., 2012; Nationalencyklopedin, u.å.b, u.å.c). 

Företag inom samma bransch har liknande verksamhet och aktiviteter och därför kommer de 

även att besitta liknande tillgångar, utrustning och kunskap, vilket indikerar att de har en 

liknande finansiell struktur (Svanström, 2008; Öhman m.fl., 2012;). Svanström (2008) hävdar 

att tillverkande företag ofta har komplexa affärer, stora materiella tillgångar och svårvärderade 

tillgångar, vilket leder till en komplex finansiell struktur. Ett tjänsteföretag saknar däremot i 

stort sätt lager och materiella tillgångar, vilket resulterar i färre svåra värderingar i 

redovisningen och leder till en mindre komplex finansiell struktur (Svanström, 2008). Det har 

i tidigare litteratur konstaterats att kunskapsintensiva företag ofta är tjänsteföretag, vilka har en 

mindre komplex finansiell struktur (Svanström, 2008; Brandon-Jones m.fl., 2016; Frey m.fl., 
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2013). I tidigare litteratur har det konstaterats att kapitalintensiva företag ofta är tillverkande 

företag, vilka har en mer komplex finansiell struktur (Svanström, 2008; Öhman m.fl., 2012; 

Nationalencyklopedin, u.å.c). Med hänsyn till denna diskussion kommer bransch i den 

teoretiska referensramen diskuteras och kategoriseras utifrån kunskapsintensiva och 

kapitalintensiva företag, vilka har en mindre komplex finansiell struktur respektive en mer 

komplex finansiell struktur.  

Utifrån den litteratur som har använts gällande bransch och värdet av revisorn genereras, i 

kapitel 3.4. Branschens påverkan och hypotesbildning, tre hypoteser och sedan presenteras en 

modell, i kapitel 3.5. Modellutveckling, vilken visar branschtillhörighetens tänkta påverkan på 

klientföretagens uppfattade värde av revisorn.   
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3. Teoretisk referensram 

Som ovan fastställts är syftet med denna uppsats att förklara huruvida klientföretags uppfattade 

värde av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. För att kunna uppnå syftet 

kommer den teoretiska referensramen att identifiera och presentera vilka olika värden 

klientföretaget kan uppfatta och erhålla av revisorn. De olika värden klientföretaget kan 

uppfatta och erhålla kan delas upp med hjälp av marknadsföringslitteratur i kärnvärde och 

mervärde (Grönroos, 1997), vilket berördes kort ovan. Därför kommer det först, i delkapitel 

3.1. Värdet av revisorn, att specificeras ytterligare var gränsdragningen för värden som hänför 

sig till kärnvärde och mervärde går. Sedan presenteras i de två efterföljande delkapitlen, 3.2. 

Kärnvärde och 3.3. Mervärde, de olika värdena klientföretaget kan erhålla och uppfatta. Det 

går även att dela upp värdet i internt och externt värde (Svanström, 2008; Knechel m.fl., 2008), 

vilket kommer att göras löpande i dessa delkapitel. Internt värde är det värde som hänför sig till 

klientföretaget utan koppling till externa intressenter, medan externt värde är det värde som 

uppstår i förhållande till externa intressenter.  

3.1. Värdet av revisorn 

Det finns som redan konstaterats flera olika typer av värden som klientföretaget kan uppfatta 

och erhålla av revisorn (Fontaine m.fl. 2013; Herda & Lavelle, 2013a, 2013b; Carrington, 2014; 

Anderson, 2012; Kim m.fl., 2011; Palazuelos m.fl. 2017; Collis m.fl., 2004). I 

marknadsföringslitteraturen beskrivs klientföretags uppfattade värde utifrån två kategorier, 

vilka är kärnvärde och mervärde (Grönroos, 1997). När det talas om kärnvärde inom 

revisionskontexten hänför sig det till värdet klientföretaget erhåller från den primära tjänsten, 

nämligen den lagstadgade revisionen som revisorn genomför (Grönroos, 1997; Crosby m.fl., 

2002; Öhman, 2007; Fontaine m.fl., 2013). I revisionskontexten blir mervärde det värde som 

hänför sig till ytterligare service som erhålls av revisorn (Fontaine m.fl. 2013; Herda & Lavelle, 

2013a, 2013b; Carrington, 2014; Anderson, 2012). De två kategorierna av värde klientföretaget 

kan uppfatta av revisorn kan illustreras som i figur 3.1. 
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Figur 3.1 Två kategorier av värde klientföretagen kan uppfatta av revisorn 

Revisorns kärnvärde hänför sig till det värde som skapas genom den revisionsverksamhet som 

den lagstadgade revisionen kräver (Öhman, 2007; Fontaine m.fl., 2013). I revisorslagen (RL, 

SFS 2001:883) 2 § p. 8 går det att utläsa att revisionsverksamhet består utav två aktiviteter, där 

den första aktiviteten innefattar granskning av klientföretagets ekonomiska redovisning och 

verksamhet. En del i denna granskning är att genomföra det som kallas förvaltningsrevision, 

vilket är speciellt för den svenska revisionsverksamheten och till viss del även den finska 

(Carrington, 2014). Förvaltningsrevision innebär kortfattat att revisorn ska granska ledningens, 

det vill säga styrelsens och VD:s, förvaltning av företaget. Vidare ska revisorn även granska att 

ledningens förvaltning inte strider mot bolagsordning och lagar (Carrington, 2014). Den andra 

aktiviteten enligt revisorslagen (RL, SFS 2001:883) 2 § p. 8 består i att revisorn ska lämna 

revisionsrådgivning till klientföretaget. I regeringens proposition (2000/01:146) beskrivs 

revisionsrådgivning som rådgivning vilken är direkt kopplad till den granskning som revisionen 

medför. Revisorn ska under revisionen av klientföretaget lämna råd och förslag gällande 

klientföretagets ekonomiska redovisning och verksamhet, vilka hänför sig från den granskning 

och de granskningsåtgärder som den lagstadgade revisionen föreskriver (Prop. 2000/01:146).  

Mervärdet revisorn erbjuder klientföretaget hänför sig istället från ytterligare service som 

grundar sig på aktiviteter som går bortom den lagstadgade revisionen, exempelvis råd och 

support (Crosby m.fl., 2002; Fontaine m.fl., 2013). Gällande råd och rådgivning blir det något 

problematiskt att skilja på om rådgivningen hänför sig till kärnvärdet eller mervärdet revisorn 

kan skapa. Av regeringens proposition (2000/01:146) framgår det att fristående rådgivning som 

inte grundar sig på den genomförda granskningen under revisionen inte ska räknas till 

revisionsverksamheten. Den fristående rådgivningen anses dock inte vara tillräcklig för att 

rubba revisorns oberoende i sig. Genom den fristående rådgivningen erhålls andra positiva 

effekter, exempelvis kostnadsbesparingar samt att mindre klientföretag kommer i kontakt med 
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en revisor och får där igenom möjlighet att erhålla rådgivning. Det finns ingen klar gräns mellan 

revisionsrådgivning och fristående rådgivning. På grund av denna gråzon mellan 

revisionsrådgivning och fristående rådgivning är det svårt att veta var gränsen går. Därför finns 

det en möjlighet för revisorer att även lämna ytterligare råd till klientföretaget gällande dess 

verksamhet och övriga råd, exempelvis råd som rör klientens familjära sfär och privatliv. På 

grund av att den fristående rådgivningen inte anses rubba revisorns oberoende beslutades det 

därför inte om något generellt förbud mot rådgivning utöver revisionsrådgivning (Prop. 

2000/01:146). Sommaren 2016 antogs EU:s revisionspaket i svensk lag där rådgivning utöver 

revisionsrådgivning förbjöds för företag av allmänt intresse, vilka är börsnoterade företag, 

bank- och finansbolag, värdepappersbolag och försäkringsbolag (Valentin, 2016). Däremot 

innebär det inte något hinder för övriga klientföretag att erhålla rådgivning utöver 

revisionsrådgivningen (Valentin, 2016). Knechel (2007) kommer även fram till att i eran efter 

Enron-skandalen kan klientföretaget erhålla mervärde av revisorn, så länge den inte är fee-

added. I en svensk kontext torde det alltså inte vara några problem för klientföretagen att erhålla 

mervärde av revisorn i form av rådgivning på grund av den gråzon som existerar, förutsatt att 

oberoendet inte äventyrats eller inte säkerställts på något annat sätt (Prop. 2000/01:146). Den 

rådgivning som hänför sig till mervärdet av revisorn är en produkt av revisionen. Dock är det 

inte en del av den lagstadgade revisionen och är möjlig att erbjuda klientföretagen, eftersom 

det finns en gråzon över vilken rådgivning som får ges till klientföretagen (Prop. 2000/01:146). 

Rådgivning som hänför sig till mervärdet revisorn skapar är alltså separerad från rådgivningen 

som hänför sig från den granskning som den lagstadgade revisionen stipulerar (Beattie, 

Fearnley, & Brandt, 2000). Samtidigt ska rådgivningen som hänför sig till mervärdet revisorn 

skapar vara klart avskild från övriga fristående konsulttjänster (Beattie m.fl., 2000), exempelvis 

rör det sig inte om fristående rådgivning som nämns i regeringens proposition (2000/01:146). 

3.2. Kärnvärde 

Som nämnts ovan går det att kategorisera det värde klientföretaget kan erhålla och uppfatta av 

revisorn i kärnvärde och mervärde (Grönroos, 1997; Fontaine m.fl., 2013). Kärnvärde är det 

värdet som hänför sig från revisorn genom den lagstadgade revisionen (Öhman, 2007; Fontaine 

m.fl., 2013; Prop. 2000/01:146). På grund av att kärnvärdet revisorn skapar sker genom 

revisionen och de revisionsaktiviteter som genomförs kommer nedan, i detta delkapitel och dess 

underkapitel, värdet revisorn skapar även att benämnas med värdet av revisionen. Vidare 

kommer kärnvärdet att delas in efter tre olika teorier om revision, utifrån vilken av teorierna 

värdet har starkast koppling till. Teorierna är revision som försäkran, revision som förbättring 
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och revision som försäkring (Carrington, 2014), vilka presenterats i respektive delkapitel nedan. 

Ett annat sätt att kategorisera värdet klientföretaget kan erhålla och uppfatta av revisorn är att 

kategorisera värdet som internt eller externt (Svanström, 2008; Knechel m.fl. 2008), beroende 

på om värdet uppstår i förhållande till endast klientföretaget alternativt även till utomstående 

intressenter, vilket kommer att ske löpande nedan.  

3.2.1. Försäkran 

Revision som försäkran utgår från ett agent-teoretiskt synsätt där det råder 

informationsasymmetri3 mellan agenten, det vill säga klientföretaget, och principalen, det vill 

säga exempelvis långivare och andra intressenter klientföretaget ingår ett kontraktsrättsligt 

förhållande med (Carrington, 2014). I detta förhållande används revision för att minska 

informationsasymmetriproblemet genom att ge en försäkran av att klientföretagets finansiella 

rapporter och verksamhet sköts på ett korrekt och tillfredsställande sätt, utifrån de regelverk 

som finns. Revisionen tar alltså en funktion som garant för klientföretaget i de olika 

kontraktsförhållanden som klientföretaget ingår, eftersom revisionen ger ett bestyrkande över 

klientföretagets redovisade information och styrker dess trovärdighet. ISA 2004 behandlar 

revisorns uppgifter och ansvar (IAASB, 2009), där det framkommer att ett av revisionens 

övergripande mål är att revisorn efter revisionen ska kunna lämna en försäkran över att det 

reviderade klientföretagets finansiella redovisning inte innehåller några väsentliga fel (IAASB, 

2009). IAASBs uppfattning kring revision som framkommer genom ISA 200 stämmer överens 

med teorin om revision som försäkran, alltså har teorin en stark koppling till praktiken. 

Revisionen skapar alltså värde för klientföretaget genom den trovärdighet som försäkran skapar 

ute bland klientföretagets intressenter (Carrington, 2014). Vidare kan revisionen ses ur 

klientföretagets perspektiv som ett legitimerande verktyg. Då klientföretaget genom revisionen 

vill skapa förtroende och acceptans för sin redovisade information och verksamhet bland 

klientföretagets olika intressenter (Carrington, 2014). Det värde klientföretaget kan erhålla och 

uppfatta av revisionen som presenteras här är kopplat till att värdet skapas genom att motparten 

erhåller en försäkran av revisionen.  

Ett agentförhållande där revisionen kan skapa värde för klientföretaget är i förhållanden när 

klientföretaget ska attrahera kapital, i form av lån, till sin verksamhet (Kim m.fl., 2011; 

                                                      
3 Det vill säga att en part i ett affärsförhållande besitter information som motparten inte besitter och får således 
ett övertag över motparten. 
4 Revisorer i Sverige ska vid en revision enligt Aktiebolagslagen (ABL, 2005:551) 9 kap. 3§ 1 st. följa god 
revisionssed och till god revisionssed hör att följa den internationella revisionsstandarden ISA (Carrington, 
2014).  
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Palazuelos m.fl., 2017; Collis, 2012;). Mellan klientföretaget, agenten, och dess långivare, 

principalen råder det informationsasymmetri, vilket i vissa fall påverkar långivarens villighet 

att bevilja klientföretagets låneansökan (Palazuelos, 2017). Palazuelos m.fl. (2017) visar genom 

deras studie att banktjänstemännens villighet att bevilja ett lån till ett klientföretag ökar när 

klientföretaget revideras. Revision kan alltså direkt påverka möjligheten för klientföretaget att 

attrahera kapital från utomstående intressenter, eftersom revisionen enligt Palazuelos m.fl. 

(2017) ger banktjänstemännen en försäkran om att klientföretagets redovisade finansiella 

information är av hög kvalité. Genom denna försäkran som revisionen ger uppfattas 

klientföretaget som ärligt och transparent av långivarna, vilket skapar tilltro till klientföretagets 

förmåga att fullgöra sina åtaganden (Palazuelos m.fl., 2017; Collis, 2010) och skapar möjlighet 

till förbättrade lånevillkor (Svanström, 2008). Även klientföretagen uppfattar att revisionen kan 

tillföra värde genom att revisionen skickar positiva signaler till långivarna (Collis, 2012).  

Vidare konstaterar Knechel m.fl. (2008) att revisionens värde är mångfasetterat. Knechel m.fl. 

(2008) konstaterar bland annat att ett av de värden revisionen kan ge klientföretaget är att 

revisionen ger signaler till långivarna om att klientföretagets redovisade information är av hög 

kvalité och följer gällande lagstiftning, vilket ökar klientföretagets möjlighet att attrahera 

kapital från de externa långivarna. Även Van Caneghem och Van Campenhout (2012) påvisar 

att bristen på information hos långivaren kan försvåra attraktionen av externt kapital bland 

klientföretag. Genomgår företaget en revision ökar möjligheten att enklare attrahera externt 

kapital (Van Caneghem & Van Campenhout, 2012). Enligt Dedman och Kausar (2012) blir ett 

klientföretags kreditrankning högre om klientföretaget genomgår en revision. I och med den 

högre kreditrankningen anses företaget vara mer kreditvärdigt och trovärdigt, vilket resulterar 

i större chanser att få ett lån beviljat. Kim m.fl. (2011) visar dock att den trovärdighet som 

revisionen ger långivarna är av större värde om klientföretaget frivilligt valt att genomgå en 

revision jämfört med om revisionen är ett obligatoriskt moment för klientföretaget. Revisionen 

skulle i detta fall kunna tillföra mindre värde för klientföretaget. Palazuelos m.fl. (2017) visar 

att revisionen inte är totalt avgörande för huruvida klientföretagen har möjlighet att attrahera 

och erhålla externt kapital för att finansiera sin verksamhet. Dock visar undersökningen att 

banktjänstemän är mer benägna och villiga att bevilja lån och att denna process blir enklare för 

klientföretaget vid en revision av klientföretagets räkenskaper (Palazuelos m.fl., 2017). På 

grund av att det värde klientföretaget kan uppfatta genom den försäkran som revisionen ger 

uppstår i förhållande till externa intressenter kan det kategoriseras som ett externt värde 

(Svanström, 2008; Knechel m.fl., 2008) och har en indirekt effekt för klientföretaget genom att 
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revisionens försäkran ger värde till långivarna, vilket ökar chansen och gör det enklare att få 

lånen beviljade för klientföretaget.  

Vidare ger den kvalitetssäkring som revisionen ger inte endast en ökad chans till att få en 

låneansökan beviljad (Palazuelos, 2017), utan revisionens försäkran kan även bidra till att 

långivaren är villig att erbjuda klientföretaget en lägre ränta (Kim m.fl., 2011; Hay & Cordery, 

2018). Anledningen till att långivaren är villig att erbjuda denna lägre ränta är att revisionen 

styrker trovärdigheten till klientföretagets redovisade information och hjälper 

banktjänstemännen att förbigå informationsasymmetrin som råder mellan parterna (Kim m.fl., 

2011). Van Caneghem och Van Campenhout (2012) samt Knechel m.fl. (2008) visar också på 

att revisionen kan skapa värde för klientföretagen genom att långivarna blir villiga att erbjuda 

dem en lägre ränta, vilket leder till en lägre kapitalkostnad för klientföretagen. Även här finns 

ett externt värde (Svanström, 2008; Knechel m.fl., 2008) för klientföretaget, eftersom värdet 

uppstår i förhållande till den externa parten, långivaren. Först försäkras långivaren om att 

klientföretagets finansiella ställning är korrekt och i förlängningen leder det till en lägre 

kapitalkostnad för klientföretaget.  

I vissa fall kan klientföretaget erhålla värde av revisionen när klientföretaget agerar principal 

(Niemi m.fl., 2012), till skillnad från de ovan nämnda fallen där klientföretagen har agerat agent 

(Palazuelos m.fl., 2017; Kim m.fl., 2011). Niemi m.fl. (2012) visar att när klientföretaget anlitar 

en extern redovisningsekonom tappar klientföretaget kontrollen över den information som 

skapas men också över den information som inte skapas av redovisningsekonomen. 

Avsaknaden av kontrollen innebär att klientföretaget som principal inte kan lita på den 

finansiella informationen fullt ut, utan där finns en informationsasymmetriproblematik (Niemi 

m.fl., 2012). Ojala m.fl. (2014) och Niemi m.fl. (2012) visar att klientföretagen genom 

revisionen kan erhålla en försäkran att redovisningsekonomen, agenten, har fullgjort sina 

åtaganden och får på så sätt tilltro till den skapade informationen, däribland den finansiella 

redovisningen. Vidare kan ledningen, principalen, i klientföretag vilka har en komplex 

verksamhetsstruktur även uppfatta att de tappar kontrollen över det som sker inom 

verksamheten internt bland de anställda, agenterna, utan inblandning av exempelvis en extern 

redovisningsekonom (Abdel-Khalik, 1993; Hay & Cordery, 2018). Enligt Hay och Cordery 

(2018) kan förlusten av kontroll inom den interna verksamheten vara mer påtaglig i 

klientföretag vars organisation är uppbyggd med flera hierarkiska nivåer. Revisionens 

försäkran kan i denna situation kompensera för förlusten av intern kontroll som ledningen kan 

uppfatta och därigenom skapas tillit för den information och för verksamheten som sker inom 
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organisationen (Abdel-Khalik, 1993; Hay & Cordery, 2018). Revisionen kan alltså ge 

klientföretaget ett värde i att skapa en försäkran att den inhyrda redovisningsekonomens utförda 

arbete är tillfredsställande (Niemi m.fl., 2012; Ojala m.fl., 2014). I denna situation löser 

revisionen informationsasymmetrin mellan klientföretaget och en extern part, exempelvis vid 

partsförhållanden med en extern redovisningsekonom, vilket innebär att värdet klientföretaget 

kan erhålla och uppfatta är av extern karaktär (Svanström, 2008; Knechel m.fl., 2008). 

Ytterligare kan revisionen även ge klientföretaget ett värde i att skapa en försäkran över att den 

information som skapas och den verksamhet som sker inom klientföretaget är korrekt och sköts 

på ett bra sätt (Abdel-Khalik, 1993; Hay & Cordery, 2018). I denna situation tar värdet som 

klientföretaget kan uppfatta av revisionen en intern karaktär, eftersom värdet skapas utan 

inblandning med en extern part (Svanström, 2008; Knechel m.fl., 2008). 

När klientföretag är beroende av leveranser av förnödenheter och råvaror från sina leverantörer 

kan revisionen vara värdefull för klientföretaget, eftersom det även här råder 

informationsasymmetri mellan parterna (Ojala m.fl., 2016). Anledningen till att revisionen kan 

vara värdefull för klientföretaget är att när ett klientföretag revideras skapas det trovärdighet 

för den finansiella positionen klientföretaget har bland leverantörerna. Revisionen försäkrar 

leverantörerna om att den finansiella position klientföretaget påstår sig ha är korrekt och att 

klientföretaget är kapabelt att betala sina leverantörsskulder, vilket gör det enklare för 

klientföretagen att attrahera och bibehålla sina leverantörer (Ojala m.fl., 2016; Collis, 2012). 

Gällande huruvida klientföretag uppfattar något värde i revisionen för att attrahera och 

bibehålla leverantörer råder det delade meningar om, eftersom det enligt Collis (2010) verkar 

skilja sig åt mellan olika regioner. Även om det finns något motstridiga meningar kring 

klientföretagets värde av revisionen för att attrahera och bibehålla leverantörer har det ändå 

bekräftats av några studier (Ojala m.fl., 2014; Ojala m.fl., 2016; Collis, 2010) och kan därför 

inte helt bortses från. Värdet klientföretaget uppfattar av revisionen i denna situation är av 

extern karaktär (Svanström, 2008; Knechel m.fl., 2008), ty värdet uppstår i förhållande till en 

extern part. Revisionen ger först en försäkran till leverantörerna och i sin tur kan klientföretaget 

erhålla värde av revisionen i form av att lättare attrahera och bibehålla leverantörer.  

Vidare ger revisionen en försäkran till skattemyndigheten5 om att klientföretagets redovisade 

och inbetalade skatt är korrekt i förhållande till gällande lagar och regler (Svanström, 2008; 

Knechel m.fl., 2008; Ojala, Kinnunen, Niemi, Troberg & Collis, 2015). Svanström (2008) och 

                                                      
5 I en svensk kontext Skatteverket. 
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Ojala m.fl. (2015) påstår att revisionen kan skapa en försäkran och tillit till klientföretaget hos 

skattemyndigheten. Därigenom minskas skattemyndighetens benägenhet att genomföra en 

granskning och eventuellt påföra ytterligare skatt, vilket är till värde för klientföretaget 

(Svanström, 2008). En anledning till att skattemyndigheten genom revisionen, åtminstone i en 

svensk kontext, får en ökad tillit till det reviderade bolaget är att aktiebolagslagen (ABL, 

2005:551) 9 kap. 37 § föreskriver att revisorn under revisionen är ålagd att underrätta 

skattemyndigheten när revisionsberättelsen innehåller anmärkningar och vissa felaktigheter 

kring skatten (Svanström, 2008). Ojala m.fl. (2016) visar även att klientföretagen kan uppfatta 

värde av revisionen genom att revisionen tillstyrker trovärdighet till den redovisade skatten och 

därigenom minskas risken för en granskning av skattemyndigheten. Värdet revisionen tillför 

klientföretaget kategoriseras som externt värde (Svanström, 2008; Knechel, 2008), ty det 

uppstår i förhållande till den externa intressenten skattemyndigheten. Värdet försäkrar först 

skattemyndigheten om att den redovisade skatten är korrekt och sedan leder denna försäkran 

till ett värde för klientföretaget i form av minskad risk för granskning och skattejustering.  

3.2.2. Förbättring 

Revision som förbättring skiljer sig jämfört med revision som försäkran i och med att 

utgångspunkten inte tas i det agent-teoretiska kontraktsförhållandet (Carrington, 2014). 

Informationsasymmetriproblematiken angrips istället genom att fokus ligger på den redovisade 

informationens kvalité och om det behövs strävar revisorn genom revisionen även efter att 

förbättra den. Revisorn får en mer aktiv roll, eftersom revisorns uppdrag är att påverka den 

finansiella informationen. Revisorns roll i revisionen vid revision som förbättring är att vara en 

informationsmedlare och behandla den finansiella redovisningen som en offentlig vara. 

Informationsmedlingen innebär att revisorn ska ta hänsyn till både klientföretaget och 

klientföretagets intressenter. Alltså handlar det om förbättring både inom klientföretaget och ut 

gentemot klientföretagets intressenter. Förbättringen som skapas på grund av revisionen sker 

även mot intressenter som inte har ett kontraktsförhållande gentemot klientföretaget, 

exempelvis för potentiella aktieägare, vilket gör att revisionen har en viktig funktion för en 

effektivare marknad (Carrington, 2014).  

Revisionen kan alltså som ovan kort berörts förbättra kvalitén på och tillförligheten till 

klientföretagets publicerade finansiella information, vilket är till nytta för både klientföretaget 

och dess intressenter (Niemi m.fl., 2012; Broberg, 2013; Carrington, 2014; Collis, 2010; 

Knechel m.fl., 2008; Van Caneghem & Van Campenhout, 2012; Svanström, 2008; Collis m.fl., 

2004). Broberg (2013) hävdar vidare att revisorerna ser revisionen mer som en förbättrande 
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funktion, där revisionen ska förbättra klientföretagets finansiella information snarare än att 

endast fungera som en försäkrande funktion. Förbättringen sker genom att revisorn är 

uppdaterad angående de lagar och regler som klientföretaget lyder under samt genom att 

revisorn förstår och lär känna klientföretaget och dess anställda (Broberg, 2013), vilket leder 

till att revisorn under revisionen kan finna fel i klientföretagets redovisning samt att revisorn 

kan ge förslag till hur klientföretagets redovisning kan förbättras och i förlängningen leder detta 

till att kvalitén på klientföretagets redovisning stiger (Broberg, 2013; Collis, 2010; Knechel 

m.fl., 2008). Denna förbättring av klientföretagets redovisning leder till en minskad risk för att 

väsentliga fel uppstår i den finansiella redovisningen (Collis, 2010). Vidare leder även 

förbättringen revisionen tillför till att klientföretaget och dess finansiella information följer och 

är upprättad enligt gällande lagstiftning, eftersom revisorn ofta har större kännedom gällande 

det juridiska och under revisionen kontrollerar att lagar och regelverk följs (Knechel m.fl., 

2008; Van Caneghem & Van Campenhout, 2012). Svanström (2008) påstår att revisionen gör 

att klientföretaget har en större benägenhet att följa lagar och regler, eftersom revisorn kan 

avskräcka klientföretaget från att medvetet göra fel. Klientföretaget kan alltså uppfatta värde 

av revisionen genom att deras redovisade information är av högre kvalité, vilket skapar 

tillförlitlighet till informationen samt att revisionen bidrar till en ökad efterföljelse av gällande 

lagar och regelverk. Värdet klientföretaget kan uppfatta uppstår utan interaktion med externa 

intressenter, vilket innebär att värdet kan kategoriseras som ett internt värde (Svanström, 2008; 

Knechel m.fl., 2008). 

Vidare kan förbättringen av den finansiella informationens kvalité leda till ett bättre internt 

beslutstagande, eftersom när den finansiella rapporten är av högre kvalité har klientföretaget 

bättre information att grunda sina beslut på enligt Ojala m.fl. (2014). Även Svanström (2008) 

instämmer i att när revisionen förbättrar kvalitén på den finansiella informationen kan 

revisionen tillföra klientföretaget värde i form av att det interna beslutsunderlaget förbättras på 

grund av att underlaget blir av högre kvalité. Beslutsunderlaget förbättras direkt genom att 

felaktigheter i klientföretagets finansiella redovisning upptäcks och kan korrigeras under 

revisionen, samt indirekt genom att de anställda hos klientföretaget blir mer noggranna med 

redovisningsarbetet på grund av medvetenheten om att klientföretaget ska genomgå en revision 

(Svanström, 2008). Besluten klientföretagen tar blir alltså bättre när de grundas på ett bra 

underlag, vilket uppnås genom revisionen (Hay & Cordery, 2018). Det värde klientföretaget 

kan uppfatta av revisionen här är inte kopplat till att värdet uppstår via någon extern part och 

kan således kategoriseras som ett internt värde (Svanström, 2008; Knechel, m.fl., 2008). Värdet 
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klientföretaget kan uppfatta av revisionen i form av förbättrat beslutsunderlag uppstår som en 

direkt effekt av revisionen till förmån för klientföretaget. Däremot är värdet av att de anställda 

blir noggrannare i redovisningsarbetet av indirekt karaktär, ty revisionen skapar inte värdet 

direkt. 

