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Previous research has identified six different reasons that influence the choice of voluntary audit. What previous 

research does not attach as much importance to is non-auditors' own perceptions regarding the value of auditing 

and auditors in general.  

 

The purpose of the study is to explain how companies' perceived value of auditing and auditors affect the choice 

of voluntary auditing. With the help of previous research, a model has been created which is then tested 

empirically, where the perceived value is divided into the core value (assurance, improvement, insurance) and 

the added value (communication, advice, service, relationship, mediator). 

 

A quantitative study in the form of a questionnaire answered by 75 non-audit respondents constitutes the study's 
data collection. Participating in the study are both companies that have chosen to hire an auditor and companies 
that have chosen not to hire an auditor.  During the empirical analysis, the added value is divided, through factor 
analysis, into the components operational added value and supported added value. The results of the study show 
that the core value of the auditor has no significant impact on the choice of voluntary audit, but that 
entrepreneurs' perceived value of the supported added value influences the choice of voluntary audit. The 
results also show that the habit of having an auditor has an impact on the choice of voluntary audit. 
 
The theoretical contribution of the study is to be able to explain the perceived value of auditing and auditors by 
those who are not required to audit. The practical contribution of the study is to present the client's perceived 
value and what is considered important for the client. This gives the auditors a picture of the client's perceived 
value and contributes to auditors being able to sell their service better. 
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Sammanfattning 

Tidigare forskning har identifierat sex olika anledningar som påverkar valet av frivillig revision. Det tidigare 

forskning inte lägger lika stor vikt vid är icke-revisionspliktiga företagares egna uppfattningar gällande värdet av 
revision och revisorer i allmänhet 
 

Syftet med studien är att förklara hur företags uppfattade värde av revision och revisorer påverkar valet av frivillig 

revision. Med hjälp av tidigare forskning har en modell skapats som sedan testas empiriskt, där det uppfattade 

värdet delas in i kärnvärdet (försäkran, förbättring, försäkring) och mervärdet (kommunikation, rådgivning, service, 

relation, medlare). 

 

En kvantitativ studie i form av en enkät besvarad av 75 icke-revisionspliktiga respondenter utgör studiens 

datainsamling. Medverkar i studien gör både företag som valt att anlita revisor och företag som valt bort att anlita 

revisor. Under den empiriska analysen delas mervärdet, genom faktoranalys, in i komponenterna 

verksamhetsmervärde och stöttande mervärde. Resultatet i studien visar att kärnvärdet av revisorn inte har någon 

signifikant påverkan på valet av frivillig revison, men att företagares uppfattade värde av det stöttande mervärdet 

påverkar valet av frivillig revision. Resultatet visar även att vanan av att ha revisor har en påverkan på valet av 

frivillig revision.  

 

Studiens teoretiska bidrag är att kunna förklara det uppfattade värdet av revision och revisorer av de som inte 

måste anlita revisor. Studiens praktiska bidrag är att framställa klientens uppfattade värde och vad som anses 

viktigt för klienten. Detta ger revisorerna en bild över klientens uppfattade värde och bidrar till att revisorer kan 

sälja in sin tjänst bättre.  
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1. Inledning  
 

I uppsatsens första kapitel presenteras bakgrund, problematisering, syfte och frågeställning. 

Bakgrunden tar upp en överblick över revisionen i företag utanför revisionsplikt. 

Problematiseringen visar på var forskningen befinner sig och tar upp olika anledningar till valet 

av frivillig revisionen. I slutet av kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställning som 

behandlar det uppfattade värdets påverkan på valet av frivillig revision. 

 

1.1 Bakgrund  
 

Företag använder sig av revision för att öka trovärdigheten i sin redovisning. Revisorns uppdrag 

är att granska och ta reda på om det finns några väsentliga fel i bokföringen. Upptäcker revisorn 

väsentliga fel i bokföringen skrivs detta i revisionsberättelsen. Revisorn är själv fullt ansvarig 

för att revisionsberättelsen stämmer (Herolf, 2013). Det finns dock krav som IAASB har ställt 

upp för revisionsföretaget som säkerställer kvalitén på revisionen.  Ett grundläggande krav är 

att företaget ska ha ett kvalitetskontrollsystem som ser till att standarder och lagar följs (Herolf, 

2013). Revisorns arbete ökar inte bara trovärdigheten för allmänheten utan skapar även en 

trygghet inom företaget. Revisorn kan genom granskning av intern kontroll ge rådgivning för 

förbättrade rutiner i företaget (Sevenius, 2021). 

 

Drygt 70 % av Sveriges aktiebolag är fria att välja om de vill ha revisor eller inte (Carrington, 

2014). Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska ett aktiebolag ha minst en revisor om mer 

än ett av tre krav är uppfyllda. Samtliga krav gäller för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren. Det första kravet för att ha minst en revisor är att medelantalet anställda i 

bolaget uppgått till mer än 3. Ett andra krav är att bolagets redovisade balansomslutning uppgått 

till mer är 1,5 miljoner kronor. Slutligen är det tredje kravet att bolagets redovisade 

nettoomsättning uppgått till mer än 3 miljoner kronor (SFS 2005:551). Enligt Bolagsverket 

(2018) är huvudregeln att aktiebolag ska ha revisor, men privata aktiebolag kan, om de inte 

uppfyller mer än ett av kraven för revisionsplikt, välja att inte anlita revisor (Bolagsverket, 

2018). För ett aktiebolag som inte vill anlita revisor är det möjligt att i bolagsordningen ange 

att revisor inte ska anlitas, men bolagsstämman har trots detta rätt att utse en revisor (SFS 

2005:551).  
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Sverige införde revisionsplikt 1983 för att minska fusk, fel och förlorade skatteintäkter 

(Lennartsson, 2010). År 2010 avskaffades revisionsplikten för små aktiebolag för att förenkla 

villkoren för de mindre företagen (Lennartsson, 2010). I regeringens proposition (2009/10:204) 

för en frivillig revision, som ledde fram till ändringen av revisionsplikten år 2010, gör 

regeringen bedömningen att revisionsplikten bör inskränkas. I små och medelstora företag 

anses ofta ägare och ledande befattningshavare vara samma person/personer vilket är en 

anledning till att revisionens betydelse inte är lika omfattande som i stora företag. Revisionen 

är bland annat till för att skydda intresset hos aktieägarna, vilket därför inte blir lika aktuellt när 

aktieägare och ledande befattningshavare är samma person. Små företag har inte heller samma 

behov av externa finansiärer vilket innebär att revisionen inte heller har någon större betydelse 

för dessa intressenter (Prop. 2009/10:204).  

 

Ett viktigt inslag som regeringens proposition (2009/10:204) tar upp för att förespråka 

ändringen i revisionsplikten är förutsättningarna för fler nya företag och för växande företag. 

Enligt Lennartsson (2010) översteg kostnaden för att ta in en revisor i små företag i många fall 

nyttan att ha revisor i företagen. De kostnader som avsätts till revision av de minsta 160 000 

aktiebolagen anses vara 15 000 kr per bolag enligt regeringens proposition (2009/10:204). I 

propositionen diskuteras även vikten av EU:s direktiv som tillåter att små och medelstora 

företag tas undan från revisionsplikten.  

 

Inför avskaffandet av revisionsplikten visade enkäter på att 60–70% av bolagen i Sverige, som 

skulle hamna utanför revisionsplikten, planerade att behålla revisionen och det förutspåddes 

även att bankerna skulle komma att efterfråga revision (Neij, 2017). De första åren efter 

avskaffandet av revisionsplikten minskade trots detta andelen företag som valde revision stort. 

I juli 2017 fanns det cirka 435 000 svenska aktiebolag som inte hade revisionsplikt och av dessa 

hade ungefär 85 000 valt frivillig revision. Främst bland nybildade bolag är intresset för frivillig 

revison mindre. Företag som tror att de inte blir revisionspliktiga inom en snar framtid, väljer 

inledandevis att inte anlita revisor. 

 

Småföretagare är sällan kunniga inom bokföring och bokslut eftersom de flesta företagare inte 

väljer att bli företagare för att de har ett intresse för bokföring (Mårder, 2020). Det kan därför 

vara klokt för dessa företagare att anlita en utomstående för sådana arbetsuppgifter. Mårder 
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(2020) menar att även för de som är kunniga inom redovisning kan det vara förnuftigt att anlita 

externa yrkeskunniga (Mårder, 2020). Inför EU-reformen fanns en oro för att ekobrotten skulle 

öka vid avskaffandet av revision (Neij, 2017). Det har skett en ökning i antalet anmälda 

ekobrottsärenden, men samtidigt har det även funnits en avgörande ökning i antalet aktiebolag. 

Det har även uppmärksammats en brist i kvalitén i årsbokslut, däribland summeringsfel. Detta 

kan bero på att företagen inte har någon redovisningsbyrå utan utför bokföring och bokslut på 

egen hand. Bortvalet av revisor kan minska kvalitén på årsbokslutet, men revisorn fungerar 

även som en brottsförebyggare (Neij, 2017). Clatworthy och Peel (2013) påvisar i sin studie att 

frivillig revision har en påverkan på kvalitén på små privata företags finansiella rapporter. 

Studien visar att konton som inte granskats av revisor sannolikt innehåller dubbelt så många 

felaktigheter som konton som har granskats av revisor (Clatworthy & Peel, 2013).   

 

En företagare som tar hjälp av utomstående kan känna sig mer lugn i att siffrorna blir rätt, 

samtidigt som det är viktigt för företagets utveckling då korrekta räkenskaper ger en överblick 

över företagets ekonomiska ställning (Mårder 2020). Mårder (2020) anser även att revisorn är 

ett viktigt verktyg och att det finns en ömsesidig nytta mellan revisorn och företaget. Det finns 

tydliga kopplingar som visar att revisionen är mycket aktuell, bland annat har revisorns 

granskning haft en betydande roll under coronakrisen då olika typer av paket till krisdrabbade 

företag tagits fram. I sådana fall krävs det en granskning av företagets räkenskaper för att 

stödpaketen ska hamna hos rätt företag (Mårder, 2020). 

 

Avskaffandet av revisionsplikten behöver inte nödvändigtvis vara negativt för revisionen utan 

kan till och med vara positivt för uppfattningen om värdet av revisionen (Carrington, 2014). 

Som nämnt ovan från regeringens proposition (2009/10:204) infördes inskränkning av 

revisionsplikten för att kostnadsbespara små företag, men det är inte enbart 

kostnadsbesparingarna för små företag som är en stor fördel till följd av avskaffandet av 

revisionsplikten. Carrington (2014) menar att i de fall då revisor anlitas blir revisorn en aktör 

som tillför företaget ett värde. Vanstraelen och Schelleman (2017) förklarar att fortsatt 

forskning är viktigt för att få en förståelse för värdet av privata företags revisioner eftersom 

privata företag spelar en stor roll i världsekonomin både när det gäller jobbskapande, välstånd 

och tillväxt. 
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1.2 Problematisering  

 

För företag som inte kräver revisor krävs olika anledningar för att företag ska välja att anlita 

revision trots att plikten inte finns. Ojala m.fl. (2016) och Niemi m.fl. (2012) tar upp ett antal 

olika anledningar som kan leda till att ett företag känner behov av att anlita en revisor. Sådana 

anledningar kan till exempel vara att företaget befinner sig i en dålig ekonomisk situation och 

behöver råd, eller att ledningen inte ansvarar för redovisningen och därför behöver ta in en 

extern part som granskar (Ojala m.fl., 2016; Niemi m.fl., 2012). Tidigare forskning har lagt 

mycket fokus på olika anledningar till valet av revision, men något som kan tyckas vara mycket 

viktigt att studera i sammanhanget är vilka kärnvärden och mervärden som företagen finner i 

revision och revisorer. Kärnvärdet och mervärdet bildar tillsammans det uppfattade värdet av 

frivillig revision vilket därmed bör studeras som ytterligare en anledning till valet av frivillig 

revision.  

 

Vanstraelen och Schelleman (2017) presenterar att värdet av revision kan värderas som 

skillnaden mellan nyttan med revision för de olika intressenterna och kostnaden för revisionen. 

Revision i privata företag kan ge fördelar både internt och externt. Carrington (2014) menar att 

när revision inte längre är obligatoriskt blir signalen som skickas ut av att ha en revisor allt mer 

tydlig. Det är inte heller bara aktieägarna som finner ett värde i revisionen, även andra 

intressenter som långivare, leverantörer och fackföreningar kan finna värde i revisonen 

(Carrington, 2014). Men tidigare studier har inte förklarat värdet i sig som en anledning till 

valet av frivillig revision. Den här studien ämnar därför att förklara värdet utifrån kärnvärde 

och mervärde och dess påverkan på valet av frivillig revison. I genomgången av tidigare 

forskning har sex olika anledningar, utöver det uppfattade värdet, till frivillig revision 

identifierats. I uppsatsen presenteras det uppfattade värdet av frivillig revision som den sjunde 

anledningen till varför företag väljer revision frivilligt.  

 

Tidigare forskning kring frivillig revision fokuserar främst på anledningarna till varför företag 

väljer att anlita revisor. En av dessa anledningar är att företaget använder revision av ren vana 

(Weik m.fl., 2018). Weik m.fl. (2018) menar att företag i Tyskland väljer bort revision eftersom 

Tyskland aldrig tidigare haft krav på revision för småföretagare. Niemi m.fl. (2012) menar dock 

att vanan av revision kan brytas. Om företaget tidigare fått påpekande om felaktigheter i 
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redovisningen är företaget mer benäget att välja bort revisionen när den blir frivillig (Niemi 

m.fl., 2012). 

 

En annan anledning till att företag väljer frivillig revision beror på att företaget är ett växande 

företag (Ojala m.fl., 2016; Collis m.fl., 2004). Ett företag med mål och strategier att växa 

förväntar sig snart att bli revisionspliktigt och med större storlek på företaget blir även revisorns 

rådgivning allt viktigare (Ojala m.fl., 2016).  

 

En tredje anledning till att välja revision är intressenternas betydelse. Företag som har viktiga 

kopplingar till både leverantörer och långivare är mer benägna att välja revision (Briozzo & 

Albanese, 2020; Collis m.fl., 2004). Detta kan bero på att företaget är i stort behov av varor 

eller tjänster från leverantörer och behöver uppvisa att företagets finansiella rapporter har 

granskats och är godkänts. Andra företag har ett större behov av lån och i många fall kräver 

banker att en revisor granskat företagets rapporter för att företaget ska få godkänt för lån 

(Vanstraelen & Schelleman, 2017).  

 

Den fjärde anledning till att välja revision är externa parter. De företag som har en extern part 

som utför redovisningen kan ha en större anledning till att ta in revisor på grund av de 

kontraktsförhållandens som skapas mellan ägaren och den externa part som sköter 

redovisningen (Niemi m.fl., 2012). Weik m.fl. (2018) menar att de företag där en extern 

skatterådgivare förekommer är mindre benägna att ta in revisor. Detta på grund av att den 

externa skatterådgivaren konkurrerar ut revisorn kostnadsmässigt på grund av att denna redan 

har en inblick i företagets ekonomi (Weik m.fl., 2018). 

 

En femte identifierad anledning till frivillig revision som forskningen visar på är balansen 

mellan revisionsrådgivning och kostnaden för revisionen. Niemis m.fl. (2012) studie visar på 

att revisionsrådgivning kan vara lösningen för företaget att ta sig ur en ekonomisk knipa, medan 

Ojala m.fl. (2016) menar att företag avstår revision när de befinner sig i ekonomisk knipa 

eftersom företaget då inte kan bära kostnaden för revisionen. Svanström (2008) påvisar att 

företag som använder sig mycket av revisionsrådgivningen är mer benägna att fortsätta anlita 

revisor när företaget inte längre är revisionspliktigt. Detta beror på att rådgivningen anses vara 

viktig för företaget och att rådgivning utan revision kan leda till en försämrad rådgivning då 
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revisionsbyrån inte längre får den kunskap om företaget som revisionen för med sig (Svanström, 

2008). 

 

Ledningens roll är en sjätte anledning till att företag väljer revision. Om ledningen inte är med 

och arbetar med företagets redovisning visar detta på att företaget är mer benäget att ta in en 

revisor, detta eftersom ledningen behöver ha bekräftelse från en extern part att redovisningen 

är gjord på ett korrekt sätt (Weik, m.fl., 2018). I ett familjeföretag där ägarna består av 

familjemedlemmar menar Ojala m.fl. (2016) att efterfrågan på revision ökar. Detta beror på att 

det finns risk för rubbning av rättigheter och rättvisa mellan ägarna. Collis m.fl. (2004) menar 

dock på det motsatta, att om ägarna är släkt minskar efterfrågan på revision eftersom ägarna 

har mer förtroende mellan varandra när de har ett släktband. 

 

En sjunde anledning kan anses vara företagares uppfattade värde av frivillig revision. Värdet 

som företagaren finner i revision och revisorer kan delas in i kärnvärde och mervärde. 

Kärnvärdet är det värde som hänför sig till revisorns standardtjänster och mervärdet syftar på 

värdet som går utanför revisorns standardtjänster, exempelvis det värde som företagare finner i 

revisorns tillgänglighet (Fontaine m.fl., 2013). Gröönros (1997) menar att kärnvärdet och 

mervärdet har en viktig koppling till varandra. Det är viktigt att först kärnvärdet uppfylls för att 

mervärdet ska ha betydelse. När både kärnvärde och mervärde uppfylls skapas ett betydande 

värde, men om inte kärnvärdet uppfylls kommer ett mervärde inte att tillföra något (Gröönros, 

1997). Fontaine m.fl. (2013) menar att ytterligare forskning, med en kvantitativ ansats, är 

viktigt för att undersöka värdet av revision och revisorer och för att kunna påvisa att vikten av 

värdet är applicerbart på en hel population. Tidigare forskning presenterar inte värdet av den 

frivilliga revisionen som en anledning till att företagare väljer att anlita revisor, men forskning 

har gjorts kring vikten av uppfattat kärnvärde och mervärde av revision. Gertsson (2021) och 

Fontaine m.fl. (2013) studerar uppfattade värden av revision, men däremot inte som en 

anledning till valet av frivillig revision. 