Ett ytterligare värde klientföretaget kan uppfatta och erhålla av revisionen är den granskning 

och utvärdering av interna kontrollsystem som sker i samband med den granskning och kontroll 

som sker under revisionen (Svanström, 2008; Niemi m.fl., 2012; Ojala m.fl. 2014; Collis, 2010; 

Collis m.fl., 2004; Prop. 2000/01:146), det vill säga förbättra företagets instrument för att 

garantera att registrering och dokumentering av transaktioner sker på ett pålitligt sätt 

(Carrington, 2014; PwC, u.å.). Dessa instrument är ofta implementerade i diverse system och 

processer som har en kontrollfunktion (Carrington, 2014; PwC, u.å.). Ojala m.fl. (2014) hävdar 

att ett klientföretag som har implementerat e-processer6 borde uppfatta värdet av kontrollen av 

de interna kontrollsystemen som mindre värdefullt. Dock finner Ojala m.fl. (2014) inte några 

belägg för detta i deras studie. Detta förklaras med att e-processerna fortfarande är nya och inte 

helt färdigimplementerade, vilket indikerar att värdet av kontrollen kan minska i framtiden 

(Ojala m.fl., 2014). Vidare hävdar även Collis (2010), Knechel m.fl. (2008) samt Niemi m.fl. 

(2012) att klientföretagen kan uppfatta värde av revisorn genom den kontroll av de interna 

systemen som sker genom revisionen. Dock visar Collis (2010) att huruvida klientföretaget 

uppfattar något värde utav kontrollen av interna system varierar mellan olika regioner. Vidare 

kan kontrollen utav de interna kontrollsystemen leda till en ökad operationell effektivitet inom 

klientföretaget, eftersom revisorn under revisionen kontrollerar de interna kontrollsystemen och 

ger förslag till hur klientföretaget kan utveckla och förbättra de interna systemen (Knechel m.fl., 

2008; Svanström, 2008; Broberg, 2013). Värdet som klientföretaget kan uppfatta av revisionen 

genom kontrollen av de interna kontrollsystemen och förbättrad operationell effektivitet uppstår 

utan sammanblandning med externa intressenter, vilket gör att värdet kan kategoriseras som ett 

internt värde (Svanström, 2008; Knechel m.fl., 2008). Värdet som klientföretaget kan uppfatta 

vid en kontroll av de interna systemen sker som en direkt effekt av revisionen. Dock är värdet 

klientföretaget kan uppfatta av den operationella effektiviseringen av indirekt karaktär, ty det 

uppstår som en biprodukt utav kontrollen av de interna systemen.   

Sista värdet som klientföretaget kan uppfatta som är kopplat till revisionen som förbättring 

denna uppsats kommer att beröra är att klientföretagen kan erhålla råd och tips under revisionen 

                                                      
6 Exempelvis e-fakturering (Ojala m.fl., 2014).  
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som är kopplade till granskningen (Svanström, 2008; Collis, 2012; Prop. 2000/01:146), vilket 

kan förbättra klientföretagets verksamhet och avkastning (Svanström, 2008). Det värde 

klientföretagen kan uppfatta av de råd som de kan erhålla av revisionen kan vara mindre 

värdefullt om klientföretaget erhåller rådgivning från en annan part, exempelvis en extern 

redovisningsekonom (Niemi m.fl., 2012). Niemi m.fl. (2012) visar i sin studie att klientföretag 

vilka befinner sig i en finansiell kris har ett behov av rådgivning och att det är mer troligt att de 

klientföretagen uppfattar ett värde utav rådgivningen som revisorn kan ge klientföretagen 

genom revisonen. I en svensk kontext som ovan nämnt, i kapitel 3.1. Värdet av revisorn, är 

revisorn skyldig att genom revisionen lämna råd, så kallad revisionsrådgivning, till 

förbättringar av klientföretagets redovisning och verksamhet, vilka lämnas i samband med att 

den granskning och kontroll som sker under revisionen identifierar brister och felaktigheter 

(Prop. 2000/01:146). Värdet som klientföretaget kan uppfatta av revisorns revisionsrådgivning 

är av intern karaktär (Svanström, 2008; Knechel m.fl., 2008), ty värdet uppstår utan koppling 

till externa intressenter. 

3.2.3. Försäkring  

Revision som försäkring innebär att revisionen fungerar som en försäkring för klientföretagets 

intressenter, vilket innebär att revisorn kan bli ersättningsskyldig för eventuella felaktigheter i 

det reviderade klientföretagets finansiella information (Carrington, 2014; O´Reilly, Leitch & 

Tuttle, 2006; Menon & Williams, 1994; Hay & Cordery, 2018). Revisionen fungerar först och 

främst som en försäkran för revisorns egen del om att informationen är korrekt. På grund av att 

revisorn kan bli ersättningsskyldig kommer denne därför att använda revisionen som ett medel 

för att kunna garantera sig själv om att den finansiella informationen är korrekt och fullständig, 

för att undvika att bli ersättningsskyldig (Carrington, 2014). I förlängningen innebär 

försäkringen revisionen skapar för intressenternas del att det finns ytterligare en part att söka 

ersättning från vid eventuella felaktigheter i klientföretagets finansiella information som varit 

till skada för dem (Carrington, 2014; O´Reilly m.fl., 2006; Wallace, 1980; Menon & Williams, 

1994; Hay & Cordery, 2018). Menon och Williams (1994) finner i sin studie bevis som stödjer 

resonemanget att klientföretagens intressenter ser revisionen som en försäkring (Menon & 

Williams, 1994).  

I en svensk kontext ger aktiebolagslagen (ABL, 2005:551) 29 kap. 2 § jämfört med 1 § 

intressenterna möjligheten att använda revisionen som en försäkring. Dock är revisionens 
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funktion som försäkring sällan tillämpad i Sverige7 (Carrington, 2014). Det värde 

klientföretaget kan uppfatta av revisionen som försäkring är att genom att revideras delar 

revisorn och klientföretaget på ansvaret och den eventuella kostnad som kan uppstå vid ett 

eventuellt ersättningsanspråk från klientföretagets intressenter. Risken flyttas alltså delvis 

mellan klientföretaget och revisorn genom revisionen (Carrington, 2014; Wallace, 1980). 

Värdet som klientföretaget uppfattar här kan kategoriseras som ett externt värde (Svanström, 

2008; Knechel m.fl., 2008), eftersom värdet uppstår i förhållande till de externa intressenterna 

genom att de kan få eventuella skadestånd från revisorn vid felaktigheter i den finansiella 

informationen och klientföretaget slipper bära hela ansvaret och kan skapa värde av trygghet 

för klientföretaget. Värdet klientföretaget kan uppfatta av revisionen uppstår genom att när 

intressenterna kräver skadestånd av revisorn tillfaller värdet klientföretaget i ett andra led 

genom att de slipper att vara ensamt ansvariga, vilket kan skapa trygghet för klientföretaget. De 

externa intressenterna får värde i det första ledet genom ökad chans att få ersättning. 

3.3. Mervärde 

Som det tidigare har nämnts kategoriseras det värde klientföretaget kan erhålla och uppfatta av 

revisorn som kärnvärde och mervärde (Grönroos, 1997; Fontaine m.fl., 2013). Mervärdet är det 

värde som hänför sig från aktiviteter som revisorn genomför men går bortom kärnvärdet och 

innefattar ytterligare service som gör revisorn mer användbar för klientföretaget, till exempel i 

form av ytterligare support, råd, information och personlig kontakt (Grönroos, 1997; Crosby, 

Grönroos, & Johnson, 2002; Fontaine m.fl. 2013; Herda & Lavelle, 2013a, 2013b; Anderson, 

2012). Att skapa mervärde för en tjänst handlar om att göra den mer meningsfull och användbar 

för klientföretaget (Anderson, 2012). För att revisorn ska kunna skapa mervärde krävs det att 

revisorn går bortom det som stipuleras av den obligatoriska delen av tjänsten och lär känna 

klientföretaget bättre (Anderson, 2012; Eilifsen, Knechel, & Wallage, 2001). För att skapa 

mervärde av revisorn för klientföretagen utifrån deras förutsättningar behöver revisorn ha ett 

fokus på klientföretagen (Fontaine & Pilote, 2011; MacLullich, 2003). Det handlar om att skapa 

värde ur ytterligare service inom ramarna för revisionen som klientföretaget kan erhålla och 

uppfatta samtidigt som revisorn går bortom och gör mer än vad den lagstadgade revisionen 

kräver, utan att det blir en extern konsulttjänst (Beattie m.fl., 2000; Manson, McCartney, & 

Sherer, 2001; Herda & Lavelle, 2013b; Eilifsen m.fl., 2001). Att skapa mervärde för 

klientföretagen är tillåtet även i eran efter Enron-skandalen (Knechel, 2007) och efter EU:s 

                                                      
7 Åtminstone i jämförelse med USA (Carrington, 2014). 
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Revisionspaket (Valentin, 2016). Ett sätt att kategorisera mervärdet klientföretaget kan erhålla 

och uppfatta av revisorn är att kategorisera mervärdet som internt eller externt (Svanström, 

2008; Knechel m.fl. 2008), beroende på om värdet uppstår i förhållande till endast 

klientföretaget alternativt även till utomstående intressenter, vilket kommer att ske löpande 

nedan. 

För att klientföretaget ska kunna erhålla och uppfatta mervärde av revisorn behöver revisorn 

besitta en god kunskap om klientföretaget och dess verksamheten och för att kunna erbjuda 

mervärde krävs det en god relation mellan klientföretaget och revisorn (Anderson, 2012; Beattie 

m.fl., 2001; Fontaine m.fl., 2013). En förutsättning för att skapa en god relation som kan 

resultera i skapandet av mervärde som klientföretaget kan erhålla och uppfatta av revisorn krävs 

det att båda parterna är engagerade och kommunicerar med varandra (Anderson, 2012; Herda 

& Lavelle, 2013a, 2013b; Öhman m.fl., 2012; Fontaine m.fl., 2013). En god relation är inte 

bara en förutsättning för att skapa mervärde, utan relationen i sig kan även erbjuda mervärde 

som klientföretaget kan uppfatta av revisorn (Fontaine m.fl. 2013, Herda & Lavelle 2013a). Ett 

sätt relationen kan skapa mervärde som klientföretaget kan uppfatta av revisorn är att revisorn 

är tillgänglig för klientföretaget, även utöver tiden för själva granskningen (Fontaine m.fl., 

2013; Herda & Lavelle, 2013a). Det kan handla om informella interaktioner genom enkla gester 

som att revisorn ringer till klientföretaget och svarar när klienten ringer till revisorn (Fontaine 

m.fl., 2013) samt att revisorn spenderar mer tid med och är närvarande ute hos klientföretaget 

utöver tiden för granskningen (Fontaine m.fl., 2013; Herda & Lavelle, 2013a). Vidare visar 

Herda, Petersen och Fontaine (2014) att klientföretaget uppfattar mervärde av revisorn genom 

att de deltar i arbetet kring revisionen och samarbetar med revisorn, för att exempelvis ta fram 

material och underlag. Alltså kan klientföretaget uppfatta värde av att delta i serviceutbytet 

(Herda m.fl., 2014). Samarbetet gynnar även utvecklingen av relationen mellan revisorn och 

klientföretaget, vilket som redan ovan nämnts är väsentligt för att revisorn ska kunna erbjuda 

klientföretaget mervärde (Anderson, 2012; Beattie m.fl., 2000; Fontaine m.fl., 2013). Det värde 

som klientföretaget kan uppfatta av revisorn som hänför sig till att revisorn är tillgänglig och 

arbetar tillsammans med klienten under revisionsarbetet kan kategoriseras som internt värde 

(Svanström, 2008; Knechel m.fl., 2007), eftersom värdet uppstår utan koppling till externa 

intressenter. 

Vidare kan relationen som uppstår med revisorn erbjuda klientföretaget värde genom att 

revisorn visar empati, intresse och omtänksamhet gentemot klientföretaget (Ismail, Haron, 

Ibrahim, & Isa, 2006; Fontaine m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011). Det har visat sig att 
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klientföretagen kan uppfatta mervärde av revisorn genom att revisorn bryr sig om klienterna på 

ett mer personligt och individualiserat plan genom till exempel att revisorn frågar hur klienterna 

mår och har det (Ismail m.fl., 2006; Fontaine m.fl., 2013) samt att revisorn kan bjuda med 

klienten på luncher och andra aktiviteter, exempelvis golf (Fontaine & Pilote, 2011). Dock visar 

Fontaine och Pilote (2011) och Fontaine och Pilote (2012) att klientföretaget hade varit mer 

intresserade utav informationsmöten och ett mer distanserat förhållande till revisorn, istället för 

luncher och aktiviteter, för att främja revisorns oberoende. Författarna är emellertid något 

kritiska till sitt resultat, eftersom de misstänker att respondenterna, klientföretagen som ingått i 

undersökningen, kan svarat med prestigebias8 och ändock är intresserade av luncher och 

aktiviteter (Fontaine & Pilote, 2011, 2012). Mervärdet klientföretaget kan uppfatta av revisorn 

i form av att revisorn bryr sig om klienten på ett individualiserat och personligt plan genom att 

visa empati, intresse och omtänksamhet kan kategoriseras som ett internt värde, eftersom det 

uppstår utan koppling till externa intressenter.  

Som ovan nämnts behöver revisorn besitta en god kunskap om klientföretaget och dess 

verksamhet och för att kunna erbjuda mervärde krävs det en god relation mellan klientföretaget 

och revisorn (Anderson, 2012; Beattie m.fl., 2000; Fontaine m.fl., 2013). Det krävs också att 

parterna är engagerade och kommunicerar med varandra (Anderson, 2012; Herda & Lavelle, 

2013a, 2013b; Öhman m.fl., 2012; Fontaine m.fl., 2013; Herda m.fl., 2014). När revisorn 

besitter kunskap om klientföretaget kan revisorn erbjuda mervärde i form av råd och support 

som klientföretaget kan uppfatta (Eilifsen m.fl., 2001; Beattie m.fl., 2000; Anderson, 2012; 

Herda & Lavelle, 2013a). Mervärdet av råden kan öka om och när revisorn besitter god kunskap 

beträffande klientföretagets bransch (Kilgore, Harrison, & Radich, 2014; Herda m.fl., 2014; 

Fontaine m.fl., 2013). Beattie m.fl. (2000) och Eilifsen m.fl. (2001) visar att klientföretagen 

kan uppfatta mervärde av de råd och den support som revisorn tillhandahåller utöver vad som 

krävs av den lagstadgade revisionen. Råden revisorn erbjuder klientföretagen kan ta olika 

karaktär (Beattie m.fl., 2000; Eilifsen m.fl., 2001), där det kan röra sig om allmänna råd till 

klientföretaget som inte är direkt kopplade till den lagstadgade revisionen om hur de ska hantera 

och utveckla sin verksamhet, till exempel råd och feedback gällande hur klientföretagets 

produktionsprocess kan utvecklas vilka vanligtvis inte granskas av revisorn (Eilifsen m.fl., 

2001; Beattie m.fl., 2000; Manson m.fl., 2001; Herda m.fl., 2014; Fontaine & Pilote, 2011, 

2012; Herda & Lavelle, 2013b; MacLullich, 2003). Dessa allmänna råd kan revisorn ge, 

                                                      
8 Det vill säga att respondenterna svarar på det sätt som samhället förväntar sig att de ska svara på vid känsliga 
frågor (Bryman & Bell, 2017). 
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eftersom revisorn genom sitt arbete erhåller mycket kunskap om hur olika verksamheter 

fungerar (Prop. 2000/01:146; Kilgore m.fl., 2014) samt genom att revisorn ofta besitter 

branschspecifik kunskap som ökar mervärdet klientföretaget uppfattar av råden revisorn ger 

(Kilgore, Harrison, & Radich, 2014; Herda m.fl., 2014; Fontaine m.fl., 2013). 

Fontaine m.fl. (2013) hävdar dock efter deras studie att det är viktigt att revisorn lyckas anpassa 

råden efter vad som är av vikt för klientföretaget. Alltså hävdas det att klientföretagets 

uppfattade värde av de allmänna råden sjunker om de tar alltför generell karaktär (Fontaine 

m.fl., 2013). Dessa allmänna råd kan förmedlas både formellt, exempelvis skriftligen i ett 

management letter, och informellt, exempelvis i muntliga diskussioner (Manson, 2001; 

Fontaine m.fl., 2013). Revisorn kan alltså förmedla råd till klientföretaget via ett management 

letter, vilket är ett brev till företagsledningen med råd och rekommendationer (Manson, 2001). 

Revisorn kan erbjuda mervärde via ett management letter, eftersom det är möjligt för revisorn 

att utvidga innehållet och gå bortom vad regelverket kräver (Manson, 2001; Knechel, 2007). 

Utvidgade management letters används för att visa att revisorn förstår och har kunskap om vad 

klientföretaget har behov av (Herda & Lavelle, 2013b; Manson, 2001; Fontaine & Pilote, 2011, 

2012; Eilifsen, 2001). Mervärdet klientföretaget kan uppfatta av revisorns allmänna råd 

gällande klientföretagets verksamhet kan kategoriseras som ett internt värde (Svanström, 2008; 

Knechel m.fl., 2008), eftersom mervärdet uppstår utan interaktion med externa intressenter.  

Vidare har även Beattie m.fl. (2000) och Mason m.fl. (2001) visat att klientföretagen kan 

uppfatta mervärde av revisorn genom att revisorn erbjuder råd och stöd angående 

klientföretagets finansiella redovisning. Dessa råd kan handla om hur klientföretaget kan 

anpassa och förbättra sina redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och redovisningssystem 

(Beattie m.fl., 2000; Manson, 2001; Herda m.fl., 2014; Fontaine & Pilote, 2011, 2012; Herda 

& Lavelle 2013b). Det har vidare visats att klientföreteget kan uppfatta mervärde av revisorns 

råd gällande skattefrågor (Manson m.fl., 2001; Herda m.fl., 2014; Fontaine m.fl., 2013; Herda 

& Lavelle, 2013b). Även revisorns råd gällande klientföretagets redovisning och råden rörande 

skattefrågor ska vara anpassade efter klientföretagets behov istället för att vara allt för generella 

för att klientföretaget ska uppfatta maximalt mervärde av råden enligt Fontaine m.fl. (2013). 

Dessa råd kan ges både formellt och informellt (Fontaine m.fl., 2013; Manson, 2001) som redan 

nämnts ovan. Det mervärde som klientföretagen kan uppfatta av revisorns råd gällande 

klientföretagets redovisningsprinciper, redovisningsmetoder, redovisningssystem och råd 

gällande skattefrågor kategoriseras som ett internt värde (Svanström, 2008; Knechel m.fl., 

2008), eftersom även dessa värden uppstår utan inblandning med externa parter.  
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Klientföretagen kan även uppfatta mervärde av revisorns råd rörande klientföretagets interna 

kontroller enligt Beattie m.fl. (2000) och Herda och Lavelle (2013b). Även dessa råd är inte 

direkt kopplade till den granskning av de interna kontrollerna som revisorns genomför under 

revisionen, samtidigt som det ska vara klart mellan parterna att det inte rör sig om en extern 

konsulttjänst (Beattie m.fl., 2000; Fontaine och Pilote, 2011, 2012). Råden revisorn ger rörande 

klientföretagens interna kontrollsystem tar sikte på att förbättra dem (Fontaine m.fl., 2013; 

Manson, 2001; Herda & Lavelle, 2014; Fontaine & Pilote, 2011, 2012; Herda & Lavelle, 

2013b), det vill säga förbättra företagets instrument för att garantera att registrering och 

dokumentation av transaktioner sker på ett pålitligt sätt (Carrington, 2014; PwC, u.å.). Dessa 

instrument är ofta implementerade i diverse system och processer som har en kontrollfunktion 

(Carrington, 2014; PwC, u.å.). För att klientföretaget ska uppfatta ett större mervärde av 

revisorns råd ska även råden rörande de interna kontrollerna vara individuellt anpassade 

(Fontaine m.fl., 2013). Vidare kan råden förmedlas både formellt och informellt (Fontaine m.fl., 

2013; Manson, 2001) som ovan nämnts. Det mervärde klientföretaget kan uppfatta av revisorns 

råd gällande de interna kontrollerna kan kategoriseras som ett internt värde (Svanström, 2008; 

Knechel m.fl., 2008), ty det uppstår utan interaktion med externa intressenter.  

3.4. Branschens påverkan och hypotesbildning  

Syftet med denna uppsats är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn 

påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. Därför kommer detta kapitlet, 3.4. Branschens 

påverkan och hypotesbildning, att resonera kring branschtillhörighetens möjliga påverkan på 

klientföretagets uppfattade värde av revisorn, vilket följs av uppsatsens första hypotes. Sedan 

kommer det löpande att presenteras sammanfattade argument kring branschtillhörighetens 

påverkan på klientföretagets uppfattade kärnvärde och mervärde av revisorn, vilka sedan 

sammanfattas i två ytterligare hypoteser.   

Som redan nämnts tidigare, i delkapitel 1.2. Problematisering, sysselsätter sig klientföretag som 

verkar inom samma bransch med liknande verksamheter och aktiviteter (Messner, 2016; 

Nationalencyklopedin, u.å.a; SCB, 2007). Företag som har liknande aktiviteter och 

produktionsfaktorer vid förädlingen av sina produkter och tjänster delas in efter branscher, 

eftersom de är lika till sin karaktär (SCB, 2007). Det är känt att företag som har olika struktur 

uppfattar olika värden av revisorn (Collis m.fl., 2004). Eftersom en bransch består utav flera 

företag med liknande struktur borde därför det uppfattade värdet av revisorn vara lika inom 

branschen. Svanström (2008) samt Van Caneghem och Van Campenhout (2012) påstår vidare 
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att företags finansiella struktur kan påverka klientföretagets uppfattade värde av revisorn. Om 

företags olika tillgångar är av betydande värde och då är eller kan vara problematiska att värdera 

hävdar Svanström (2008) att klientföretaget borde ha ett större värde i den försäkran som 

revisionen ger av att räkenskaperna stämmer jämfört med företag vars tillgångar inte är 

problematiska att värdera. Eftersom företag inom samma bransch har liknande verksamhet och 

aktiviteter kommer de även att besitta liknande tillgångar, utrustning och kunskap. Även 

Öhman m.fl. (2012) påstår att klientföretagens uppfattningar kring revisionen, och däribland 

deras uppfattning kring värdet av revisorn, kan variera och bero på klientföretagets 

branschtillhörighet, eftersom olika branscher bland annat har olika kapitalstruktur, olika 

konkurrensintensitet, använder sig av olika teknologier (Öhman m.fl., 2012) samt att inom olika 

branscher används olika periodiseringsmetoder (Myers, Myers, & Omer, 2003). På grund av att 

klientföretag inom samma bransch sysselsätter sig med liknande produktionsaktiviteter (SCB, 

2007) krävs också liknande teknologier inom branschen, såsom klientföretag inom en 

tillverkande bransch (jfr. Svanström, 2008; Öhman m.fl., 2008). Därför torde även värdet av 

revisorn variera genom att revisorn kan inneha branschspecifik kunskap (jfr. Kilgore m.fl., 

2014) angående de specifika produktionsaktiviteterna och de använda teknologierna. 

Därför torde företagen inom samma bransch uppfatta liknande värde av revisorn, medan i en 

annan bransch sysselsätter sig företagen med andra aktiviteter och har en annan strukturell 

sammansättning. Således torde de uppfatta andra värden av revisorn jämfört med 

klientföretagen i den första branschen. Exempelvis finns det en strukturell skillnad mellan 

kunskapsintensiva och kapitalintensiva företag. Kunskapsföretag är, oftast, tjänsteföretag som 

erbjuder professionella tjänster, exempelvis redovisningskonsultation, reklamverksamhet, 

utbildningar, forskning och utveckling samt juridisk konsultation, som sysslar med 

kunskapsintensiv verksamhet och är mindre kapitalintensiva (Brandon-Jones m.fl., 2016; Frey 

m.fl., 2013; Nationalencyklopedin, u.å.b). Företag som binder mer kapital, exempelvis 

tillverkandeföretag och maskinentreprenörer, har istället fler kapitalintensiva aktiviteter och 

produktionsmetoder, eftersom det krävs mer utrustning och fler inventarier i dessa 

verksamheter (Öhman m.fl., 2012; Nationalencyklopedin, u.å.c; Svanström, 2008). Därför får 

således dessa företag en annan finansiell struktur jämfört med kunskapsintensiva tjänsteföretag 

(jfr. t.ex. Svanström (2008); Van Caneghem & Van Campenhout, 2012).  
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Ovanstående resonemang leder oss till nedanstående hypotes: 

H1: Klientföretagens uppfattade värde av revisorn påverkas av 

klientföretagens branschtillhörighet.  

Värdet klientföretagen kan uppfatta i en ökad möjlighet att attrahera externt kapital och få lån 

beviljat enklare (Van Caneghem & Van Campenhout, 2012; Palazuelos, m.fl., 2017) uppstår på 

grund av revisorns granskning och den försäkran som skapas skickar positiva signaler till 

långivarna om bland annat klientföretagets möjlighet att fullfölja sina åtaganden (Collis, 2012; 

Knechel m.fl., 2008). Alltså minskas informationsasymmetrin mellan långivarna och 

klientföretaget (Palazuelos, 2017). Klientföretag inom olika branscher har olika behov av att 

attrahera externt kapital, eftersom de har olika behov av utrustning och inventarier (Öhman 

m.fl., 2012; Svanström, 2008). Vidare borde klientföretag i branscher vilka har flertalet 

tillgångar till ett betydande värde, exempelvis ett tillverkande företag, även uppfatta ett värde 

av revisorn genom den försäkran som revisorn skapar (Svanström, 2008). För att det 

tillverkande klientföretaget ska ha möjligheten att anskaffa dessa tillgångar kan klientföretaget 

vara i behov av extern finansiering. När klientföretagen finansierar sin verksamhet med externt 

kapital torde de även uppfatta värde av revisorn i form av en ökad möjlighet till en lägre 

kapitalkostnad (Kim m.fl., 2011; Van Caneghem & Van Campenhout, 2012). Ett klientföretag 

inom en bransch där kapitalbindningen är lägre och verksamheten grundar sig i mer 

kunskapsintensiva aktiviteter (Brandon-Jones m.fl., 2016; Frey m.fl., 2013) borde inte vara i 

lika stort behov av att attrahera externt kapital och borde således uppfatta ett mindre värde i den 

ökade möjligheten att attrahera externt kapital som revisorn skapar. På grund av att 

klientföretagen inom dessa branscher inte är i behov av att attraherar lika mycket externt kapital, 

för att de baserar sin verksamhet på människors kunskap och intellekt (Brandon-Jones m.fl., 

2016; Frey m.fl., 2013), kommer de även inneha mindre räntebärande skulder. Därför borde 

således de uppfatta ett lägre värde av den möjlighet till lägre kapitalkostnad som revisorn skapar 

jämfört med klientföretag i kapitalintensiva branscher.  

Sammanfattande argument 1. Klientföretag i branscher med kapitalintensiv verksamhet, såsom 

tillverkande företag, uppfattar större värde av revisorn genom ökad möjlighet att attrahera 

externt kapital och möjligheten till en lägre kapitalkostnad än vad ett kunskapsintensivt 

klientföretag, såsom tjänsteföretag, gör. 

Värdet klientföretaget uppfattar av en ökad tillit till en extern redovisningsekonoms arbete 

uppstår genom revisorns försäkran av att den externa redovisningsekonomens utförda arbete är 
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utfört på ett korrekt sätt (Niemi m.fl., 2012; Ojala m.fl., 2014). Klientföretaget får här som 

principal hjälp att återfå kontrollen där det råder informationsasymmetri mellan den externa 

redovisningsekonomen, agenten, och klientföretaget, principalen, vilket skapar tillit till den 

externa partens arbete (Niemi m.fl., 2012). Ett klientföretag i en kapitalintensiv bransch med 

en komplex verksamhetsstruktur och en komplex finansiell struktur (Svanström, 2008; Öhman 

m.fl., 2012) borde uppfatta ett större värde utav revisorns försäkran över att den externa 

redovisningsekonomen har gjort rätt för sig jämfört med ett klientföretag i en kunskapsintensiv 

bransch. Att ett klientföretag i en kapitalintensiv bransch borde uppfatta ett större värde av 

revisorns försäkran över den externa redovisningsekonomens arbete beror på att dessa 

klientföretag torde ha ett större informationsgap på grund av dess mer komplexa 

verksamhetsstruktur och dess komplexa finansiella struktur (jfr. Svanström, 2008; Öhman 

m.fl., 2012; Nationalencyklopedin, u.å.c). Vidare skulle ett klientföretag i en kapitalintensiv 

bransch uppfatta ett större värde av revisorns försäkran jämfört med ett klientföretag i en 

kunskapsintensiv bransch, eftersom klientföretag i en kunskapsintensiv bransch torde besitta 

större kunskap inom organisationen (jfr. Brandon-Jones m.fl., 2016; Frey m.fl., 2013; 

Nationalencyklopedin, u.å.b). Samtidigt är det inte säkert att klientföretag i en kunskapsintensiv 

bransch besitter ekonomisk kunskap, utan det skulle kunna röra sig om annan kunskap. Om ett 

klientföretag i en kunskapsintensiv bransch inte besitter ekonomisk kunskap torde även dessa 

klientföretag uppfatta värde av revisorns försäkran, vilket gör det svårt att avgöra huruvida det 

är ett klientföretag i en kapitalintensiv bransch, till exempel en tillverkande bransch (jfr. 

Svanström, 2008), eller det är ett klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, till exempel en 

tjänsteproducerande bransch (jfr. Brandon-Jones m.fl., 2016), som uppfattar störst värde av 

revisorns försäkran av att en extern redovisningsekonoms arbete är korrekt.  

Värdet ett klientföretag kan uppfatta av en ökad tillit till den interna verksamheten och den 

information som skapas av klientföretagets anställda uppstår genom den försäkran som revisorn 

ger genom revisionen över att aktiviteterna och den finansiella informationen är korrekt (Abdel-

Khalik, 1993; Hay & Cordery, 2018). Enligt Hay och Cordery (2018) borde förlusten av 

kontroll inom den interna verksamheten vara påtaglig i klientföretag vilka har en komplex 

verksamhetsstruktur. Branscher består utav klientföretag som producerar liknande varor eller 

tjänster och har således liknande aktiviteter och produktionsfaktorer (Nationalencyklopedin, 

u.å.a; Messner, 2016). Vidare har klientföretag i en kapitalintensiv bransch en mer komplex 

verksamhetsstruktur jämfört med ett klientföretag i en kunskapsintensiv bransch (jfr. 

Svanström, 2008; Öhman m.fl., 2012; Nationalencyklopedin, u.å.c; Brandon-Jones m.fl., 2016; 
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Frey m.fl., 2013; Nationalencyklopedin, u.å.b) och därför torde ett klientföretag i en 

kapitalintensiv bransch, till exempel ett tillverkande klientföretag (jfr. Svanström, 2008), 

uppfatta ett större värde av revisorns kompensation för klientföretagets förlust av intern kontroll 

än vad ett klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, till exempel ett tjänsteproducerande 

klientföretag (jfr. Brandon-Jones m.fl., 2016), torde göra.   

Sammanfattande argument 2. Det är svårt att avgöra huruvida det är klientföretag i en 

kapitalintensiv bransch vilka har en komplex verksamhetsstruktur och en komplex finansiell 

struktur, såsom tillverkande företag, eller det är ett klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, 

såsom tjänsteföretag som uppfattar större värde av revisorns försäkran av den externa 

redovisningsekonomens arbete i förhållande till varandra. Däremot torde ett klientföretag i en 

kapitalintensiv bransch vilka har en mer komplex verksamhetsstruktur, såsom tillverkande 

företag, uppfatta ett större värde av revisorns kompensation av förlorad intern kontroll jämfört 

med ett klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, såsom tjänsteföretag.  

Värdet klientföretagen kan uppfatta av en ökad möjlighet till att attrahera och bibehålla 

leverantörer (Ojala m.fl., 2016) uppstår genom den försäkran som revisorns granskning ger 

leverantörerna över att klientföretagets redovisade finansiella information är korrekt och att 

klientföretaget är kapabelt att fullgöra sina betalningar. Genom denna försäkran minskar 

revisorn den informationsasymmetri som finns mellan klientföretaget och dess intressenter 

(Ojala m.fl., 2016). Klientföretag i en bransch har liknande aktiviteter (Messner, 2016; 

Nationalencyklopedin, u.å.a; SCB, 2007) för att utföra sin verksamhet. Klientföretag i 

branscher med aktiviteter vilka slutar i produktion av fysiska ting, såsom tillverkande företag, 

är således beroende av råvaror och förnödenheter i större utsträckning för att ha möjlighet att 

kunna bedriva sin verksamhet. Klientföretag i dessa branscher torde således uppfatta ett större 

värde i den ökade möjligheten av att attrahera och bibehålla leverantörer som revisorn ger. 

Klientföretag i branscher vilka i mindre utsträckning sysselsätter sig med aktiviteter beroende 

av råvaror och förnödenheter, såsom kunskapsföretag, torde alltså uppfatta ett mindre värde att 

revisorn ger en ökad möjlighet att attrahera och bibehålla leverantörer.   

Sammanfattande argument 3. Klientföretag i branscher vilka sysselsätter sig med aktiviteter 

som är beroende av råvaror och förnödenheter, såsom tillverkande företag, uppfattar större 

värde av revisorn i den ökade möjligheten att attrahera och bibehålla leverantörer än vad 

kunskapsintensiva klientföretag, såsom tjänsteföretag, gör. 
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Värdet klientföretagen kan uppfatta av en minskad risk för granskning och skattejustering av 

Skatteverket uppstår på grund av revisorns granskning som resulterar i en försäkran för 

Skatteverket om att klientföretagets redovisade och inbetalda skatt är korrekt (Svanström, 2008; 

Knechel m.fl., 2008; Ojala m.fl., 2015). Klientföretag i samma bransch har liknande tillgångar 

och använder i regel liknande bokslutsdispositioner (Myers, 2003). Klientföretag i branscher 

vilka har mycket tillgångar (Nationalencyklopedin, u.å.c; Svanström, 2008; Öhman, 2007) och 

en invecklad struktur (Svanström, 2008), såsom tillverkande klientföretag (Svanström, 2008), 

har då möjlighet att använda mer periodiseringar (jfr. Myers m.fl., 2003) och avskrivningar.  På 

grund av den komplexitet som skapas i klientföretag i dessa branscher, såsom branscher med 

tillverkande företag, borde det finnas ett ökat incitament för Skatteverket att utföra en 

granskning av dessa klientföretags redovisade och inbetalda skatt, eftersom det finns större 

möjlighet för dessa klientföretagen att sänka sitt redovisade resultat. Klientföretag i branscher 

med mycket tillgångar och en invecklad finansiell struktur torde således uppfatta ett större värde 

av att revisorn ger en minskad risk för granskning och skattejustering av Skatteverket än för 

klientföretag vilka har en mindre komplex finansiell redovisning, exempelvis 

kunskapsintensiva klientföretag (jfr. Brandon-Jones m.fl., 2016).    

Sammanfattande argument 4. Klientföretag i branscher vilka besitter en komplex finansiell 

redovisning, såsom tillverkande företag, uppfattar större värde av revisorn i den minskade risk 

att granskas och skattajusteras av Skatteverket än vad ett kunskapsintensivt klientföretag, 

såsom tjänsteföretag, gör. 

Värdet klientföretagen kan uppfatta av en förbättrad kvalité på den finansiella redovisningen 

och en förbättrad efterlevnad av lagar och regler uppstår genom att revisorn förbättrar den 

finansiella redovisningen genom att bland annat finna fel, komma med förslag på bättre 

redovisningsmetoder (Broberg, 2013; Collis, 2010; Knechel m.fl., 2008; Carrington, 2014; 

Svanström, 2008) samt att revisorn kontrollerar att klientföretaget följer gällande lagar och 

regelverk (Knechel m.fl., 2008; Van Caneghem & Van Campenhout, 2012). I klientföretagen i 

branscher med komplexa produktionsaktiviteter och komplex finansiell redovisning, 

exempelvis tillverkande företag, (Nationalencyklopedin, u.å.c; Svanström, 2008; Öhman, 2007; 

Myers m.fl., 2003) torde det vara en större risk att klientföretagen gör fel i deras finansiella 

redovisade information (Svanström, 2008). Det torde även vara svårare för dessa klientföretag 

att besitta kännedom om gällande lagar och regelverk de ska följa, eftersom vid en ökad 

komplexitet på den finansiella redovisningen ökar även de lagar och regelverk som 

klientföretagen måste ta hänsyn till. Därför borde klientföretagen i branscher med en komplex 
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finansiell redovisning och komplexa produktionsaktiviteter uppfatta ett större värde av revisorn 

genom förbättrad kvalité på den finansiella redovisningen samt förbättrad efterlevnad av lagar 

och regelverk än klientföretag i branscher med mindre komplex finansiell redovisning och 

mindre komplexa produktionsaktiviteter. Vidare kan klientföretaget uppfatta värde av revisorn 

genom ett förbättrat internt beslutsunderlag, vilket uppstår genom att revisorns granskning leder 

till en högre kvalité på klientföretagets finansiella information (Ojala m.fl., 2014; Svanström, 

2008). Ett klientföretag i en bransch med en komplex finansiell redovisning och komplexa 

produktionsaktiviteter som ovan redan nämnts torde besitta en större risk i att göra fel. De borde 

därför uppfatta ett större värde av revisorn genom det förbättrade beslutsunderlag som revisorn 

skapar genom dennes granskning jämfört med klientföretag i en bransch med mindre 

komplexitet rörande den finansiella redovisningen och mindre komplexa 

produktionsaktiviteter, exempelvis kunskapsintensiva klientföretag (Brandon-Jones m.fl., 

2016).  

Sammanfattande argument 5. Klientföretag i branscher med komplex finansiell redovisning och 

komplexa produktionsaktiviteter, såsom tillverkande företag, uppfattar större värde av revisorn 

genom en förbättring av den finansiella redovisningen, förbättrad efterlevnad av lagar och 

regelverk och förbättrat internt beslutsunderlag än vad kunskapsintensiva klientföretag, såsom 

tjänsteföretag, gör.  

Värdet klientföretagen kan uppfatta av revisorn genom förbättringen av de interna 

kontrollsystemen uppstår genom att revisorn under sin granskning utvärderar och kontrollerar 

de interna kontrollsystemen (Svanström, 2008; Niemi m.fl., 2012; Ojala m.fl., 2014; Collis, 

2010; Collis m.fl., 2004), vilket även kan leda till en ökad operationell effektivisering (Knechel 

m.fl., 2008; Svanström, 2008; Broberg, 2013). Det har ovan redan konstaterats att ett 

klientföretag med en mer komplex finansiell redovisning och mer komplexa 

produktionsaktiviteter borde ha en ökad risk för felaktigheter och misstag. Det har även redan 

konstaterats att klientföretags interna kontrollsystem ska säkerställa att registrering och 

dokumentering av transaktioner sker på ett pålitligt sätt genom diverse system och processer 

(Carrington, 2014; PwC, u.å.). Med dessa två konstateranden i åtanke borde således 

klientföretag i en bransch med komplex finansiell redovisning och komplexa 

produktionsaktiviteter, exempelvis klientföretag vilka tillverkar någon form av fysisk produkt 

(Öhman m.fl., 2012; Nationalencyklopedin, u.å.c; Svanström, 2008), behöva bättre och säkrare 

interna kontrollsystem för att kunna kontrollera och säkerställa att registrering och 

dokumentering sker på ett korrekt sätt. Ett klientföretag i en bransch med komplex finansiell 
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redovisning och komplexa produktionsaktiviteter torde således uppfatta ett större värde av 

revisorns granskning och förbättring av de interna kontrollsystemen och en ökad operationell 

effektivisering än vad ett företag med mindre komplex finansiell redovisning och komplexa 

produktionsaktiviteter gör, exempelvis kunskapsintensiva klientföretag (jfr. Brandon-Jones 

m.fl., 2016). 

Sammanfattande argument 6. Klientföretag i branscher med komplex finansiell redovisning och 

komplexa produktionsaktiviteter, såsom tillverkande företag, uppfattar större värde av revisorn 

genom förbättringen av de interna kontrollsystemen och eventuellt ökad operationell 

effektivisering än vad kunskapsintensiva klientföretag, såsom tjänsteföretag, gör. 

Värdet klientföretagen kan uppfatta av revisorn genom den ökade trygghet och det delade 

ekonomiska ansvaret vid ett eventuellt ersättningsanspråk från externa intressenter uppstår 

genom att revisorn tar rollen som en försäkring att klientföretagets finansiella redovisning är 

korrekt (Carrington, 2014; O´Reilly m.fl., 2006; Menon & Williams, 1994). Att revisorn tar 

rollen som en försäkring innebär att vid ett eventuellt ersättningsanspråk mot klientföretaget 

från externa intressenter som tagit skada av felaktigheter i klientföretagets finansiella 

information delar revisorn och klientföretaget på detta ansvar (Carrington, 2014; O´Reilly m.fl., 

2006; Wallace, 1980; Menon & Williams, 1994). Klientföretag i branscher som karaktäriseras 

av att vara beroende av leverantörer och långivare borde uppfatta ett större värde av revisorns 

delade ansvar och den trygghet som skapas av revisorn än företag som inte har samma beroende 

av leverantörer och långivare (Carrington, 2014). Exempelvis tillverkande företag jämfört med 

tjänsteföretag (Svanström, 2008). Klientföretag i branscher med aktiviteter vilka slutar i 

produktion av fysiska ting, exempelvis en tillverkande bransch, är beroende av leverantörer för 

att ha möjlighet att kunna bedriva sin verksamhet på grund av deras tillförsel av råvaror och 

förnödenheter. Klientföretag i branscher med en tjänsteproducerande verksamhet blir däremot 

inte lika beroende av leverantörer jämfört med den tillverkande branschen, eftersom de istället 

är beroende av de anställdas kunskaper och intellekt (Frey m.fl., 2013). Klientföretag inom 

olika branscher har även olika behov av att attrahera kapital från långivare, eftersom de har 

olika behov av utrustning och inventarier (Öhman m.fl., 2012; Svanström, 2008). Vidare borde 

klientföretag i branscher vilka har flertalet tillgångar till ett betydande värde, exempelvis ett 

tillverkande företag, ha ett större behov av externt kapital på grund av dess kapitalintensitet 

(Öhman m.fl., 2012; Nationalencyklopedin, u.å.c; Svanström, 2008) jämfört med klientföretag 

i branscher som inte sysselsätter sig med kapitalintensiv verksamhet (Frey m.fl., 2013; 

Brandon-Jones m.fl., 2016).  
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Sammanfattande argument 7. Klientföretag i branscher som sysselsätter sig med 

produktproducerande verksamhet, såsom tillverkande företag, borde på grund av deras större 

beroende av leverantörer och långivare uppfatta större värde av revisorn i den trygghet och 

ansvarsfördelning som denne tillför än vad kunskapsintensiva klientföretag, såsom 

tjänsteföretag, gör.   

Mervärdet klientföretagen kan uppfatta av att revisorn är tillgänglig uppstår genom att revisorn 

är närvarande hos klientföretaget vid fler tillfällen än vid själva granskningen (Fontaine m.fl., 

2013; Herda & Lavelle, 2013a) och att revisorn finns tillgänglig över telefon (Fontaine m.fl., 

2013). Att revisorn är tillgänglig för klientföretaget borde alla klientföretag oavsett bransch 

uppfatta mervärde av. Dock borde det nämnda mervärdet vara mindre påtagligt i ett 

klientföretag i en kapitalintensiv bransch, eftersom de torde uppfatta ett större kärnvärde av 

revisorn jämfört med klientföretag i en kunskapsintensiv bransch (jfr. Grönros, 1997). Ett 

kunskapsintensivt klientföretag borde däremot uppfatta ett större mervärde av en tillgänglig 

revisor. Kunskapsintensiva klientföretag består utav människor som själva erbjuder en 

professionell service (Frey m.fl., 2013), ofta någon form av tjänst exempelvis 

redovisningskonsultation, reklamverksamhet, utbildningar, forskning och utveckling samt 

juridisk konsultation (Brandon-Jones m.fl., 2016; Nationalencyklopedin, u.å.b). 

Kunskapsintensiva klientföretag kommer troligen att förvänta sig en god service utav revisorn, 

eftersom de själva borde ha kännedom och kunskap om vad god service innebär och då förvänta 

sig detsamma från revisorn (jfr. Grönroos, 1997). Samtidigt om klientföretaget har en komplex 

finansiell redovisning, såsom tillverkande företag (Svanström, 2008), är det även möjligt att 

dessa klientföretag uppfattar ett mervärde i att revisorn är tillgänglig för att exempelvis kunna 

ställa frågor. Ett klientföretag i en kunskapsintensiv bransch vilka istället har en mindre 

komplex finansiell redovisning (jfr. Brandon-Jones m.fl., 2016) har eventuellt färre svåra frågor 

kring deras redovisning och uppfattar då eventuellt ett mindre mervärde i att revisorn är 

tillgänglig för frågor. Med ovanstående i åtanke torde klientföretag i en kunskapsintensiv 

bransch således uppfatta ett större mervärde av att revisorn är tillgänglig än klientföretag i en 

kapitalintensiv bransch, samtidigt går det inte att utesluta att det motsatta förhållandet kan 

föreligga.  

Sammanfattande argument 8. Klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, såsom 

tjänsteföretag, torde uppfatta ett större mervärde av revisorn genom att revisorn är tillgänglig 

än ett klientföretag i en kapitalintensiv bransch, såsom tillverkande företag. Samtidigt går det 

inte att utesluta att det motsatta förhållandet kan föreligga.  
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Mervärdet klientföretag uppfattar av att revisorn bryr sig om klienten på ett individualiserat 

plan och att klientföretaget medverkar i serviceutbytet uppstår genom att revisorn visar empati, 

intresse och omtänksamhet (Ismail m.fl., 2006; Fontaine, m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011) 

och att klientföretaget är del utav serviceutbytet (Herda m.fl., 2014). Att revisorn bryr sig om 

klienten och att klienten får ta del utav serviceutbytet torde vara mer påtagligt i ett klientföretag 

i en kunskapsintensiv bransch i förhållande till klientföretag i en kapitalintensiv bransch. 

Eftersom klientföretag i en kapitalintensiv bransch redan uppfattar värde av revisorns kärnvärde 

och då har mindre incitament att söka efter ytterligare värde (jfr. Grönroos, 1997). Klientföretag 

i kunskapsintensiva branscher sysselsätter sig som ovan nämnts ofta med tjänsteutövande av 

diverse professionella servicetjänster och består mestadels utav humankapital istället för 

tillgångar i form av maskiner och inventarier (Frey m.fl., 2013; Brandon-Jones m.fl., 2016; 

Nationalencyklopedin, u.å.b). Med tanke på att klientföretag i dessa branscher består utav 

människor borde de värdesätta att revisorn bryr sig om individerna på ett personligt plan för att 

hjälpa till att höja personernas välmående. Genom att exempelvis visa empati i förhållande till 

klientens privatliv (Ismail m.fl., 2006) och genom att klienterna får delta i serviceutbytet stärks 

relationen mellan revisorn och klienten (Herda m.fl., 2014), vilket torde leda till att revisorn 

kan interagera mer på ett personligt plan med klienterna och tillföra ett större mervärde 

(Anderson, 2012; Beattie m.fl., 2000; Fontaine m.fl., 2013). Ett klientföretag i en 

kunskapsintensiv bransch borde vara mer benägen att vilja få ut mervärde utav revisorn, 

eftersom de inte borde uppfatta ett lika stort värde av kärnvärdet revisorn skapar som ett 

kapitalintensivt klientföretag kan göra. Ett kunskapsintensivt klientföretag torde därför ha en 

större benägenhet att vilja få ut mervärde av relationen till revisorn (jfr. Grönroos, 1997).  

Sammanfattande argument 9. Klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, såsom 

tjänsteföretag, uppfattar större mervärde av revisorn genom att revisorn bryr sig om 

klientföretagen på ett personligt plan och att klienten deltar i serviceutbytet än vad ett 

kapitalintensivt klientföretag, såsom tillverkande företag, gör. 

Både råd vilka hänför sig till revisorns kärnvärde (Svanström, 2008; Collis, 2012; Prop. 

2000/01:146) och mervärde (Fontaine m.fl., 2013; Manson, 2001; Beattie m.fl., 2000; Herda 

m.fl., 2014; Fontaine & Pilote, 2011, 2012; Herda & Lavelle, 2013b) torde både klientföretag 

vilka verkar i en bransch med kapitalintensiva produktionsaktiviteter, exempelvis tillverkande 

företag, och i en bransch med kunskapsintensiv verksamhet, exempelvis tjänsteföretag, uppfatta 

ett värde utav. Vi kan inte härleda att den ena branschen borde uppfatta ett större värde av 

rådgivningen än den andra branschen. Däremot är det inte omöjligt att ett klientföretag i en 
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kunskapsintensiv bransch borde vara mer benägna att vilja få ut mervärde av revisorn, som 

redan kommenterats ovan, på grund av att de inte borde uppfatta ett lika stort värde av 

kärnvärdet revisorn skapar som ett kapitalintensivt klientföretag kan göra. Därför torde ett 

klientföretag i en kunskapsintensiv bransch ha en större benägenhet att vilja ta del av värdet av 

revisorns råd (jfr. Grönroos, 1997). Klientföretag i en kapitalintensiv bransch vilka har en mer 

komplex finansiell redovisning, såsom tillverkande företag (Svanström, 2008), har eventuellt 

fler frågor kring deras redovisning och kan då uppfatta ett eventuellt värde i att revisorn kan 

erbjuda råd och stöd i dessa frågor. Med ovanstående i åtanke torde klientföretag i en 

kunskapsintensiv bransch således uppfatta ett större värde av revisorns råd än klientföretag i en 

kapitalintensiv bransch, samtidigt går det inte att utesluta att det motsatta förhållandet kan 

föreligga. 

Sammanfattande argument 10. Klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, såsom 

tjänsteföretag, torde uppfatta ett större värde av revisorns råd än ett klientföretag i en 

kapitalintensiv bransch, såsom tillverkande företag. Samtidigt går det inte att utesluta att det 

motsatta förhållandet kan föreligga. 

Det går att se att branschtillhörighet torde påverka kärnvärdet klientföretagen uppfattar av 

revisorn. Utifrån sammanfattande argument 1-7 finns det indikationer på att klientföretag i en 

kapitalintensiv bransch torde uppfatta ett större kärnvärde av revisorn jämfört med ett 

klientföretag i en kunskapsintensiv bransch. Dessa indikationer kan ses trots att 

sammanfattande argument 2 inte helt kan påvisa huruvida det är ett klientföretag i en 

kapitalintensiv bransch, såsom tillverkande företag, eller ett klientföretag i en kunskapsintensiv 

bransch, såsom tjänsteföretag, som har störst värde av revisorns försäkran över att en extern 

redovisningsekonoms arbete är korrekt. Sammantaget talar sammanfattande argument 1-7 

ändock för att ett klientföretag i en kapitalintensiv bransch, såsom tillverkande företag, torde 

uppfatta ett större värde av kärnvärdet som revisorn skapar jämfört med ett klientföretag i en 

kunskapsintensiv bransch, såsom tjänsteföretag. Därför har således hypotes 2 konstruerats 

utifrån sammanfattande argument 1-7. 

Det går att se att branschtillhörighet torde påverka mervärdet klientföretagen uppfattar av 

revisorn. Dock är det inte helt tydligt huruvida klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, 

såsom tjänsteföretag, eller klientföretag i en kapitalintensiv bransch, såsom tillverkande 

företag, uppfattar ett större eller mindre mervärde i förhållande till varandra. Utifrån 

sammanfattande argument 8-10 konstrueras hypotes 3 på så sätt att det inte på förhand går att 
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avgöra i vilken riktning branschtillhörigheten påverkar klientföretagens uppfattade mervärde 

utav revisorn.   

Från diskussionen och de sammanfattande argumenten som har presenterats ovan härledes 

följande två hypoteser: 

H2: Klientföretag i en kapitalintensiv bransch, exempelvis tillverkande 

företag, uppfattar större värde av kärnvärdet revisorn skapar jämfört 

med klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, exempelvis 

tjänsteföretag. 

H3: Klientföretagens branschtillhörighet påverkar klientföretagens 

uppfattade mervärde av revisorn. Däremot går det inte att avgöra 

huruvida det är klientföretag i en kunskapsintensiv bransch, exempelvis 

tjänsteföretag, eller det är klientföretag i en kapitalintensiv bransch, 

exempelvis tillverkande företag, som uppfattar ett större mervärde av 

revisorn i förhållande till varandra. 

3.5. Modellutveckling 

Som framkommit ovan, i delkapitel 3.4. Bransch och hypotesbildning, har det fastslagits att det 

värde klientföretagen kan uppfatta av revisorn borde påverkas av dess branschtillhörighet. 

Branschtillhörighet är modellens oberoende variabel och den oberoende variabeln, 

branschtillhörighet, antas påverka de olika värdena som klientföretagen kan uppfatta av 

revisorn, vilka utgör modellens beroende variabel. Pilarna från branschtillhörighet till värdet av 

revisorn i modellen indikerar att branschtillhörigheten påverkar de olika värdena 

klientföretagen kan uppfatta av revisorn. Den beroende variabeln, värdet av revisorn, består av 

22 stycken olika värden som klientföretagen teoretiskt sett kan uppfatta av revisorn. De 22 olika 

värdena klientföretagen kan uppfatta av revisorn har delats in i huvudkategorierna kärnvärde 

och mervärde.  

Huvudkategorin kärnvärde är därefter indelad i tre undergrupper efter de nationalekonomiska 

teorierna om revision som försäkran, förbättring och försäkring beroende på vad värdet har 

starkast anknytning till. Huvudkategorin mervärde har delats in i två olika undergrupper som 

mervärdet klientföretaget kan uppfatta av revisorn kan anknytas till, vilka är relationen och råd. 

Denna modell, modell 3.1 Den oberoende variabelns, branschtillhörighet, påverkan på den 

beroende variabeln, värdet av revisorn, uppdelad i 22 olika värden, kommer att användas för 
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att testa om värdet klientföretag uppfattar av revisorn kan förklaras av klientföretagets 

branschtillhörighet.  

 

Modell 3.1 Den oberoende variabelns, branschtillhörighet, tänkta påverkan på den beroende variabeln, värdet av revisorn, 
uppdelad i 22 olika värden 
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4. Empirisk metod 

I följande kapitel kommer uppsatsens empiriska metod att presenteras i åtta olika delkapitel. 

Först presenteras hur litteratursökningen angående värdet av revisorn har genomförts, vilken 

datainsamlingsmetod, vilken är en webbaserad enkät distribuerad via Surveymonkey, som 

använts och det urval som uppsatsen bygger på, vilket är klientföretag i tillverknings- och 

industribranschen, som är kapitalintensiv samt i tjänstebranscher, som är kunskapsintensiva. 

Därefter kommer operationaliseringen av enkäten att presenteras utifrån de två koncepten 

kärnvärde och mervärde. Efter operationaliseringen sker en bortfallsanalys där svarsfrekvensen 

diskuteras. Efter att ofullständiga svar tagits bort var svarsfrekvensen 11,3 %. Därefter kommer 

studiens analysmetoder att presenteras, som bland annat innefattar multipel linjär 

regressionsanalys, följt av en diskussion kring studiens reliabilitet och validitet. I diskussionen 

angående studiens reliabilitet och validitet diskuteras bland annat studiens ytvaliditet, eftersom 

frågorna som har använts vid datainsamlingen har konstruerats från grunden. Slutligen 

presenteras etiska beaktanden kring studien, diskussionen rör bland annat hanteringen av den 

insamlade data för att säkerställa att den hanteras på ett konfidentiellt sätt och att studien 

genomförs efter gällande riktlinjer för akademisk forskning.  