 

Som angivet ovan fokuserar tidigare forskning på anledningar till att välja frivillig revision. I 

litteraturgenomgången har sex olika anledningar som påverkar valet av revisions identifierats. 

Något som forskningen inte lägger lika stor vikt vid är det värde som företagen själva anser att 

revision och revisorer ger. Tidigare forskning visar inte heller på skillnaden mellan det 

uppfattade värdet av revisorer för företag som väljer revisor i förhållande till företag som avstår 
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från att anlita revisor. Den här uppsatsen förklarar därför värdet av frivillig revision som en 

eventuell sjunde anledning till valet av frivillig revision. Därmed är det relevant att studien 

förklarar hur företagares uppfattade värde av revision och revisorer kan förstås som ytterligare 

en anledning till att företagare väljer att anlita revisor. Till skillnad från tidigare studier vill den 

här studien gå djupare in på hur olika typer av uppfattade värden påverkar valet av frivillig 

revision. Studien vill med andra ord förklara om företagare som har en viss uppfattning om 

revisionen och revisorers kärnvärde och mervärde kommer att antingen välja revision eller 

avstå från revision. Därför finns det incitament till vidare forskning kring hur icke-

revisionspliktiga företags uppfattade värde av revision och revisorer påverkar valet av frivillig 

revision. Med uppfattat värde avses det värde som företagare associerar med revision och 

revisorer snarare än upplevt värde, då studien riktar sig till både företagare med och utan 

erfarenhet av att anlita en revisor. 

 

1.3 Syfte  

 

Syftet med studien är att förklara hur företags uppfattade värde av revision och revisorer 

påverkar valet av frivillig revision. 

 

1.4 Frågeställning  

 

Hur påverkar företagares uppfattade kärnvärde av revision och revisorer valet av frivillig 

revision? 

 

Hur påverkar företagares uppfattade mervärde av revision och revisorer valet av frivillig 

revision?  

 

1.5 Disposition 
 

Studiens resterande upplägg består av en presentation av studiens andra kapitel som innehåller 

den vetenskapliga metoden. I den vetenskapliga metoden presenteras uppsatsens 

teorianvändning, forskningsfilosofi, forskningsmetod och vetenskapliga ansats. Studiens tredje 

kapitel behandlar studiens teoretiska referensram som innehåller en litteraturgenomgång av 

frivillig revision och vad tidigare forskning dragit för slutsatser kring anledningar till frivillig 
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revision. Därefter följer en genomgång av forskning kring kärnvärde och mervärde. I det tredje 

kapitlets slut presenteras den modell som studien bygger på. Det fjärde kapitlet presenterar 

studiens empiriska metod innehållande litteratursökning, datainsamlingsmetod, urvalsram, 

operationalisering, svarsfrekvens, analysmetod, validitet och reliabilitet samt etiska beaktanden. 

Studiens femte kapitel består av analysen av det empiriska materialet som bygger på 

beskrivande statistik, Cronbach’s alpha, Kolmogorov-Smirnov, faktoranalys, 

korrelationsanalys, Mann-Whitney U test, Chi2-test och logistisk regressionsanalys. Här 

presenteras studiens statistiska material och studiens frågeställning besvaras. Det sjätte kapitlet 

innehåller studiens slutsatser, studiens bidrag, studiens begränsningar samt ges förslag till 

framtida forskning inom ämnet. 
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2. Vetenskaplig metod  
 

Följande kapitel presenterar och argumenterar för studiens teorianvändning, forskningsfilosofi, 

forskningsmetod och vetenskapliga ansats. Inledningsvis presenteras studiens teorianvändning 

som är indelad i kärnvärde och mervärde.  Studien använder sig av en deduktiv ansats och en 

positivistisk forskningsfilosofi. Slutligen presenteras den kvantitativa metoden som studiens 

forskningsmetod.  

 

2.1 Teorianvändning 
 

Syftet med uppsatsen är att förklara hur företags uppfattade värde av revision och revisorer 

påverkar valet av frivillig revision. I litteraturgenomgången av frivillig revision läggs fokus på 

det som tidigare forskning studerat inom ämnet frivillig revision, där störst fokus läggs på vilka 

olika anledningar som gör att företag väljer att anlita revisor. 

 

Teorin i uppsatsen kommer att fokusera på kärnvärde och mervärde som de två 

huvudkategorierna. För att förklara kärnvärdet används Carringtons (2014) teorier om revision. 

Carrington (2014) presenterar två olika perspektiv inom teorier om revision varav det ena är 

det nationalekonomiska perspektivet och det andra är perspektivet för sociologi. Den här 

uppsatsen kommer att använda det nationalekonomiska perspektivet där försäkran, förbättring 

och försäkring ingår. Till perspektivet för sociologi räknas komfort, legitimering och 

förhandling. Anledningen till att detta perspektivet väljs bort är för att komfort, legitimering 

och förhandling påminner väldigt mycket om de nationalekonomiska teorierna och därmed 

anses perspektivet för sociologi som överflödigt för den här studien. 

 

Den andra delen av uppsatsens teori består av mervärdet. Under mervärde förklaras Grönroos 

(1997) teori om mervärdets betydelse i det sammanlagda värdet av både kärnvärde och 

mervärde. Här diskuteras Fontaines m.fl. (2013) forskning kring mervärde som tar upp vikten 

av relationen mellan klient och revisor samt vikten av revisorns tillgänglighet. Uppsatsen 

kommer dessutom att använda Gertssons (2021) studie som tar upp revisorers syn på vilket 

värde de kan erbjuda klienter. Utöver Fontaine m.fl. (2013) och Gertsson (2021) kommer 

Collins m.fl. (2017) studie om revisorn som rådgivare, medlare och förmedlare i familjeföretag 
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att tas med under mervärde. Slutligen förklaras mervärdet utifrån fem huvudkategorier: 

kommunikation, rådgivning, service, relation och medlare.  

 

2.2 Forskningsfilosofi 
 

Det finns två huvudsakliga forskningsfilosofier, positivismen och interpretivismen. Det 

interpretivistiska paradigmet använder ofta kvalitativa data och fokuserar huvudsakligen på att 

skapa insikt om människors egna erfarenheter och övertygelser (Denscombe, 2018). 

Interpretivistiska filosofin förklarar en tolkningsprocess som ser på den sociala världen på ett 

nyanserat sätt. Paradigmet har en skeptisk inställning till objektivitet och syftar på att forskarens 

identitet och erfarenhet delvis kommer att påverka forskningen (Denscombe, 2018). I den 

positivistiska filosofin används naturvetenskapliga ståndpunkter vid studerande av den sociala 

verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Till skillnad från interpretivismen anses forskaren i det 

positivistiska synsättet vara opartisk i sin forskning. Positivismen ämnar sig oftast för 

kvantitativ forskning och förknippas därmed ofta med statistik (Denscombe, 2018).  

 

Den här studien kommer att följa ett positivistiskt synsätt på grund av att studien siktar mot att 

vara av objektiv karaktär. Genom ett objektivt perspektiv är syftet att förklara sambandet mellan 

de uppfattade värden tillhörande icke revisionspliktiga företag och valet att använda frivillig 

revision. Detta ämnas förklaras kvantitativt och tar inte hänsyn till att förklara tolkningar av 

människors egna erfarenheter, därav blir det interpretivistiska perspektivet inte aktuellt för 

studien. 

 

2.3 Vetenskaplig ansats 
 

En studie kan använda sig av tre olika typer av teoretiska ansatser, vilka är induktion, deduktion 

och abduktion (Bryman & Bell, 2017). Induktiv, deduktiv och abduktiv teori förklarar olika 

angreppssätt som forskaren använder sig av. Den induktiva teorin utgår direkt ifrån 

observationer som får påvisa ett resultat och därifrån utformas sedan en teori. Detta kan 

förklaras som att teorin kommer ur empirin (Bryman & Bell, 2017). Den deduktiva teorin är 

den induktiva teorins motsats då den utgår ifrån tidigare teorier och forskning. I den deduktiva 

teorin görs datainsamling och ett resultat presenteras. Det sista steget i den deduktiva processen 

är sedan omformulering av teorin. Den abduktiva teorin fokuserar på att undvika de 
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begränsningar som finns i den induktiva och deduktiva teorin (Bryman & Bell, 2017). 

Abduktion syftar till att översätta fakta till något som är självklart och detta görs genom att 

forskaren väljer den bästa förklaringen bland olika tolkningar av data. Enkelt förklarat är syftet 

med abduktionen att ett problem ska förklaras, men detta kan bli problematiskt då det inte alltid 

är möjligt att förklara alla empiriska företeelser med redan existerande teori (Bryman & Bell, 

2017). 

 

Det finns både styrkor och svagheter med samtliga teoretiska ansatser. Det induktiva 

tillvägagångssättet väljs i den här studien bort då mycket tidigare forskning redan finns att tillgå 

i ämnet som undersöks och då målet med studien är att ha ett mer framåtsträvande 

tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2017). En nackdel med den abduktiva teorin är att det kan 

bli problematiskt att enkelt förklara ett problem eftersom det inte alltid är möjligt att förklara 

alla empiriska företeelser med redan existerande teori. Även den abduktiva teorin väljs bort då 

syftet med studien inte är att välja ut en förklaring bland flera (Bryman & Bell, 2017).  

 

Den här studien är uppbyggd på den deduktiva teorin då hänsyn först tas till forskning och redan 

befintliga teorier (Bryman & Bell, 2017). Mycket tidigare forskning och information finns att 

finna kring anledningar till frivillig revision och kring värdet av revision, därav passar den 

deduktiva teorin bäst för den här studien. Det kan dock även förekomma svagheter i den 

deduktiva teorin, varav ett exempel kan vara att det är svårt att förklara variabler och frågor 

som är av kontextuell art med redan förekommande enkla begrepp (Bryman & Bell, 2017). 

Detta anses inte påverka vår studie då våra frågor inte är av sådan kontextuell art.  

 

2.4 Forskningsmetod  
 

Studien använder sig av en kvantitativ forskningsmetod, vilken ämnar sig väl då det 

forskningsfilosofiska perspektivet är positivistiskt och den vetenskapliga ansatsen är deduktiv 

(Denscombe, 2018; Bryman & Bell, 2017). Syftet med studien är att förklara ett samband 

mellan frivillig revison och företagares uppfattade värde av revision och revisorer vilket även 

det förespråkar den kvantitativa metoden (Lind, 2019). Lind (2019) menar att kvantitativa data 

används vid statistiska analyser vilket är på det sätt som den här studien genomförs. Den 

kvantitativa metoden kopplas ofta till storskalig forskning där större antal ger mer tillförlitliga 

statistiska resultat, medan den kvalitativa forskningen ofta inkluderar färre men mer djupgående 
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analyser (Bryman & Bell, 2017).  Kvantitativ forskning använder sig av siffor för analysen 

medan den kvalitativa fokuserar på ord eller visuella bilder (Denscombe, 2018). I den här 

studien ligger fokus på beroende variabler, oberoende variabler och kontrollvariabler som 

analyseras statistiskt. Den kvantitativa forskningen kopplas ofta till numeriska data vilket den 

här studien använder sig av då information först samlas in i en enkät för att sedan analyseras i 

statistiska metoder. Kvantitativ forskning till skillnad från kvalitativ forskning kopplas till 

forskarens opartiskhet i forskningen, vilket även är på det sätt vilket den här studien genomförs 

då enkäter sänds ut via mejl (Denscome, 2018; Bryman & Bell, 2017).  
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3. Teoretisk referensram  
 

I det här kapitlet presenteras först en litteraturgenomgång av tidigare forskning kring valet av 

frivillig revision. Följt av frivillig revision presenteras kärnvärde utifrån Carringtons (2014) 

modell om revisionsteorier där kärnvärdet delas upp i försäkran, förbättring och försäkring. 

Efter kärnvärdet följer mervärdet som huvudsakligen byggs upp på Fontaines m.fl. (2013), 

Gertssons (2021) och Collins m.fl. (2017) studier. Mervärdet delas in i de fem komponenterna: 

kommunikation, rådgivning, service, relation och medlare. I slutet av kapitlet presenteras figur 

3.2 som sammanfattar studiens teoretiska referensram. Nedan presenteras den inledande figuren 

3.1 som tar upp de olika komponenter som behandlas i kapitlet. 

 

Figur 3.1 

Översikt över de sju anledningarna som påverkar valet av frivillig revision 
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3.1 Frivillig revision 
 

I detta delkapitel presenteras en litteraturgenomgång av hur forskningen av frivillig revision 

sett ut fram tills idag. Sex olika anledningar till valet av frivillig revision kan identifieras och 

dessa är: revision som vana, växande företag, intressenter, extern part, revisionsrådgivning och 

revisionens kostnad samt ledning och familjeföretag. Vanstraelen och Schelleman (2017) 

menar att revision även har ekonomiska fördelar. En anledning till att företag väljer frivillig 

revision är på grund av efterfrågan av andra tjänster, så som rådgivning om intern kontroll, 

affärsrådgivning och tillämpning av redovisningsprinciper (Vanstraelen & Schellaman, 2017).  

 

Litteraturgenomgången består av forskning som fokuserar på olika länder och därför måste 

situationen i de olika länderna beaktas vid studerandet av anledningar till valet av frivillig 

revision. Ojala m.fl. (2016) som utför sin forskning i Finland menar på att inget talar emot att 

anledningarna till valet av frivillig revision är annorlunda i andra länder, men att ytterligare 

forskning krävs för att säkerställa detta. Gränsvärdet för revisionsplikt är olika från land till 

land, även inom EU (FAR, 2017). EU-gränsen för revisionsplikt är 50 anställda, 4 miljoner 

euro i balansomslutning och 8 miljoner euro i nettoomsättning. EU-direktivet tillåter dock både 

balansomslutningen och nettoomsättningen att höjas över gränsvärdet. Detta innebär att det 

finns en stor variation i de europeiska ländernas gränsvärden. Sveriges gränsvärden är väldigt 

lågt satta i förhållande till Tyskland som utnyttjar det maximalt tillåtna gränsvärdet på 6 

miljoner euro i balansomslutning och 12 miljoner euro i nettoomsättning (FAR, 2017).   

 

3.1.1 Revision som vana 
 
Weik m.fl. (2018) undersöker olika anledningar till varför privata företag i Tyskland väljer att 

använda sig av frivillig revision. Forskning visar på att frivillig revision förekommer mycket 

mer sällan i Tyskland än i andra länder, vilket kan grunda sig att Tyskland aldrig haft 

obligatoriska krav på revision för småföretagare (Weik m.fl., 2018). Tidigare vanor kan påverka 

valet av frivillig revision, vilket kan vara en förklaring till varför så få tyskländska privata 

företag väljer frivillig revision i förhållande till andra länder (Weik m.fl., 2018). Detta är till 

skillnad från Sverige som är en av de länder som tidigare haft väldigt stränga krav på revision 

och fortfarande har förhållandevis stränga krav i förhållande till andra länder (Huq m.fl., 2020).  
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Sveriges gränsvärden för revision ligger närmre Finlands gränsvärden som identiskt med 

Sverige har en gräns på tre anställda. Gränsvärdet för Finlands nettoomsättning ligger på 200 

000 euro och balansomslutning på 100 000 euro (Suomi, 2019). Det är dock inget som säger 

att den som en gång använt revision kommer att fortsätta göra det. Enligt Niemi m.fl. (2012) 

behöver inte tidigare användning av revision betyda att företaget väljer att anlita revisor även 

när det inte längre är revisionspliktigt. Niemi m.fl. (2012) visar på att det finns ett negativt 

samband mellan frivillig revision och situationer där förtag tidigare fått påpekande om 

felaktigheter i bokföringen. Ett förtag som tidigare gått under revisionsplikt, och då fått 

påpekande från revisorn att det finns felaktigheter i bokföringen, är mindre benäget att anlita 

en revisor när företaget inte längre går under revisionsplikten (Niemi m.fl., 2012). 

 

3.1.2 Växande företag 
 

Ojala m.fl. (2016) presenterar att en anledning till frivillig revision är växande företag. 

Författarna kommer fram till två orsaker till varför växande företag kan vara i behov av revisor, 

där den ena är att företaget inom kort förväntar sig att nå över gränsvärdena för revisor och den 

andra är att företaget växer till en sådan storlek att revisorns rådgivning blir nödvändig för 

företaget (Ojala m.fl., 2016). 

 

Collis m.fl. (2004) studie visar på samma som Ojalas m.fl. (2016), att företagets storlek har 

betydelse för valet av fri revision. Collis m.fl. (2004) mäter företagets storlek genom omsättning, 

balansomslutning och antalet anställa.  Företag som har strategier för att växa, och har som mål 

att bli stora, kommer med större sannolikhet att anlita revisor. Men även om storleken på 

företaget har betydelse menar Collis m.fl. (2004) att den inte ensam står för förklaringen till att 

anlita revisor. 

 

3.1.3 Intressenter 
 

Briozzo och Albanese (2020) menar att företag som har skulder till olika finansinstitut använder 

sig i större utsträckning av frivillig revision än företag som inte har skulder. Detta beror på att 

långivare i vissa fall inte accepterar icke-granskade finansiella rapporter. Banker anses vara en 

av de huvudsakliga användarna av finansiella rapporter. Även Collis m.fl. (2004) visar på att 

företag som har förhållanden till långivare har ett positivt samband med valet av frivillig 
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revision. Revisionen anses vara en viktig del för att upprätthålla goda relationer med långivare 

och i sådana fall accepteras den kostnad och tid som revisionen kräver (Collis m.fl., 2004). 

 

Briozzo och Albanese (2020) menar även att företag som använder frivillig revision har en 

större del av sin investering i anläggningstillgångar än företag som inte använder frivillig 

revision. Detta indikerar på att företag vill skicka en positiv signal till intressenter så som 

långivare samt mindre aktieägare och att detta leder till en lägre marginalkostnad som i sin tur 

innebär att företaget får möjlighet att utvidga investeringsmöjligheterna. Kvalitén på finansiella 

rapporter har ett positivt samband med investeringseffektiviteten. Studien undersöker vilken 

signal frivillig revision sänder till företagets externa användare av de finansiella rapporterna. 