4.1. Litteratursökning 

Som redan nämnts är syftet med uppsatsen att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde 

av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. För att ha möjligheten att kunna 

uppnå syftet har det genomförts en litteratursökning för att kunna bygga upp den teoretiska 

referensramen i kapitel 3. Teoretisk referensram. För att den teoretiska referensramen ska vara 

relevant samt hålla en god kvalité och för att säkra tillförlitligheten till den teoretiska 

referensramen har framförallt vetenskapliga artiklar använts. Majoriteten av artiklarna är peer-

review artiklar som innebär att de har genomgått en granskningsprocess av andra forskare innan 

publicering, vilket indikerar att artiklarna håller en hög kvalité. De vetenskapliga artiklarna är 

hämtade från elektroniska databaser tillhandahållna av Högskolan Kristianstad och Google 

Scholar. Initialt under litteratursökningsfasen har även viss kurslitteratur använts. Ett urval av 

de sökord som har använts vid sökningen i de elektroniska databaserna är: external audit, 

financial audit, value, audit benefits, added-value, value-added och demand. Vidare har även 

de funna artiklarnas referenslistor använts för att hitta fler relevanta artiklar, vilket enligt 

Bryman och Bell (2017) är ett bra tillvägagångssätt för att hitta relevant litteratur. För att den 

teoretiska referensramen ska vara relevant och tidsaktuell har hänsyn tagits till artiklarnas 
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publiceringsdatum, dock har även äldre artiklar som nyare litteratur hänvisat till använts. Att 

det fortfarande refereras till de artiklarna indikerar att de fortfarande anses vara relevanta inom 

forskningssamfundet.  

4.2. Datainsamlingsmetod  

För att kunna uppnå syftet som är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av 

revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet kommer, som ovan redan nämnts, en 

kvantitativ metod att användas, eftersom en kvantitativ metod är lämplig att använda när syftet 

med studien är att förklara (Denscombe, 2016). Det finns ett flertal olika kvantitativa metoder 

(Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2017) och vi har valt att i denna uppsats använda 

datainsamlingsmetoden webbaserad enkät. Valet av användandet av en webbaserad enkät som 

datainsamlingsmetod baseras på några av de fördelar som den medför. Datainsamlingsmetoden, 

webbaserad enkät, är bland annat kostnads- och tidseffektiv jämfört med exempelvis intervjuer, 

vilket är en fördel på grund av den begränsade tid och mängden resurser vi har att tillgå för 

studien (Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2017). En enkät kan även ge en stor mängd data 

och geografisk spridning bland insamlade data, vilket ger oss förutsättningar för att eventuellt 

kunna generalisera våra resultat från urvalet till populationen (Denscombe, 2016). 

Datainsamlingsmetoden, webbaserad enkät, ger heller ingen variation i frågeställningarna utan 

samtliga respondenter möts av samma frågor ställda på exakt samma sätt (Denscombe, 2016; 

Bryman & Bell, 2017). Användandet av en enkät medför heller inte någon intervjuareffekt, 

eftersom respondenterna svarar på enkäten på valfri plats, utan inblandning och påverkan av en 

intervjuare (Bryman & Bell, 2017). Minskningen av intervjuareffekten vid enkäter är dock 

ifrågasatt. Bryman och Bell (2017) hänvisar till studier som visar att intervjuareffekten är ett 

faktum och kan påverka respondenternas svar.  

Enkäten har utformats med hjälp av datasystemet Surveymonkey, vilket är ett webbaserat 

verktyg för utformning av enkäter och insamling av svar. Användandet av ett webbaserat 

system ger oss möjlighet att nå ut till många respondenter snabbt och relativt billigt. Innan 

enkäten skickades ut till respondenterna besvarades den av ett par testpersoner, vilka är 

ekonomer, som fick ge sina synpunkter på formuleringar och huruvida de ansåg att enkäten var 

förståelig. Deras svarstider låg även till grund för den ungefärliga tid enkäten tar att besvara, 

vilket informerades om i följebrevet, se bilaga A. Enkäten skickades ut till 900 företag, hämtade 

från Retriever Business, den 24 april 2018 och en påminnelse skickades ut den 26 april 2018 

med tillhörande följebrev, se bilaga C, till dessa företag. Den 26 april 2018 skickades enkäten 
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även ut till totalt 306 nya företag hämtade från Retriever Business. Enkäten skickades ut 

ytterligare en gång den 27 april 2018 till 306 nya företag. De 612 nya företagen fick en 

påminnelse den 2 maj 2018 med tillhörande följebrev, se bilaga C. Anledningen till att enkäten 

skickades ut till fler företag berodde på den låga svarsfrekvens som erhölls vid första utskicket. 

För analysens skull behövdes fler svar och därför skickades enkäten ut två gånger till. Totalt 

har alltså enkäten skickats till 1512 företag jämnt fördelat mellan de olika branscherna. När 

enkäten skickades ut till företagen första gången sändes den med ett följebrev, se bilaga A. 

Följebrevet informerade respondenterna om vad studiens syfte är och vid vilket lärosäte 

uppsatsen skrivs. Respondenterna informerades även om den ungefärliga tid enkäten tar att 

besvara samt att de kunde delta i utlottningen av ett presentkort på SF Bio, med ett värde på 

400 kr, vid deltagandet. Anledningen till att vi erbjuder respondenterna möjligheten till att vinna 

ett presentkort är för att ge respondenterna ett större incitament att besvara enkäten och genom 

att göra detta hoppas vi att svarsfrekvensen ökar (jfr. Denscombe, 2016). Slutligen fick 

respondenterna även möjlighet att fylla i sin mailadress om de var intresserade av att ta del av 

studiens resultat. Datainsamlingen stängdes slutligen den 2 maj 2018 och då hade totalt 200 

svar erhållits. 

4.3. Urval 

Uppsatsens syfte är, som redan tidigare nämnts, att förklara huruvida klientföretags uppfattade 

värde av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. Således består populationen 

av aktiebolag från olika branscher i Sverige. På grund av den begränsade tid och de begränsade 

resurser vi har att tillgå för denna uppsats kommer vi begränsa oss till tillverknings- och 

industribranschen samt företag i tjänstebranscher. Dessa branscher har valts på grund av att de 

tillhör en tillverkande bransch, vilken är mer kapitalintensiv (Svanström, 2008), samt 

tjänstebranscher, vilka är mer kunskapsintensiva (jfr. Frey m.fl.,2013; Brandon-Jones m.fl., 

2016). Ett alternativ till en tjänstebransch hade varit juridik, ekonomi och 

konsulttjänstebranschen. Inom denna bransch finns dock revisionsbyråerna, vilka troligen inte 

är intresserade av mervärdet av revisorn då de troligen inte vill dela med sig av information om 

deras företag samt att de troligen besitter denna kompetens internt inom företaget och därför 

har denna bransch valts bort. I branschindelningen delas branscherna in i huvudgrupper och 

undergrupper (SCB, 2007). Tillverknings- och industribranschen, som är kapitalintensiv, är en 

huvudgrupp i databasen Retriever Business och för att få olika tillverkande branscher har vi valt 

att ta med tre undergrupper till tillverknings- och industribranschen i vårt urval. Nedanstående 

branscher valdes på grund av att de var de branscher med flest företag i, vilket gör det enklare 
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att erhålla tillräckligt många mejladresser utifrån de begränsade resurser vi har att tillgå. Att 

endast tre branscher knutna till varje huvudbransch, det vill säga tillverknings- och 

industribranschen samt företag i tjänstebranscher, valdes beror på den begränsade tid vi har att 

tillgå. Först försöktes det att välja en huvudgrupp till tjänstebranscherna, som är 

kunskapsintensiva, och sedan tre undergrupper även där. Dock visade det sig vara tidskrävande 

att finna tillräckligt många mailadresser till respektive undergrupp. På grund av den begränsade 

tid vi har att tillgå för denna studie valdes därför istället tre skilda huvudgrupper bland 

tjänstebranscherna, utifrån databasen Retriever Business. Tjänstebranscherna valdes även 

utifrån att Brandon-Jones (2016) identifierar dessa tjänster som kunskapsintensiva och 

tjänsteproducerande. Undergrupperna till tillverknings- och industribranschen är:  

- maskiner, tillverkningsbranschen  

- tryckning av böcker och tidskrifter, samt 

- metallindustribranschen.  

De tre tjänstebranscherna är: 

- Reklam, pr och marknadsundersökning  

- Utbildning, forskning och utveckling, samt 

- Teknisk konsultverksamhet 

Urvalet som görs är ett sannolikhetsurval på grund av att det ger möjligheten till att generalisera 

studiens resultat till populationen (Körner & Wahlgren, 2012; Bryman & Bell, 2017). Vidare 

kommer den typ av sannolikhetsurval som används vara en variant av systematiskt urval, vilket 

även fungerar när det finns en strävan efter att kunna generalisera resultaten (Körner & 

Wahlgren, 2012; Bryman & Bell, 2017). För att erhålla en lista över de aktuella aktiebolagen 

användes företagsdatabasen Retriever Business, vilken tillhandahålls av Högskolan 

Kristianstad. I Retriever Business användes filtret för bolagsform, filtret för branschtillhörighet 

och filtret för huruvida bolaget har revisor eller ej för att enkelt få fram de intressanta 

aktiebolagen. Anledningen till att de företag utan revisor valdes bort är att om klientföretagen 

ska ha en rimlig uppfattning kring vilka värden de kan uppfatta av revisorn behöver de rimligen 

ha kontakt med en revisor. Det bestämdes att var fjärde aktiebolag som har revisor skulle ingå 

i undersökningen och om ingen kontaktuppgift kunde hittas till bolaget valdes nästföljande 

bolag. Det har inte skett någon restriktion kring företagens storlek för att mätningen av 

klientföretagens uppfattade värde av revisorn i en bransch inte ska snedvridas och på så sätt 

påverka generaliserbarheten negativt. Att exkludera företag av en viss storlek skulle kunna leda 
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till täckningsfel då urvalet inte representerar populationen (Körner & Wahlgren, 2012). 

Däremot är storlek en variabel som redan är känd att påverka det uppfattade värdet av revisorn 

(Collis, 2004) och därför kommer storlek att användas som en kontrollvariabel, vilket 

presenteras nedan i kapitel 4.4.3. Kontrollvariabler.  

Det beslutades att enkäten, se bilaga B, skulle skickas ut till totalt 1512 klientföretag. 

Anledningen till att vi inte skickade ut enkäten till fler var framförallt på grund av den 

begränsade tid vi hade att tillgå till studien. Det finns inget register med mailadresser till de 

olika klientföretagen, därför har vi med hjälp av listan med företag som erhölls via databasen 

Retriever Business hittat och valt vilka klientföretag som ingår i urvalet enligt ovan. Sedan har 

vi sökt upp klientföretagens hemsidor och tagit mailadresserna därifrån. För att säkerställa att 

hemsidan tillhör klientföretaget jämfördes bland annat organisationsnummer, postadress och 

befattningshavare. Det konstaterade även att det var mycket tidskrävande att finna mailadresser 

till klientföretagen samt att när klientföretagen blev små var det få som hade en mailadress 

publicerad offentligt. Dessa 1512 klientföretag är jämnt fördelade mellan de sex valda 

branscherna, således innebär det att enkäten skickades till 252 klientföretag i varje bransch. Vid 

insamlingen av klientföretagens mailadresser uppstod ett mindre problem med en av 

branscherna, nämligen tryckning av böcker och tidskrifter branschen. Problemet bestod i att när 

vi gått igenom alla företag i branschen och valt ut var fjärde saknade vi fortfarande mailadresser 

för att komma i upp i de 252 vi bestämt. Vi valde att lösa problemet genom att gå till början av 

listan med företag och ta med vartannat företag tills 252 mailadresser hade erhållits. I denna 

processen undersöktes det noggrant att företaget inte redan hade valts ut och var så fallet gick 

vi vidare till nästa klientföretag. Förhoppningen var på förhand att vi minst skulle erhålla totalt 

50 fullständiga svar från tillverknings- och industribranschen samt 50 fullständiga svar från 

tjänstebranscherna, alltså totalt 100 svar. Totalt erhölls 200 svar från webbenkäten som sändes 

till respondenterna. 

4.4. Operationalisering  

Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att förklara huruvida klientföretags uppfattade 

värde av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. För att kunna förklara 

huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn skiljer sig åt mellan branscherna behövs 

empiri och för insamlandet av data behövs en enkät. I detta delkapitel kommer det ske en 

operationalisering av den teori och modell som presenterats, i kapitel 3. Teoretisk referensram 

och utifrån modell 3.1, och operationaliseringen utmynnar i en enkät, se bilaga B. Där det 
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utformas mått för de abstrakta koncepten kärnvärde och mervärde som uppsatsen tar sikte på 

att förklara (Bryman & Bell, 2017; Kröner & Wahlgren, 2012, 2015).  

4.4.1. Oberoende variabel  

Studiens oberoende variabel är branschtillhörighet (jfr. modell 3.1). I tidigare forskning har det 

konstaterats att det inte är helt oproblematiskt att mäta och kategorisera vad som utgör en 

bransch (Dickens & Katz, 1986). Ett sätt att kategorisera och skilja på olika företags 

branschtillhörighet är att dela in företagen efter finansiell struktur och produktionsaktiviteter 

(Dickens & Katz, 1986; Svanström, 2008; Öhman m.fl., 2012; SCB, 2007). Det har visat sig 

att tillverkande företag har en mer kapitalintensiv finansiell struktur på grund av deras 

produktionsaktiviteter (Öhman m.fl. 2012, Nationalencyklopedin u.å.c; Svanström, 2008) 

medan tjänsteföretag är mer kunskapsintensiva företag vilka har en mindre kapitalintensiv 

finansiell struktur (Brandon-Jones m.fl. 2016; Frey m.fl. 2013; Nationalencyklopedin, u.å.b; 

Svanström, 2008). Information kring respondenternas branschtillhörighet tänktes initialt samlas 

in med hjälp av systemet för webbenkäten, nämligen Surveymonkey, vilket kan spåra vem av 

respondenterna som har svarat (SurveyMonkey Inc., u.å.a). Genom att en individuell länk sänds 

till varje respondent registrerar systemet för webbenkäten vilka länkar som sedan har nyttjats 

och på så sätt erhålls information om vilka som har svarat (SurveyMonkey Inc., u.å.a). Vid 

testutskicket av enkäten till 10 olika mailadresser visade det sig dock att när mailen 

distribuerades via Surveymonkey, något som är ett krav för att kunna skapa en individuell länk 

till varje respondent, levererades inte alla mail som de skulle. Med tanke på detta 

distributionsproblem valde vi att istället skapa en enkät var till de sex branscher som ska 

undersökas. De sex enkäterna är identiska och registrerar svaren åtskilt från varandra och 

därigenom vet vi vilka svar som hänför sig till de olika branscherna. Detta alternativ är möjligt 

att använda på grund av att vi endast är ute efter att kategorisera svaren till rätt bransch och inte 

behöver veta exakt vilket företag som svarat. Följebrevet med respektive länk skickades således 

ut via våra egna mailadresser som tillhandahålls av Högskolan Kristianstad. Klientföretagens 

branschtillhörighet mäts först med en dummy-variabel där 0 är tillverknings- och 

industribranschen och 1 är tjänstebranscherna. Vidare delas branscherna in och är kodade enligt 

följande: Maskiner, tillverkning(1), Tryckning av böcker och tidskrifter(2), Metallindustri(3), 

Reklam, pr och marknadsundersökning(4) Utbildning, forskning och utveckling(5) Teknisk 

konsultverksamhet(6). Indelningarna av branscherna har gjorts utifrån databasen Retriever 

Business. 
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4.4.2. Beroende variabel  

Den beroende variabeln, värdet av revisorn, delas först in i kärnvärde och mervärde. Därefter 

delas kärnvärde och mervärde in i 22 undervariabler som visas i modell 3.1. Syftet med 

uppsatsen är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn påverkas av 

klientföretagets branschtillhörighet och för att kunna mäta uppfattningar har Likertskala 

använts vid flertalet tidigare studier där respondenterna svarar utifrån huruvida ett påstående 

stämmer eller inte stämmer utifrån deras egna uppfattningar (Öhman m.fl., 2012; Kilgore m.fl., 

2014; Ojala m.fl., 2014; Friberg & Gertsson, 2014; Bryman & Bell, 2017). För att minska risken 

för svarsbortfall kommer frågorna att vara enkelt strukturerade och vara utformade på ett tydligt 

och lättförståeligt sätt (jfr. Denscombe, 2016; Bryman & Bell, 2017). Samtliga frågor angående 

den beroende variabeln, värdet av revisorn, kommer att mätas med en 7-gradig Likertskala. 1 

motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer helt. För att öka spridningen på 

respondenternas svar har en 7-gradig skala valts framför exempelvis en 5-gradig skala. 

Användandet av en 7-gradig skala ger alltså möjligheten till att erhålla en större variation i 

svaren. Eftersom en 7-gradig skala valts ges ett mittalternativ och därigenom finns för 

respondenterna möjligheten att svara neutralt, vilket leder till att alternativet ”vet ej” inte har 

inkluderats. 

Värdet av revisorn består av två koncept nämligen kärnvärde och mervärde. Konceptet 

kärnvärde har sedan brutits ner till försäkran, förbättring och försäkring, vilka presenteras i 

modell 3.1, vilket har gjorts med inspiration från Carrington (2014) utifrån vad de olika värdena 

kan hänföras till. Delkonceptet försäkran innebär kort att revisorn minskar 

informationsasymmetrin och skapar förtroende för klientföretagets finansiella räkenskaper 

(Carrington, 2014). Försäkran leder till att klientföretaget uppfattas som ärligt, transparent och 

skickar signaler till intressenterna att den redovisade informationen följer lagar och är av hög 

kvalité (Palazuelos m.fl., 2017; Collis, 2010; Knechel m.fl., 2008). Vidare har inspiration 

hämtats från Palazuelos m.fl. (2017), Collis (2010), Svanström (2008), Ojala m.fl. (2015), Ojala 

m.fl. (2016) och Knechel m.fl. (2008). Vid nedbrytandet av delkonceptet försäkran kan 

försäkran ses genom att klientföretagen uppfattar att de får lån enklare beviljade samt att 

lånevillkoren och låneräntan kan bli och uppfattas som förmånligare (Palazuelos m.fl., 2017; 

Kim m.fl., 2011; Svanström, 2008; Collis, 2012; Knechel m.fl., 2008). Vidare kan delkonceptet 

försäkran ses genom att klientföretagen uppfattar att de enklare kan bibehålla och attrahera 

leverantörer (Ojala m.fl., 2016; Collis, 2010, 2012). Delkonceptet försäkran kan även ses 

genom att klientföretagen uppfattar en minskad risk för granskning och skattejustering av 
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Skatteverket (Svanström, 2008; Ojala m.fl., 2015). Utifrån ovanstående presentation har 

följande frågor och mått angående klientföretagens uppfattade värde av revisorn som 

delkonceptet försäkran skapats: 

- Klientföretagens uppfattade värde av revisorn som försäkran mäts av fråga 7, vilken är 

uppdelad i delfrågorna 7.1-7.8. 

o 7.1 ”Till följd av revisorns granskning får vi bättre lånevillkor” 

o 7.2 ”Till följd av revisorns granskning får vi en lägre låneränta” 

o 7.3 ”Till följd av revisorns granskning får vi lån enklare beviljat”  

o 7.4 ”Till följd av revisorns granskning anses våra räkenskaper pålitliga och 

korrekta” 

o 7.5 ”Till följd av revisorns granskning är det enklare att få nya leverantörer”  

o 7.6 ”Till följd av revisorns granskning är det enklare att behålla leverantörer” 

o 7.7 ”Till följd av revisorns granskning uppfattar vi en minskad risk att granskas 

av Skatteverket” 

o 7.8 ”Till följd av revisorns granskning uppfattar vi en minskad risk för ändring 

av den slutliga skatten”   

Delkonceptet försäkran kan även innebära att revisorn skapar en försäkran för klientföretaget i 

situationer när klientföretaget har anställt en extern redovisningsekonom (Niemi m.fl., 2012; 

Ojala m.fl., 2014). Från Ojala m.fl. (2014) och Niemi m.fl. (2012) studier har inspiration till 

fråga 4 och fråga 7.9 till 7.10 hämtats. Uppfattningarna kring en extern redovisningsekonom 

kan variera beroende på om klientföretaget har en extern redovisningsekonom eller inte. I fråga 

4 mäts därför huruvida klientföretagen för tillfället har en extern redovisningsekonom i form 

av en dummy-variabel, där 0 är nej och 1 är ja, och fungerar som en kontroll för fråga 7.9-7-10 

för att kunna skilja de som anlitar en redovisningsekonom från de som inte anlitar en. Ojala 

m.fl. (2014) och Niemi m.fl. (2012) beskriver att klientföretagen får tilltro till den skapade 

informationen av den externa redovisningsekonomen av revisorns granskning samt att 

redovisningsekonomen har fullgjort sina åtaganden. Från Abdel-Khalik (1993) samt från Hay 

och Corderys (2018) studier har inspiration hämtats till fråga 7.18-7.19. Delkonceptet försäkran 

kan ses genom att klientföretagen uppfattar att de genom revisionen får kontroll och tillit till de 

aktiviteter som sker intern inom verksamheten, samt genom att klientföretagen får tillit till 

informationen som skapas internt av de anställda (Abdel-Khalik, 1993; Hay & Cordery, 2018).  
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- Klientföretagens uppfattade värde av revisorn som försäkran i förhållande till en extern 

redovisningsekonom och försäkran i förhållande till den interna verksamheten mäts av 

frågorna 7.9-7.10 respektive 7.18-19. 

o 7.9 ”Till följd av revisorns granskning litar jag på att en extern 

redovisningskonsults utförda arbete är korrekt, t.ex. upprättande av bokslut” 

o 7.10 ”Till följd av revisorns granskning litar jag på att en extern 

redovisningskonsult fullföljt sina åtaganden felfritt” 

o 7.18 ”Till följd av revisorns granskning får jag tillit till aktiviteterna som sker i 

verksamheten” 

o 7.19 ”Till följd av revisorns granskning får jag tillit till informationen som 

skapas av de anställda, t.ex. redovisning” 

Delkonceptet förbättring innebär kort att revisorn förbättrar den redovisade informationens 

kvalité (Carrington, 2014). Vid nedbrytandet av delkonceptet förbättring har inspiration 

hämtats från Niemi m.fl. (2012), Broberg (2013), Carrington (2014), Collis (2010), Knechel 

m.fl. (2008), Van Caneghem och Van Campenhout (2012), Svanström (2008) samt Collis m.fl. 

(2004), vilka beskriver att den redovisade informationen ska förbättras och utvecklas. Genom 

Broberg (2013), Collis (2010) och Knechel m.fl. (2008) studier framkommer det att förbättring 

kan ske och ses genom att fel identifieras och rättas till på grund av revisorns 

uppmärksammande samt att risken för väsentliga fel minskas. Förbättring kan också ske och 

ses genom att revisorn under granskningen kontrollerar och ser till att klientföretaget följer 

gällande lagar och regler (Knechel m.fl., 2008; Van Caneghem & Van Campenhout 2012). 

Enligt Svanström (2008) leder granskningen även till att klientföretaget har en större 

benägenhet att följa lagar och regler då klientföretaget vet att de blir kontrollerade, vilket är ett 

sätt delkonceptet förbättring kan synliggöras på. Genom Svanström (2008) och Ojala m.fl. 

(2014) studier framkommer det att förbättring även kan ses genom att klientföretagens 

beslutsunderlag blir mer tillförlitliga. Förbättring kan vidare ses genom att klientföretagen 

uppfattar en förbättring av deras interna kontrollsystem (jfr. Svanström, 2008; Niemi m.fl., 

2012; Ojala m.fl. 2014; Collis, 2010; Collis m.fl., 2004), eftersom revisorn genom sin 

granskning kontrollerar att de interna kontrollsystemen fungerar korrekt (Svanström, 2008; 

Niemi m.fl., 2012; Ojala m.fl. 2014; Collis, 2010; Collis m.fl., 2004). Vidare kan förbättringen 

även ses på grund av en uppfattad ökad operativ effektivisering, vilket hänför sig till bland 

annat de förbättrade interna kontrollsystemen (Knechel m.fl., 2008; Svanström, 2008; Broberg, 

2013). Vidare framkommer det i Svanström (2008) och Collis (2012) studier att förbättring kan 
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ses genom att klientföretagen erhåller råd och tips, vilka hänför sig till den lagstadgade 

granskningen. Från ovanstående presentation av hur delkonceptet förbättring kan synliggöras 

presenteras nedan följande frågor och mått angående klientföretagens uppfattade värde av 

revisorn som delkonceptet förbättring: 

- Klientföretagens uppfattade värde av revisorn som förbättring mäts av frågorna 7.11-

7.16 och frågorna 8.1-8.4. 

o 7.11 ”Till följd av revisorns granskning får vi hjälp att följa gällande lagar och 

regler” 

o 7.12 ”Till följd av revisorns granskning har vi en större benägenhet att följa 

gällande lagar och regler”  

o 7.13 ”Till följd av revisorns granskning får vi ett bättre beslutsunderlag” 

o 7.14 ”Till följd av revisorns granskning får vi en effektivare verksamhet” 

o 7.15 ”Till följd av revisorns granskning får vi råd gällande vår redovisning” 

o 7.16 ”Till följd av revisorns granskning får vi råd gällande vår verksamhet” 

o 8.1 ”Revisorn identifierar fel i redovisningen” 

o 8.2 ”Revisorn påpekar att de fel som hittats ska rättas” 

o 8.3 ”Revisorn säkerställer att vi följer gällande lagar och regler” 

o 8.4 ”Revisorn kontrollerar våra interna kontrollsystem under granskningen” 

Delkonceptet försäkring innebär kort att revisorn fungerar som en försäkring för 

klientföretagets intressenter (Carrington, 2014; O´Reilly m.fl., 2006; Menon & Willams, 1994). 

Vid nedbrytandet av delkonceptet försäkring har inspiration hämtats från Carrington (2014) 

O´Reilly m.fl., (2006) samt Menon och Willams (1994) studier där det framkommer att 

revisorns funktion som försäkring kan synliggöras genom att klientföretaget uppfattar att de 

delar ansvaret för ett eventuellt ersättningsanspråk med revisorn. Vidare kan revisorns funktion 

som försäkring även synliggöras genom att klientföretaget uppfattar en trygghet av revisorns 

delade ansvar (jfr. Carrington, 2014; O´Reilly m.fl., 2006; Menon & Willams, 1994). Från 

ovanstående presentation av hur delkonceptet försäkring kan synliggöras presenteras nedan 

följande frågor och mått angående klientföretagens uppfattade värde av revisorn som 

delkonceptet försäkring: 

- Klientföretagens uppfattade värde av revisorn som försäkring mäts av fråga 7.17 och 

fråga 8.5. 

o 7.17 ”Till följd av revisorns granskning får vi trygghet i ett delat juridiskt ansvar, 

t.ex. vid skadeståndsanspråk p.g.a. fel i räkenskaperna”  



Alfredsson & Thuvesson 

 52  

o 8.5 ”Revisorn delar ett eventuellt ersättningsanspråk vid fel i vår redovisning” 

Konceptet mervärde har brutits ner till delkoncepten relationen och råd, vilket presenteras i 

modell 3.1. Nedbrytningen till delkoncepten relationen och råd har skett med inspiration från 

tidigare litteratur rörande mervärde (Anderson, 2012; Beattie m.fl., 2000; Fontaine m.fl., 2013; 

Eilifsen m.fl., 2001; Herda & Lavelle, 2013a). Delkonceptet relationen innebär kort att 

klientföretagen uppfattar mervärde av den relation de har med revisorn (Anderson, 2012; 

Beattie m.fl., 2000; Fontaine m.fl., 2013). Delkonceptet relationen kan ses genom att revisorn 

engagerar sig och kommunicerar med klienten (jfr. Herda & Lavelle, 2013a, 2013b; Öhman 

m.fl., 2012). Vidare kan delkonceptet relationen synliggöras genom att revisorn är tillgänglig 

för klienten löpande under året (Fontaine m.fl., 2013; Herda & Lavelle, 2013a). Att vara 

tillgänglig kan revisorn vara genom att svara i telefon när klienten ringer eller att revisorn ringer 

till klienten och hör hur det går samt att revisorn finns på plats hos klientföretaget utöver tiden 

för granskningen (Fontaine m.fl., 2013; Herda & Lavelle, 2013a). Vidare kan delkonceptet 

relationen göras synligt genom att klienten får delta i serviceutbytet och är delaktig i att ta fram 

material till revisorn (Herda m.fl., 2014). Ett ytterligare sätt att synliggöra delkonceptet 

relationen är genom att revisorn bryr sig om klienten på ett individualiserat och personligt plan 

genom att visa empati, intresse och omtanke, det vill säga att exempelvis fråga hur klienten mår 

och har det samt bjuder med klienten på luncher och aktiviteter (Ismail m.fl., 2006; Fontaine 

m.fl., 2013; Fontaine & Pilote, 2011). Från ovanstående presentation av hur delkonceptet 

relationen kan synliggöras presenteras nedan följande frågor och mått angående 

klientföretagens uppfattade värde av revisorn som delkonceptet relationen: 

- Klientföretagens uppfattade mervärde av relationen med revisorn mäts av frågorna 8.6-

8.13 samt av frågorna 6.1-6.2. 

o 8.6 ”Revisorn visar intresse i hur vår verksamhet fungerar” 

o 8.7 ”Revisorn har en kontinuerlig dialog med oss under året” 

o 8.8 ”Revisorn svarar utan längre dröjsmål när vi söker revisorn, ex. via telefon 

och mail” 

o 8.9 ”Revisorn hör av sig tillräckligt ofta under årets gång” 

o 8.10 ”Revisorn besöker oss tillräckligt ofta under årets gång” 

o 8.11 ”Revisorn bjuder med mig/oss på luncher” 

o 8.12 ”Revisorn bryr sig om hur jag mår”    

o 8.13 ”Revisorn bjuder med mig/oss på aktiviteter, ex. golf och handboll” 

o 6.1 ”Under granskningen får jag ta fram material till revisorn”  
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o 6.2 ”Under granskningen får jag hjälpa revisorn”   

Delkonceptet råd innebär kort att revisorn ger klientföretagen råd och stöd utöver den 

rådgivning som kommer av den lagstadgade granskningen (Eilifsen m.fl., 2001; Beattie m.fl., 

2000; Herda & Lavelle, 2013a). Delkonceptet råd kan synliggöras genom att klientföretaget 

erhåller råd löpande under året av revisorn. Råden kan ta karaktären av att vara råd angående 

klientföretagets finansiella redovisning, råd angående skattefrågor, råd gällande företagets 

produktionsfaktorer och råd gällande klientföretagets interna kontroller (jfr. Eilifsen m.fl., 

2001; Beattie m.fl., 2000; Manson m.fl., 2001; MacLullich, 2003; Fontaine & Pilote, 2011). 

Delkonceptet råd kan även synliggöras genom att råden uppfattas vara anpassade till det 

specifika klientföretaget genom att revisorn då lägger vikt vid det som är intressant för 

klientföretaget och erbjuder branschspecifik kunskap (jfr. Kilgore m.fl., 2014; Fontaine m.fl., 

2013). För att kunna urskilja råd som hänför sig till konceptet mervärde istället för konceptet 

kärnvärde har Fontaine och Pilote gjort en avskiljning genom att säga ”that go beyond the audit 

service”, (2011, s. 48), vilket är i linje med hur även Beattie m.fl. (2000) och Eilifsen m.fl. 

(2001) har urskilt mervärde från kärnvärde. För att operationalisera råd som hänför sig till 

mervärde istället för kärnvärde har inspiration bland annat hämtats från Fontaine och Pilote 

(2011), Beattie m.fl. (2000) samt Eilifsen m.fl. (2001). Dock är det är det tveksamt om 

klientföretagen har kännedom om vilka delar och således även vilka råd som hänför sig till 

revisorns granskning, alltså den lagstadgade revisionen, och vilka råd som istället ges utöver 

vad som krävs av revisorn. I tidigare studentuppsatser, en magisteruppsats och en 

kandidatuppsats, har begreppet bollplank används för att synliggöra råd som hänför sig till 

mervärdet av revisorn (Andersson & Martinsson, 2014; Jörgensen & Persson, 2017). Därför 

har inspiration framförallt hämtats från Anderssons och Martinssons (2014) kvalitativa studie 

vid konstruerandet av frågor till enkäten, se bilaga B, gällande råd som hänför sig till konceptet 

mervärde. Andersson och Martinsson (2014) har genom intervjuer identifierat att när revisorn 

agerar som ett bollplank skapas ett mervärde för klientföretagen genom de råd som ges av 

revisorn när denne agerar som ett bollplank i diverse frågor, exempelvis i frågor gällande 

verksamheten och skattefrågor. Från ovanstående presentation av hur delkonceptet råd kan 

synliggöras presenteras nedan följande frågor och mått angående klientföretagens uppfattade 

värde av revisorn som delkonceptet råd: 

- Klientföretagens uppfattade mervärde av råden de får av revisorn mäts av frågorna 10.1-

10.5, frågorna 8.14-8.16 och fråga 9.1. 
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o 10.1 ”Jag kan använda revisorn som ett bollplank för råd gällande vår finansiella 

redovisning” 

o 10.2 ”Jag kan använda revisorn som ett bollplank för råd gällande skattefrågor” 

o 10.3 ”Jag kan använda revisorn som ett bollplank för råd gällande vår 

verksamhet” 

o 10.4 ”Jag kan använda revisorn som ett bollplank för råd gällande våra interna 

kontrollsystem” 

o 10.5 ”Jag kan använda revisorn som ett bollplank för råd gällande min privata 

situation” 

o 8.14 ”Revisorn ger råd kopplade till min privata situation” 

o 8.15 ”Revisorn ger oss råd anpassade efter våra behov” 

o 8.16 ”Revisorn har god kunskap om vår bransch” 

o 9.1 ”Jag kan löpande under året fråga revisorn om råd”  

4.4.3. Kontrollvariabler 

I denna studie används fyra kontrollvariabler, nämligen: kön, befattning, storlek och den 

anlitade revisionsbyrån. Anledningen till att dessa kontrollvariabler valts är att de kan påverka 

klientföretagens uppfattade värde av revisorn (Öhman m.fl., 2012; Collis m.fl., 2004). När 

Öhman m.fl. (2012) i sin studie undersökte klienters uppfattningar rörande revisionen användes 

kön, kvinna eller man, som en kontrollvariabel, eftersom respondentens kön kan påverka 

dennes uppfattningar. I enkäten kommer kön att mätas i fråga 1 ”Jag är” genom en dummy-

variabel, där 0 är kvinna och 1 är man. Även befattning användes av Öhman m.fl. (2012) som 

en kontrollvariabel när de undersökte klienters uppfattningar, eftersom respondentens 

befattning skulle kunna påverka dennes uppfattningar. Befattning mäts som en kategorivariabel 

i fråga 2 ”Min befattning/position är” VD(0), Ekonom(1), vilket är i linje med hur Öhman m.fl. 

(2012) mätte befattning, och Annan(.), det vill säga missing value. Anledningen till att Annan 

är inkluderad är för vi inte kan veta vilken befattning respondenten har, samt att positioner 

skulle kunna benämnas med olika titlar beroende på klientföretaget och mäts därför med ett 

öppet svarsalternativ.  

Vidare har det även visats att klientföretagens storlek kan påverka klientens uppfattningar 

rörande värdet av revisorn och att det kan mätas på ett flertal olika sätt (jfr. Collis, 2004; Öhman 

m.fl., 2012, Myers m.fl.,2003), bland annat genom att mäta antal anställda, balansomslutning 

och omsättning (Collis, 2004; Öhman m.fl., 2012, Myers m.fl.,2003). Vi har valt att mäta 

klientföretagens storlek genom antalet anställda, i linje med Öhman m.fl. (2012), i fråga 3 
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”Antal anställda på företaget”, där respondenten får ange en exakt siffra för att undvika 

informationsförlust.  

Ojala m.fl. (2014) har i sin studie visat att klientföretagens uppfattade värde av revisorn kan 

skilja sig åt beroende på om klientföretaget anlitar en revisor från en Big 4 byrå9 eller från en 

non-Big 4 byrå. Med tanke på att det har visats att valet av revisionsbyrå kan påverka 

klientföretagens uppfattade värde av revisorn (Ojala m.fl., 2014) har vi därför valt att ta med 

vilken revisionsbyrå klientföretaget anlitar som en kontrollvariabel. För att det ska vara enkelt 

för klientföretagen att svara kommer vi att namnge de sju största byråerna i Sverige och sedan 

också ge alternativet Annan. I Sverige är de sju största byråerna PwC, EY, KPMG, Deloitte, 

Grant Thornton, BDO och Mazars (Marténg, 2018). Fråga 5 lyder således ”Vår revisor arbetar 

på” och är kodad på följande vis PwC(1), EY(2), KPMG(3), Deloitte(4), Grant Thornton(5), 

BDO(6), Mazars(7) samt Annan byrå(0). Till analysen kommer revisorns byråtillhörighet att 

kodas om till en dummy-variabel, där 1 är Big 4, och innefattar PwC(1), EY(2), KPMG(3), 

Deloitte(4), och 0 är non-Big 4, och innefattar Grant Thornton(5), BDO(6), Mazars(7) samt 

Annan byrå(0). 

4.5. Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

I den webbaserade enkätundersökningen som genomförts svarade totalt 200 respondenter av de 

total 1512 sökta. Av de besvarade enkäterna var 29 ofullständiga. Eftersom så pass många svar 

ändock erhölls togs de ofullständiga svaren bort innan någon ytterligare analys genomfördes. 

Anledningen till dessa ofullständiga enkätsvar kan vara att respondenterna inte hade tid eller 

tillräckligt engagemang för att fullfölja enkäten. Det kan dock konstateras att de enkätsvar som 

är ofullständiga inte är det på grund av att respondenten haft möjligheten att lämna någon fråga 

obesvarad, eftersom alla frågor var obligatoriska. När enkäten konstruerades valdes det att 

frågorna skulle vara obligatoriska, för att svar skulle erhållas på samtliga frågor. Med tanke på 

att vi lockade respondenterna med ett pris ansåg vi att det skulle vara tillräckligt för att motivera 

respondenterna till att fullfölja enkäten. Enkäten skickades ut ett par dagar innan en långhelg 

då första maj inföll på en tisdag. Denna långhelg kan ha bidragit till att de som fått enkäten var 

lediga och inte hade möjlighet att svara på enkäten, vilket skulle kunna ha lett till en lägre 

svarsfrekvens än vad som annars kunde ha erhållits. Webbenkäten skickades ut till totalt 1512 

olika klientföretag i de utvalda branscherna och totalt erhölls 171 fullständigt besvarade 

enkäter, vilket ger en total svarsfrekvensen på 11,3 %. Av de 1512 utskickade webbenkäterna 

                                                      
9 Begreppet innefattar byråerna PwC, Deloitte, KPMG och EY (Carrington, 2014).  
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skickades 756 webbenkäter till tillverknings- och industribranschen respektive 

tjänstebranscherna. I tillverknings- och industribranschen svarade 86 respondenter och i 

tjänstebranscherna svarade 85 respondenter, vilket även presenteras i tabell 4.1 nedan. 

Svarsfrekvens uppdelad på tillverknings- och industribranschen samt tjänstebranscherna är 11,4 

% respektive 11,2 %.  

Tabell 4.1 Respondenternas branschfördelning 

 Urval  Respondenter 
 Antal Andel  Antal Andel 
Tillverknings- och 
industribranschen 756 50 %  86 50,3 % 

Tjänstebranscherna 756 50 %  85 49,7 % 

Totalt 1512 100 %  171 100 % 
 

Av de 756 webbenkäterna som skickades till varje huvudgrupp hänför sig 252 till varje 

undergrupp. I branschundergrupperna till tillverknings- och industribranschen hänför sig 33 

svar till maskintillverkningsbranschen, och 27 svar till tryckning av böcker och tidskrifter samt 

26 svar till metallindustribranschen. Alltså erhölls totalt 86 svar kopplade till tillverknings- och 

industribranschen. Det ger en andel på 38,4 %, 31,4 % och 30,2 % i respektive undergrupp, 

vilket även redovisas i tabell 4.2 nedan.  

Tabell 4.2 Respondenternas fördelning inom tillverknings- och industribranschen 

 Urval  Respondenter 
 Antal Andel  Antal Andel 
Maskin-
tillverkning  252 33 %  33 38,4 % 

Tryckning av 
böcker och 
tidskrifter 

252 33 %  27 31,4 % 

Metallindustri 252 33 %  26 30,2 % 

Totalt 756 100 %  86 100 % 
 

I branschundergrupperna till tjänstebranscherna hänför sig 23 svar till reklam, pr och 

marknadsundersökning, 30 svar till utbildning, forskning och utveckling samt 32 svar till 

teknisk konsultverksamhet. Det erhölls alltså totalt 85 svar kopplade till tjänstebranscherna, Det 

ger en andel på 27,1 %, 35,3 %, och 37,6 % till respektive undergrupp, vilket även redovisas i 

tabell 4.3 nedan. 
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Tabell 4.3 Respondenternas fördelning inom tjänstebranscherna 

 Urval  Respondenter 
 Antal Andel  Antal Andel 
Reklam, pr och 
marknadsunder-
sökning  

252 33 %  23 27,1 % 

Utbildning, 
forskning och 
utveckling 

252 33 %  30 35,3 % 

Teknisk konsult-
verksamhet 252 33 %  32 37,6 % 

Totalt 756 100 %  85 100 % 
 

Tabell 4.1, tabell 4.2 och tabell 4.3, som presenterats ovan, visar att respondenterna i stort sätt 

representerar det urval som valts för denna studie, eftersom andelen respondenter inte skiljer 

sig avsevärt jämfört med andelen i urvalet. Dock finns några avvikelser som skulle kunna 

påverka generaliserbarheten negativt. Eftersom avvikelserna är små torde resultatet ändock vara 

generaliserbart.     

4.6. Analysmetoder 

För att uppnå syftet med studien som är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde 

av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet kommer empirin som samlades in 

genom webbenkäten att analyseras med hjälp av datorprogrammet SPSS, vilket används för 

statistiska dataanalyser. I SPSS kommer de tre hypoteserna och modellen att testas med en 

signifikansnivå på 5 %, vilket således ger testerna en konfidensgrad på 95 % och test som görs 

med en signifikansnivå på 5 % anses ge en tillräcklig tillförlitlighet (Körner & Wahlgren, 2015; 

Bryman & Bell, 2017). Ett samband med en signifikansnivå på 10 % är att anse som svagt, 

ändock kommer en signifikansnivå på 10 % att markeras ut vid analysen. Först kommer empirin 

att testas med Cronbach’s Alpha, vilket är ett test som mäter den interna reliabiliteten och 

undersöker hur väl måtten på koncepten mäter ett och samma koncept (Pallant, 2016). Genom 

att genomföra ett Cronbach’s Alpha test ges även möjligheten att slå samman variabler (Pallant, 

2016). För att testa huruvida ett klientföretags uppfattade värde av revisorn kan förklaras av 

branschtillhörighet, och således testa de tre hypoteserna och modellen, kommer empirin att 

testas med testmetoden multipel linjär regressionsanalys (jfr. Pallant, 2016). Analysmetoden 

multipel linjär regression är lämplig eftersom den beroende variabeln mäts genom skala och 

inte som en dummy-variabel (jfr. Pallant, 2016). 
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4.7. Reliabilitet och validitet 

Som redan nämnt är syftet med uppsatsen att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde 

av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. Eftersom studiens syfte således är 

att förklara används en kvantitativ metod och därför är det relevant att diskutera studiens 

reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2017). Begreppen reliabilitet och validitet handlar om 

tillförlitligheten till de mått som används respektive trovärdighet till att det som avses att mätas 

faktiskt mäts (Körner & Wahlgren, 2012, 2015). På grund av den begränsade tid som finns att 

tillgå för genomförandet av denna studie har undersökningen endast kunnat genomföras en 

gång. Gällande studiens stabilitet, som är en del av reliabiliteten, är det en nackdel att vi inte 

har möjligheten att genomföra studien två gånger, eftersom vi då inte kan säkerställa att måtten 

skulle ge liknande resultat vid de båda mättillfällena (Bryman & Bell, 2017). Att säkerställa 

studiens stabilitet och då reliabiliteten genom att genomföra undersökningen två gånger är 

heller inte helt problemfritt. Det finns en risk att respondenterna påverkas av den första 

undersökningen vid genomförandet av den andra undersökningen, vilket kan påverka deras svar 

(Bryman & Bell, 2017). Istället för att genomföra undersökningen två gånger har vi vid 

utformandet av enkäten och således operationaliseringen haft en dialog med vår handledare 

rörande utformningen av enkäten och dess innehåll för öka tillförlitligheten och att måtten är 

konsekventa. När insamlingen av data hade genomförts testades data som erhölls med testet 

Cronbach’s Alpha för att testa studiens interna reliabilitet, det vill säga testa om måtten mäter 

samma sak (Bryman & Bell, 2017), vilket görs före analysen av empirin för att kunna slå ihop 

måtten till variabler.  

Vidare är det för studiens resultat och senare analys av vikt att frågorna mäter det de avser, det 

vill säga studiens validitet. De mått som används har utvecklats ur tidigare studier och beskriver 

hur de koncept vi avser att mäta kan synliggöras. För att veta att måtten mäter dessa koncept 

har operationaliseringen en stark koppling till tidigare litteratur som sedan leder fram till de 

frågor som ställs i webbenkäten. Genom den starka kopplingen till den tidigare litteraturen 

stärks studiens ytvaliditet, face validity, det vill säga att måtten reflekterar de koncept de är 

kopplade till (Bryman & Bell, 2017). För att stärka ytvaliditeten ytterligare har vi frågat ett par 

personer om de anser att enkäten fångar de koncept som ska mätas samt om frågorna är 

förståeliga, vilket bland annat har skett genom handledaren och på mellanseminariet. Det valda 

systemet för distributionen av webbenkäten tillåter oss att exportera den data som samlas in till 

bland annat SPSS. Möjligheten till export av data gör att vi inte manuellt behöver mata in varje 
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enskilt svar och därmed minskas risken för inmatningsfel vid överförandet av data mellan 

enkätsystem och analysprogram.   

4.8. Etiska beaktanden  

Syftet med uppsatsen är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn 

påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. För att kunna få svar på detta krävs det att 

respondenter svarar på den enkät vi utformat som ska mäta värdet de uppfattar av revisorn. 

Insamlandet av data ska ske på ett etiskt korrekt sätt och följa de regler som finns. Vid 

genomförandet av denna studie har vi därför beaktat olika etiska principer. Respondenterna har 

därför informerats rörande studiens syfte och i vilken kontext den genomförs, vilket är i linje 

med informationskravet enligt Bryman och Bell (2017) samt Denscombe (2016). Vidare 

informeras även respondenterna i följebrevet, se bilaga A, om att deltagandet i studien är 

frivilligt och att de då inte behöver fullfölja enkäten till dess slut, utan de har möjlighet att 

avbryta sitt deltagande, vilket är i linje med samtyckeskravet enligt Bryman och Bell (2017) 

samt Denscombe (2016). Innan utskicket av enkäten till respondenternas mailadresser har vi 

ingen möjlighet att erhålla deras samtycke för att delta i studien. Med tanke på att vi inte har 

haft möjlighet att i förväg samla in samtycke väljer vi att tolka respondenternas deltagande som 

ett medgivande till att delta i studien. 

Respondenterna informerades även om att deras svar och uppgifter hanteras konfidentiellt, se 

bilaga A och C, alltså att det endast är vi som författare som har tillgång till informationen samt 

att vi inte vidaredistribuerar denna till någon. Mailadresserna som har samlats in kommer inte 

att spridas eller säljas vidare, utan används endast för att skicka ut webbenkäten. En nackdel 

med användandet av en webbaserad enkät är att data lätt kan spridas och att det är svårt att 

skydda data. Eftersom vi använder oss av ett webbaserat system har vi undersökt att systemet 

är säkert nog för att kunna informera respondenterna om att informationen hanteras 

konfidentiellt. Bland annat garanterar systemet för distribution av webbenkäterna att de inte 

säljer några uppgifter vidare till någon annan part (SurveyMonkey Inc., u.å.b). Vidare är 

informationen i systemet för webbenkäten krypterad på deras servrar och SSL-kryptering 

används mellan respondenternas enheter som de besvarar enkäten på och Surveymonkey’s 

server, vilket innebär att ingen kan se informationen på vägen mellan respondenten och servern 

samt när informationen lagras på Surveymonkey’s server (SurveyMonkey Inc., u.å.c; 

SurveyMonkey Inc., u.å.d). Vi kan se respondenternas IP-adress när de har besvarat enkäten. 

IP-adressen kan dock inte kopplas till en enskild individ, utan endast till en dator. Den enda 
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gången vi kan koppla en enskild respondents svar till en mejladress är när de väljer att delta i 

utlottningen av presentkortet och alternativt eller de anger en mailadress för att ta del av 

resultatet. Även denna information kommer att behandlas konfidentiellt. När informationen 

hämtas från webbsystemet kommer den endast att lagras på en lokal krypterad hårddisk. Att vi 

behandlar respondenternas svar och information konfidentiellt, enligt ovan, överensstämmer 

med konfidentialitetskravet enligt Bryman och Bell (2017) samt Denscombe (2016).  

Vidare kommer den information som erhålls genom enkäterna endast att användas i 

forskningssyfte för den här studien och alltså inte användas i andra syften än det som 

respondenterna har informerats om och givit sitt medgivande till genom att svara på enkäten, 

vilket är i linje med nyttjandekravet enligt Bryman och Bell (2017) samt Denscombe (2016). 

Enligt Denscombe (2016) ska respondenternas intressen skyddas. Genom att beakta det som 

ovan presenterats och med tanke på att frågorna inte rör känslig information som är kopplade 

till respondenternas privatliv anser vi att deltagarnas intressen skyddas och att de inte kan ta 

varken fysisk, psykologisk eller personlig skada utav att delta i studien. Respondenterna har 

även rätt att veta vem det är som genomför studien (Denscombe, 2016) och i följebrevet samt i 

påminnelsen, se bilaga A och C, kommer därför vår kontaktinformation att finnas med samt 

information om att studien genomförs som en kandidatuppsats på Högskolan Kristianstad.    
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5. Empirisk analys  

Syftet med studien är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn påverkas 

av klientföretagets branschtillhörighet och för att kunna uppfylla syftet behöver den insamlade 

empiriska data analyseras. Första delen av detta kapitel är beskrivande statistik för den 

insamlade empirin och presenterar bland annat medelvärdet för samtliga frågor kopplade till 

koncepten kärnvärdet och mervärdet av revisorn. Delen som följer presenterar resultaten av 

Cronbach’s Alpha, vilket resulterade i att det skedde en sammanslagning till variablerna 

Kärnvärde, Mervärde, KV Försäkran, KV Förbättring, KV Försäkring, MV Relationen och MV 

Råd. Sedan följer sju multipla regressioner för de sammanslagna variablerna, nämnda ovan. 

Därefter följer en sammanställning över huruvida de tre hypoteserna accepteras eller förkastas. 

Kapitlet avslutas sedan med att modellen, det vill säga modell 3.1, som presenterades ovan, i 

kapitel 3.5. Modellutveckling, revideras efter resultatet som den empiriska analysen resulterade 

i och därmed konstrueras modell 5.1.  

5.1. Beskrivande statistik  

För att besvara syftet, som är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn 

påverkas av klientföretagets branschtillhörighet, har en enkätundersökning genomförts. 

Undersökningen resulterade i totalt 200 svar. Innan vidare analys gjordes togs de ofullständiga 

svaren bort, vilket resulterade i totalt 171 svar. Av dessa 171 svar har ytterligare totalt nio svar 

plockats bort innan både beskrivande statistik och analys av det empiriska materialet 

genomfördes. Alltså baseras den fortsatta analysen, som genomförs med hjälp av SPSS, på 162 

svar. Gällande respondentens befattning kunde respondenterna svara efter svarsalternativen 

VD, Ekonom samt Annan. För respondenterna som valde Annan har svaren om möjligt kodats 

till antingen VD eller Ekonom. När det inte var möjligt att koda respondentens egna svar till 

varken VD eller Ekonom har dessa svar kodats till missing value, vilket betecknas Annan 

befattning i tabell 5.1. Exempel på svarsalternativ Annan som kodats till VD är svaret 

”verkställande direktör ” och exempelvis ”ekonomichef ” kodades om till Ekonom. Totalt var 

det 57,9 % av respondenterna som hade befattningen VD, 37,4 % som var ekonomer och 4,7 

% av respondenterna har kodats till missing value, se tabell 5.1. På grund av att klientföretagets 

uppfattade värde av revisorn ska kontrolleras för respondenternas befattningar i analysen har 

svaren från de åtta respondenter vilka varken är VD eller Ekonom plockats bort från 

datamaterialet.   
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Tabell 5.1 Respondenternas fördelning mellan befattning innan borttagning av Annan befattning 

  Antal Andel 

VD 99 57,9 % 

Ekonom 64 37,4 % 

Total 163 95,3 % 

Annan befattning 8 4,7 % 

Total 171 100,0 % 

 

Kontrollvariabeln storlek mäts genom antalet anställda på företaget. En av respondenterna har 

fyllt i att företaget har 5600 anställda. För att analysen inte ska påverkas av detta extremvärde 

har svaren från denna respondent plockats bort från datamaterialet. Efter att denna respondent 

tagits bort är variationsvidden 386 och medelantalet anställda bland respondentföretagen är 

39,34 personer, se tabell 5.2. Hädanefter består datamaterialet endast av de 162 återstående 

respondenterna.     

Tabell 5.2 Beskrivande statistik för antal anställda utan extremvärdet 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standard-
avvikelse 

Antal anställda på företaget 162 0 386 39,34 62,851 

 

Efter att respondenterna som kodats till missing value och svaren hänförda till extremvärdet 

tagits bort är andelen respondenter som är VD 60,5 % och andelen som är ekonomer är 39,5 %, 

se tabell 5.3, vilket innebär att majoriteten av respondenterna har befattningen VD. 

Tabell 5.3 Beskrivande statistik för respondenternas befattning 

  Antal Andel 

VD 98 60,5 % 

Ekonom 64 39,5 % 

Total 162 100 % 

 

Respondenterna fick även svara på vilken revisionsbyrå deras revisor arbetar på och i tabell 5.4 

framgår det att 57,4 % av respondenternas revisorer arbetar på en non-Big 4 byrå och 42,6 % 

arbetar på en Big 4 byrå. Av respondenterna var 35,8 % kvinnor och 64,2 % män, se tabell 5.5. 
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Tabell 5.4 Fördelning mellan huruvida respondenternas revisor arbetar på en Big 4 byrå eller ej 

  Antal Andel 

Non-Big 4 93 57,4 % 

Big 4 69 42,6 % 

Total 162 100,0 % 

 

Tabell 5.5 Respondenternas könsfördelning 

  Antal Andel 

Kvinna 58 35,8 % 

Man 104 64,2 % 

Total 162 100,0 % 

 

Klientföretagens branschtillhörighet har presenterats i tabell 4.1, tabell 4.2 och tabell 4.3. Ur 

tabell 4.1 framkommer det att 50,3 % av respondenterna hänförs till tillverknings- och 

industribranschen medan 49,7 % av respondenterna hänförs till tjänstebranscherna. Ur tabell 

4.2 och tabell 4.3 framkommer fördelningen mellan branschernas undergrupper. Fördelningen 

mellan undergrupperna till varje huvudgrupp är nära en tredjedel var. Efter att respondenter 

som på något svar kodats till missing value plockats bort ser branschfördelningen i 

datamaterialet ut på följande vis, se tabell 5.6. I tabell 5.6 framkommer det att 50 %, det vill 

säga 81 till antalet, av respondenterna tillhör tillverknings- och industribranschen respektive 

tjänstebranscherna. Alltså påverkas inte generaliserbarheten av studiens resultat negativt av 

bortplockandet av dessa respondenter. Vid en kontroll av underbranscherna framkom det att 

efter bortplockandet av de nio respondenternas svar representerade varje underbransch 

fortfarande ungefär en tredjedel av dess huvudbransch. Alltså påverkas generaliserbarheten av 

studiens resultat inte markant utifrån underbranscherna heller. 