Det finns även ett positivt samband mellan frivillig revision och användningen av leverantörer 

och deras tjänster (Briozzo & Albanese, 2020). 

 

En annan drivkraft till företags val av revision är ett ledningen är i behov av trovärdighet för 

skatterapporteringen (Ojala m.fl., 2016). En del företag har behov av att visa trovärdighet i den 

finansiella ställningen i skatterelaterade ändamål och anser att revisorns expertis är viktig i det 

sammanhanget (Ojala m.fl., 2016).   

 

3.1.4 Extern part 
 

Weik m.fl. (2018) menar att företag som inte har revisionsplikt men använder en extern part i 

skatterådgivning är mindre benägna att anlita en revisor. Det är även något som Niemi m.fl. 

(2012) påvisar i sin studie där resultatet visar, precis som Weik m.fl. (2018), att företag som 

använder sig av skatterådgivning från en extern rådgivare är mindre benägna att ta in en revisor. 

Detta för att den externa part som redan har inblick i bokföringen och eventuellt sköter 

bokföringen, exempelvis en redovisningskonsult, anses vara mer fördelaktig kostnadsmässigt 

för företaget och kan därmed konkurrera ut revisorn (Niemi m.fl., 2012). 

 

När det gäller en extern part som utför redovisning menar Niemi m.fl. (2012) att småföretagare 

som inte har någon egen redovisningsavdelning använder sig av en extern part som utför 

redovisningen. Detta kan istället innebära att företaget har ett större behov av att ta in revisor 

på grund av att ett kontraktsförhållande skapas mellan ägare och den externa part som utför 

redovisningen. Författarna kopplar detta till moral hazard och menar att ägaren anlitar en 
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revisor för att försäkra sig om att den som sköter redovisningen inte gör det på ett 

opportunistiskt sätt (Niemi m.fl., 2012). 

 

3.1.5 Revisionsrådgivning och revisionens kostnad 
 

Vanstarelen och Shelleman (2017) menar på att det kan vara svårt att avgöra om revision är en 

ekonomisk börda eller om den ger fördelar som väger över dess kostnader. Frivillig revision 

har visat sig bero på olika egenskaper i företag så som storlek, skuldnivå, ägarstruktur och dess 

institutionella miljö. Det finns däremot även anledningar till att klienten väljer bort revisionen 

och då är den främsta av dessa anledningar kostnaden för revisionen (Vanstraelen & Shelleman, 

2017). 

 

Ojala m.fl. (2016) diskuterar att ett företag i ekonomisk nöd kan ha behov av revisorns 

rådgivning för att klara sig ur den försämrade ekonomiska ställningen, men att det samtidigt 

inte är säkert att företaget har möjligheten att avvara likviditet för revision och därför väljer 

bort revision. Resultatet i studien visar sedermera på att företag som befinner sig i sämre 

ekonomisk ställning väljer att avstå från revisor och därmed dras slutsatsen att en drivkraft för 

frivillig revision är företag som inte är i ekonomisk nöd (Ojala m.fl., 2016). Niemis m.fl. (2012) 

studie visar på motsatsen och författarna drar där slutsatsen att företag som har det sämre ställt 

ekonomisk är mer benägna av att anlita en revisor på grund av revisorns professionella råd. I 

detta fall anses revisorn vara till stor hjälp för ett företag som befinner sig i en ekonomiskt dålig 

situation (Niemi m.fl., 2012). 

 

Svanström (2008) menar att företag som anlitar revisionsbyrå vid fler än enstaka tillfällen är 

mer benägna att använda sig av frivillig revision. Företag som tidigare reviderats och då dragit 

stor användning av rådgivningen är mer benägna att välja frivillig revision när de hamnar 

utanför revisionsplikten. Dessa företag antas alltså välja revision i högre utsträckning än de 

företag som inte använt revisionsrådgivning i samma utsträckning. Svanström (2008) diskuterar 

förekomsten av kunskapsöverföring och menar att det finns en koppling mellan revision och en 

högre kvalité på rådgivningstjänster. Kunskaper som revisorn får i granskandet påverkar också 

att revisorn kan ge en bättre revisionsrådgivning. Svanström (2008) menar att företag som 

anlitar revisionsbyråer oftare för rådgivning blir mer beroende av revisionsbyråerna och deras 

tjänster och kommer därmed att med större sannolikhet välja frivillig revision. Svanström (2008) 
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visar även på att om företaget skulle välja bort revisionsdelen och endast behålla 

rådgivningsdelen kan detta påverka relationen mellan företaget och revisionsbyrån. Detta kan 

innebära en försämrad relationen mellan företag och revisionsbyrå, men kan även påverka 

kvalitén på rådgivningen som riskerar att bli lidande på grund av att revisionsbyrån inte längre 

behandlar revisionen (Svanström, 2008). 

 

3.1.6 Ledning och familjeföretag 
 

En annan faktor som kan spela in i valet av frivillig revision har Weik m.fl. (2018) funnit vara 

ägarnas involvering i ledningen. De företagare som är mindre involverade i företagets ledning 

kommer med större sannolikhet att välja frivillig revision (Weik m.fl., 2018). Något som även 

Collis m.fl. (2004) finner som en viktig aspekt är att revisorn som extern part blir den som kan 

intyga till företagsledningen att företagets ekonomi sköts på ett korrekt sätt. Två särskilda 

fördelar som Collis m.fl. (2004) identifierar är att den inneboende risken och kontrollrisken 

minskar vid användandet av frivillig revision. 

 

Något som Collis m.fl. (2004) är ganska ensamma om att undersöka, som hänför sig till 

ledningen, är utbildningen hos ägaren. Om ägaren har en högre utbildning, exempelvis har fått 

utbildning inom ledning eller ämnen som är relaterade till företagets aktiviteter, är 

sannolikheten större att företaget tar in en revisor. Detta beror på att en utbildad ägare har mer 

kunskap om vilka fördelar en revisor kan innebära för företaget (Collis m.fl., 2004).  

 

I mindre företag förekommer det ofta att flera familjemedlemmar är ägare och i sådana fall kan 

det finnas risker kring rättigheter och rättvisa mellan ägarna (Ojala m.fl., 2016). Ojala m.fl. 

(2016) menar att ytterligare en drivkraft till valet av frivillig revision är att företaget har ett 

flertal ägare och då kan en extern revisors granskande inge både trygghet och trovärdighet till 

företaget och dess ägare. Collis m.fl. (2004) studie visar på att företag där ägarna inte är släkt 

med varandra ökar sannolikheten för användning av frivillig revision. Här menar Collis m.fl. 

(2004) att detta kan bero på att förtroendet bland ägare som innehar ett släktskap är högre och 

att dessa känner varandra mer väl. Ägare som inte har något släktband har inte samma 

förtroende för varandra och då ökar sannolikheten att anlita en revisor (Collis m.fl., 2004). 
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3.1.7 Sammanfattning 
 

De sex olika anledningar som presenterats ovan: revision som vana, växande företag, 

intressenter, extern part, rådgivning och revisionens kostnad samt ledning och familjeföretag, 

kan vara det som påverkar företagens val att anlita revisor eller att avstå från revisor. 

Sammanfattningsvis kan revision som vana förklaras genom att företag som tidigare inte anlitat 

revisor fortsätter utan revisor, eller tvärtom. Tidigare forskning visar på att företag som växer 

är med benägna att anlita revisor. Företags intressenter är även en anledning till att företagare 

väljer att anlita revisor för att företaget är i behov av att visa trovärdighet gentemot 

intressenterna. För företag med en extern part kan det vara nödvändigt att anlita revisor för att 

kontrollera den externa parten men företagare kan även anse att revisorn blir överflödig när 

företaget redan har en anlitat en annan extern part i företaget. Tidigare forskning visar på att 

revisorns rådgivning kan vara en anledning till att företagare anlitar revisor eftersom att 

företaget är i behov av rådgivningen för att klara sig ur försvårade ekonomiska situationer, men 

forskning visar även på att ett företag med försämrad ekonomisk ställning inte prioriterar att 

anlita revisor. Slutligen är ledningens behov av inblick i huruvida företagets ekonomi sköts på 

rätt sätt vara en anledning till att anlita revisor. När det gäller familjeföretag visar forskning på 

att släktbandet mellan ägarna kan bidra till att revisor väljs bort. 

 

3.2 Kärnvärdet  
 

Uppfattat värde kan delas in i två komponenter, kärnvärde och mervärde (Grönroos, 1997). 

Kärnvärdet hänför sig till de standardrevisionstjänster som revisorn utför, det vill säga det värde 

som utvinns ur granskningen och revisionsrådgivningen. I den här studien kopplas kärnvärdet 

till Carringtons (2014) teorier inom nationalekonomin. Genom modeller kan antaganden om 

rationalitet skapas som redogör för hur aktörer handlar eller bör handla i olika situationer. De 

tre teorier som presenteras är försäkran, förbättring och försäkring. Dessa är baserade i den 

nationalekonomiska traditionen att skriva (Carrington, 2014).   

 

Revisorns uppgifter i företaget är att granska företagets årsredovisning, bokföring och 

företagsledningens förvaltning (SFS 1999:1079). Granskningen ska utföras med hänvisning till 

god revisionssed och följa den goda revisionsseden i hur ingående granskningen ska vara, samt 

ska granskningen utföras med revisorns professionella skepticism. Till revisorns uppdrag hör 
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att vid slutet av varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till företaget. Utöver 

granskningen och revisionsberättelsen tillhör det revisorns skyldighet att lämna 

företagsledningen de påpekanden och erinringar som krävs av god revisionssed (SFS 

1999:1079). Revisorns skyldighet är att utföra dessa uppdrag i revisionsverksamheten på ett 

opartiskt och självständigt sätt (SFS 2001:883). Revisorn är även skyldig att iaktta god 

revisorssed vid utförandet av sina arbetsuppgifter. 

 

Något som företagare värderar högt i revisionen är den validering som revisorn ger (Fontaine 

m.fl., 2013). I en del företag kan redovisningsregler och standarder uppfattas som komplexa 

och då anses revisorns validering, det faktum att en extern part granskar, vara viktigt för 

företaget som då får bekräftelse i att redovisningen utförs på ett korrekt sätt. En annan del i 

kärnrevisionen som värderas högt är revisorns oberoende. Oberoendet är inte enbart viktigt för 

revison utan uppskattas även av klienten som vill veta hur företagets finansiella ställning 

verkligen ser ut, utan påverkan av en beroende part (Fontaine m.fl., 2013). 

 

3.2.1 Revision som försäkran 

 

Den första teorin är försäkran, där revision grundar sig i en kontraktslösning mellan två eller 

flera parter (Carrington, 2014). Problemet som uppstår är att skapa ett kontrakt som är optimalt 

för båda parterna. Detta har sin utgångspunkt i agent-teorin där svårigheterna uppstår mellan 

agenten och principalen. Hur ska de båda parterna vara säkra på att motsvarade part håller 

avtalet eller sluter avtal som gynnar sig själv? Det finns risk att agenten tar beslut till sin egen 

fördel istället för att gynna principalen. Den här teorin skulle kunna kopplas till företaget och 

dess intressenter, där det kan uppstå problematik att skapa ett kontrakt som är fördelaktigt för 

båda parterna. Det finns även en risk att någon av parterna inte håller sig till avtalet, eller far 

med osanning, i detta fall kan det vara så att ekonomin är en viktig del för intressenterna när de 

ska ingå ett avtal. Har företaget en oren bokföring uppstår problem vid kontraktlösning.  

Företaget kan då anlita en tredje part, en revisor, som kan försäkra att de har genomfört sitt 

arbete korrekt utan att ge sig själva förmåner. Teorin beskriver behovet av revision för att skapa 

en försäkran både för företaget men också för intressenterna (Carrington, 2014).  

 

Försäkran är väsentligt för flera olika intressenter. Ojala m.fl. (2016) påvisar ett positivt 

samband mellan frivillig revision och behovet av säkerställning av leverantörssäkerhet. För 
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företag som är beroende av varor och tjänster för sin verksamhet kan en granskning av en 

revisor vara viktig i den mån att leverantörer ofta är intresserade av att granska företagets 

ekonomiska ställning. Om sådan information inte finns att finna kan leverantören stoppa 

leverans av varor eller tjänster till företaget. Med andra ord kan revisorn vara viktig för 

trovärdigheten av företagets finansiella ställning till leverantörer (Ojala m.fl., 2016).  Med hjälp 

av revisorn kan intressenter förutsätta att det finns en acceptabel nivå av tillförlitlighet i 

företagets finansiella ställning (Carrington, 2014). 

 

När detta inträffar får agenten (företaget) ett informationsövertag gentemot principalen 

(intressenter) och då förekommer informationsasymmetri (Carrington, 2014). Risken när 

informationsasymmetri förekommer är att parten med informationsövertaget agerar på ett sätt 

som parterna inte kommit överens om till exempel på grund av att parterna har olika incitament. 

Carrington (2014) benämner det första problemet som moral hazard, vilket grundar sig i att 

människors beteende påverkas av risken. Det andra problemet som Carrington (2014) 

presenterar är adverse selection. Detta problemet beskriver risken som uppstår för en köpare 

när informationsasymmetri förekommer. Det vill säga när köparen inte har lika mycket kunskap 

om produkten som säljaren finns det en risk att köparen gör en dålig affär, till exempel en 

investerare som vill investera i ett företag där företaget har informationsövertag. Får 

investeraren inte tillräckligt med information kan företaget använda informationsasymmetrin 

för egen vinning. Revisorn och revisionen kan inte förhindra informationsasymmetrin men kan 

reducera problemen. Revisorn ökar trovärdigheten för informationsövertagaren och ger en 

försäkran av de finansiella rapporterna, vilken blir en mer riskfri investering för intressenten 

(Carrington 2014).  

 

3.2.2 Revision som förbättring 

 

Revision som förbättring har sin utgångspunkt i informationsasymmetri och handlar om 

kvalitén på informationen (Carrington, 2014). Istället för att se revision som försäkran där 

revisorn skapar trovärdighet utåt ses revisorn som en informationsmedlare i denna teorin. I 

revision som förbättring har revisorn en viktig roll där han eller hon uträttar revision som 

uppfyller intressenternas krav. Den skillnad som finns mellan de två första teorierna är att 

revision som förbättring inte ser det som två parter med kontrakt, utan för både potentiella och 

faktiska ägare är informationen viktig (Carrington, 2014). Teorin menar att informationen 
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måste förbättras och tydliggöras för att adverse selection inte ska uppstå på börsen, vilket 

uppnås genom en revisor som tar hänsyn till intressenternas krav.  

 

Cuadrado-Ballesteoros m.fl. (2017) påvisar att revision spelar en viktig roll på marknaden. Dels 

för att revisorn ökar trovärdigheten som nämndes under revision som försäkran, samt att 

kvalitén på den rapporterade informationen förbättras. Förbättrad kvalitet på information 

resulterar i minskad informationsasymmetrin mellan blivande eller redan befintliga aktieägaren 

och chefer (Cuadrado-Ballesteoros m.fl., 2017).  

  

3.2.3 Revision som försäkring 

 

Revision som försäkring är den tredje teorin inom nationalekonomi som Carrington (2014) 

beskriver. I den här teorin är syftet med revisorn att skapa försäkring för sig själv att 

redovisningen är tillräckligt bra men även att kunna utveckla och förbättra redovisningen för 

att nå sina mål. Teorin ser revision som ett bestyrkande av finansiella rapporter (Carrington, 

2014). Cuadrado-Ballesteoros m.fl. (2017) ser revisorn som en försäkringsgivare av hög 

kvalitet eftersom han eller hon kan utföra en korrekt och noggrann rapport, vilket medför en 

minskad risk för felaktigheter i företaget. Försäkringstjänster så som revision har enligt 

undersökningen visat sig ge större förtroende och öka noggrannheten. Detta hjälper företaget 

att kunna förutspå hur framtida resultat kommer att se ut samt ökar säkerheten i prognoser, 

vilket in sin tur leder till minskad informationsasymmetri som kan kopplas till revision som 

förbättring (Cuadrado-Ballesteoros m.fl., 2017).  

 

Carrington (2014) menar att vid revidering flyttas risk från företagsledningen över till revisorn 

vilket innebär att även revisorn har ett intresse i att de finansiella rapporterna är korrekta och 

inte vilseledande. När revisorn tar en del av risken innebär detta att revisorn inte vill manipulera 

rapporterna då revisorn bär på ett ansvar och kan riskera att behöva betala ersättning om 

rapporterna inte stämmer överens med förekommande lagar och regler. Enligt Alfredsson och 

Thuvesson (2018) skapar revisorn med sin försäkring en trygghet för företaget som därmed inte 

behöver bära hela ansvaret. Alfredsson & Thuvesson (2018) menar även att, precis som 

Carrington (2014), intressenterna kan erhålla skadestånd av revisorn om felaktigheter i 

rapporterna förekommer. 
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3.3 Mervärdet  
 

Den andra komponenten av värdet av revision och revisorer är mervärdet. Till mervärdet räknas 

de tjänster som går utanför den ordinarie granskningen (Carrington, 2014).  Mervärdet kan 

exempelvis bestå av relationen mellan företag och revisor (Fontaine m.fl., 2013). I detta 

delkapitel delas mervärdet in i fem kategorier: kommunikation, rådgivning, service, relation 

och medlare. 

 

Grönroos (1997) menar att mervärdet kan ha en stor betydelse för det sammanlagda värdet. Ett 

väl genomarbetat kärnvärde och mervärde skapar stora fördelar. Det vill säga att om revisorns 

standardtjänster uppfyller de krav som finns skapas ett bra kärnvärde och med ytterligare 

tjänster, som exempelvis ytterligare rådgivning, skapas ett mervärde (Carrington, 2014). 

Tillsammans skapar dessa båda värden en stor fördel för företaget. Däremot om förväntningarna 

på standardtjänster inte uppfylls, uppfylls inte kärnvärdet och utan ett uppfyllt kärnvärde menar 

Grönroos (1997) att mervärdet inte ger något. När kärnvärdet inte uppfylls kan till och med det 

sammanlagda värdet bli negativt (Grönroos, 1997). Med andra ord är det väldigt viktigt att 

kärnvärdet först uppfylls för att mervärdet ska få betydelse.  