Tabell 5.6 Fördelning av respondenternas branschtillhörighet  

  Antal Andel 
Tillverknings- och 
industribranschen  81 50 % 

Tjänstebranscherna  81 50 % 

Totalt  162 100 % 
 

Det har ovan antagits att ett klientföretags uppfattade värde av revisorns försäkran gällande 

frågorna rörande en extern redovisningsekonoms arbete påverkas av huruvida klientföretaget 

anlitar en extern redovisningsekonom eller inte. I datamaterialet framgår det att klientföretag 

vilka anlitar en extern redovisningsekonom uppfattar ett högre värde utav revisorns försäkran 
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av den externa redovisningsekonomens arbete, vilket framkommer av medelvärdena i tabell 

5.7.  

Tabell 5.7 Medelvärde för extern redovisningsekonom 

Anlitar ni extern 
redovisningskonsult 

KV Redovisningskonsult 
korrekt 7.9 

KV Redovisningskonsult 
fullföljt åtagande felfritt 

7.10 

Nej 

Medelvärde 4,51 4,36 

N 69 69 

Standardavvikelse 1,624 1,485 

Ja 

Medelvärde 6,31 6,18 

N 93 93 

Standardavvikelse 1,000 1,083 

Total 

Medelvärde 5,54 5,41 

N 162 162 

Standardavvikelse 1,577 1,555 

 

Ett t-test, se tabell 5.8, bekräftade även att det är en signifikant skillnad mellan medelvärdena 

för frågorna rörande den externa redovisningsekonomen för de klientföretag som anlitar en 

extern redovisningsekonom och de som inte gör det. Vid en vidare kontroll av medelvärdena 

gällande hela kärnvärdet av revisorn framkommer det att på alla frågor har respondenterna som 

anlitar en extern redovisningsekonom ett högre medelvärde av kärnvärdet av revisorn än vad 

de klientföretag vilka inte anlitar en extern redovisning ekonom har. Vidare visade ett t-test, se 

tabell 5.8, för de sammanslagna variablerna, som slås ihop i kapitel 5.2. Sammanslagning av 

den beroende variabeln nedan, Kärnvärde, KV Försäkran, KV Förbättring, KV Försäkring och 

MV råd att det är statistiskt säkerställt att de klientföretag som anlitar en extern 

redovisningsekonom har ett högre medelvärde för dessa variabler än vad de klientföretag som 

inte anlitar en extern redovisningsekonom har. På grund av att det är statistiskt säkerställt att de 

klientföretag som anlitar en extern redovisningsekonom har ett högre medelvärde på dessa 

variabler än de klientföretag som inte anlitar en extern redovisningsekonom kommer det vid 

vidare analys av revisorns kärnvärde att kontrolleras huruvida respondenten anlitar en extern 

redovisningsekonom eller inte. Vid användandet av multipel linjär regressionsanalys kommer 

alltså anlitandet av en extern redovisningsekonom att användas som en kontrollvariabel. Vid 

kontrollen av medelvärdena på mervärdet av revisorn var det ingen påtaglig skillnad mellan de 

respondenter som anlitade en extern redovisningsekonom och de som inte gjorde det. Däremot 

visade t-testet för MV Råd att det är statistiskt säkerställt, se tabell 5.8, att de klientföretag som 

anlitar en extern redovisningsekonom har ett högre medelvärde för mervärdet av revisorns råd 
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än vad de klientföretag som inte anlitar en extern redovisningsekonom har. Därför kommer det 

även vid de multipla linjära regressionerna för mervärdet av revisorn att kontrolleras för 

huruvida respondenten anlitar en extern redovisningsekonom eller inte. Samt för att testerna 

ska genomföras på lika villkor.  

Tabell 5.8 T-test på medelvärden 

  Medelvärde p-värde Standardavvikelse 

KV Redovisningskonsult korrekt 7.9 -1,805 0,000 0,221 

KV Redovisningskonsult fullföljt åtagande felfritt 7.10 -1,820 0,000 0,211 

KV, 24 objekt -0,65806 0,000 0,14295 

MV, 19 objekt -0,13533 0,207 0,16501 

KV Försäkran, 12 objekt -0,74174 0,000 0,15895 

KV Förbättring, 10 objekt -0,51847 0,000 0,14963 

KV Försäkring, 2 objekt -0,85390 0,000 0,25208 

MV Relationen, 10 objekt 0,03403 0,424 0,17742 

MV Råd, 9 objekt -0,32352 0,046 0,19031 

 

I tabell 5.9 visas beskrivande statistik för enkätens frågor som hänförs till kärnvärde. De frågor 

med högst medelvärde är KV Korrekta och pålitliga räkenskaper, KV Säkerställer följer lagar 

och regler och KV Felen ska rättas med ett medelvärde på 6,34, 6,31 respektive 6,15. Dessa tre 

frågor är således de tre kärnvärden av revisorn respondenterna i genomsnitt uppfattar högst 

värde av. Frågorna med lägst medelvärde är KV Lägre låneränta, KV Behålla leverantörer och 

KV Delar ersättningsanspråk med medelvärden på 3,15, 3,17 respektive 3,19. Dessa tre frågor 

är således de tre kärnvärden av revisorn respondenterna i genomsnitt uppfattar lägst värde av. 

Frågorna var ställda med en 7-gradig Likertskala och minst en respondent har svarat 1 och 7 på 

samtliga frågor, vilket visar att det finns en variation bland svaren. På samtliga frågor har 162 

respondenter svarat. 

 

 

 

 

 



Alfredsson & Thuvesson 

 66  

Tabell 5.9 Beskrivande statistik för frågorna hänförda till kärnvärde 

  Medelvärde Standard-
avvikelse 

KV Korrekta och pålitliga räkenskaper 7.4 6,34 1,099 

KV Säkerställer följer lagar och regler 8.3 6,31 1,088 

KV Felen ska rättas 8.2 6,15 0,992 

KV Hjälp följa lagar och regler 7.11 6,09 1,136 

KV Identifierar fel i räkenskaperna 8.1 6,00 1,034 

KV Råd redovisning 7.15 5,61 1,480 

KV Kontrollerar interna kontrollsystem 8.4 5,57 1,511 

KV Redovisningskonsult korrekt 7.9 5,54 1,577 

KV Redovisningskonsult fullföljt åtagande felfritt 7.10 5,41 1,555 

KV Minskad risk ändrad skatt 7.8 5,07 1,766 

KV Minskad risk granskning SKV 7.7 5,01 1,705 

KV Bättre beslutsunderlag 7.13 4,76 1,790 

KV Större benägenhet följa lagar och regler 7.12 4,69 2,029 

KV Tillit intern information 7.19 4,48 1,643 

KV Delat juridiskt ansvar 7.17 4,30 1,882 

KV Råd verksamhet 7.16 4,23 1,820 

KV Tillit interna aktiviteter 7.18 4,13 1,756 

KV Effektivare verksamhet 7.14 4,06 1,685 

KV Lån enklare beviljat 7.3 3,42 1,857 

KV Nya leverantörer 7.5 3,34 1,665 

KV Bättre lånevillkor 7.1 3,27 1,738 

KV Delar ersättningsanspråk 8.5 3,19 1,794 

KV Behålla leverantörer 7.6 3,17 1,624 

KV Lägre låneränta 7.2 3,15 1,698 

 

Beskrivande statistik för frågorna som hänförs till mervärde visas i tabell 5.10. De frågor med 

högst medelvärde är MV Löpande fråga om råd, MV Bollplank skattefrågor och MV Bollplank 

finansiell redovisning med ett medelvärde på 6,33, 6,27 respektive 6,14. Dessa tre frågor är 

således de tre mervärden av revisorn respondenterna i genomsnitt uppfattar högst värde av. 

Frågorna med lägst medelvärde är MV Bjuder på aktiviteter, MV Bjuder på luncher och MV 

Råd privata situation med medelvärden på 2,19, 2,26 respektive 2,59. Dessa tre frågor är således 

de tre mervärden av revisorn respondenterna i genomsnitt uppfattar lägst värde av. Även dessa 

frågor var ställda med en 7-gradig Likertskala och för samtliga frågor har minst en respondent 

svarat 1 och 7, vilket visar att det även här finns en variation bland svaren. Även här har samtliga 

frågor besvarats av 162 respondenter. 
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Tabell 5.10 Beskrivande statistik för frågorna hänförda till mervärde 

  Medelvärde Standard-
avvikelse 

MV Löpande fråga om råd 9.1 6,33 1,231 

MV Bollplank skattefrågor 10.2 6,27 1,304 

MV Bollplank finansiell redovisning 10.1 6,14 1,390 

MV Ta fram material 6.1 5,96 1,662 

MV Svara utan dröjsmål 8.8 5,67 1,536 

MV Intresse i verksamhet 8.6 5,19 1,661 

MV Bollplank interna kontrollsystem 10.4 5,02 1,730 

MV Råd anpassade 8.15 4,85 1,847 

MV Hör av sig 8.9 4,78 1,794 

MV Kontinuerlig dialog 8.7 4,60 1,970 

MV Besöker tillräckligt ofta 8.10 4,47 1,950 

MV God branschkunskap 8.16 4,35 1,666 

MV Bollplank verksamhet 10.3 4,05 1,949 

MV Hjälpa revisorn 6.2 3,89 2,064 

MV Bryr sig om hur jag mår 8.12 3,46 2,007 

MV Bollplank privata situation 10.5 2,96 2,192 

MV Råd privata situation 8.14 2,59 2,087 

MV Bjuder på luncher 8.11 2,26 1,803 

MV Bjuder på aktiviteter 8.13 2,19 1,833 

 

5.2. Sammanslagning av den beroende variabeln 

Syftet med studien är som tidigare redan nämnts att förklara huruvida klientföretags uppfattade 

värde av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. I den teoretiska 

referensramen, se modell 3.1, har värdet av revisorn delats in i två koncept, vilka benämns 

kärnvärde och mervärde. Enkätens frågor har konstruerats utifrån de olika koncepten och för 

att undersöka om de olika frågorna verkligen mäter det koncept de är tänkta att mäta har empirin 

testats med Cronbach’s Alpha. Cronbach’s Alpha är ett test som mäter den interna reliabiliteten 

och undersöker hur väl måtten på koncepten mäter ett och samma koncept. Genom att 

genomföra ett Cronbach’s Alpha test ges även möjligheten att slå samman variabler (Pallant, 

2016). Alpha-värdet för variablerna Kärnvärde och Mervärde, se tabell 5.11, är 0,920 respektive 

0,900, vilka båda överstiger ett Alpha-värde på 0,8, vilket är den föredragna riktlinjen för när 

det går att slå samman variabler (Pallant, 2016). Således sker en sammanslagning av enkätens 

frågor till variablerna Kärnvärde och Mervärde. Cronbach’s Alpha är dock känsligt för antalet 

variabler som ska slås samman till en. När antalet variabler är högt, tio eller fler, tenderar också 

Alpha-värdet att vara högt (Pallant, 2016). Gällande Cronbach’s Alpha testen utförda för 



Alfredsson & Thuvesson 

 68  

Kärnvärde och Mervärde är antalet frågor som slås samman till en variabel båda över tio. Detta 

skulle kunna vara något problematiskt, eftersom Alpha-värdet påverkas av antalet frågor. Dock 

har det i kapitel 3. Teoretisk referensram presenterats teoretiska belägg till varför denna 

indelning är möjlig och därför anses det inte vara några problem med antalet frågor i Kärnvärde 

respektive Mervärde.  

Tabell 5.11 Cronbach’s Alpha för kärnvärde och mervärde 

  Alpha-värde Antal frågor Frågornas nummer 

Kärnvärde 0,920 24 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 
7.16, 7,17, 7.18, 7.19, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 

Mervärde 0,900 19 6.1, 6.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 9.1, 
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 

 

Efter sammanslagningen till Kärnvärde och Mervärde kan det konstateras att medelvärdet för 

Kärnvärdet av revisorn är större än medelvärdet för Mervärdet av revisorn, se tabell 5.12. 

Medelvärdet för Kärnvärdet är 4,72 och medelvärdet för Mervärdet är 4,47. Alltså kan det 

konstateras att respondenterna sett till sin helhet i genomsnitt uppfattar mer värde av kärnvärdet 

av revisorn jämfört med mervärdet av revisorn, skillnaden mellan medelvärdena är dock liten.   

Tabell 5.12 Beskrivande statistik för kärnvärde och mervärde 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standard-
avvikelse 

Kärnvärde, 24 objekt 162 1,00 7,00 4,72 0,95442 

Mervärde, 19 objekt 162 1,00 7,00 4,47 1,07003 

 

Vidare har de två koncepten delats in i fem delkoncept. Konceptet kärnvärde har delats in i 

delkoncepten försäkran, förbättring och försäkring. Konceptet mervärde har delats in i 

delkoncepten relationen och råd. Enkätens frågor är även konstruerade utifrån de olika 

delkoncepten och för att undersöka om de olika frågorna verkligen mäter de olika delkoncept 

de är tänkta att mäta har empirin testats ytterligare en gång med Cronbach’s Alpha. Alpha-

värdet för KV Försäkran, KV Förbättring och KV Försäkring är 0,872, 0,848 respektive 0,739, 

se tabell 5.13. Alpha-värdet för KV Försäkran och KV förbättring är båda över den föredragna 

riktlinjen på ett Alpha-värde på 0,8 (jfr. Pallant, 2016). Alpha-värdet för KV Försäkring 

understiger däremot 0,8, men ett Alpha-värde på över 0,7 anses ändock vara tillräckligt högt 

(Pallant, 2016). Således har en sammanslagning till tre variabler utifrån delkoncepten kunnat 

genomföras.  
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Alpha-värdet för MV Relationen och MV Råd är 0,809 respektive 0,864, se tabell 5.13. Alpha-

värdet för MV Relationen och MV Råd är båda över den föredragna riktlinjen på ett Alpha-

värde på 0,8 (jfr. Pallant, 2016). Således har en sammanslagning till två variabler utifrån 

delkoncepten kunnat genomföras. Som tidigare nämnts är Cronbach’s Alpha känsligt för antalet 

variabler som ska slås samman till en (Pallant, 2016). Gällande Cronbach’s Alpha testen utförda 

för KV Försäkran, KV Förbättring och MV Relationen är antalet frågor som slås samman till 

en variabel alla tio eller fler. Även här skulle detta kunna anses vara problematiskt, eftersom 

Alpha-värdet påverkas av antalet frågor. Dock ligger de precis på gränsen och även här har det 

i kapitel 3. Teoretisk referensram presenterats teoretiska belägg till varför denna indelning är 

möjlig och därför anses det inte vara några problem med antalet frågor i KV Försäkran, KV 

Förbättring och MV Relationen. KV Försäkring och MV Råd har båda sammanslagits från 

mindre än tio frågor och därför finns inte denna problematik. 

Tabell 5.13 Cronbach’s Alpha för delkoncepten  

 Alpha-värde Antal frågor Frågornas nummer 

KV Försäkran 0,872 12 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.18, 7.19 

KV Förbättring 0,848 10 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 

KV Försäkring 0,739 2 7.17, 8.5 

MV Relationen 0,809 10 6.1, 6.2, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13 

MV Råd 0,864 9 8.14, 8.15, 8.16, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 

 

Efter sammanslagningen till fem nya variablerna kan det konstateras att medelvärdet för KV 

Förbättring är störst, se tabell 5.14, med ett medelvärde på 5,35. Således kan det konstateras att 

respondenterna i genomsnitt uppfattar störst värde av revisorns förbättring, vilket är en del av 

kärnvärdet. Det kan även konstateras att det lägsta medelvärdet är 3,74 och tillhör KV 

Försäkring, se tabell 5.14, vilket även det är en del av kärnvärdet. Alltså kan det konstateras att 

respondenterna i genomsnitt uppfattar lägst värde av revisorns försäkring. 

Tabell 5.14 Beskrivande statistik för delkoncepten  

  N Minimum Maximum Medelvärde Standard-
avvikelse 

KV Försäkran, 12 objekt 162 1,00 7,00 4,36 1,06297 

KV Förbättring, 10 objekt 162 1,00 7,00 5,35 0,97338 

KV Försäkring 2 objekt 162 1,00 7,00 3,74 1,63733 

MV Relationen, 10 objekt 162 1,00 7,00 4,25 1,11328 

MV Råd, 9 objekt 162 1,00 7,00 4,73 1,20475 
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5.3. Regressionsanalys  

Uppsatsens syfte är, som redan nämnts, att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av 

revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. För att uppfylla studiens syfte har en 

multipel linjär regressionsanalys gjorts. En multipel linjär regressionsanalys är lämplig att 

använda, eftersom det ska testas om branschen påverkar klientföretags uppfattade värde av 

revisorn samt att det samtidigt ska kontrolleras för ett par kontrollvariabler (jfr. Körner & 

Wahlgren, 2015; Hair m.fl., 2010). Alltså ska den beroende variabeln testas för flera oberoende 

variabler samtidigt. Den beroende variabeln mäts även på skala och mäts inte som en dummy-

variabel, vilket utesluter en logistisk regression som analysmetod (jfr. Pallant, 2016).  

Vid en multipel linjär regressionsanalys ska datamaterialets beroende variabler och residualerna 

vara normalfördelade, vilket kontrolleras med ett Kolmogorov-Smirnov test. Vid kontroll av de 

sammanslagna variablernas normalfördelning framkom det genom testet att endast Kärnvärde, 

Mervärde, MV Relationen och MV Råd kan anses vara normalfördelade, se tabell 5.15. När 

residualernas normalfördelning för samtliga multipla regressioner testades med ett 

Kolmogorov-Smirnov test framkom det att endast Kärnvärde, KV Förbättring, KV Försäkring 

och MV Relationen kan anses vara normalfördelade, se tabell 5.16. I datamaterialet är dock 

N>50 och när denna förutsättning är uppfylld anses inte kravet på att de beroende variablerna 

följer normalfördelningen vara lika påtagligt (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). När 

stickprovsstorleken stiger minskas påverkan på resultatet av att normalfördelning inte råder 

(Hair m.fl., 2010). Dock bör resultaten ändå tolkas med försiktighet.   

Tabell 5.15 Kolmogorov-Smirnov test på de beroende variablerna 

  KV, 24 
objekt 

MV, 19 
objekt 

KV 
Försäkran, 
12 objekt 

KV 
Förbättring, 

10 objekt 

KV 
Försäkring,  

2 objekt 

MV 
Relationen, 
10 objekt 

MV Råd,  
9 objekt 

N 162 162 162 162 162 162 162 

p-värde 0,060 0,069 0,000 0,011 0,000 0,200 0,053 

 

Tabell 5.16 Kolmogorov-Smirnov test på residualerna 

 Kärnvärde Mervärde 
KV 

Försäkran 

KV 

Förbättring 

KV 

Försäkring 

MV 

Relationen 
MV Råd 

N 162 162 162 162 162 162 162 

p-värde 0,078 0,043 0,010 0,060 0,200 0,200 0,047 
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För att modellen ska vara tillförlitlig är det även viktigt att kontrollera att de oberoende 

variablerna inte har en stark korrelation med varandra. Det vill säga kontrollera för 

multikollinearitet. Korrelationen mellan de oberoende variablerna som testas i den multipla 

regressionsanalysen visas i en korrelationsmatris, Pearsons korrelationsmatris, se bilaga D och 

tabell D.1. Ur tabellen kan de konstateras att inga av de oberoende variablerna har en korrelation 

som överstiger 0,7, som är en tumregel för när korrelationen mellan de oberoende variablerna 

kan vara problematisk, vilket tyder på att multikollinearitet inte föreligger (jfr. Pallant, 2016). 

Vidare bekräftas det av VIF-värdena vid de multipla regressionerna att multikollinearitet inte 

är något problem, eftersom inga VIF-värden överstiger 2,5 (jfr. Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Ur korrelationsmatrisen framkommer det även att den oberoende variabeln Bransch korrelerar 

svagt negativt med MV Relationen med trestjärnig signifikans, vilket innebär att p-värdet är 

mindre än 0,1 %. Vidare korrelerar även Bransch negativt med Mervärde med trestjärnig 

signifikans. Slutligen korrelerar även Bransch negativt med MV Råd med tvåstjärnig 

signifikans, vilket innebär att p-värdet är mindre än 1 %. Värt att notera i korrelationsmatrisen 

är att kontrollvariabeln Anlitar ni extern redovisningskonsult är positivt korrelerad med 

Kärnvärde och KV Försäkran med trestjärnig signifikans. Kontrollvariabeln Anlitar ni extern 

redovisningskonsult korrelerar även positivt med KV Förbättring och KV Försäkring med 

tvåstjärnig signifikans. Denna positiva korrelation ger precis som medelvärdet för Anlitar ni 

extern redovisningskonsult en indikation på att denna variabel ska användas som en 

kontrollvariabel i den fortsatta analysen.  

5.3.1. Multipel linjär regression för kärnvärde 

När den multipla regressionen genomförts på den beroende variabeln Kärnvärde erhölls en 

signifikant modell, se tabell 5.17, med en trestjärnig signifikans, vilket innebär att p-värdet för 

modellen är mindre än 0,1 %. Modellens justerade R  är 13,3 %10, vilket innebär att 13,3 % av 

variationen i den beroende variabeln Kärnvärde förklaras av variationen i de oberoende 

variablerna. Tabell 5.17 visar att de oberoende variabler som är signifikanta är Bransch och 

Anlitar ni extern redovisningskonsult. Bransch är svagt negativt signifikant med en 

signifikansnivå på 10 %, vilket även innebär att sambandet klassas som svagt. Dock är det värt 

att notera att p-värdet för Bransch är 5,1 %, vilket innebär att sambandet ligger nära en 

enstjärnig signifikans och således ett p-värde på mindre än 5 %. Anlitar ni extern 

                                                      
10 Eftersom N<200 används justerad R  istället för R  (jfr. Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010). 
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redovisningskonsult är positivt signifikant med en trestjärnig signifikans, vilket innebär att 

sambandet är starkt.   

Tabell 5.17 Multipel linjär regression för Kärnvärde 

  Kärnvärde (N=162) 

  Stand. Beta Standard- 
avvikelse VIF 

Bransch -0,147†  0,142 1,034 
Kön -0,107 0,156 1,149 
Big 4 -0,125 0,148 1,095 
Anlitar ni extern redovisningskonsult 0,377*** 0,176 1,557 
Antal anställda på företaget 0,112 0,001 1,234 
Befattning/position -0,031 0,179 1,569 
Konstant 4,640*** 0,239  

Justerad R  0,133   
F-värde 5,114***     
*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10 
 

Variabeln Branschs svaga negativa samband med Kärnvärde tyder på att klientföretag i 

tjänstebranscherna, vilka är kodade 1, uppfattar ett mindre värde av revisorns kärnvärde jämfört 

med klientföretag i tillverknings- och industribranschen, vilka är kodade 0. Alltså indikerar 

resultatet, i och med den svaga signifikansen, att klientföretag i tjänstebranscherna uppfattar 

mindre värde av revisorns kärnvärde jämfört med klientföretag i tillverknings- och 

industribranschen, förutsatt allt annat lika. Variabeln Anlitar ni extern redovisningskonsults 

positiva samband med Kärnvärde tyder på att de klientföretag vilka anlitar en extern 

redovisningsekonom, vilka är kodade 1, uppfattar ett större värde av revisorns kärnvärde 

jämfört med klientföretag vilka inte anlitar en extern redovisningsekonom, vilka är kodade 0, 

förutsatt allt annat lika.   

5.3.2. Multipel linjär regression för mervärde  

Resultatet av den multipla regressionen på den beroende variabeln Mervärde, presenteras i 

tabell 5.18, och modellen är tvåstjärnigt signifikant, vilket innebär att modellen har ett p-värde 

på mindre än 1 %. Modellens justerade R  är 7,6 % och således förklaras 7,6 % av variationen 

i den beroende variabeln Mervärde av variationen i de oberoende variablerna. I tabell 5.18 

framkommer det att den enda oberoende variabel som har ett signifikant samband är Bransch. 

Variabeln Bransch har ett negativt samband med Mervärde med en trestjärnig signifikans, vilket 

innebär att sambandet är starkt. 

 



Alfredsson & Thuvesson 

 73  

Tabell 5.18 Multipel linjär regression för Mervärde 

  Mervärde (N=162) 

  Stand. Beta Standard- 
avvikelse VIF 

Bransch -0,310*** 0,164 1,034 
Kön -0,044 0,181 1,149 
Big 4 -0,065 0,171 1,095 
Anlitar ni extern redovisningskonsult 0,138 0,204 1,557 
Antal anställda på företaget 0,111 0,001 1,234 
Befattning/position 0,019 0,207 1,569 
Konstant 4,666*** 0,276  

Justerad R  0,076   
F-värde 3,214**     

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

Variabeln Branschs negativa samband med Mervärde tyder på att klientföretag i 

tjänstebranscherna, vilka har tilldelats koden 1, uppfattar ett mindre värde av revisorns 

mervärde jämfört med klientföretag i tillverknings- och industribranschen, vilka har tilldelats 

koden 0. Således uppfattar tjänstebranscherna ett mindre värde av revisorns mervärde jämfört 

med tillverknings- och industribranschen förutsatt att allt annat är lika.   

5.3.3. Multipel linjär regression för försäkran  

När den multipla regressionen genomfördes på den beroende variabeln KV Försäkran, som är 

en del av kärnvärdet av revisorn, erhölls en signifikant modell, se tabell 5.19, med en trestjärnig 

signifikans. Modellens trestjärniga signifikans innebär att p-värdet för modellen är mindre än 

0,1 %. Modellen förklarar 11,6 % av variationen i KV försäkran, vilket utläses av det justerade 

R -värdet. Tabell 5.19 visar att den enda oberoende variabeln som är signifikant är Anlitar ni 

extern redovisningskonsult. Anlitar ni extern redovisningskonsult är positivt signifikant med 

trestjärnig signifikans, vilket innebär att sambandet är starkt.  

Tabell 5.19 Multipel linjär regression för KV Försäkran 

  KV Försäkran (N=162) 

  Stand. Beta Standard- 
avvikelse VIF 

Bransch -0,108 0,160 1,034 
Kön -0,059 0,176 1,149 
Big 4 -0,113 0,166 1,095 
Anlitar ni extern redovisningskonsult 0,371*** 0,198 1,557 
Antal anställda på företaget 0,103 0,001 1,234 
Befattning/position -0,027 0,201 1,569 
Konstant 4,160*** 0,269  
Justerad R  0,116   
F-värde 4,524***     

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05; † p < 0.10 
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Variabeln Anlitar ni extern redovisningskonsults positiva samband med KV Försäkran tyder på 

att de klientföretag vilka anlitar en extern redovisningsekonom, kodat 1, uppfattar ett större 

värde av revisorns försäkran, som är en del av kärnvärdet, jämfört med klientföretag vilka inte 

anlitar en extern redovisningsekonom. Klientföretag vilka anlitar en extern 

redovisningsekonom uppfattar alltså ett större värde av revisorns försäkran jämfört med 

klientföretag vilka inte anlitar en extern redovisningsekonom under förutsättningen att allt annat 

är lika.   