 

3.3.1 Kommunikation 
 

I Fontaines m.fl. (2013) studie framgår det att klienter önskar ökad kommunikation från 

revisorn. Kommunikationen mellan revisor och klient tar även Gertsson (2021) upp. Gertssons 

(2021) studie tar upp mervärde ur revisorns perspektiv och menar att revisorer upplever en stark 

vilja till att tillföra klienten värde. Gertsson (2021) identifierar att prata som något som enligt 

revisorerna skapar mervärde hos klienten. Genom kommunikation får revisorn en bättre 

uppfattning om hur klientens verksamhet fungerar. Kommunikationen kan ske på olika sätt, 

genom att informera, diskutera, ge tips, samt att förklara och svara på frågor. Att informera kan 

exempelvis handla om att revisorn informerar klienten om nyheter inom branschen eller 

informerar om sådant som kan vara viktigt för klienten att veta inför framtiden. Revisorn kan 

även diskutera privata ärenden såväl som ärenden kopplade till företaget. Att ge tips kan 

innebära att revisorn kommer med förslag på hur klienten kan göra förbättringar i företaget, 

samt minska olika risker. Mervärde kan även hittas i att revisorn svarar på frågor gällande skatt 

eller redovisning. Studien visar på att mervärde skapas när revisorn är serviceinriktad gentemot 
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revisionsklienterna och låter klienterna vara med och bestämma vad som är viktigt att diskutera 

(Gertsson, 2021). 

 

3.3.2 Rådgivning  
 

Mervärde kan innefatta rådgivning utöver revisionsrådgivningen för granskningen (Fontaine 

m.fl., 2013). Fontaine m.fl. (2013) visar på att klienter uppfattar ytterligare rådgivning som 

mycket viktigt, speciellt rådgivning som hänför sig till inom branschen. Detta kan exempel vara 

att revisorn uppmärksammar sin klient om att det kommit ny forskning inom ett specifikt 

område som rör klientens verksamhet. Rådgivning som mervärde innefattar också rådgivning 

inom skattefrågor och intern kontroll (Fontaine m.fl., 2013). Collin m.fl. (2017) lyfter också 

vikten av skatterådgivning, men presenterar även en annan del av rådgivning som anses skapa 

värde hos klienten vilket är rådgivning inom investering.  

 

Beattie m.fl. (2000) bevisar hur rådgivningen är nödvändig för att skapa mervärde hos klienten. 

Företaget söker råd och vägledning av sin revisor angående redovisningsprinciper, intern 

kontroll och allmän affärsrådgivning. Undersökningen visar även att revisorer som inte gav 

tillräcklig eller korrekt rådgivning byttes ut mot en annan (Beattie m.fl., 2000). Herda och 

Lavelle (2013) betonar vikten av råd och rekommendationer för revisorer eftersom det är starkt 

efterfrågat av företag. Manson m.fl. (2001) menar att råd från revisorer om intern kontroll och 

redovisningssystem, samt redovisningsmetoder och policys anses vara viktiga för klienten. 

Eftersom revisorerna har mycket kunskap och nödvändig expertis är revisorns råd betydande. 

Syftet med råd är att förbättra företagets redovisnings- och interna kontrollsystem, samt 

lämpandet av redovisningsprinciper. Rådgivning syftar även till att skapa en effektivare 

verksamhet (Manson m.fl., 2001).  

 

3.3.3 Service  
 

En annan aspekt av mervärde utifrån revisorns perspektiv menar Gertsson (2021) är att agera 

eller vidta åtgärder för att skapa fördelar genom att bland annat anpassa servicen som revisorn 

ger. Till att agera räknas att anpassa, betjäna, utveckla och bistå med expertis. Att anpassa 

innebär att revisorn lär känna klienten tillräckligt för att anpassa tjänsterna utefter klientens 

behov. Gertsson (2021) tar även upp vikten av att betjäna klienten genom att lösa problem som 



   

 

25 

inte är kopplade till revisionen. Revisorer kan tillföra värde genom att hjälpa klienter med 

exempelvis budgetering och ytterligare servicetjänster (Gertsson, 2021). Revisorn kan även 

tillföra mervärde till klienten genom utveckling i form av att revisorn identifierar möjligheter 

för klienten samt kommer med nya idéer. Mervärde kan även uppfattas av klienten när revisorn 

bistår med sin expertis genom att rekommendera klienten olika externa kontakter så som jurister, 

men även andra kontakter inom revisionsbyrån (Gertsson, 2021). Detta framgår även i 

Fontaines m.fl. (2013) studie där det framgår att klienterna önskar att kunna använda mer av 

revisorns kontaktnät.   

 

3.3.4 Relation  
 

Mervärdet är tjänster som utvecklar servicen och innebär mer personlig uppmärksamhet och 

support från revisorns sida. Fontaine m.fl. (2013) menar att kvalitén av relationen mellan 

revisorn och företagsägaren spelar roll för värdet av revisionen. Om revisorn skapar en god 

relation till kunden kan det kompensera för revisionsavgiften. Något som anses särskilt viktigt 

inom relationskvalitén är revisorns tillgänglighet. Revisorns värde ökar för företagen när de vet 

att revisorn finns tillgänglig för dem. Men klienterna vill inte enbart ha en 

envägskommunikation med revisorn utan önskar även att revisorn tar kontakt med företaget 

med jämna mellanrum för att se hur det går och om något särskilt önskas av revisorn (Fontaine 

m.fl., 2013).  

 

Gertsson (2021) menar att revisorn kan vara på olika sätt för att skapa värde för klienten och 

tar precis som Fontaine m.fl. (2013) upp tillgänglighet som något som skapar mervärde för 

klienten. Gertsson (2021) menar att revisorns tillgänglighet gentemot en tredje part också är 

värdeskapande för klienten, exempelvis att revisorn tar samtal från en bank åt en klients vägnar. 

Utöver tillgänglighet räknar även Gertsson (2021) engagerad, ett mentalt stöd och 

familjemedlare till något revisorn kan vara för att skapa mervärde. Att vara engagerad kan 

innebära att revisorn tar kontakt med klienten för att fråga hur det går och hur situationen i 

företaget ser ut, samt att vara engagerad i klientens vardagliga liv. Att vara ett mentalt stöd kan 

också vara värdeökande för klienten och detta kan innebära bland annat att diskutera allmänna 

och privata frågor. Detta kan anses vara mycket värdeskapande speciellt i familjeföretag där 

det inte finns så många chefer att diskutera problem med (Gertsson, 2021).  
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3.3.5 Medlare 
 

Revisorn kan även skapa värde hos klienter i familjeföretag genom att vara en familjemedlare 

när klienten behöver hjälp med att exempelvis medla mellan familjemedlemmar som är oense 

(Gertsson, 2021). Detta tar även Collin m.fl. (2017) upp som studerar revisorns konsulterande 

roll i familjeföretag. Studien visar på att revision i familjeföretag har ett positivt samband med 

revisorns benägenhet att erbjuda tjänster som rådgivning, medling och förmedling i företaget.  

Med sin konsulterande roll i familjeföretag är revisorn en extern part, utanför familjen, som 

även är oberoende kring företagets intressen. I den här rollen blir därför revisorn pålitlig inför 

familjeföretagens ägare (Collin m.fl., 2017).  

 

Collin m.fl. (2017) tar upp att rådgivningen kan innebära sådant som rör investering i 

familjeföretaget, men även sådant som korsar gränsen mellan familjeföretaget och familjen i 

sig. Revisorn kan även ha en medlande funktion i familjeföretaget och detta innebär att revisorn 

med sin objektiva syn och frånvaro av släktförhållande kan vara till hjälp vid 

meningsskiljaktigheter mellan företagets familjemedlemmar. I en sådan situation kan revisorns 

åsikter anses vara objektiva och är därmed enbart byggda på kunskap och kompetens. Collin 

m.fl. (2017) menar att revisorn även kan ha en förmedlande roll där revisorn ses som en 

kommunikatör. I en sådan situation ses revisorn som en bärare av information inom familjen, 

och kan överlämna informationen till mottagaren utan att informationen påverkas eller 

snedvrids av personliga intressen (Collin m.fl., 2017). 

 

3.4 Modellutveckling  

 

Den teoretiska referensramen har tagit upp en litteraturgenomgång av frivillig revision där sex 

anledningar till valet av frivillig revision presenteras från tidigare forskning. Dessa anledningar 

är revision som vana, växande företag, intressenter, extern part, rådgivning och revisonens 

kostnad samt ledning och familjeföretag. Referensramen tar även upp värdet av frivillig 

revision som en sjunde anledning. Utifrån den teoretiska referensramen har det uppfattade 

värdet delats in i kärnvärde och mervärde. Detta presenteras i figur 3.1 i kapitlets början. Under 

kärnvärde presenterades Carringtons (2014) nationalekonomiska modell som inkluderar 

försäkran, förbättring och försäkring. Under mervärde identifierades fem komponenter ur 

litteraturen vilka är kommunikation, rådgivning, service, relation och medlare. 
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Figur 3.2 visar klientens uppfattade värde av revision och revisorer indelade i kärnvärden och 

mervärden, dessa värden är presenterade tidigare under den teoretiska referensramen som i sin 

tur har definierats genom tidigare forskning kring värdet av revision. Figuren visar hur de olika 

värdena tillsammans kan påverka valet av frivillig revision, genom pilen. Kärnvärdet delas in i 

underrubrikerna försäkran, förbättring och försäkring. Dessa underrubriker till kärnvärdet har i 

sin tur underkategorier som visas i figur 3.2 nedan och det är även dessa underkategorier som 

studiens enkätfrågor bygger på. Försäkran hänför sig framförallt till intressenter som användare 

av revisionen och därigenom ökas revisionens värde för företagare som är i behov av att visa 

upp en god ekonomisk ställning för intressenterna. Revision som förbättring syftar till att 

förbättra informationen i de ekonomiska rapporterna vilket skapar ett värde för företagare som 

därför väljer revision för att förbättra trovärdigheten för sig och företaget. Försäkring hänför 

sig till hur revisorn övertar en del av ansvaret för de finansiella rapporterna vilket i sin tur skapar 

ett värde för företagaren som slipper ta allt ansvar och därför väljer att anlita revisor. Dessa 

underkategorier diskuteras mer ingående i varje underrubrik till kärnvärdet ovan och förklaras 

sedan även i studiens operationalisering i delkapitel 4.4. 

 

Mervärdet delas in i komponenterna kommunikation, rådgivning, service, relation och medlare. 

Till dessa fem komponenter har, precis som i kärnvärdets underkategorier, den enkät som 

använts vid insamlingen av empiri byggts på. Kommunikation hänför sig till det värde som 

skapas genom att bland annat revisorn svarar på frågor och är pedagogisk gentemot företagaren 

vilket skapar ett värde för företagaren som därför väljer att anlita revisor. Underkategorin 

rådgivning syftar till olika råd så som exempelvis råd för förbättring av affärsverksamhet som 

revisorn kan ge företagaren och som bidrar till ett ökat värde som i sin tur leder till behovet av 

frivillig revision. Service fokuserar på att bland annat anpassa de tjänster som revisorn erbjuder 

för att företagaren ska utvinna ett värde ur dessa och därmed bli mer benägen att välja revision. 

Relation kan innebära bland annat att revisorn visar engagemang för klientens verksamhet samt 

är tillgänglig för klienten, detta leder i sin tur till att företagare får ett högre uppfattar mervärde 

av revisionen och därför väljer att anlita revisor. Medlare syftar till att företagare finner ett 

värde i att revisorn bland annat fungerar som en medlare vid meningsskiljaktigheter i ett företag. 

Även dessa underkategorier diskuteras mer noggrant i varje underrubrik till mervärdet ovan 

och förklaras sedan även i studiens operationalisering i delkapitel 4.4. 
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Syftet med studien är att förklara hur företags uppfattade värde av revision och revisorer 

påverkar valet av frivillig revision. Till skillnad från tidigare studier vill den här studien gå 

djupare in på hur olika typer av uppfattade värden påverkar valet av frivillig revision. Studien 

vill med andra ord förklara om klienter som har en viss uppfattning om revision och revisorers 

kärnvärde och mervärde kommer att antingen välja revision eller avstå från revision.  
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Figur 3.2  

Klientens uppfattade värde av revision och revisorer som anledning till valet av frivillig revision 
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4. Empirisk metod  
 

I det här kapitlet presenteras hur litteratursökningen genomförs och vad den består av. Därefter 

presenteras studiens datainsamlingsmetod i form av en enkät. Efter det presenteras studiens 

urvalsram vilken består av företag som inte revisionspliktiga där både företag som valt revision 

och som valt bort revision inkluderas. De företag som besvarar enkäten väljs slumpmässigt ut 

genom Retriever Business, men företagare ombeds även via Facebook och LinkedIn att besvara 

enkäten. Därefter presenteras studiens operationalisering innehållande beroende variabel, 

oberoende variabel och kontrollvariabel. Följt av operationaliseringen förklaras studiens 

svarsfrekvens och bortfallsanalys. Efter detta följer studiens analysmetod som består av 

beskrivande statistik, Cronbach’s Alpha, Kolmogorov-Smirnov, faktoranalys, Spearmans 

korrelationsanalys, Mann-Whitney U test, Chi2-test och logistisk regression. Sedan presenteras 

validitet och reliabilitet för att visa på studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med etiska 

beaktanden som visar på hur studien tagit hänsyn till de respondenter som deltagit. 

 

4.1 Litteratursökning 
 

Litteratursökningen har främst bestått av vetenskapliga artiklar. Dessa har använts för att bygga 

upp en tydlig teoretisk referensram samt presentera problematiseringen med hjälp av tidigare 

forskning. Sökningen av de vetenskapliga artiklarna har genomförts via databasen Summon via 

Högskolan Kristianstads hemsida. För att hitta relevanta artiklar till vårt ämne har vi använt oss 

av sökord som auditor, added value, information asymmetry, voluntary audit, small companies, 

clients, perceived value, audit service och non-audit. Dessa sökord har kombinerats på olika 

sätt för att få fram väsentliga och tillämpbara artiklar. Utöver vetenskapliga artiklar har litteratur 

i form av böcker använts. Dels böcker som var bekanta sedan innan dels böcker som hittats 

genom inspiration från tidigare uppsatser och forskning. De böcker som har valts att använda 

har funnits tillgängliga i Högskolan Kristianstads bibliotek eller har varit böcker som varit 

tidigare kurslitteratur. Information har även samlats in via lagar, propositioner, FAR och 

Bolagsverket. 
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4.2 Datainsamlingsmetod 
 

Enkät används som datainsamlingsmetod eftersom metoden är snabb att administrera, kan 

anpassas efter respondentens tid och passar väl då statistiska analyser genomförs (Bryman & 

Bell, 2017). Nackdelen med enkäter kan vara att tilläggsinformation inte kan samlas in eller att 

det är svårt att ställa många frågor, dock tas det hänsyn till detta och ses inte som ett problem 

då enkäten inte innehåller en stor mängd frågor och tilläggsinformation inte behövs för enkätens 

ändamål (Byman & Bell, 2017). 

 

Enkäten utformas på plattformen EvaSys där den delas in i två delar. Del ett består av frågor 

om respondentens företag och del två består av påståenden om revisorer som respondenten får 

tycka till enligt en likertskala (se bilaga 2). Enkätens andra del består av “Min uppfattning av 

revisorer är att revisorer...” följt av 25 olika påståenden där respondenten besvarar med en 

likertskala från ett till fem. När enkäten utformats skickas den först ut till en testperson, en 

egenföretagare utan revisor, för att kontrollera så att frågorna är begripliga och att allt det 

tekniska kring enkäten fungerar. Därefter används Retriever Business för att söka efter icke-

revisionspliktiga företag som valt att anlita revisor och företag som valt bort revisor. Med 

enkäten följer ett följebrev som förklarar syftet och ändamålet med studien och vilka företag 

som förväntas besvara enkäten (se bilaga 1).  

 

Retriever Business visar sig vara ett något problematiskt verktyg att använda då databasen visar 

felaktig information. Databasen visar felaktigt på företag som inte har revisorsplikt, men ändå 

har revisor eftersom många av dessa företag visst var revisionspliktiga. Retriever Business visar 

sig även vara problematisk när de gäller bland annat nettoomsättningen och antal anställda. 

Därför används även Hitta.se samt Allabolag.se för att kontrollera siffrorna på fler ställen. 

Utöver detta finns det i många fall brist på kontaktinformation till företagen, vilket innebär att 

insamlandet av mejladresser visar sig vara mycket tidskrävande.  

 

4.3 Urvalsram  
 

Den utvalda populationen består av icke-revisionspliktiga företag, vilka är små aktiebolag som 

överstiger två av de tre kraven, högst tre anställda, omsättningen ska vara mindre än 3 000 000 

krono och balansomslutningen under 1 500 000 krono (SFS 2005:551).  
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Syftet var först att göra ett systematiskt urval vilket är ett urval där varje individ är numrerad 

och därefter väljs exempelvis vad tionde individ ut (Körner & Wahlgren, 2015). När 

datasökningen började visade detta sig vara omöjligt eftersom svårigheterna att få 

kontaktuppgifter till förtagen var stora. Studien inleds istället med ett sannolikhetsurval vilket 

innebär att varje individ i den utvalda populationen har en viss sannolikhet att bli utvald till 

respondent (Körner & Wahlgren, 2015). 

 

Databasen Retriever business användes för att göra studiens urval. I databasen går det att filtrera 

sökningen genom att enbart visa bolag som inte är revisionspliktiga, samt filtrera om de valt att 

anlita revisor eller inte. Först skapas en lista över alla bolag som inte är revisionspliktiga men 

som har revisor, med hjälp av filtreringen i databasen. Retriever Business sökningar blir dock 

problematiska. Det visar sig att filtreringen som gjorts via databasen inte stämmer, vilket 

innebär att det i listorna som skapas även finns bolag som är revisionspliktiga. Härefter görs en 

mer noggrann filtrering, där omsättningen är max 3 000 000 kronor, balansomslutning 1 500 

000 kronor och 1–3 anställda. Denna filtreringen görs eftersom det är de tre kraven där om två 

är uppfyllda är företaget revisionspliktigt. För att vara på säkra sidan dubbelkollas nyckeltalen 

för företagen via Hitta.se samt Allabolag.se. Vid utskick av enkäterna skickas enkäten ut till 

ungefär lika många företag med revisor som utan revisor för att erhålla ett så jämnt antal svar 

som möjligt. 

 

Urvalet ändras dock under datainsamlingens gång då företag istället väljs i 

Kristianstadsområdet för att öka sannolikheten att respondenterna besvarar enkäten eftersom 

svarsfrekvensen är väldigt låg. Urvalet tvingas ändras ännu en gång under datainsamlingens 

tidsgång eftersom urvalsmetoden inte genererar tillräckligt med respondenter. Då läggs enkäten 

istället ut på Facebook och LinkedIn för att nå ut till fler företag. Enkäten tipsas även om till 

anhöriga och deras bekanta som driver bolag. Därmed används ett snöbollsurval i den senare 

delen av datainsamlingen. Ett snöbollsurval är ett urval där forskare söker kontakt med ett fåtal 

respondenter som i sin tur används för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & 

Bell, 2017).  Bryman och Bell (2017) menar att snöbollsurval kan vara problematiskt i form av 

att det är svårt att se detta urval som representativt för en population. I den här studiens fall är 

det dock nödvändigt att använda ett sådant urval på grund av svårigheterna att få in svar på 

enkäten. 
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4.4 Operationalisering 
 

Syftet med studien är att förklara hur företags uppfattade värde av revision och revisorer 

påverkar valet av frivillig revision. För att förklara företags uppfattade värde används en 

kvantitativ metod i form av en enkät för att samla in nödvändig data till studiens empiri. Det 

här kapitlet presenterar en operationalisering av den teoretiska bakgrunden och figur 3.2. 

Operationaliseringen beskriver studiens tillvägagångssätt för att mäta den beroende variabeln 

vilken är valet av frivillig revision, de oberoende variablerna vilka är kärnvärde och mervärde 

samt deras underkategorier och även ett antal kontrollvariabler (Bryman & Bell, 2017). Nedan 

presenteras studiens beroende variabel, oberoende variabler samt kontrollvariabler.   

  

4.4.1 Beroende variabel 
 

Studiens beroende variabel är frivillig revision. En beroende variabel är den variabel som 

förändras som en följd av förändring i en eller flera oberoende variabler (Denscombe, 2018). 

Eftersom studien syftar till att förklara hur företagares uppfattade värde av revision och 

revisorer påverkar valet av frivillig revision blir den beroende variabeln frivillig revison då det 

är denna som antas påverkas. Den beroende variabeln finns i bilaga 2, i fråga 1.6, där frågan 

ställs om respondentens företag har revisor eller inte. Här kodas svaret nej som 0, och svaret ja 

kodas som 1.  

   

4.4.2 Oberoende variabel 
 

Uppsatsens oberoende variabel består av uppfattat värde av revision och revisorer som i sin tur 

delas in i kärnvärde och mervärde. Kärnvärdet delas sedan in i komponenterna försäkran, 

förbättring och försäkring. Mervärdet delas in i komponenterna kommunikation, rådgivning, 

service, relation och medlare. Kärnvärdet och mervärdets olika komponenter finns att se i figur 

3.2. En oberoende variabel kan även kallas för en förklarande variabel, som förklarar 

förändringen i den beroende variabeln, vilken här är frivillig revision (Körner & Wahlgren, 

2015). Kärnvärde och mervärde är därmed de oberoende variablerna eftersom de förklarar 

förändringen i valet av frivillig revision. Då det inte hittas något tidigare instrument för att mäta 

det uppfattade kärnvärdet och mervärdet tas egenutvecklade påstående fram baserat på den 

teoretiska referensramen. Enkätens andra del är uppbyggd på “Min uppfattning om revisorer 
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är att revisorer...”, detta följs sedan av ett antal påståenden som besvaras med hjälp av en 

likertskala med svarsalternativ ett till fem, där ett är i låg grad och fem är i hög grad.  

 

Utifrån kärnvärdets första komponent, försäkran, har följande frågor till enkäten utformats. 

Trovärdighet för intressenter mäts genom fråga 2.18 som utformats efter Ojalas m.fl., (2016) 

forskning som menar att revisorn är viktig för trovärdigheten av företagets finansiella ställning 

till intressenter. Fråga 2.12 mäter om klienten uppfattar att revisorn ökar trovärdigheten för de 

finansiella rapporterna, vilket baseras på att med hjälp av revisorn kan intressenter förutsätta att 

det finns en acceptabel nivå av trovärdighet i företagets finansiella ställning (Carrington, 2014).  

 

• 2.18 - Ökar trovärdigheten gentemot intressenter genom kontrollerade finansiella 

 rapporter 

• 2.12 - Ökar trovärdigheten för de finansiella rapporterna  

 

Den andra komponenten, revision som förbättring, innefattar frågorna 2.8 och 2.1. Fråga 2.8 

mäter om klienten anser att revisorn minskar informationsasymmetrin, vilket tolkas av att 

revisorn ses som en informationsmedlare (Carrington, 2014). Ökad kvalité av de finansiella 

rapporterna mäts genom fråga 2.1, som baseras på att revisorn har en viktig roll för att förbättra 

kvalitén på den rapporterade informationen (Cuadrado-Ballesteoros m.fl., 2017). 

 

• 2.8 - Förbättrar informationen i de finansiella rapporterna  

• 2.1 - Bidrar med ökad kvalité av de finansiella rapporterna  

 

Den tredje komponenten, revision som försäkring, mäts genom frågorna 2.22, 2.15 och 2.5. 

Fråga 2.5 kopplas till Carringtons (2014) teori, som menar att revisorn skapar en försäkring för 

företaget genom att bekräfta att redovisningen är tillräckligt bra, men även att teorin ser revisorn 

som ett bestyrkande av finansiella rapporter (Carrington, 2014). Fråga 2.22 och 2.15 grundar 

sig på Alfredsson och Thuvesson (2018) som menar att revisionen med sin försäkring ger en 

trygghet för företaget som därmed inte behöver bära hela ansvaret. Detta innebär i sin tur att 

intressenterna kan erhålla skadestånd av revisorn om felaktigheter i rapporterna förekommer.  

 

• 2.22 - Bidrar till att företaget inte behöver ta hela ansvaret för de finansiella rapporterna  

• 2.15 - Skapar en trygghet för företaget då revisorn blir medansvarig 
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• 2.5 - Bestyrker de finansiella rapporterna 

 

Mervärdets första komponent, kommunikation, mäts genom frågorna 2.14, 2.10, 2.19 och 2.25. 

Alla frågorna utgår från Gertssons (2021) identifiering av mervärde, där kommunikationen 

skapar mervärde hos klienten. Revisorn informerar om nyheter inom branschen, diskuterar 

olika ärenden som är viktiga för klienten, svarar på de frågor som uppkommer i företaget, vilket 

framförs på ett pedagogiskt sätt (Gertsson, 2021). 

  

• 2.14 - Regelbundet för diskussioner med klienten 

• 2.10 - Förklarar saker på ett pedagogiskt sätt 

• 2.19 - Svarar på de frågor som klienten har  

• 2.25 - Informerar klienten om förändringar inom branschen  

 

Rådgivning är den andra mervärdeskomponenten och mäts genom frågorna 2.2, 2.6 samt 2.21. 

Frågorna är baserade på att rådgivning utöver revisionsrådgivningen skapar mervärde för 

klienten (Fontaine m.fl., 2013). Fråga 2.6 är baserat på att det är viktigt för klienten att revisorn 

tar hänsyn till frågor som är viktiga för klinten, så som skatt och intern kontroll, vilket ökar 

mervärdet för klienten (Fontaine m.fl., 2013). Beattie m.fl. (2000) bevisar hur rådgivningen är 

nödvändig och råd för att förbättra sin affärsverksamhet är viktiga för företagen, vilket mäts i 

fråga 2.2. Fråga 2.21 och 2.6 är baseras på Collins m.fl. (2017) argument som presenterar att 

rådgivningsfunktionen kan förväntas inkludera råd om investering men även personlig 

skatterådgivning. 

 

• 2.2 - Ger råd som hjälper klienten att förbättra sin affärsverksamhet  

• 2.6 - Ger privata skattemässiga råd 

• 2.21 - Ger råd vid investeringar  

 

Den tredje komponenten, service, mäts genom frågorna 2.20, 2.17, 2.4 samt 2.23. Fråga 2.20 

baseras på att revisorn kan tillföra mervärde genom att identifiera möjligheter samt komma med 

nya idéer till företaget (Gertsson, 2021). Fråga 2.17 mäter om klienten uppfattar att revisorn 

anpassar sina tjänster efter klientens behov, vilket är en aspekt som ger mervärde för klienten 

(Gertsson, 2021). Gertsson (2021) lyfter även att det är viktigt för klienten att revisorn löser 
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andra problem och utför tjänster utöver revisionen för att skapa ett mervärde, vilket fråga 2.4 

baseras på. Fråga 2.23 utformas efter Fontaines m.fl. (2013) som menar att klienten önskar 

kunna använda revisorns kontaktnät, vilket är något som skapar mervärde för klienten.  

 

• 2.20 - Bistår med sin expertis  

• 2.17 - Anpassar tjänsterna efter klientens behov 

• 2.4 - Utför servicetjänster utöver standardrevisionen  

• 2.23 - Rekommenderar externa kontakter och/eller kontakter inom revisionsbyrån 

 

Den fjärde komponenten, relation, mäts genom frågorna 2.3, 2.13, 2.7 samt 2.9. Fontaine m.fl. 

(2013) menar att något som är viktigt från klientens perspektiv är revisorns tillgänglighet. 

Mervärde skapas när företaget vet om att revisorn är tillgänglig för dem, detta mäts genom fråga 

2.9. Fråga 2.3 grundas på att revisorns värde ökar om klienten känner att revisorn finns 

tillgänglig samt att revisorn hör av sig till klienten för att se hur det går och om det finns några 

funderingar (Fontaine m.fl., 2013). Mervärde skapas även genom personlig uppmärksamhet till 

företaget från revisorns sida samt ett stort engagemang i arbetet (Fontaine m.fl., 2013), vilket 

skapar fråga 2.7. Fråga 2.13 baseras på Gertssons (2021) påstående där mentalt stöd kan vara 

värdeökande för klienten, där revisorn kan diskutera både allmänna och privata frågor.  

 

• 2.9 - Är enkel att kontakta  

• 2.3 - Tar kontakt och “kollar läget” med sina klienter  

• 2.13 - Kan fungera som ett mentalt stöd  

• 2.7 - Visar engagemang för klientens verksamhet  

 

Den femte komponenten, medlare, mäts genom följande frågor: 2.16, 2.11 och 2.24. Revisorn 

skapar mervärde för klienten genom att agera som medlare, till exempel kan revisorn medla 

mellan familjemedlemmar som är oense (Gertsson, 2021). Hur klienten uppfattar revisorn som 

medlare mäts i fråga 2.16. Fråga 2.11 baseras på Collin m.fl. (2017) som menar att revisorn 

skapar mervärde för klienten när han eller hon kan agera med en objektiv syn vid 

meningsskiljaktigheter mellan företagets medlemmar eftersom revisorns åsikt baseras enbart 

på dennes kunskap och kompetens. Fråga 2.24 kopplas till Collin m.fl. (2017), då revisorn kan 

ses som bärare av informationen och föra vidare den till de olika parterna i företaget utan att 
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informationen påverkas eller snedvrids av personliga intressen. Detta innebär att revisorn kan 

bli en viktig bärare och förmedlare av information när företaget går i generationer (Collin m.fl., 

2017).  

 

• 2.16 - Fungerar som medlare  

• 2.11 - Kan vara till hjälp vid meningsskiljaktigheter inom företaget.  

• 2.24 - Fungerar som förmedlare av informationen 

 

4.4.3 Kontrollvariabel 
 

Studien innehåller ett antal kontrollvariabler vilka är följande: antal ägare, antal anställda, hur 

många år företaget funnits, balansomslutning, nettoomsättning, har företaget haft revisor 

tidigare och har företaget en extern part som utför redovisningen. Antal ägare inkluderas som 

kontrollvariabel eftersom tidigare forskning visar på att ledningen har en viss betydelse för 

företagets benägenhet att ta in revisor. Weik m.fl. (2018) menar att ägarnas involvering i 

företaget kan påverka valet av revision och Collis m.fl. (2004) förklarar att ägarens utbildning 

och kunskap påverkar valet av att ta in revisor. Den här studien går dock inte in på samma djup 

som Weik m.fl. (2018) och Collis m.fl. (2004) utan fokuserar mer på värdet av revision och 

revisorer.  

 

Balansomslutning och nettoomsättning har tagits med för att jämföra om det finns någon 

skillnad mellan företag som har hög och låg balansomslutning eller nettoomsättning. Dessa 

kontrollvariablerna mäter företagets storlek genom tre alternativa mått, men används även för 

att säkerställa att rätt företag är kontaktade. Detta innebär att företag inte kan ha både över 3 

000 000 kr i nettoomsättning och över 1 500 000 kr i balansomslutning. Även antal anställda 

tas med som kontrollvariabel för att kunna kontrollerna att företagen som svarar på enkäten 

ingår i urvalet. Dessa kontrollvariabler är extra viktiga att inkludera i studien eftersom Retriever 

Business i flera fall visat felaktig information gällande nettoomsättning och antal anställda. 

Genom dessa tre kontrollvariabler kan studien därmed utesluta de respondenter som inte är 

relevanta för studiens syfte. 

 

Om företaget haft revisor tidigare har tagits med för att mäta om revision väljs av vana. Revision 

som vana är något som Weik m.fl. (2018) tar upp i sin studie och menar på att företag som 
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tidigare inte haft revisor är mindre benägna att i framtiden anlita revisor. Även Niemi m.fl. 

(2012) undersöker vikten av vana, men menar på att företag som haft revisor men fått 

påpekanden om felaktigheter i sin bokföring är mindre benägna att välja revisor när revisionen 

blir frivillig. Om företaget har en extern part som utför redovisningen har valts som 

kontrollvariabel eftersom Niemi m.fl. (2012) menar att företag som tar in en extern part som 

utför redovisningen kan ha större behov av att ta in en revisor. Weik m.fl. (2018) menar istället 

att företag som tar in en extern part är mindre benägna att anlita en revisor.  

 

4.5 Svarsfrekvens & Bortfallsanalys 
 

Enligt Bryman och Bell (2017) ökar bortfallet vid surveyundersökningar mer och mer genom 

åren i flera olika länder. Detta visar på att människor är allt mindre benägna att delta i sådana 

typer av undersökningar. Sannolikheten att respondenter svarar på surveyundersökningar beror 

på olika faktorer så som vilka respondenterna är, temat för enkäten och den tidsinsats som 

enkäten kräver (Bryman & Bell, 2017). Den här studiens enkät skickas sammanlagt ut till 621 

företag via mejl. Utöver detta delas enkäten på Facebook och LinkedIn, samt anhöriga och 

bekanta tipsas om att delta eller sprida enkäten. Antalet som fått tillgång till enkäten kan därför 

inte uppskattas till en exakt siffra. Svarsfrekvensen avser den procentuella andel av svaren som 

kommit in i förhållande till mottagare av enkäten (Bryman & Bell, 2017). När enkäten stängs 

har 89 svar erhållits varav dessa sorteras sedan 14 svar bort på grund av att dessa svarande 

företag går under revisionsplikt. Det innebär att företag som uppfyller mer än två de tre kraven: 

högre än 3 000 000 kr i nettoomsättning, 1 500 000 kr i balansomslutning och mer än tre 

anställda, sorteras bort i stickprovet.  Resterande 75 svar kan sedan användas i enkätens 

statistiska undersökningar. Den exakta svarsfrekvensen går alltså inte att uppskatta eftersom 

antalet personer som erhöll enkäten inte kan identifieras med en exakt siffra.  

 

Tidigare uppsatser har visat på låg svarsfrekvens vid användning av enkät som 

datainsamlingsmetod. Precis som den här studien valde studien av Avram och Natafji (2020) 

att göra en enkät som riktar sig till företag utanför revisionsplikten och studien erhöll därmed 

en svarsfrekvens på 9,1 % vilket visar på att Avram och Natafji (2020) haft samma svårigheter 

med att erhålla svar på enkäten som den här studien. Avram och Natafji (2020) hade också 

identifierat svårigheter i att hitta korrekt information om småföretagare och därmed också 

behövt sortera bort svar erhållna från revisionspliktiga företag. 
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Weik m.fl. (2018) tar också upp problemet att det finns brist på publik information när det gäller 

små företag. Weik m.fl. (2018) visade i sin studie en svarsfrekvens på endast 6,75 %. Detta 

visar på att småföretagare som respondenter kan innebära svårigheter både i möjligheten att nå 

ut till och att sedan få in svar från. Den här studien är med andra ord inte ensam om de 

svårigheter som uppdagats. Den låga svarsfrekvensen kan bero på ett flertal olika saker, bland 

annat att respondenterna inte haft intresse i att delta i studien eller haft kunskap kring vad en 

revisor faktiskt innebär. Ett exempel är en företagare som hörde av sig och menade att företaget 

hade en revisor som endast användes en gång om året och därmed upplevde hon/han att det inte 

fanns något att säga om detta. Ett annat exempel var en företagare som hörde av sig och menade 

att det hade önskats ytterligare ett svarsalternativ i enkäten för svaret “vet ej”. Att använda ”vet 

ej” som svarsalternativ ansågs dock vara problematiskt och hade troligtvis försvårat 

sammanställningen av resultatet. Några av företagen som fick enkäten hörde av sig och menade 

att de inte hade tid att svara på enkäten. Ytterligare anledningar till det begränsade antalet svar 

kan ha berott på att svarstiden för enkäten var begränsad till endast en vecka.  