5.3.4. Multipel linjär regression för förbättring  

Den multipla regressionen på den beroende variabeln KV Förbättring presenteras i tabell 5.20 

och visar att modellen är trestjärnigt signifikant, vilket innebär att modellen har ett p-värde på 

mindre än 0,1 %. Modellens justerade R  är 11,3 % och således förklaras 11,3 % av variationen 

i den beroende variabeln KV Förbättring av variationen i modellens oberoende variabler. I 

tabell 5.20 framkommer det även att de oberoende variabler som har ett signifikant samband 

med KV Förbättring är Bransch, Kön och Anlitar ni extern redovisningskonsult. Bransch har 

ett negativt samband med KV Förbättring med en tvåstjärnig signifikans, vilket innebär att p-

värdet är mindre än 1 %. Kön har en tendens till ett negativt samband med KV Förbättring med 

en signifikansnivå på 10 %. Variabeln Anlitar ni en extern redovisningskonsult har ett positivt 

samband med KV Förbättring med en tvåstjärnig signifikansnivå. 

Tabell 5.20 Multipel linjär regression för KV Förbättring  

  KV Förbättring (N=162) 

  Stand. Beta Standard- 
avvikelse VIF 

Bransch -0,206** 0,147 1,034 
Kön -0,155† 0,161 1,149 
Big 4 -0,113 0,152 1,095 
Anlitar ni extern redovisningskonsult 0,316** 0,182 1,557 
Antal anställda på företaget 0,092 0,001 1,234 
Befattning/position -0,013 0,185 1,569 
Konstant 5,442*** 0,246  

Justerad R  0,113   
F-värde 4,407***     

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

Att variabeln Bransch har ett negativt samband med KV förbättring tyder på att klientföretag i 

tjänstebranscherna, som är kodade 1, uppfattar ett mindre värde av revisorns förbättring, som 

är en del av kärnvärdet av revisorn, jämfört med klientföretag i tillverknings- och 



Alfredsson & Thuvesson 

 75  

industribranschen, som är kodade 0. Således uppfattar klientföretag i tjänstebranscherna mindre 

värde av revisorns förbättring jämfört med klientföretag i tillverknings- och industribranschen 

under förutsättningen att allt annat är lika. Att variabeln kön har ett negativt samband med KV 

Förbättring talar för att män, vilka är kodade 1, uppfattar ett mindre värde av revisorns 

förbättring jämfört med kvinnor, vilka är kodade 0, förutsatt att allt annat är lika. Variabeln 

Anlitar ni extern redovisningskonsult har ett positivt samband med KV Förbättring, vilket 

antyder på att klientföretag vilka anlitar en extern redovisningsekonom, som är kodade 1, 

uppfattar ett större värde av revisorns förbättring jämfört med klientföretag vilka inte anlitar en 

extern redovisningsekonom, som är kodade 0, under förutsättningen att allt annat är lika. 

5.3.5. Multipel linjär regression för försäkring  

Resultatet för den multipla regressionen för KV Försäkring, som presenteras i tabell 5.21, visar 

en modell som är enstjärnigt signifikant, vilket innebär att modellen har ett p-värde som är 

mindre än 5 %. Modellen förklarar enligt det justerad R -värdet 5,2 % av variationen i den 

beroende variabeln KV Försäkring. Den enda oberoende variabeln som är signifikant i 

modellen är Anlitar ni en extern redovisningskonsult med en enstjärnig signifikans. Variabelns 

samband med KV Försäkring är positivt.  

Tabell 5.21 Multipel linjär regression för KV Försäkring 

  KV Försäkring (N=162) 

  Stand. Beta Standard- 
avvikelse VIF 

Bransch 0,008 0,255 1,034 
Kön -0,056 0,280 1,149 
Big 4 -0,100 0,265 1,095 
Anlitar ni extern redovisningskonsult 0,251* 0,316 1,557 
Antal anställda på företaget 0,108 0,002 1,234 
Befattning/position -0,076 0,321 1,569 

Konstant 3,510*** 0,429  

Justerad R  0,052   

F-värde 2,481*     

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

Att variabeln Anlitar ni extern redovisningskonsult har ett positivt samband med KV Försäkring 

tyder på att klientföretag vilka anlitar en extern redovisningsekonom, vilka är kodade 1, 

uppfattar ett större värde av revisorns försäkring jämfört med klientföretag som inte anlitar en 

extern redovisningsekonom, vilka är kodade 0, förutsatt att allt annat är lika.  
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5.3.6. Multipel linjär regression för relationen  

När den multipla regressionen genomförts på den beroende variabeln MV Relationen erhölls 

en signifikant modell, se tabell 5.22, med en tvåstjärnig signifikans, vilket innebär att p-värdet 

för modellen är mindre än 1 %. Modellens justerade R -värde är 8,6 %, vilket innebär att 8,6 % 

av variationen i den beroende variabeln MV Relationen förklaras av variationen i de oberoende 

variablerna. Tabell 5.22 visar att den enda oberoende variabeln som är signifikant är Bransch. 

Bransch har ett negativt samband med MV Relationen med en trestjärnig signifikans, alltså är 

p-värdet mindre än 0,1 % och sambandet är därmed starkt.  

Tabell 5.22 Multipel linjär regression för MV Relationen 

  MV Relationen (N=162) 

  Stand. Beta Standard- 
avvikelse VIF 

Bransch -0,299*** 0,170 1,034 
Kön -0,023 0,187 1,149 
Big 4 -0,027 0,177 1,095 
Anlitar ni extern redovisningskonsult 0,123 0,211 1,557 
Antal anställda på företaget 0,137 0,001 1,234 
Befattning/position 0,115 0,214 1,569 
Konstant 4,281*** 0,286  

Justerad R  0,086   
F-värde 3,527**     

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

Att variabeln Bransch har ett negativt samband med MV Relationen tyder på att klientföretag i 

tjänstebranscherna, som är kodade 1, uppfattar ett mindre värde av relationen med revisorn 

jämfört med klientföretag i tillverknings- och industribranschen, som är kodade 0, förutsatt att 

allt annat är lika.   

5.3.7. Multipel linjär regression för råd 

Den multipla regressionen på den beroende variabeln MV Råd presenteras i tabell 5.23 och 

visar att modellen är enstjärnigt signifikant, vilket innebär att modellen har ett p-värde som är 

mindre än 5 %. Modellens justerade R  är 6,4 % och således förklaras 6,4 % av variationen i 

den beroende variabeln MV Råd av variationen i modellens oberoende variabler. I tabell 5.23 

framkommer det även att den enda oberoende variabeln som har ett signifikant samband med 

MV Råd är Bransch. Variabeln Bransch har ett negativt samband med MV Råd med en 

tvåstjärnig signifikans, vilket innebär att p-värdet är mindre än 1 %.  
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Tabell 5.23 Multipel linjär regression för MV Råd 

  MV Råd (N=162) 

  Stand. Beta Standard- 
avvikelse VIF 

Bransch -0,274** 0,186 1,034 
Kön -0,059 0,205 1,149 
Big 4 -0,095 0,194 1,095 
Anlitar ni extern redovisningskonsult 0,133 0,231 1,557 
Antal anställda på företaget 0,069 0,002 1,234 
Befattning/position -0,083 0,235 1,569 

Konstant 5,093*** 0,313  

Justerad R  0,064   

F-värde 2,840*     

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

Variabeln Branschs negativa samband talar för att klientföretag i tjänstebranscherna, vilka är 

kodade 1, uppfattar ett mindre värde av revisorns råd som är kopplade till mervärdet av revisorn 

jämfört med klientföretag i tillverknings- och industribranschen, vilka är kodade 0, under 

förutsättningen att allt annat är lika. 

5.4. Sammanställning hypotesprövning  

Syftet med denna uppsats är, som redan nämnts, att förklara huruvida klientföretags uppfattade 

värde av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. För att uppnå detta syfte 

användes en multivariat analysmetod, nämligen multipel linjär regression. Det genomfördes 

totalt sju multipla regressioner för att undersöka huruvida bransch kan förklara klientföretagens 

uppfattade värde av revisorn. H1 testades genom samtliga sju regressioner, medan H2 testades 

med regressionerna för Kärnvärde, KV Försäkran, KV Förbättring och KV Försäkring samt 

testades H3 med regressionerna för Mervärde, MV Relationen och MV Råd. Resultatet av 

huruvida hypoteserna stöds eller ej presenteras i tabell 5.24.    

Tabell 5.24 Sammanfattning över hypotesernas stöd  

Hypotes Kärnvärde Mervärde KV 
Försäkran 

KV 
Förbättring 

KV 
Försäkring 

MV 
Relationen 

MV  
Råd 

H1 Stöds Stöds Stöds ej Stöds Stöds ej Stöds Stöds 
H2 Stöds - Stöds ej Stöds Stöds ej - - 
H3 - Stöds - - - Stöds Stöds 

 

Huruvida H1 ska förkastas eller accepteras beror på om hänsyn tas till endast koncepten 

kärnvärde och mervärde eller om hänsyn endast ska tas till kärnvärdes och mervärdes respektive 

delkoncept. Om hänsyn endast tas till Kärnvärde och Mervärde accepteras H1, se tabell 5.24, 
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nämligen att branschtillhörighet påverkar klientföretags uppfattade värde av revisorn. Om 

hänsyn istället endast tas till delkoncepten finns endast stöd för att branschtillhörigheten 

påverkar klientföretagens uppfattade värde av revisorn i KV Förbättring, MV Relationen och 

MV Råd. Bland delkoncepten finns det alltså även stöd för att klientföretagens 

branschtillhörighet påverkar deras uppfattade värde av revisorns kärnvärde även om 

delkoncepten KV Försäkran och KV Försäkring inte stödjer H1, eftersom delkonceptet KV 

Förbättring stödjer H1. Delkonceptet KV Förbättring är kopplat till kärnvärdet av revisorn och 

därigenom förklaras att en del av klientföretagens uppfattade värde av revisorns kärnvärde 

förklaras av klientföretagets branschtillhörighet. När hänsyn tas till både koncepten och 

delkoncepten samt med tanke på diskussionen ovan accepteras H1. 

Även gällande om H2 ska förkastas eller accepteras beror på om hänsyn tas endast till konceptet 

kärnvärde eller om hänsyn även ska tas till delkoncepten. Sett till konceptet kärnvärde borde 

H2 accepteras. Sett till delkoncepten är det dock starkt att acceptera H2 och säga att 

klientföretag i en tillverkande bransch uppfattar ett större värde av revisorns kärnvärde än 

klientföretag i tjänstebranscherna, eftersom endast ett av tre delkoncept stödjer H2. Att utifrån 

endast ett delkoncept påstå att kärnvärdet av revisorn som ett klientföretag i en tillverkande 

bransch uppfattar är större än det uppfattade värdet av revisorns kärnvärde som ett klientföretag 

i en tjänstebransch uppfattar blir starkt. Med tanke på diskussionen ovan accepteras H2 endast 

delvis. H2 accepteras alltså endast för KV Förbättring, vilket innebär att ett klientföretag i en 

tillverkande bransch, vilken är kapitalintensiv, uppfattar större värde av revisorns förbättring, 

som är en del av revisorns kärnvärde, än ett klientföretag i en tjänstebransch, vilken är 

kunskapsintensiv.  

H3 accepteras, eftersom konceptet och delkoncepten stödjer hypotesen. Alltså finns det stöd för 

att påstå att klientföretagens branschtillhörighet påverkar klientföretagens uppfattade mervärde 

av revisorn. Vid hypotesbildningen kunde det inte fastslås huruvida det var klientföretag i en 

tjänstebransch, vilken är kunskapsintensiv, eller klientföretag i tillverkande bransch, vilken är 

kapitalintensiv, som uppfattar störst mervärde av revisorn. Efter enkätundersökningen och 

analysen av empiriska data visar analysen på att klientföretag i en tillverkande bransch uppfattar 

större mervärde av revisorn än klientföretag i en tjänstebransch. Samtliga resultat bör dock 

tolkas med viss försiktighet, eftersom antagandet om normalfördelning inte uppfylls för alla 

residualer. N är dock större än 50, vilket minskar påverkan på resultatet av att normalfördelning 

inte råder (jfr. Hair m.fl., 2010). 
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5.5. Sammanställning modellprövning   

Syftet med denna uppsats är, som redan ovan nämnts, att förklara huruvida klientföretags 

uppfattade värde av revisorn påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. I kapitel 3.5. 

Modellutveckling utfästes att modell 3.1 skulle användas för att testa huruvida värdet 

klientföretag uppfattar av revisorn kan förklaras av klientföretagets branschtillhörighet. Efter 

analys av den insamlade empiriska data presenteras modell 5.1 som är en reviderad version av 

modell 3.1 efter sammanslagningen av frågorna till olika variabler och efter genomförd multipel 

linjär regression som tyder på att klientföretagens branschtillhörighet påverkar klientföretagens 

uppfattade värde av revisorn. I modell 5.1 representerar de grå rutorna till vänster och höger 

om värdet av revisorn klientföretagens branschtillhörighet, alltså tillverknings- och 

industribranschen, som är kapitalintensiv, och tjänstebranscherna, som är kunskapsintensiva. I 

modell 5.1 representerar symbolen (+) ett positivt samband, som innebär ett större uppfattat 

värde av revisorn, och symbolen (-) representerar ett negativt samband, som innebär ett mindre 

uppfattat värde av revisorn. Pilarnas utseende visar den signifikansnivå som sambanden har. 

Den tjocka pilen representerar en trestjärnig signifikans, vilket innebär att signifikansnivån är 

mindre än 0,1 %. Den tunna pilen representerar en tvåstjärnig signifikans, vilket innebär att 

signifikansnivån är mindre än 1 % men större än 0,1 %. Den tunna streckade pilen representerar 

en signifikansnivå som är mindre än 10 % men större än 5 %. Inget av sambanden mellan 

Bransch och värdet av revisorn har påvisat en enstjärnig signifikans, som innebär att p-värdet 

är mindre än 5 % men större än 1 %, och denna signifikansnivå saknas således i modell 5.1. 

Modellen bör dock tolkas med viss försiktighet, eftersom normalfördelning inte råder för alla 

residualer. N är dock större än 50, vilket minskar påverkan på resultatet av att normalfördelning 

inte råder (jfr. Hair m.fl., 2010). 
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Modell 5.1 Branschtillhörighets påverkan på klientföretagens uppfattade värde av revisorn efter analys med multipel linjär 
regressionsanalys 
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6. Resultat och slutsatser  

Syftet med uppsatsen är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn 

påverkas av klientföretagets branschtillhörighet och i detta slutliga kapitel presenteras studiens 

slutsatser, bidrag, begränsningar och förslag till framtida forskning. Studiens slutsatser är bland 

annat att branschtillhörighet har en påverkan och är en förklarande faktor till klientföretagens 

uppfattade värde av revisorn. Resultaten bör dock tolkas med viss försiktighet. Studiens 

teoretiska bidrag är bland annat att resultatet av studien bidrar med ytterligare en förklarande 

faktor till klientföretagens uppfattade värde av revisorn. Studiens praktiska bidrag är bland 

annat att revisorerna ges ytterligare en möjlighet att anpassa revisonen och sin tjänst efter de 

olika värden klientföretag uppfattar av revisorn. Med vetskapen om att branschtillhörighet 

påverkar klientföretagens uppfattade värde av revisorn kan revisorn därigenom göra tjänsten 

mer attraktiv för klienterna. Datamaterialets residualer är inte normalfördelade, vilket är en av 

studiens begränsningar och gör att resultatet ska tolkas med viss försiktighet även om N är 

större än 50. Slutligen ges även förslag till framtida forskning varav ett förslag är att genomföra 

en liknande studie som denna för att bekräfta den här studiens resultat, vilket är att 

branschtillhörighet är en förklarande faktor till klientföretagens uppfattade värde av revisorn.   

6.1. Slutsatser  

Syftet med uppsatsen är att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn 

påverkas av klientföretagets branschtillhörighet. Redan i uppsatsens första del, nämligen 1.2. 

Problematisering, konstateras det att tidigare forskning har visat att klientföretagets uppfattade 

värde kan variera mellan företag beroende på företagets storlek (Collis m.fl., 2004; Svanström, 

2008), företagets ägarstruktur (Collis m.fl., 2004, Svanström, 2008; Seow, 2001), regionala 

skillnader (Svanström, 2008), kostnaden revisionen medför (Seow, 2001) samt företagets 

kassaflöden (Öhman m.fl., 2012). Denna studies resultat, även om dessa ska tolkas med viss 

försiktighet, visar att till förklaringsfaktorerna för klientföretagens uppfattade värde av revisorn 

kan nu branschtillhörighet adderas.  

I kapitel 1.2. Problematisering och i kapitel 2.2. Uppsatsens teorianvändning framkommer det 

att det finns olika sätt att definiera bransch och att det kan vara problematiskt att göra denna 

uppdelning (Dickens & Katz, 1986; Messner, 2016). Sättet denna studie definierar bransch och 

gör en uppdelning av branscher är att företag med liknande produktionsfaktorer, verksamhet 

och aktiviteter tillhör en bransch (Messner, 2016; SCB, 2007). Studien har även utgått från att 
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företag i samma bransch har en liknande finansiell struktur, bland annat på grund av att de har 

liknande verksamheter (jfr. Brandon-Jones m.fl., 2016; Frey m.fl., 2013). Studiens resultat och 

slutsatser är även i linje med Svanströms (2008) diskussion angående att branschtillhörighet, 

med samma syn på bransch som denna studie har tagit, kan påverka klientföretagens uppfattade 

värde av revisorn. Studiens resultat visar på att det Svanström (2008) argumenterar för verkar 

vara korrekt.  

Värdet av revisorn har teoretiskt delats upp i kärnvärde och mervärde, som först introducerades 

i kapitel 1.2. Problematisering och sedan fördjupades i kapitel 3. Teoretiskt referensram. Kort 

sagt är kärnvärde hänförligt till den primära tjänsten och är kopplad till den lagstadgade 

revisionen och mervärde är hänförligt till den extra service som revisorn erbjuder klienten 

(Grönroos, 1997; Crosby m.fl., 2002; Fontaine m.fl., 2013). Den teoretiska uppdelning som 

gjordes i uppsatsen visade sig, i kapitel 5. Empirisk analys, även vara gångbart på datamaterialet 

som samlades in. Utifrån resultatet av studien kan slutsatsen dras att klientföretag i en 

tillverkande bransch, som är kapitalintensiv, uppfattar större kärnvärde av revisorn jämfört med 

ett klientföretag i en tjänstebransch, som är kunskapsintensiv. Sett utifrån delkoncepten är det 

värdet av revisorns förbättring som är signifikant och som torde vara det som gör att värdet av 

revisorns kärnvärde blir signifikant, eftersom varken värdet av revisorns försäkran eller 

försäkring är signifikanta. Utifrån resultatet av studien kan även slutsatsen dras att klientföretag 

i en tillverkande bransch, som är kapitalintensiv, uppfattar större mervärde av revisorn jämfört 

med ett klientföretag i en tjänstebransch, som är kunskapsintensiv. Att mervärdet av revisorn 

är signifikant torde bero på att både värdet av revisorns relation och råd är signifikanta.  

Teoretiskt har koncepten kärnvärde ytterligare delats in i delkoncepten försäkran, förbättring 

och försäkring (jfr. Carrington, 2014). Teoretiskt har även mervärde ytterligare delats in i 

relationen och råd. Även denna ytterligare teoretiska uppdelning som gjorts visade sig, i kapitel 

5. Empirisk analys, vara gångbar på datamaterialet som samlats in. Genom att göra denna 

ytterligare uppdelning av värdet av revisorn visar resultatet ett större djup på vilka värden av 

revisorn som klientföretagen uppfattar som branschtillhörighet faktiskt kan förklara. Värt att 

hålla i tanken är dock att resultatet ska tolkas med viss försiktighet. Sett utifrån delkoncepten 

gällande kärnvärde kan branschtillhörighet inte förklara klientföretagens uppfattade kärnvärde 

fullt ut, till skillnad från mervärde. Av de fem olika delkoncepten är branschtillhörighet en 

förklarande faktor för, tre av de olika delkoncepten nämligen, värdet av revisorns förbättring, 

som är en del av kärnvärdet, samt värdet av revisorns relation och råd, vilka är en del av 

mervärdet. De delkoncept av värdet av revisorn klientföretag kan uppfatta som 
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branschtillhörighet inte kan förklara är försäkran och försäkring. Det kommer nedan att föras 

en diskussion kring respektive delkoncept och resultaten av studien. 

Studiens resultat visar att klientföretagens uppfattade värde av revisorns förbättring kan 

förklaras av klientföretagens branschtillhörighet, dock bör resultaten tolkas med viss 

försiktighet. Alltså tyder studiens resultat på att branschtillhörighet kan förklara klientföretags 

uppfattade värde av revisorn som är kopplade till den förbättring som revisorn kan tillföra. 

Resultatet av studien visar att klientföretag vilka tillhör en tillverkande bransch, som är 

kapitalintensiv, uppfattar ett större värde av revisorns förbättring jämfört med klientföretag i en 

tjänstebransch, som är kunskapsintensiv, vilket är i linje med resultatet av analysen av konceptet 

kärnvärde som helhet. Alltså uppfattar klientföretag i en tillverkande bransch större värde av 

revisorns förbättring rörande kvalitén på den finansiella redovisningen (se bl.a. Collis, 2010), 

efterlevnad av lagar och regelverk (se bl.a. Knechel m.fl., 2008), internt beslutsunderlag (se 

bl.a. Hay & Cordery, 2018), interna kontrollsystem (se bl.a. Niemi m.fl., 2012), operationell 

effektivisering (se bl.a. Svanström, 2008) samt genom den revisonsrådgivning som erhålls (se 

bl.a. Collis, 2012) jämfört med klientföretag i en tjänstebransch. Det är i linje med Svanströms 

(2008) diskussion och argumentation angående att branschtillhörighet, med samma syn på 

bransch som denna studie har tagit, kan påverka klientföretagens uppfattade värde av revisorn. 

Det verkar alltså som att klientföretag vilka är mer kapitalintensiva och har en mer komplex 

finansiell struktur, såsom tillverkande företag och tillverkande branscher (jfr. Svanström, 2008; 

Öhman m.fl., 2012), uppfattar större värde av revisorns förbättring jämfört med klientföretag i 

tjänstebranscherna som är mer kunskapsintensiva, vilket även är i linje med hypotesbilningen, 

i kapitel 3.4. Branschens påverkan och hypotesbildning, och mer specifikt H2. Resultaten är 

rimliga med tanke på att när redovisningen blir komplex, såsom hos tillverkande företag, och 

klientföretagets kärnkunskap inte är hänförlig till finansiell redovisning utan till företagets 

kärnverksamhet blir behovet av revisorns kunskap och förbättring större. Att tjänsteföretagen, 

vilka har en mindre komplex finansiell struktur (jfr. Brandon-Jones m.fl.,2016; Frey 

m.fl.,2013), uppfattar ett mindre värde av revisorns förbättring skulle kunna bero på flera 

faktorer. En faktor skulle kunna vara att tjänsteföretagens finansiella redovisning är mindre 

komplex och därigenom enklare att hantera. En ytterligare faktor skulle kunna vara att 

klientföretag vilka sysselsätter sig med produktion av tjänster besitter en större kunskap rörande 

finansiell redovisning, eftersom de ofta är kunskapsintensiva (jfr. Svanström, 2008: Brandon-

Jones m.fl., 2016; Frey m.fl., 2013). Det ena utesluter dock inte det andra, eftersom båda 

faktorerna kan vara aktuella för de olika klientföretagen inom tjänstebranscherna samtidigt som 
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det i vissa fall kanske bara är den ena faktorn som kan vara skäl till det mindre värdet av 

revisorns förbättring klientföretagen i tjänstebranscherna uppfattar.      

Studiens resultat visar att klientföretagens uppfattade värde av revisorns relation, som är en del 

av mervärdet, kan förklaras av klientföretagens branschtillhörighet, dock bör resultaten tolkas 

med viss försiktighet. Alltså visar resultatet av analysen av mervärdet av revisorns relation att 

värden som att revisorn är tillgänglig för klientföretaget (se bl.a. Fontaine m.fl., 2013), att 

klientföretaget deltar i serviceutbytet (Herda m.fl., 2014) och att revisorn bryr sig om klienten 

på ett individualiserat plan (se bl.a. Ismail m.fl., 2006) kan förklaras av klientföretagets 

branschtillhörighet där klientföretag i en tillverkande bransch, som är kapitalintensiv, uppfattar 

ett större mervärde av revisorns relation jämfört med ett företag i en tjänstebransch, som är 

kunskapsintensiv. Vid hypotesbildningen framkom det att branschtillhörigheten torde påverka 

mervärdet av revisorn som klientföretaget uppfattar. Dock kunde det inte avgöras huruvida det 

var klientföretag i en tillverkande bransch, som är kapitalintensiv, eller klientföretag i en 

tjänstebransch, som är kunskapsintensiv, som uppfattar störst mervärde av revisorn jämfört med 

den andra. Analysen av värdet av relationen med revisorn visar, som redan nämnts, att det är 

klientföretag i en tillverkande bransch som uppfattar större värde av relationen med revisorn 

jämfört med klientföretag i en tjänstebransch. Att resultatet tog denna riktning var inte helt 

väntat. En anledning till resultatet skulle kunna vara att respondenterna från tjänstebranscherna 

upplevde prestigebias, i förhållande till respondenterna i tillverkningsbranschen, och därmed 

svarade lägre än vad de egentligen ville. Det är alltså möjligt att respondenterna från 

tjänstebranscherna svarade som samhället förväntade sig, nämligen att de svarade lågt på frågor 

vilka rör situationer som skulle kunna påverka revisorns oberoende negativt med tanke på att 

revisorn anses vara samhällets väktare (Volcker, 2002), som nämnts i studiens inledande 

kapitel, och att respondenterna då inte vill visa att så inte är fallet (jfr. Fontaine & Pilote, 2011).  

En annan förklaring till resultatet skulle kunna vara att revisorn umgås och socialiserar sig mer 

med klientföretag i en tillverkande bransch, eftersom klientföretag i en tillverkande bransch har 

en mer komplex finansiell redovisning (jfr, Svanström, 2008) och därigenom torde revisorn 

vara mer involverad i och spenderar mer tid hos klientföretaget för att utföra revisonen jämfört 

med klientföretag i en tjänstebransch som har en mindre komplex finansiell struktur (jfr. 

Brandon-Jones m.fl.,2016). Genom att spendera mer tid hos och med klientföretaget är det 

rimligt att anta att revisorn då lär känna sin klient mer och därför har möjlighet att leverera ett 

större mervärde av relationen med revisorn till ett klientföretag i en tillverkande bransch. Detta 

resonemang går i linje med att Anderson (2012) och Beattie m.fl. (2000) konstaterar att en god 
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relation och en god kunskap om klientföretagen är viktigt för revisorns möjlighet att erbjuda 

mervärde av relationen med revisorn. Det är heller inte orimligt att om relationen med revisorn 

är god, som skulle kunna möjliggöras genom att revisorn och klienten spenderar tid tillsammans 

enligt ovan, är det lättare att dela med sig av personliga händelser och problem som rör ett 

individualiserat plan.     

Studiens resultat visar att klientföretagens uppfattade värde av revisorns råd, som är kopplade 

till mervärdet, kan förklaras av klientföretagens branschtillhörighet, dock bör resultaten tolkas 

med viss försiktighet. Alltså visar resultatet av analysen att klientföretag i en tillverkande 

bransch, som är kapitalintensiv, uppfattar ett större mervärde av revisorns allmänna råd (se bl.a. 

Beattie m.fl., 2000), revisorns råd gällande den finansiella redovisningen (se bl.a. Manson m.fl., 

2001), revisorns råd gällande skattefrågor (se bl.a. Fontaine m.fl. 2013) och revisorns råd 

gällande interna kontroller (se bl.a. Herda & Lavelle, 2013b) jämfört med klientföretag i en 

tjänstebransch, som är kunskapsintensiv. Även gällande mervärdet av revisorns råd visade 

hypotesbildningen på att branschtillhörigheten torde påverka mervärdet. Dock gick det inte att 

avgöra huruvida det är klientföretag i en tillverkande bransch, som är kapitalintensiv, eller 

klientföretag i en tjänstebransch, som är kunskapsintensiv, som skulle uppfatta större värde av 

revisorns råd, som är kopplade till mervärdet, i förhållande till varandra.  