 

Undersökningen gav en jämn fördelning svar mellan företag utan revisor eller företag med 

revisor. Enkäten erhöll svar från 89 respondenter varav 14 tvingades sorters bort på grund av 

att respondenterna troligtvis var revisionspliktiga. Enkäten gav efter elimineringen 75 svar, 

varav 37 företag utan revisor och 38 företag med revisor.  

 

4.6 Analysmetoder 
 

För att analysera den insamlade datan görs statistiska dataanalyser i programmet SPSS. I kapitel 

5 presenteras först beskrivande statistik för kontrollvariablerna, kärnvärde och mervärde. Följt 

av den beskrivande statistiken presenteras Cronbach’s Alpha som används för att mäta den 

interna reliabiliteten (Bryman & Bell, 2017). Cronbach’s Alpha ger en alfakoefficient som 

varierar mellan 0 och 1, där 0 står för ingen reliabilitet alls och 1 står för perfekt reliabilitet 

(Bryman & Bell, 2017). Pallant (2016) menar att alfakoefficienten bör överstiga 0.7, men att 

en lägre koefficient kan godkännas beroende på skalan som används. Den här studien följer 

Pallants (2016) föredragna alfakoefficient på 0.7. Efter Cronbach’s Alpha används 

Kolmogorov-Smirnovs test för att testa om variablerna är normalfördelade. Efter detta görs en 

faktoranalys för att sortera studiens variabler i en mer lämplig sammanslagning. Eftersom att 
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variablerna visar sig vara icke normalfördelade tas Spearmans korrelationsanalys fram för att 

kontrollera korrelationen mellan variablerna. Studien presenterar sedan det icke-parametriska 

Mann-Whitney U testet samt ett Chi2-test för de variabler som inte är lämpliga för Mann-

Whitney U testet. Följt av detta presenteras den logistiska regressionen som används för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Studien använder sig av en signifikansnivå på 5%, 

det vill säga ett p-värde på 0.05, som valts ut efter granskning av litteratur av Bryman och Bell 

(2017) samt Körner och Wahlgren (2015). Med en signifikansnivå på 5% innebär att vid 100 

stickprov ur en population accepteras att fem av dessa uppvisar ett samband som inte kan 

återfinnas i populationen (Bryman & Bell, 2017). Detta anses vara ett lämpligt val av 

signifikansnivå för studien. 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 
 

Det är viktigt att det empiriska underlag som samlas in är korrekt eftersom att det skapas för att 

besvara studiens forskningsfrågor (Lind, 2019). Inom forskningen är trovärdighet och 

tillförlitlighet två viktiga begrepp. Dessa används både inom kvantitativ forskning och 

kvalitativ forskning, men har olika innebörd beroende på vilken metod som väljs. Den här 

studien har ett kvantitativt tillvägagångssätt och därför kommer begreppen reliabilitet och 

validitet att diskuteras (Lind, 2019). 

 

4.7.1 Reliabilitet 
 

Måttet reliabilitet används för att visa på hur tillförlitligt studiens urval är. Syftet är att studiens 

utfall ska bli identiskt om mätningen upprepas (Lind, 2019). Den här studien försöker att 

använda ett så tillförlitligt urval som möjligt då enkäterna först skickas ut till slumpmässigt 

utvalda företag i hela Sverige. Dessvärre genererade detta tillvägagångssätt inte tillräckligt med 

data utan studiens urval begränsas sedan till företag i närområdet samt läggs enkäten ut på 

sociala medier och även bekanta och anhöriga tipsas om enkäten. Urvalet begränsar därför 

studiens reliabilitet, men är nödvändigt för studiens genomförande. 

 

Denscombe (2018) menar att måttet reliabilitet kan användas på olika sätt, bland annat kan 

studiens forskningsinstrument användas vid ett annat tillfälle för att sedan jämföras med 

originaltestet. Den här studien kommer inte att kunna genomföras vid ytterligare ett tillfälle 
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eftersom det är en kandidatuppsats och därmed hindrar tidsbegränsningen möjligheten till 

genomförandet av ytterligare en mätning. Ett annat vanligt sätt att mäta reliabiliteten är 

Cronbach’s Alpha som visar på den genomsnittliga korrelationen mellan alla de frågor som 

utgör skalan (Pallant, 2016). Den här studien använder sig av Cronbach’s Alpha för att påvisa 

reliabilitet och göra studien mer trovärdig, detta presenteras närmre i delkapitel 5.2. 

 

4.7.2 Validitet 
 

Måttet validitet används för att bedöma om de slutsatser som studien genererat är 

sammanlänkade eller inte (Bryman & Bell, 2017). Denscome (2018) menar att validitet handlar 

om hur precisionen och noggrannheten är i den data som genererats. Validitet kan delas in i 

intern validitet och extern validitet, där den interna validiteten behandlar huruvida forskaren 

fokuserar på rätt saker och ställer rätt frågor. Detta tas stor hänsyn till i studien då frågorna är 

baserade på studiens teoretiska referensram som i sin tur är baserad på tidigare forskning som 

berör ämnet frivillig revision samt uppfattat värde. Det är även viktigt att respondenterna ger 

rätt svar på frågorna, alltså att något fel inte har uppstått under datainsamlingen (Denscombe, 

2018). För att försäkra sig om att frågorna är rätt och svaren är rätt kan forskaren använda en 

pilotstudie för att testa enkäten (Denscombe, 2018). I den här studien var det inte möjligt att 

genomföra en pilotstudie av tidsmässiga skäl, men enkäten diskuterades delvis under ett 

mellanseminarum tillsammans med andra grupper och utöver detta diskuterades enkäten noga 

med handledaren. Bryman och Bell (2017) talar även om kausalitet inom den interna validiteten. 

Inom kausalitet används en oberoende variabel och en beroende variabel. Inom den interna 

validiteten blir det därför viktigt att få grepp om hur den oberoende variabeln är helt eller delvis 

ansvarig för den variation som sker i den beroende variabeln (Bryman & Bell, 2017). Detta 

diskuteras närmre i studiens analyskapitel. 

 

Extern validitet är en annan typ av validitet som fokuserar på om resultaten av studien kan 

generaliseras. Detta mått har ett sammanhang med studiens urval och här är det extra viktigt att 

skapa ett så representativt urval som möjligt (Bryman & Bell, 2017). Denscombe (2018) tar här 

upp två olika sätt som extern validitet kan mätas på. Ett av sätten är att vända sig till etablerade 

forskningsfynd och undersöka om det finns en överensstämmelse mellan studiens resultat och 

tidigare studiers resultat. Ett annat sätt är att se på fynden genom en teoretisk överensstämmelse. 

Det här sättet handlar om att se på liknande fenomen och om studiens teori går att tillämpa på 
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ett mer generellt sätt på liknande situationer och i det fallet kan det antas finnas ett högt mått 

av extern validitet (Denscombe, 2018). Den här studien använder tidigare forskning i 

utformandet av den teoretiska referensramen som sedan studiens enkät bygger på. En 

jämförelse görs även med studiens slutsatser och tidigare forskningsresultat för att påvisa 

validitet och trovärdighet i studien, detta presenteras framförallt i studiens slutsatser under 

delkapitel 6.1. 

 

4.8 Etiska beaktande 
  

Studien har använt sig av etiska beaktande vid insamlingen av data. Denscombe (2018) menar 

att det finns förväntningar kring att samhällsforskaren ska arbeta med sin uppgift på ett etiskt 

sätt. Detta för att skydda offentligheten från forskare som ökar sin kunskap på bekostnad av 

andra. Den här studien samlar in data via enkäter där deltagandet är frivilligt. De företagare 

som erbjudits delta i enkäten har fått ett mejl om erbjudandet och sedan själva fått ta ställning 

till om de vill delta. Denscombe (2018) menar att det är viktigt att deltagarna får tillräckligt 

med information för att kunna ta ett beslut kring huruvida de vill delta i studien eller inte. Detta 

påpekar även Bryman och Bell (2017) som menar att det är viktigt att säkerställa att deltagaren 

kan ta ett välgrundat beslut i om denne ville deltaga eller inte. I det mejl som skickats ut (se 

bilaga 1) har en kort presentation skett kring vad som ska undersökas och vad respondentens 

svar kan förväntas bidra med. 

 

Bryman och Bell (2017) tar även upp att inkräkta på privatlivet som etisk princip. Den här 

studien har sökt upp företagares hemsidor och eventuella företagssidor via Facebook för att får 

tillgång till mejladresser. De mejladresser som enkäten skickats ut till har aldrig hittats på 

någons privata Facebook-sida utan alltid på en sida som är kopplad till individens företag. 

Studien har även tagit hänsyn till de tider som mejlen skickats ut på. Vilka exakta arbetstider 

som företagaren arbetar har inte kunnat identifieras, men mejlen har skickats ut under vanliga 

kontorstider mellan 07:30 och 16:00 för att ta hänsyn till respondenternas privatliv.  

 

Deltagarna i den här studien har inte skrivit på ett samtycke utan anses ha samtyckt till studien 

när de valt att öppna och besvara enkäten. Deltagarna har fått tillgång till våra identiteter genom 

att vi angivit fullständiga namn, skola och erbjudit deltagarna att ta kontakt via mejl om frågor 

uppstår. Denscombe (2018) tar upp att det är viktigt att deltagarna får information om vilken 
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typ av metod de kommer att delta i samt tidsåtgången för denna. I följebrevet (se bilaga 1) har 

det tydligt framgått att metoden är en enkät och att det inte tar mer än fem minuter att delta. 

Denscombe (2018) beskriver även rätten att dra sig ut en undersökning. Hänsyn har tagits till 

de företagare som svarat på mejlet att de inte är intresserade av att deltaga eller inte har tid. 

Dessa mejladresser har plockats bort vid utskick av det påminnelsemejl som skickades ut senare, 

med respekt till respondenterna som tydligt meddelat att de inte vill delta i studien.  

 

Vid etiska beaktande är det viktigt att enbart använda insamlade data i det ursprungliga syftet 

och endast samla in data som är nödvändig (Denscombe, 2018). Detta har tagits hänsyn till i 

studien där den data som genereras endast används för den här studiens syfte och vid utformning 

av enkätfrågorna har frågor endast ställts som hänför sig till studiens teoretiska referensram. 

Denscombe (2018) tar även upp vikten av att anonymisera data. I den här studien är all data 

anonym även för oss som utför studien. Studien har använt Evasys där det inte ä möjligt att se 

vem som har besvarat enkäten. Vi är endast medvetna om de som har hört av sig och meddelat 

att de svarat på enkäten, men vi kan fortfarande inte koppla dessa till ett specifikt enkätsvar. 

Det är alltså inte möjligt att spåra enkätens data till någon specifik individ.  
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5. Empirisk analys  

 

I det här kapitlet presenteras de statistiska analyser som genomförts för att uppnå studiens syfte, 

vilket är att förklara hur företags uppfattade värde av revision och revisorer påverkar valet av 

frivillig revision. Enkäten som skickas ut resulterar i 89 svar varav 75 av dessa används i 

studiens statistiska metoder. Nedan presenteras ett delkapitel med beskrivande statistik som 

först fokuserar på kontrollvariablerna i förhållande till den beroende variabeln och sedan även 

på de oberoende variablerna. Därefter presenteras ett delkapitel med Cronbach’s Alpha som 

undersöker hur hög studiens reliabilitet är samt sammanslagningen av variablerna. Efter detta 

görs Kolmogorov-Smirnovs test för att kontrollera huruvida variablerna är normalfördelade. På 

grund av höga korrelationer mellan vissa av variablerna görs en faktoranalys. Efterföljande 

delkapitel undersöker sedan korrelationen mellan variablerna, inkluderat de nya 

komponenterna från faktoranalysen. Därefter görs ett Mann-Whitney U test för samtliga 

variabler utom kategorivariablerna som testas i ett Chi2-test. Som sista statistiska metod 

används logistisk regression för att förklara kontrollvariablernas, kärnvärdet och mervärdets 

påverkan på valet av frivillig revision.  

 

5.1 Beskrivande statistik  
 

Nedan presenteras tabell 5.1 som visar fördelningen mellan företag som inte har revisor och 

företag som har revisor. Resultatet visar 37 företag som valt bort att anlita revisor och 38 företag 

som valt att anlita revisor. Studien siktade på att få ett så jämnt antal svar från båda grupperna 

som möjligt för att kunna göra en så bra jämförelse som möjligt. 

 

Tabell 5.1  

Respondenternas fördelning mellan företag utan eller med revisor  

Har företaget revisor? 

  Antal Andel 

Nej  37 49,30% 

Ja  38 50,70% 

Totalt  75 100% 
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Tabell 5.2 visar antal ägare, antal anställda och i hur många år företaget funnits. 

Undersökningen gav svar från 75 respondentföretag där medelantalet ägare i företagen är 2,09. 

Maximalt fanns det 12 ägare i ett företag och företagen med minst ägare hade en ägare. En av 

kontrollvariablerna mäter antalet anställda där medelantalet anställda hos företagen är 2,08. 

Kontrollvariabeln i hur många år har företaget funnits visar på att företagen i genomsnitt 

funnits i 11.16 år. Studien kan anses ha en outlier, nämligen den respondent som svarat att antal 

anställda är 26 stycken. Pallant (2016) beskriver en outlier som en siffra som är betydligt lägre 

eller högre än de andra siffrorna. Att vara uppmärksam på outliers är enligt Pallant (2016) 

viktigt eftersom en outlier kan förstöra analysen och ge missvisande resultat. Därför har 

medelvärdet för variabeln tagits fram även utan outliern och blir då 1.76 vilket innebär att 

outliern drar upp medelvärdet ganska mycket. Maximum blir 10 utan outliern och 

standardavvikelsen blir 1,603. Outliern kommer dock inte att tas bort ifrån Mann-Whitney U 

testet eller den logistiska regressionen på grund av att outliern inte bidrar till någon skillnad i 

signifikans i dessa test. 

 

Tabell 5.2  

Beskrivande statistik för antal ägare, anställda och i hur många år respondentföretagen funnits 

      

   
N  Minimum  Maximum  Medelvärde  Standard- 

avvikelse  

Antal ägare   75  1  12  2,09  2,163  

Antal anställda  75  0  26  2,08  3,221  

I hur många år har 

företaget funnits  75  1  91  11,16  12,984 
 

Tabell 5.3 nedan visar en tabell över medelvärdet för antal ägare, antal anställda och i hur många 

år företaget funnits, uppdelat på om företaget har revisor eller inte. Tabellen visar på att företag 

som har revisor har ett högre medelvärde i antalet ägare än företag som inte har det. Detta kan 

indikera på att företag med fler ägare är mer benägna att anlita revisor. Antal anställda har ett 

högre medelvärde för företag som inte har revisor än företag som har revisor. Återigen finns en 

outlier med som påverkar resultatet vilket här syns väldigt tydligt. Vid borttagande av outliern 

blir medelvärdet 1.53 för de som inte har revisor och 1.97 för de som har revisor. Detta kan 

indikera på att företag som har fler anställda är mer benägna att anlita revisor än företag som 

har färre anställda. Hur många år har företaget funnits visar ett lägre medelvärde för företag 
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som inte har revisor än företag som har revisor. Detta kan därför indikera på att i ju fler år ett 

företag funnits desto större är sannolikheten för att anlita revisor. 

 

Tabell 5.3  

Medelvärdet för antal ägare, antal anställda och i hur många år har företaget funnits, uppdelat på om företaget 

har revisor  

   

  Har företaget revisor?   

  Nej (37) Ja (38) 

 Medelvärdet 

Antal ägare  1,81 2,37 

Antal anställda 2,19 1,97 

I hur många år har företaget funnits 10,54 11,76 
 

I tabell 5.4 presenteras beskrivande statistik baserat på nettoomsättningen i företagen. Av de 

respondentföretag som har nettoomsättning 0 - 1 500 000 kronor är det 15 företag som inte har 

revisor och 19 företag som har revisor. För företagen med nettoomsättningen 1 500 000 kronor 

– 3 000 000 kronor är det lika många företag som inte har revisor som företag som har revisor. 

Företagen med omsättning över 3 000 000 kronor är uppdelat med 5 som inte har revisor och 2 

som har revisor. Tabellen visar att det inte finns något som indikerar på att företag med hög 

omsättning ofta har revisor eller tvärtom.  

 

Tabell 5.4  

Respondenternas fördelning baserat på nettoomsättning 

   Har företaget revisor?    

    Nej  Ja  Totalt  

Nettoomsättning  0 - 1 500 000 kr 15 19 34 

 
1 500 000 kr -3 000 

000 kr 
17 17 34 

  3 000 000 kr < 5 2 7 

Totalt  37 38 75 

 

För balansomslutning presenteras den beskrivande statistiken i tabell 5.5. Av 

respondentföretagen med balansomslutning 0 – 750 000 kronor har 19 företag inte revisor och 

17 företag har revisor. Av företagen som har balansomslutning på 750 000 kronor – 1 500 000 

kronor har 8 företag inte revisor och 15 företag har revisor. I tabellen visas också företagen som 
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har högre balansomslutning än 1 500 000 kronor där det istället är fler företag som inte har 

revisor än som har revisor.  

 

 

Tabell 5.5 

Respondenternas fördelning baserat på balansomslutningen 

   Har företaget revisor?    

    Nej  Ja  Totalt  

Balansomslutning 0 - 750 000 kr 19 17 36 

 
750 000 kr - 1 500 

000 kr  
8 15 23 

  1 500 000 kr < 10 6 16 

Totalt  37 38 75 

 

Vana av att ha revisor kan vara en anledning till att företag väljer frivillig revision (Weik m.fl., 

2018). Företag som inte haft revisor tidigare är 33 stycken, varav 26 företag inte har revisor nu 

heller och 7 företag har revisor nu (se tabell 5.6). En stor andel företag väljer att inte ha revisor 

när de tidigare inte har haft det. Företag som haft revisor sedan tidigare är 42 stycken, varav 31 

fortfarande har revisor och 11 företag inte har revisor länge (se tabell 5.6). Den beskrivande 

statistiken indikerar på att företag som tidigare inte haft revisor i större utsträckning väljer att 

fortsätta utan, medan företag som haft revisor i större utsträckning väljer att fortsätta anlita 

revisor.  

 

Tabell 5.6  

Beskrivande statistik för revisor som vana  

   Har företaget haft revisor tidigare? 

    Nej  Ja  Totalt 

Har företaget revisor? Nej  26 11 37 

  Ja 7 31 38 

Totalt  33 42 75 

 

Tabell 5.7 visar statistik för extern part som utför redovisning i förhållande till om företaget har 

revisor. Av 21 företag som inte har en extern part som utför redovisning har 12 företag inte 

revisor och 9 företag har revisor. Varav 54 företag som har en extern part som utför 

redovisningen är det 25 företag som inte har revisor och 29 företag som har revisor. Tabellen 



   

 

48 

visar att majoriteten av företagen som har deltagit i studien har en extern part som utför 

redovisningen. 

 

Tabell 5.7  

Beskrivande statistik för extern part som utför redovisningen och revisor i företaget  

    Har företaget revisor?  

      Nej   Ja   Totalt  
Har företaget en extern 

part som utför 

redovisningen?  
Nej   12  9  21  

   Ja  25  29  54  

Totalt     37  38  75 

 

I tabell 5.8 presenteras beskrivande statistik för samtliga påståenden i enkäten med likertskala 

(se bilaga 2). Dessa påståenden hänför sig till kärnvärdet och mervärdet som presenterats i den 

teoretiska referensramen. Totalt 75 respondenter har svarat på frågorna utifrån en likertskala 

från ett till fem. Det påstående med högst medelvärde tillhör kärnvärdet, i form av försäkran, 

och är ökar trovärdigheten för de finansiella rapporterna som har ett medelvärde på 4,16. Detta 

indikerar på att företagare har uppfattningen att revisorn ökar trovärdigheten för de finansiella 

rapporterna i hög grad. Företagare uppfattar även att revisorn bistår med sin expertis i hög grad, 

med ett medelvärde på 4.09. Fungerar som medlare är det påstående som företagare uppfattar 

ett lågt värde av, med ett medelvärde på 2.05. Överlag ligger de flesta påståendena tillhörande 

mervärde lägre än frågorna tillhörande kärnvärde, vilket indikerar på att respondentföretagen 

överlag har ett högre uppfattat värde av kärnvärdet. Resultatet indikerar därmed på att revisorns 

standardrevisionstjänster generellt är det högre uppfattade värdet för företagarna. 
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Tabell 5.8  

Beskrivande statistik för samtliga påståenden 

   
N   

Medelvärdet  
Standard- 

avvikelse  

Ökar trovärdigheten för de finansiella rapporterna 

(Försäkran) 75  4,16  0,95  

Bistår med sin expertis (Service) 75  4,09  1,05  

Svarar på de frågor som klienten har (Kommunikation) 75  3,96  1,11  

Ökar trovärdigheten gentemot intressenter genom 

kontrollerade finansiella rapporter (Försäkran) 75  3,84  1,06  

Är enkel att kontakta (Relation) 75  3,81  1,20  

Bestyrker de finansiella rapporterna (Försäkring) 75  3,78  1,16  

Bidrar med ökad kvalité av de finansiella rapporterna 

(Förbättring)   75  3,70  1,30  

Förklarar saker på ett pedagogiskt sätt (Kommunikation) 75  3,49  1,20  

Bidrar till att företaget inte behöver ta hela ansvaret för de 

finansiella rapporterna (Försäkring) 75  3,36  1,38  

Förbättrar informationen i de finansiella rapporterna 

(Förbättring) 75  3,26  1,17  

Skapar en trygghet för företaget då revisorn blir 

medansvarig (Försäkring) 75  3,26  1,25  

Visar engagemang för klientens verksamhet (Relation) 75  3,08  1,19  

Ger råd som hjälper klienten att förbättra sin 

affärsverksamhet (Rådgivning) 75  3,07  1,26  

Anpassar tjänsterna efter klientens behov (Service) 75  3,01  1,06  

Ger råd vid investeringar (Rådgivning) 75  2,99  1,38  

Kan vara till hjälp vid meningsskiljaktigheter inom 

företaget (Medlare) 75  2,95  1,38  

Ger privata skattemässiga råd (Rådgivning) 75  2,91  1,33  

Fungerar som förmedlare av information (Medlare) 75  2,85  1,25  

Kan fungera som ett mentalt stöd (Relation) 75  2,84  1,37  

Rekommenderar externa kontakter och/eller kontakter 

inom revisionsbyrån (Service) 75  2,79  1,29  

Utför servicetjänster utöver standardrevisionen (Service)   75  2,76  1,36  

Regelbundet för diskussioner med klienten 

(Kommunikation) 75  2,44  1,27  

Tar kontakt och "kollar läget" med sina klienter (Relation) 75  2,41  1,24  

Informerar klienten om förändringar inom branschen 

(Kommunikation)  75  2,37  1,35  

Fungerar som medlare (Medlare) 75  2,05  1,16 
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5.2 Cronbach’s Alpha 
 

I tabell 5.9 testas en sammanslagning av variablerna för att kontrollera studiens reliabilitet. 

Pallant (2016) beskriver vikten av att skalorna som används i en studie är tillförlitliga. Vilket 

värde Cronbach’s Alpha bör överstiga finns det olika åsikter kring. Pallat (2016) menar dock 

att alfakoefficienten bör överstiga 0.7. Något som även måste tas hänsyn till är att vid ett högre 

antal variabler tenderar även Cronbach’s Alpha att bli högre (Pallant, 2016). Tabell 5.9 nedan 

visar Cronbach’s Alpha för de sammanslagna variablerna kärnvärde och mervärde. 

Alfakoefficienten för kärnvärdet är 0,835 och alfakoefficienten för mervärdet är 0,948. Dessa 

värden är väldigt höga vilket indikerar på hög reliabilitet. Hänsyn måste dock tas till att 

mervärdet innehåller ganska många påståenden. Cronbach’s Alpha ger alltså möjlighet till att 

slå i ihop variablerna till kärnvärde och mervärde eftersom höga alfakoefficienter indikerar på 

att påståendena mäter samma sak (Pallant, 2016).  

 

Tabell 5.9  

Cronbach’s Alpha för kärnvärde och mervärde 

  
Alfakoefficient Antal frågor  Frågornas nummer 

Kärnvärde 0,835 7 2.1, 2.5, 2.8, 2.12, 2.15, 2.18, 2.22 

Mervärde  0,948 18 

 

2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 

2.19, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.25 

 

Tabell 5.10 visar att medelvärdet för alla frågor kopplade till kärnvärdet är 3,626 och 

medelvärdet för frågorna kopplade till mervärdet är 2,993. Detta kan tolkas som att 

respondenterna i högre grad associerar revision och revisorer med kärnvärden snarare än 

mervärden, vilket även diskuterades ovan i tabell 5.8.  

 

Tabell 5.10  

Beskrivande statistik för kärnvärde och mervärde  

  
N Minimum Maximum Medelvärde 

Standard- 

avvikelse 

Kärnvärde, 7 

frågor  
75 1,29 5 3,626 0,847 

Mervärde, 18 

frågor 
75 1.11 5 2,993 0,911 

 



   

 

51 

Nedan visar tabell 5.11 Cronbach’s Alpha för de olika kategorierna: försäkran, förbättring, 

försäkring, kommunikation, rådgivning, service, relation och medlare. Även här visas höga 

alfakoefficienter där alla är över 0.7 förutom försäkran som har en alfakoefficient på 0.677. Vid 

Spearmans korrelationsanalys mellan de två påståenden som ingår i försäkran visas en 

trestjärnig signifikans vilket även detta tyder på att Cronbach’s Alpha troligtvis visar ett lågt 

värde på grund av att endast två påståenden inkluderas i kategorin. Även om försäkran ligger 

under 0.7 kan detta med stöd av Spearmans korrelationsanalys anses som ett bra värde för 

sammanslagning av variablerna. 

 

Tabell 5.11  

Cronbach’s Alpha för de olika kategorierna  

  
Alpha-värde Antal frågor Frågornas nummer 

Försäkran 0,677 2  2.12, 2.18 

Förbättring 0,703 2  2.1, 2.8 

Försäkring 0,732 3  2.5, 2.15, 2.22 

Kommunikation 0,774 4  2.10, 2.14, 2.19, 2.25 

Rådgivning 0,821 3  2.2, 2.6, 2.21 

Service 0,76 4  2.4, 2.17, 2.20, 2.23 

Relation 0,837 4  2.3, 2.7, 2.9, 2.13 

Medlare 0,77 3 2.11, 2.16, 2.24 

 

I tabell 5.12 presenteras medelvärdet för frågorna i kärnvärdets kategorier vilka är följande:  

försäkran är 4, förbättring är 3,48 och försäkring 3,47. Försäkran är den kategorin som har det 

högsta medelvärdet på frågorna vilket innebär att det högst uppfattade värdet av revision och 

revisorer hos företagen alltså är försäkran. Mervärdet är uppdelat i kommunikation, rådgivning, 

service, relation och medlare. Medelvärdet för frågorna i de olika kategorierna under mervärdet 

är följande; kommunikation 3,07, rådgivning 2,98, service 3,16, relation 2,84 och medlare 2,61. 

Det högsta medelvärdet av kategorierna inom mervärdet är kommunikation, vilket innebär att 

av de presenterade mervärdena så associerar företagarna främst värde kopplat till 

kommunikation till revisorn. Resultatet visar även att alla kategorier under kärnvärdet har ett 

högre medelvärde än alla kategorier under mervärdet. Detta innebär att det uppfattade värdet 

hos företagen är att kärnvärde är i högre grad associerat till revision och revisorer jämfört med 

mervärde, utifrån företagarnas perspektiv. Tabell 5.12 visar även medelvärdet fördelat på den 

beroende variabeln, vilket visar ett resultat på att företagare som valt att anlita revisor uppfattar 
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ett högre värde av revision och revisorer för samtliga kategorier gällande värde, jämfört med 

de företagare som valt att avstå från att anlita revisor. 

 

Tabell 5.12 

 Beskrivande statistik för de olika kategorierna  

     N     Minimum     Maximum    Medelvärdet     Standardavvikelsen    

Medelvärdet fördelat på 

den beroende variabeln   

  Nej (37)    Ja (38)    

Försäkran     75    1,5    5    4,00    0,88149    3,82    4,17    

Förbättring     75    1    5    3,48    1,09042    3,22    3,75    

Försäkring     75    1,33    5    3,47    1,02534    3,31    3,63    

Service    75    1,25    5    3,16    0,91394    2,99    3,34    

Kommunikation   75   1   5   3,07   0,9536   2,82    3,31    

Rådgivning    75    1    5    2,98    1,13429    2,77    3,20    

Relation    75    1    5    2,84    0,96968    2,44    3,23    

Medlare    75    1    5    2,61    1,04937    2,50    2,74   

 

5.3 Kolmogorov-Smirnov 
 

Ett Kolmogorov-Smirnov test genomförs för att kontrollera om de sammanslagna variablerna 

är normalfördelade (se tabell 5.13). Om p-värdet är mindre än 0,05 förkastas nollhypotesen och 

nollhypotesen i det här fallet är att variablerna är normalfördelade (Pallant, 2016). Detta innebär 

att de sammanslagna variablerna kärnvärde, försäkran, förbättring, försäkring, rådgivning och 

service är icke normalfördelade variabler eftersom dessa har ett p-värde som är mindre än 0.05. 

De sammanslagna variablerna mervärde, kommunikation, relation och medlare är 

normalfördelade variabler eftersom dessa har ett p-värde som överstiger 0.05. De flesta 

variabler är icke-parametriska vilket kan indikera på att ett icke-parametriskt test bör göras. 

Men att variablerna inte är parametriska behöver nödvändigtvis inte ha så stor påverkan på 

möjligheten att utföra normalfördelade test enligt Hair m.fl. (2010). Hair m.fl. (2010) menar att 

i undersökningar med få resultat, under 50 eller särskilt under 30, har huruvida variablerna är 

normalfördelade eller inte normalfördelade en större betydelse. Den här studien har 75 svar på 

enkäten vilket visar på att det är möjligt att genomföra både parametriska test och icke-

parametriska test. Studien har dock valt att hålla sig till de icke-parameteriska testen och 

kommer därför att göra ett Mann-Whitney U test och ett Chi2-test. 
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Tabell 5.13  

Kolmogorov-Smirnov 

 

5.4 Faktoranalys 
 

Studien testar att göra Spearmans korrelationsanalys på samtliga variabler eftersom att 

variablerna är icke normalfördelade. Detta resulterar i höga korrelationer mellan mervärdets 

underkategorier: kommunikation, rådgivning, service, relation och medlare. Studien testar att 

genomföra en logistisk regression för försäkran, förbättring, försäkring, kommunikation, 

rådgivning, service, relation och medlare, men resultatet blir missvisande och ger höga VIF-

värden (variance in factor) på grund av att flera av mervärdets underkategorier har hög 

korrelationer mellan varandra. Därför anses det nödvändigt att genomföra en faktoranalys för 

att sedan kunna göra en mer pålitlig logistisk regression.  

 

För att kunna genomföra en faktoranalys krävs det minst 50 observationer (Hair m.fl., 2010). 

Eftersom studien är baserad på 75 observationer är det rimligt att genomföra en faktoranalys. 

Kaiser-Meyer-Olkin index bör enligt Pallant (2016) uppgå till minst 0,6 för att materialet ska 

vara lämpat för faktoranalys. Indexet i studien uppgår till 0,873, vilket gör faktoranalysen 

genomförbar. Bartlett’s test of Sphericity visade en signifikans på p <0,000, som visar att 

materialet är lämpat för faktoranalys. Scree plot är viktig att undersöka för att se hur många 

komponenter som bör användas (Pallant, 2016). I studien används två komponenter efter att 

Scree Plot undersökts, då det finns en tydlig brytning vid två komponenter (Pallant, 2016). 

Faktoranalysen görs då på nytt med ett fixerat antal faktorer till två. 

 

I tabell 5.14 nedan visas faktoranalysen som genomförs på de enkätfrågor som tillhör mervärdet 

eftersom det endast var mervärdets underkategorier: kommunikation, rådgivning, service, 

relation och medlare, som hade höga korrelationer mellan varandra. Faktoranalysen 

genomfördes på de 18 utformade påståendena under mervärdeskategorin, vilket gav en 

indelning i två komponenter. Den första komponenten består av 14 variabler, där alla är starkt 

laddade till sin komponent. Fungerar som medlare var den högst laddade komponenten, med 

värdet 0,871. Den andra komponenten består endast av 4 variabler, där den starkaste variabeln 
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är bistår med sin expertis med värdet 0,857. Dessa två komponenter har sedan använts i den 

logistiska regressionsanalysen.  

 

Komponent 1 som tas fram genom faktoranalys är verksamhetsmervärde och denna inkluderar 

14 variabler (se tabell 5.14). Dessa variabler hänför sig mer till utvecklingen av verksamheten 

genom exempelvis råd och anpassning av tjänster till klienten. Komponent 2 är stöttande 

mervärde som är samlingsnamnet på 4 variabler som hänför sig mer till klienten och hur 

revisorn kan stötta klienten. Stöttande mervärde är mer kopplat till grundläggande värden som 

småföretagares behov av en extra hjälpande hand, medan verksamhetsmervärde är mer kopplat 

till avancerande värden som fokuserar mer på verksamheten och hur revisorn kan hjälpa 

klienten att förbättra denna. 

 

För att kontrollera den nya sammanslagningen av variablerna verksamhetsmervärde och 

stöttande mervärde görs Cronbach’s Alpha för dessa två variabler. Alfakoefficienten för 

verksamhetsvärde blir 0,943 och alfakoefficienten för stöttande mervärde bli 0,871. Båda 

variablerna har alfakoefficienter på över 0.7 vilket rekommenderas av Pallant (2016) och 

sammanslagningen kan därmed anses som lämplig. 
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Tabell 5.14  

Faktoranalys av frågor kopplade till mervärde 

Påståenden  
Komponent 1   
Verksamhets-

mervärde  

Komponent 2  
Stöttande 
mervärde      

Fungerar som medlare  0,870 -0,153 

Regelbundet för diskussioner med 
klienten  0,853 0,025 

Informerar klienten om förändringar 
inom branschen  0,819 -0,015 

Ger privata skattemässiga råd 0,775 -0,053 

Tar kontakt och "kollar läget" med sina 
klienter 0,749 0,094 

Kan vara till hjälp vid 
meningsskiljaktigheter inom företaget  0,737 -0,05 

Ger råd som hjälper klienten att 
förbättra sin affärsverksamhet  0,735 0,11 

Ger råd vid investeringar  0,686 0,132 

Anpassat tjänsterna efter klientens 
behov  0,672 0,122 

Rekommenderar externa kontakter 
och/eller kontakter inom revisionsbyrån 0,671 -0,061 

Utför servicetjänster utöver 
standardrevisionen  0,668 0,192 

Kan fungera som ett mentalt stöd 0,651 0,159 

Fungerar som förmedlare av 
informationen  0,587 0,271 

Visar engagemang för klientens 
verksamhet  0,586 0,344 

Bistår med sin expertis  0,023 0,859 

Svarar på de frågor som klienten har  -0,015 0,859 

Är enkel att kontakta  0,024 0,847 

Förklarar saker på ett pedagogiskt sätt 0,138 0,711 

 

5.5 Korrelationsanalys 
 

Nedan i tabell 5.15 visas Spearmans korrelationsanalys som görs eftersom de flesta av 

variablerna visade sig vara icke-parametriska i Kolmogorov-Smirnov testet ovan. Enligt Pallat 

(2016) bör två variabler som korrelerar högre än 0.7 inte inkluderas i en regression på grund av 

att det kan vara ett tecken på multikollinearitet. Studiens korrelationsmatris visar risker för 

multikollinearitet eftersom en del av variablerna har en korrelation på över 0.7. Särskilt hög 

korrelation finns mellan kärnvärdet och dess underkategorier samt mervärdet och 

underkategorierna verksamhetsmervärde och stöttande mervärde. Detta blir dock inte 
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problematiskt eftersom kärnvärdet inte mäts i den logistiska regressionen tillsammans med sina 

underkategorier. Inte heller mervärdet mäts i den logistiska regressionen tillsammans med 

verksamhetsmervärde och stöttande mervärde. Förutom dessa är korrelationerna mellan 

variablerna lägre än 0.7 vilket innebär minskad risk för multikollinearitet och därmed 

accepteras det att variablerna testas tillsammans. 