Resultatet visar, som redan nämnts, att klientföretag i en tillverkande bransch, som är 

kapitalintensiv, uppfattar större mervärde av revisorns råd än vad klientföretag i en 

tjänstebransch, som är kunskapsintensiv, gör. Det har tidigare konstaterats att revisorn behöver 

ge anpassade råd till klientföretaget för att råden ska innehålla något mervärde för 

klientföretaget (Fontaine m.fl., 2013). För att revisorn ska kunna ge anpassade råd krävs det att 

revisorn har god kännedom om klientföretaget. Detta skulle kunna uppnås genom att revisorn 

torde spendera mer tid hos klientföretaget i en tillverkande bransch, eftersom klientföretag i en 

tillverkande bransch har en mer komplex finansiell redovisning (jfr, Svanström, 2008) och 

därigenom torde revisorn vara mer involverad i och har mer kännedom om klientföretagets 

situation vid utförandet av revisonen jämfört med klientföretag i en tjänstebransch som har en 

mindre komplex finansiell struktur (jfr. Brandon-Jones m.fl., 2016). Genom att spendera mer 

tid hos och med klientföretaget är det rimligt att anta att revisorn då lär känna klientföretagen 

mer och därför har större möjlighet att leverera ett större mervärde av råden till ett klientföretag 

i en tillverkande bransch och anpassa råden mer till klientföretagets situation. Om revisorn 

spenderar mer tid med klientföretaget är det inte orimligt att de utvecklar en starkare relation, 

som har visats vara en viktig del för att kunna leverera mervärde (Anderson, 2012; Beattie m.fl., 
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2000). En starkare relation skulle kunna göra det enklare för klienterna att fråga revisorn om 

råd, vilket skulle kunna vara orsaken till att de tillverkande företagen uppfattar ett större 

mervärde av revisorns råd än vad klientföretagen i tjänstebranscherna gör. En annan orsak till 

varför de tillverkande klientföretagen uppfattar större mervärde av revisorns råd skulle kunna 

vara för att de behöver mer råd. Eftersom tillverkande klientföretag har en mer komplex 

finansiell redovisning (jfr. Svanström, 2008) jämfört med klientföretag i en tjänstebransch (jfr. 

Brandon-Jones m.fl.,2016; Frey m.fl., 2013) skulle de därför kunna vara i större behov av råd 

rörande komplexa transaktioner. Alltså finns det fler saker, situationer och händelser revisorn 

kan ge råd kring. Även rörande mervärdet av råd skulle respondenterna från tjänstebranscherna 

kunnat svarat lägre på frågor som rör situationer som skulle kunna påverka revisorns oberoende 

negativt jämfört med respondenterna från de tillverkande branscherna, således skulle 

prestigbias kunna råda i detta förhållande precis som ovan rörande mervärdet av revisorns 

relation. Genomgående har bransch givit signifikanta utslag som en förklarande faktor för 

delkoncepten rörande mervärde och konceptet mervärde, där klientföretag i en tillverkande 

bransch, som är kapitalintensiv, uppfattar ett större mervärde av revisorn jämfört med 

klientföretag i en tjänstebransch, som är kunskapsintensiv. En anledning till att vi får 

signifikanta samband rörande bransch och mervärde skulle kunna vara att revisorerna sedan 

avregleringen av revisionsplikten arbetar mer aktivt med att skapa mervärde för klienterna och 

därigenom sälja in revisionstjänsten mer för att bibehålla sina klienter, vilket är i linje med 

Broberg m.fl. (2013) samt Broberg m.fl. (2014).   

Studiens resultat visar att klientföretagens uppfattade värde av revisorns försäkran inte kan 

förklaras av klientföretagens branschtillhörighet. Alltså visar resultatet av analysen av värdet 

av revisorns försäkran att värden som ökad möjlighet till att attrahera externt kapital (se bl.a. 

Palazuelos m.fl., 2017), ökad möjlighet till en lägre kapitalkostnad (se bl.a. Kim m.fl., 2011), 

ökad tillit till en inhyrd redovisningsekonoms arbete (se bl.a. Niemi m.fl., 2012), ökad tillit till 

den interna verksamheten och information som skapas där (se bl.a. Hay & Cordery, 2018), ökad 

möjlighet att attrahera och bibehålla leverantörer (se bl.a. Collis, 2012) samt en minskad risk 

för granskning och skattejustering av Skatteverket (se bl.a. Ojala m.fl., 2015) inte kan förklaras 

av klientföretagens branschtillhörighet när utgångspunkten tas från delkonceptet försäkran, 

vilket dock analysen av konceptet kärnvärde som helhet tar anspråk på att kunna förklara. 

Klientföretag i en tillverkande bransch, som är kapitalintensiv, förväntades vid 

hypotesbildningen uppfatta ett större värde av revisorns försäkran jämfört med klientföretag i 

en tjänstebransch, som är kunskapsintensiv, eftersom klientföretag i en tillverkande bransch 
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torde, på grund av deras finansiella struktur och produktionsaktiviteter, vara mer beroende av 

att bland annat attrahera mer externt kapital och fler leverantörer samt för att kunna bibehålla 

leverantörerna. Dock kan studiens resultat inte påvisa detta resonemang.  

Studiens resultat visar att klientföretagens uppfattade värde av revisorns försäkring inte kan 

förklaras av klientföretagens branschtillhörighet. Alltså visar resultatet av analysen av värdet 

av revisorns försäkring att värden som att revisorn skapar trygghet för klientföretaget och delar 

det ekonomiska ansvaret vid ett eventuellt ersättningsanspråk på grund av felaktigheter i 

klientföretagens ekonomiska redovisning (se bl.a. O´Reilly m.fl., 2006) inte kan förklaras av 

klientföretagens branschtillhörighet. Resultatet var inte helt oväntat, eftersom i en svensk 

kontext är revision som försäkring sällan tillämpad enligt Carrington (2014). Även om revision 

som försäkring sällan är tillämpad i Sverige finns möjligheten genom aktiebolagslagen (ABL, 

2005:551) 29 kap. 2 § jämfört med 1 § att använda denna funktion. En anledning till att 

branschtillhörighet inte kan förklara värdet av revisorns försäkring skulle kunna vara att värdet 

inte är allmänt känt bland klientföretagen, eftersom regeln sällan tillämpas i Sverige trots att 

möjligheten finns. Värdet av revisorns försäkring borde ha varit större i klintföretag i en 

tillverkande bransch, som är kapitalintensiv, jämfört med klientföretag i en tjänstebransch, som 

är kunskapsintensiv, eftersom tillverkande klientföretag ofta torde vara mer beroende av sina 

leverantörer och långivare och därigenom borde vara mer utsatta för eventuella 

skadeståndsanspråk från utomstående intressenter. Dock är detta inget studien kan påvisa.  

Genomgående för delkoncepten kopplade till kärnvärdet och konceptet kärnvärdet av revisorn 

har anlitandet av en extern redovisningsekonom givit signifikanta utslag i de multipla linjära 

regressionerna, vilket indikerar att de företag vilka anlitar en extern redovisningsekonom 

generellt uppfattar ett större värde av revisorns kärnvärde. De signifikanta utslagen för 

anlitandet av en extern redovisningsekonom tyder på att klientföretag vilka anlitar en extern 

redovisningsekonom uppfattar agentproblematiken mellan principalen, klientföretaget, och 

agenten, redovisningsekonomen. Att dessa klientföretag uppfattar agentproblematiken visar på 

en brist av tillit mellan parterna och det är inte helt oväntat, eftersom Niemi m.fl. (2012) har 

påvisat att det finns ett samband mellan anlitandet av en extern redovisningsekonom och värdet 

av revisorns kärnvärde. En anledning till att de klientföretag som anlitar en extern 

redovisningsekonom uppfattar ett större värde av kärnvärdet av revisorn och revisorns 

försäkran skulle kunna vara för att dessa klientföretag känner att de lämnar ifrån sig en del av 

kontrollen över redovisningen till den externa redovisningsekonomen och behöver därmed 

revisorn för att återta kontrollen. Vidare skulle förlusten av kontroll kunna leda till att 
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klientföretag som anlitar en extern redovisningsekonom uppfattar ett större värde av revisorns 

förbättring av redovisningens kvalité. Med tanke på att en extern part upprättar redovisningen 

skulle klientföretaget kunna känna ett behov av att revisorn kommer in i processen, förbättrar 

och sätter sin garantistämpel på den redovisade informationen. En förbättrad redovisning skulle 

kunna vara till nytta både för klientföretaget internt och för dess intressenter, vilket är i linje 

med Carringtons (2014) beskrivning av revison som förbättring. Klientföretag som anlitar en 

extern redovisningsekonom uppfattar ett större värde av revisorns försäkring än vad ett företag 

som inte anlitar en extern redovisningsekonom gör enligt studiens resultat. Resultatet tyder 

således på att klientföretag vilka anlitar en extern redovisningsekonom skulle kunna vara mer 

medvetna om att regeln i aktiebolagslagen (ABL, 2005:551) 29 kap. 2 § jämfört med 1 § 

angående revisorns delade skadeståndsansvar existerar. 

Avslutningsvis återstår endast att svara på uppsatsens syfte och frågeställning. Syftet med denna 

uppsats är, nu sista gången det nämns samma som när det nämndes första gången i kapitel 1.3 

Syfte, nämligen att förklara huruvida klientföretags uppfattade värde av revisorn påverkas av 

klientföretagets branschtillhörighet. Studiens resultat visar att klientföretags branschtillhörighet 

är en förklarande faktor till värdet klientföretaget uppfattar av revisorn. Uppsatsens 

frågeställning, Hur förklaras klientföretags uppfattade värde av revisorn utifrån 

branschtillhörighet?, besvaras och förklaras med studiens resultat som visar att 

branschtillhörighet påverkar och förklarar klientföretagens uppfattade värde av revisorn på 

följande vis: Sett utifrån koncepten kärnvärde och mervärde uppfattar klientföretag i en 

tillverkande bransch, som är kapitalintensiv, ett större kärnvärde och mervärde av revisorn 

jämfört med klientföretag i en tjänstebransch, som är kunskapsintensiv. Sett utifrån 

delkoncepten försäkran, förbättring och försäkring, vilka är en del av kärnvärdet av revisorn, 

samt relationen och råd, vilka är en del av mervärdet av revisorn, uppfattar klientföretag i en 

tillverkande bransch, som är kapitalintensiv, ett större värde av delkoncepten förbättring, 

relationen och råd av revisorn jämfört med klientföretag i en tjänstebransch, som är 

kunskapsintensiv, medan försäkran och försäkring inte kan förklaras av klientföretagens 

branschtillhörighet.   

6.2. Studiens bidrag  

I följande delkapitel presenteras de bidrag denna studie lämnar efter sig. Först presenteras 

studiens teoretiska bidrag, som exempelvis är att branschtillhörighet är en förklarande faktor 

till klientföretagens uppfattade värde av revisorn. Sedan presenteras även studiens praktiska 
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bidrag, som exempelvis är att revisorerna får en bättre kännedom över vilka värden olika 

klientföretag uppfattar av revisorn och därigenom kan anpassa sin tjänst för att enklare kunna 

sälja sin tjänst.  

6.2.1. Teoretiskt bidrag  

Tidigare forskning och teoribildning har i stor mån varit inriktad på att undersöka och förklara 

värdet av revisorn ur klientföretagens intressenters perspektiv, däribland exempelvis långivare, 

anställda och leverantörer. Dessa teorier, exempelvis revision som försäkran, revision som 

förbättring, revision som försäkring och agentteori, har även till viss del använts för att 

undersöka och förklara värdet revisorn erbjuder och tillför klientföretaget även om det inte varit 

deras främsta syfte. Vår studie bidrar till forskningen genom att ha ett klientfokus på värdet av 

revisorn. Studiens resultat bidrar till bättre insikt om vad för värden klientföretagen uppfattar 

av revisorn. Oss veterligen finns det inga tidigare empiriska studier som tar sikte på att försöka 

förklara värdet klientföretagen uppfattar av revisor med bransch som förklarande faktor. 

Tidigare studier har främst fokuserat på företagets storlek (Collis m.fl., 2004; Svanström, 2008), 

företagets ägarstruktur (Collis m.fl., 2004; Svanström, 2008; Seow, 2001), regionala skillnader 

(Svanström, 2008), kostnaden revisionen medför (Seow, 2001) samt företagets kassaflöden 

(Öhman m.fl., 2012) som förklarande faktorer för klientföretags uppfattade värde av revisorn. 

Vår studies resultat bidrar således ytterligare med en förklarande faktor till de faktorer som 

förklarar klientföretagens uppfattade värde av revisorn, nämligen att bransch är en faktor som 

kan förklara en del av klientföretagens uppfattade värde av revisorn. Det tänkta teoretiska 

bidraget, som introducerades i kapitel 1.2. Problematisering, matchar således det faktiska 

teoretiska bidraget.  

Tidigare forskning har till viss del delat in värdet av revisorn i kärnvärde och mervärde, vilket 

även vår studie har gjort. Studiens resultat bekräftar att den teoretiska indelningen i kärnvärdet 

av revisorn och mervärdet av revisorn synes fungerar i praktiken. Studien bidrar med ytterligare 

ett djup i den teoretiska indelningen av kärnvärde och mervärde i fem olika delkoncept. Tre av 

de teoretiska delkoncepten är kopplade till kärnvärdet av revisorn och de är försäkran, 

förbättring och försäkring. Två av de teoretiska delkoncepten är kopplade till mervärdet av 

revisorn och de är relationen och råd. Studiens resultat tyder på att även delkoncepten synes 

fungerar i praktiken. 
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6.2.2. Praktiskt bidrag  

Sedan revisionspliktens avskaffande i Sverige 2010 har revisorerna behövt sälja sin tjänst på 

ett annat sätt än tidigare. Revisorerna har därför börjat ingå diverse olika marknadsaktiviteter 

för att visa på att deras tjänst är attraktiv och nödvändig för att attrahera nya och för att behålla 

klientföretag (Broberg m.fl., 2013; Öhman, 2007). Studiens resultat bidrar således praktiskt till 

revisorerna med att tillhandahålla information om att klienternas uppfattade värde av revisorn 

varierar mellan olika branscher. Med denna information tillgänglig för revisorerna torde det 

vara lättare för deras del att anpassa revisionen och således den tjänst de ska sälja in till 

klientföretagen och därigenom göra revisonen klientanpassad. För att klienterna ska känna att 

revisionen är värdefull för deras del krävs det att de uppfattar att revisionen är väl anpassad och 

skräddarsydd efter deras uppfattning kring vad värdet av revisorn och revisionen är (jfr. 

Fontaine m.fl., 2013). Vår studies resultat, som är att branschtillhörighet förklarar en del av 

variationen i klientföretagens uppfattade värde av revisorn, torde alltså göra det lättare för 

revisorerna att anpassa och framhäva de delar av revisionen som är värdefull för det aktuella 

klientföretaget. Det kan alltså konstateras att det tänkta praktiska bidraget som introducerades, 

i kapitel 1.2. Problematisering, matchar det faktiska praktiska bidraget studien kom att lämna 

efter sig. 

Utöver det tänkta praktiskt bidraget, som introducerades i kapitel 1.2. Problematisering, 

framkom även följande praktiska bidrag med studiens gång. Studiens resultat bidrar, som sagt 

med att ge revisorerna en insikt i vilket värde som behöver erbjudas för att klientföretaget ska 

uppfatta något värde och någon nytta av revisorn, men också med att ge klientföretagen en 

uppfattning och en insikt i vad för värde de eventuellt kan förvänta sig att erhålla av revisorn 

och det arbete denna genomför genom revisionen. Vidare bidrar studiens resultat även med att 

klienterna kan inse att olika klientföretag får och uppfattar olika värden av revisorn och att 

skillnaderna mellan olika klientföretags uppfattade värde av revisorn kan bero på at de tillhör 

olika branscher. Därigenom kan resultaten skapa en insikt till varför värdena av revisorn kan 

skilja sig åt, eftersom studiens resultat visar att branschtillhörighet är en förklarande faktor till 

klientföretags uppfattade värde av revisorn.  

6.3. Studiens begränsningar och förslag på framtida forskning 

Även om vi har försökt minimera antalet begränsningar och risker med studien finns ändå ett 

par begränsningar som måste beaktas. En av begränsningarna rör att flertalet residualer, 

hänförda från regressionerna, inte är normalfördelade och detta skulle kunna påverka resultatets 
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generaliserbarhet negativt. Anledningen till att den icke normalfördelning som råder bland 

residualerna skulle kunna påverka generaliserbarheten negativt är för att ett av antagandena för 

den multipla linjära regressionen är att residualerna ska vara normalfördelade. Dock svarade 

totalt 200 respondenter varav 162 svar var användbara för vidare analys, och 81 svar hänförde 

sig till respektive bransch, vilket innebär att N är större än 50 och därigenom minskas den 

påverkan de icke normalfördelade residualerna har på resultatet (Hair m.fl., 2010). Resultatet 

bör ändock tolkas med viss försiktighet även om N är så pass stort som det ändå är.  

En annan möjlig begränsning är att det går att definiera vad bransch innebär och vad som 

karaktäriserar en bransch på flera olika sätt (Dickens & Katz, 1986). Vi valde dock att definiera 

vad en bransch innebär och är efter det vanligaste sättet som är att dela in företag efter 

verksamhetsinriktning, det vill säga att företag i en bransch producerar liknande produkter eller 

tjänster och kommer därför att ha liknande produktionsaktiviteter och produktionsfaktorer 

(Messner, 2016). Det har antagits att liknande finansiell struktur råder inom respektive bransch 

på grund av de liknande verksamhets- och produktionsaktiviteterna och därför valdes i denna 

studie kapitalintensiva och kunskapsintensiva branscher. Att definiera bransch på sättet som 

beskrivits ovan har visat sig var fullt gångbart på vårt datamaterial. Vidare är vi inte helt säkra 

på att indelningen i kapitalintensiva och kunskapsintensiva branscher innefattar vad en bransch 

verkligen är. Skillnaderna mellan branscher skulle kunna innefatta andra gemensamma 

nämnare än kapitalintensitet och kunskapsintensitet. Således är det inte helt säkert att genom 

att mäta bransch genom en dummy-variabel utifrån det sätt som denna studie har gjort faktiskt 

lyckas fånga begreppet bransch och de skillnader och likheter som finns där, utan det är möjligt 

att studien har mätt och fångat något annat samband än det som är tänkt. Det skulle alltså kunna 

vara så att de skillnader som resultatet visar beror på andra skillnader och likheter mellan 

företagen än deras branschtillhörighet utifrån att företagen är kunskaps- eller kapitalintensiva. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså inte utesluta att ett annat resultat hade erhållits om en annan 

definition och karaktärisering av vad bransch innebär och är hade använts.  

Ännu en begränsning med studien är att urvalet endast består utav klientföretag från 

kapitalintensiva branscher och klientföretag från kunskapsintensiva branscher. Resultaten hade 

kunnat påverkats om fler och eller andra branscher hade varit med i urvalet och undersökningen. 

Vidare ska det inte dras för stora slutsatser över hur bransch förklarar klientföretags uppfattade 

värde av revisorn av denna studies resultat, eftersom det finns betydligt fler branscher än de 

som tagits med i denna studie och därigenom ges inte hela bilden. 
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Oss veterligen finns det inga tidigare studier som undersöker om ett klientföretags 

branschtillhörighet påverkar och är en förklarande faktor till det värde som klientföretaget 

uppfattar av revisorn. Därför skulle det vara bra att i framtiden genomföra ytterligare studier 

som tar sikte på att undersöka om branschtillhörighet verkligen påverkar och förklarar 

klientföretags uppfattade värde av revisorn för att antingen bekräfta denna studies resultat eller 

förkasta resultatet. Med tanke på att olika värden av revisorn redan är känt och att det går att få 

tillräckligt många respondenter, här klientföretag, hade en kvantitativ studie lämpat sig, 

eftersom den ger en möjlighet att generalisera resultatet.   

Med tanke på det som nämnts gällande studiens begränsningar hade framtida forskning 

gällande branschtillhörighet som en förklarande faktor för klientföretagens uppfattade värde av 

revisorn kunnat vara inriktad på andra och eller fler branscher för att ge en mer fullständig bild 

av branschens påverkan. En studie med andra och eller flera branscher hade fördelaktigt kunnat 

göras på liknande sätt som denna studie för att kunna ge en bättre insikt i branschtillhörighetens 

påverkan på klientföretagens uppfattade värde av revisorn.  

Med tanke på det signifikanta resultat denna studie visar gällande att om klientföretagen anlitar 

en extern redovisningsekonom eller inte påverkar klientföretagens uppfattade värde av revisorn 

ges slutligen även förslaget att framtida forskning kan genomföra en förklarande studie kring 

redovisningsekonomens påverkan på klientföretagens uppfattade värde av revisorn. Även om 

tidigare studier redan har undersökt detta till viss del, exempelvis Niemi m.fl. (2012), skulle 

vidare studier ge en djupare och en större insikt kring en redovisningsekonoms påverkan på 

klientföretagens uppfattade värde av revisorn.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Följebrev 
Hej 

Har ni någon gång funderat på vad ni som företag har för värde av er revisor? Genom att besvara 

vår enkät kan ni få en inblick i vad ni kan få och ha för nytta av er revisor, samt att ni kan vara 

med i utlottningen av ett presentkort på SF Bio, värt 400 kr. Vi heter Anton Alfredsson och 

Emelie Thuvesson och skriver vår kandidatuppsats i ekonomi på Högskolan Kristianstad. Vi 

undersöker om ett företags branschtillhörighet påverkar värdet de uppfattar av revisorn. Vi hade 

varit mycket tacksamma om ni hade kunnat avsätta 5 minuter och besvara vår enkät som ni 

hittar i länken nedan. 

 

[länk till enkäten] 

 

Varför ska ni svara? 

Genom att svara på enkäten får ni en inblick i vad för värde ni kan få av er revisor och vad ni 

eventuellt kan förvänta er av revisorn. Vi hoppas även att vårt resultat kan bidra till att 

revisionen blir mer värdefull både för revisorer och klienter. Genom att revisorerna blir 

medvetna om vad som påverkar värdet ett företag uppfattar av revisorn hoppas vi att revisionen 

ska bli mer individualiserad och värdefull.  

 

Ni har blivit slumpmässigt utvald att delta i studien och vi hoppas ni kan tänka er att medverka. 

Känner du att du inte kan svara på enkäten ber vi dig vidarebefordra mejlet till en lämplig 

person på företaget. Enkäten är helt frivillig och vi behandlar era svar konfidentiellt och endast 

i forskningssyfte. Enkäten är öppen till och med den [datum]. 

 

Ert svar är värdefullt, tack på förhand! 

 
Med vänliga hälsningar  
Anton Alfredsson och Emelie Thuvesson  
 

Vid frågor hör av er till:  

anton.alfredsson0088@stud.hkr.se 

emelie.thuvesson0006@stud.hkr.se 

mailto:anton.alfredsson0088@stud.hkr.se
mailto:emelie.thuvesson0006@stud.hkr.se
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Bilaga B Enkät  

1. Jag är 

Kvinna(0) Man(1) 

 

2. Min befattning/position är 

VD(0) Ekonom(1) Annan(.) ____________ 

 

3. Antal anställda på företaget 

Ungefär ________ 

 

4. Anlitar ni för tillfället en extern redovisningskonsult för upprättandet av er 

redovisning?  

Nej(0) Ja(1)  

 

5. Vår revisor arbetar på 

PwC(1) EY(2) KPMG(3) Deloitte(4) Grant Thornton(5) BDO(6) Mazars(7) Annan 

byrå(0)___________ 

 

6. Under granskningen får jag… (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt) 

6.1 ta fram material till revisorn  

6.2 hjälpa revisorn 

 

7. Till följd av revisorns granskning… (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt) 

7.1 får vi bättre lånevillkor 

7.2 får vi en lägre låneränta 

7.3 får vi lån enklare beviljat 

7.4 anses våra räkenskaper pålitliga och korrekta 

7.5 är det enklare att få nya leverantörer 

7.6 är det enklare att behålla leverantörer 

7.7 uppfattar vi en minskad risk att granskas av Skatteverket  

7.8 uppfattar vi en minskad risk för ändring av den slutliga skatten 

7.9 litar jag på att en extern redovisningskonsults utförda arbete är korrekt, t.ex. upprättande av 

bokslut 
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7.10 litar jag på att en extern redovisningskonsult fullföljt sina åtaganden felfritt 

7.11 får vi hjälp att följa gällande lagar och regler 

7.12 har vi en större benägenhet att följa gällande lagar och regler  

7.13 får vi ett bättre beslutsunderlag 

7.14 får vi en effektivare verksamhet 

7.15 får vi råd gällande vår redovisning 

7.16 får vi råd gällande vår verksamhet 

7.17 får vi trygghet i ett delat juridiskt ansvar, t.ex. vid skadeståndsanspråk p.g.a. fel i 

räkenskaperna 

7.18 får jag tillit till aktiviteterna som sker i verksamheten 

7.19 får jag tillit till informationen som skapas av de anställda, t.ex. redovisning 

 

8. Revisorn… (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt) 

8.1 identifierar fel i redovisningen 

8.2 påpekar att de fel som hittats ska rättas 

8.3 säkerställer att vi följer gällande lagar och regler 

8.4 kontrollerar våra interna kontrollsystem under granskningen 

8.5 delar ett eventuellt ersättningsanspråk på grund av fel i vår redovisning 

8.6 visar intresse i hur vår verksamhet fungerar 

8.7 har en kontinuerlig dialog med oss under året 

8.8 svarar utan längre dröjsmål när vi söker revisorn, t.ex. via telefon och mail 

8.9 hör av sig tillräckligt ofta under årets gång 

8.10 besöker oss tillräckligt ofta under årets gång 

8.11 bjuder med mig/oss på luncher 

8.12 bryr sig om hur jag mår 

8.13 bjuder med mig/oss på aktiviteter, t.ex. golf och handboll 

8.14 ger råd kopplade till min privata situation 

8.15 ger oss råd anpassade efter våra behov 

8.16 har god kunskap om vår bransch 

 

9. Jag kan löpande under året… (1 instämmer inte alls, 7 instämmer helt) 

9.1 fråga revisorn om råd 
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10. Jag kan använda revisorn som ett bollplank för råd gällande… (1 instämmer inte alls, 

7 instämmer helt) 

10.1 vår finansiella redovisning  

10.2 skattefrågor  

10.3 vår verksamhet  

10.4 våra interna kontrollsystem  

10.5 min privata situation 

 

11. Ange en mailadress om ni önskar ta del av resultatet av studien 

 

12. Ange en mailadress om ni önskar delta i utlottningen av presentkort på SF Bio 
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Bilaga C Påminnelse 
Hej 

Vi vill påminna er om att vi nyligen skickade ut en enkät till er som vi hoppas att ni skulle vilja 

svara på. Om ni hade velat svara hade det underlättat mycket i vårt arbete och vår analys. Vi 

förstår att ni har mycket att göra, men vi ber er snälla. Det betyder jättemycket för oss om ni 

hade kunnat svara på enkäten för att vi ska kunna skriva en riktigt bra uppsats och bidra till 

forskningen. 

 

[Länk till enkäten] 

 

Svarar ni på enkäten kan ni vara med i utlottningen av ett presentkort på SF Bio, värt 400 kr. 

Enkäten tar ca 5 minuter att besvara och är öppen fram till den 2/5.  

 

Har ni redan svarat kan ni bortse från detta mail och då tackar vi varmast för ert deltagande. 

 

Enkäten handlar om värdet ett företag uppfattar av sin revisor och hur detta kan påverkas av 

klientens branschtillhörighet. Vi använder enkäten till vår kandidatuppsats på Högskolan 

Kristianstad. Enkäten är helt frivillig och vi behandlar era svar konfidentiellt och endast i 

forskningssyfte. Vi hade verkligen uppskattat att om ni hade kunnat avsätta 5 minuter till att 

svara på våra frågor. 

 

Tack för hjälpen! 

 

Med vänliga hälsningar  

Anton Alfredsson och Emelie Thuvesson  

 

Vid frågor hör av er till:  

anton.alfredsson0088@stud.hkr.se 

emelie.thuvesson0006@stud.hkr.se 

  

mailto:anton.alfredsson0088@stud.hkr.se
mailto:emelie.thuvesson0006@stud.hkr.se
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Bilaga D Korrelationsmatris  
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