 

Korrelationsmatrisen i tabell 5.15 visar även på hög signifikans mellan studiens beroende 

variabel har företaget revisor och har företaget haft revisor samt har företaget revisor och 

stöttande mervärde. Det finns även en viss signifikans mellan har företaget revisor och 

mervärde. Sambandet mellan dessa variabler undersöks närmre i Mann-Whitney U testet och 

den logistiska regressionen. 

 

Tabell 5.15 

Korrelationsmatris 

 

***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05 

 

5.6 Mann-Whitney U test 
 

I tabell 5.16 visas ett Mann-Whitney U test av studiens kontrollvariabler, kärnvärde och 

mervärde, men även uppdelat i alla underkategorier för kärnvärde samt verksamhetsmervärde 

och stöttande mervärde. I Mann-Whitney U testet nedan har variablerna revisor tidigare och 

extern part tagits bort eftersom att dessa är kategorivariabler och därmed inte ämnar sig för ett 

Mann-Whitney test (Pallant, 2016). Kategorivariablerna presenteras istället nedan i ett Chi2-
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test. Ett Mann-Whitney U test används för att testa om det finns en signifikant skillnad mellan 

två grupper (Pallant, 2016). Studiens olika grupper är de två grupper som är uppdelade på 

studiens beroende variabel, har företaget revisor, alltså om företaget har revisor eller inte. 

Enligt Pallant (2016) är variabeln signifikant om p-värdet är lägre än 0.05. Mervärde är 

signifikant med ett p-värde på 0,016, vilket innebär att det finns en signifikant skillnad i 

uppfattningen av mervärdet mellan de som valt att anlita revisor och de som valt bort att anlita 

revisor. Stöttande mervärde är även signifikant i Mann-Whitney U testet med ett p-värde på 

0,000. Detta indikerar på att det finns en signifikant skillnad i uppfattningen av det stöttande 

mervärdet mellan de som valt att anlita revisor och de som valt att inte anlita revisor. 

  

Tabell 5.16 

Mann-Whitney U test för kontrollvariabler, kärnvärde och mervärde samt underkategorier 

   Mann-Whitney U  

Antal ägare   634,5  

Antal anställda   664,5  

I hur många år har företaget funnits  632  

Balansomslutning   698  

Nettoomsättning   611  

Kärnvärde   557  

Mervärde   475*  

Försäkran   556,5  

Förbättring   530  

Försäkring   600,5  

Stöttande mervärde 315*** 

Verksamhetsmervärde 540  
***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05 

 

5.7 Chi2 – test 
 

I studien ingår de två variablerna revisor tidigare och extern part vilka varken är av ordinalskala 

eller kontinuerlig skala och lämpar sig därför inte för ett Mann-Whitney U test. De två 

variablerna är kategoriska variabler vilket innebär att ett Chi2-test är mer lämpligt att använda 

(Pallant, 2016). Ett Chi2-test används för ett undersöka förhållandet mellan två variabler. I 

tabell 5.17 nedan visas revisor tidigare och extern part i förhållande till har företaget revisor. 

Eftersom studiens exempel innefattar en 2x2 tabell, det vill säga att variablerna endast har två 

kategorier, analyseras värdet under Continuity Correction (Pallant, 2016). För att värdet ska 
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vara signifikant måste signifikansnivån vara 0,05 eller lägre. Chi2-testet visar att revisor 

tidigare har trestjärnig signifikans, vilket indikerar på att det finns ett samband mellan valet av 

frivillig revision och företag som tidigare anlitat revisor. Chi2 -testet för extern part är inte 

signifikant, vilket indikerar på att det inte finns något samband mellan extern part i företagen 

och valet av frivillig revision. 

 

Tabell 5.17 

Chi 2 – test för kontrollvariablerna revisor tidigare och extern part 

      

  Pearson Chi 2  Continuity Correcion 

Revisor tidigare  20,454*** 18,403*** 

Extern part 0,712 0,344 

***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05 

 

5.8 Logistisk regression 
 

Logistisk regression används eftersom den beroende variabeln är en kategorivariabel med 

svaret nej eller ja. I ett sådant fall är det inte möjligt att göra en multipel linjär regression 

eftersom en multipel linjär regression kräver att den beroende variabeln är kvantitativ, därför 

väljs den logistiska regressionen i den här studien (Pallant, 2016). De variabler som sedan testas 

kan vara antingen kategorivariabler eller kvantitativa variabler och i den här studien är 

variablerna både kategorivariabler och kvantitativa variabler (Pallant, 2016).  

 

Hänsyn bör tas till att studien innehåller svar från 75 respondenter vilket kan anses som lågt vid 

valet av en logistisk regression, men Pallant (2016) anger inte ett minimumantal svar för att 

genomföra logistisk regression. Däremot är det viktigt att inte använda för många variabler i 

förhållande till svar, därför används nio variabler i tabell 5.18 och sju variabler i tabell 5.19. 

Tabell 5.18 nedan använder nio variabler vilket kan vara på gränsen till för många, men 

korrelationen har kontrollerats via Spearmans korrelationsanalys vilken inte visar någon högre 

korrelation variablerna emellan och därför accepteras nio variabler i modellen.  

 

Pallant (2016) menar att Modell Chi-2 värdet bör vara signifikant för att logistisk regression 

ska anses vara ett lämpligt test. Med andra ord används Modell Chi-2 för att visa hur väl 

logistisk regression ämnar sig för modellen. Chi-2 värdet visar ett mycket lågt p-värde på 0,000, 
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vilket är signifikant och indikerar på att logistisk regression är passande för modellen. Det är 

alltså möjligt att testa kontrollvariablerna, kärnvärde och mervärde i en logistisk regression. 

Rätt klassificerade i tabell 5.18 nedan visar att modellen förutsäger varför icke-revisionspliktiga 

företagare anlitar revisor i 82,7 % av fallen. 

 

För att kontrollera om variablerna i regressionen är signifikanta måste p-värdena för varje 

variabel granskas. Enligt Pallant (2016) är gränsen för signifikans 0.05 vilket innebär att endast 

har företaget haft revisor tidigare som har ett värde på 0,000 är signifikant. B-koefficienten 

kan vara antingen positivt vilket tyder på att variabeln ökar den beroende variabeln, eller så kan 

B-koefficienten vara negativt vilket tyder på att variabeln har en negativ påverkan på den 

beroende variabeln (Pallant, 2016). Detta innebär att resultatet visar att har företaget haft 

revisor tidigare har en signifikant påverkan på valet av frivillig revision. Företag som tidigare 

haft revisor har ett positivt samband med valet av frivillig revision, vilket indikerar på att om 

icke-revisionspliktiga företag tidigare haft revisor är sannolikheten desto större att de anlitar 

revisor. Detta visar på att vana som diskuterades i den teoretiska referensramen är något som 

påverkar valet av frivillig revision. Övriga variabler har ett p-värde över 0.05 vilket innebär att 

dessa inte är signifikanta och därmed är det inte möjligt att visa på att dessa påverkar valet av 

frivillig revision. Att observera i den logistiska regressionen är att mervärde inte är signifikant 

vilket det var i Mann-Whitney U testet. Mervärdet kan alltså inte påvisas signifikant i den 

logistiska regressionen och inkluderas därför inte i sammanställning modellprövning i 

delkapitel 5.9. 
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Tabell 5.18  

Logistisk regression för kontrollvariablerna, kärnvärde och mervärde 

   B-koefficient  Standardfel 

Antal ägare   0,342  0,226 

Antal anställda  -0,005  0,126 

Hur många år har företaget funnits   -0,029  0,031 

Balansomslutning  -0,041  0,456 

Nettoomsättning  -0,64  0,63 

Revisor tidigare?  3,208*** 0,766 

Extern part?  0,475  0,677 

Kärnvärde   -0,118  0,521 

Mervärde   0,838  0,54 

Konstant  -4,121** 1,742 

Modell Chi-2 35,084***  

Rätt klassificerade  82,70%  

Nagelkerke R^2 0,498  

***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05 

 

Tabell 5.19 visar logistisk regression för försäkran, förbättring, försäkring, 

verksamhetsmervärde, stöttande mervärde, har företaget haft revisor tidigare och antal ägare. 

En logistisk regression görs för just dessa variabler eftersom att alla variabler i en modell blir 

för många i förhållande till antalet svar. Anledningen till att antal ägare och har företaget haft 

revisor tidigare tas med är för att dessa visade de lägsta p-värdena i regressionen i tabell 5.18 

och därför kan det vara rimligt att undersöka dem även i förhållande till kärnvärdets 

underkategorier samt verksamhetsmervärde och stöttande mervärde. Kategorierna under 

kärnvärde och mervärde anses viktiga att undersöka eftersom delar av kärnvärdet och mervärdet 

kan vara signifikant utan att hela kärnvärdet eller mervärdet är signifikant. Modell Chi-2 visar 

på att logistisk regression passar mycket bra för dessa kategorier eftersom p-värdet är 0,000, 

vilket är lägre än 0.05 (Pallant, 2016). För tabell 5.19 visar Rätt klassificerade att modellen 

förutsäger, utifrån variablerna i tabellen, varför icke-revisionspliktiga företagare anlitar revisor 

i 82,4 % av fallen. 

 

För att fastställa att statistisk signifikans finns ska p-värdet vara lägre än 0.05 som även 

nämndes i den logistiska regressionen ovan (Pallant, 2016). I den här regressionen är endast 

har företaget haft revisor tidigare och stöttande mervärde signifikanta. Detta innebär att 

stöttande mervärde är en variabel vars uppfattade värde påverkar företagare att välja frivillig 
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revision. Övriga kategorier är inte signifikanta vilket innebär att det inte är möjligt att statistiskt 

påvisa att dessa påverkar valet av frivillig revision. B-koefficienten står för vilken påverkan 

den oberoende variabeln har på den beroende variabeln, vilka i detta fall är vilken påverkan de 

sju variablerna har på valet av frivillig revision (se tabell 5.19). I den här logistiska regressionen 

finns det ett positivt samband mellan stöttande mervärde och valet av frivillig revison samt har 

företaget haft revisor tidigare med valet av frivillig revision. Detta indikerar på att företagare 

som uppfattar ett högre stöttande mervärde i större utsträckning anlitar revisor. Som nämndes 

ovan indikerar har företaget haft revisor tidigare på att för företagare som tidigare haft revisor 

är sannolikheten större att de anlitar revisor. 

 

 

Tabell 5.19 

Logistisk regression för de olika kategorierna  

   B-koefficient   Standardfel  

Försäkran   -0,429  0,549  

Förbättring   0,099  0,439  

Försäkring   -0,127  0,47  

Stöttande värde  1,830***  0,663  

Verksamhetsvärde  -0,601  0,598  

Har företaget haft revisor tidigare   3,011***  0,746  

Antal ägare   0,294  0,193  

Konstant   -5,820***  1,854  

Modell Chi-2  42,490***   

Rätt klassificerade  82,40%   

Nagelkerke R^2  0,6   

***P<0,001; **P<0,01; *P<0,05 

 

5.9 Sammanställning modellprövning 
 

Studiens syfte som ovan presenterats är att förklara hur företags uppfattade värde av revision 

och revisorer påverkar valet av frivillig revision. I delkapitel 3.4 presenterades modellen som 

studiens enkät byggdes på, här presenterades utöver kärnvärdet och mervärdet även anledningar 

till valet av frivillig revision. Figur 3.2 under samma delkapitel fokuserar på kärnvärdet och 

dess underkategorier samt mervärdet och dess underkategorier, vilka studiens påståenden i 

enkäten är byggda på. 
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Under arbetet med studiens statistiska data upptäcktes att mervärdets underkategorier inte 

lämpade sig för logistisk regression på grund av höga korrelationer mellan underkategorierna. 

Därför genomfördes en faktoranalys för att göra en bättre sammanslagning av variablerna. 

Faktoranalysen visade på två lämpliga komponenter. Den första komponenten var 

verksamhetsmervärde där påståenden inkluderades som kunde hänföras till företagens 

verksamheter, exempelvis påståenden om råd revisorn kan ge för att klientens verksamhet ska 

förbättras (se tabell 5.14). Den andra komponenten var stöttande mervärde och där inkluderades 

frågor som rörde arbetsuppgifter där revisorn fungerar som stöttning för sin klient. Stöttande 

mervärde innehöll bland annat påståenden om hur revisorn svarar på klientens frågor och att 

revisorn är enkel att kontakta. Verksamhetsmervärdet bestod av 14 påstående och det stöttande 

mervärdet bestod av 4 påståenden. 

 

I den empiriska metoden presenterades två logistiska regressioner där den första innehåller 

studiens kontrollvariabler, kärnvärde och mervärde. I den första logistiska regressionen visar 

endast har företaget haft revisor tidigare på ett positivt samband med valet av frivillig revision. 

Har företaget haft revisor tidigare visar i regressionen på en trestjärnig signifikans, vilket 

innebär att p-värdet är längre än 0,1%. Övriga variabler kan inte visa på något samband med 

valet av frivillig revision i den första logistiska regressionen. Har företaget haft revisor tidigare 

kan kopplas till vana som presenterades i studiens teoretiska referensram. Den logistiska 

regressionen gör det alltså möjligt att påvisa att vana har ett positiv samband med valet av 

frivillig revision. 

 

Den andra logistiska regressionen fokuserar på kärnvärdets underkategorier och mervärdets nya 

underkomponenter för att undersöka om delar av kärnvärdet och mervärdet kan ha påverkan på 

valet av frivillig revision. Regressionen tar upp försäkran, förbättring, försäkring, 

verksamhetsmervärde och stöttande mervärde, men även kontrollvariablerna har företaget haft 

revisor tidigare och antal ägare. I den andra logistiska regressionen visar stöttande mervärde 

och har företaget haft revisor tidigare på ett positivt samband med valet av frivillig revision. 

Stöttande mervärde visar på en trestjärnig signifikans, vilket innebär ett p-värde på lägre än 

0,1%. Återigen visar även har företaget haft revisor tidigare på en trestjärnig signifikans. Den 

andra logistiska regressionen visar alltså på att det uppfattade värdet av revisorns stöttande 

arbetsuppgifter är något som påverkar valet av frivillig revision. Detta indikerar på att de 

klienter som har ett högre uppfattat värde av det stöttande mervärdet i större utsträckning anlitar 
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revisor. Precis som i den första logistiska regressionen visar även har företaget haft revisor 

tidigare ett positivt samband med valet av frivillig revision. Även i den här logistiska 

regressionen är det alltså möjligt att påvisa att för företag som tidigare anlitat revisor är 

sannolikheten större att de anlitar revisor igen. 

 

Sammanfattningsvis kan det fastslås att har företaget haft revisor tidigare (vana) och stöttande 

mervärde har ett positivt samband med valet av frivillig revision. Figur 5.1 visar genom pilarna 

att dessa två variabler har ett samband med valet av frivillig revision, medan övriga variabler 

inte kan påvisas ha ett samband med valet av frivillig revision. Figuren 5.1 använder mervärdets 

nya underkategorier som skapades i studiens faktoranalys då de tidigare underkategorierna inte 

lämpade sig för studiens analys. Figuren visar att det är företagare som tidigare haft revisor som 

med större sannolikhet väljer att anlita revisor samt företagare som har ett högre uppfattar värde 

av stöttande mervärde i större utsträckning väljer att anlita revisor. 

 

Figur 5.1 

Sammanställning av signifikanta variabler  
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6. Slutsatser  

 

I det här kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras efter analysen av datamaterialet i 

föregående kapitel. Slutsatserna visar på att vana och stöttande mervärde har ett samband med 

valet av frivillig revision.  I slutsatserna presenteras även svaren på studiens frågeställningar. 

Därefter förklaras studiens bidrag uppdelat i teoretiskt bidrag och praktiskt bidrag. Slutligen 

presenteras de begränsningar som påträffats i studien samt ges förslag på framtida forskning 

inom ämnet.  

 

6.1 Studiens slutsatser 
 

Studiens syfte är att förklara hur företags uppfattade värde av revison och revisorer påverkar 

valet av frivillig revision. Utöver värdet identifieras även andra anledningar som är kopplade 

till valet av frivillig revision. I problematiseringen diskuterades avsaknaden av forskning som 

kopplar uppfattade värden till valet av frivillig revision. Den här studien kan genom den 

empiriska analysen visa på slutsatser både gällande de olika anledningarna till valet av frivillig 

revision och gällande uppfattade värden hos företagare som påverkar valet av frivillig revision. 

 

En av anledningarna till valet av frivillig revision är vana som Weik m.fl. (2018) tar upp. Weik 

m.fl. (2018) förklarar det som att företag som tidigare inte använt revisor är mer benägna att 

välja bort revision. Detta visar även den här studien på då majoriteten av de respondenter som 

tidigare inte haft revisor, inte hade revisor när enkäten skickades ut. Niemi m.fl. (2012) som 

också undersökt vana menade att företag som tidigare fått påpekande om felaktigheter i 

bokföringen, senare väljer bort revisorn när företaget inte längre är revisionspliktigt. Den här 

studien har inte undersökt huruvida företag har fått tidigare påpekande på bokföringen och kan 

därför inte dra några slutsatser kring detta. Men som slutsats kan studien visa på att vana har 

ett positivt samband med valet av frivillig revision, vilket påvisar att om icke-revisionspliktiga 

företag tidigare haft revisor är sannolikheten större att de anlitar revisor.  

 

Den här studien kan inte påvisa sambandet Ojala m.fl. (2016) presenterar, att ju fler ägare desto 

större sannolikhet att företag väljer frivillig revision. Collis m.fl. (2004) studie visar att 

företagets storlek påverkar valet av frivillig revision, vilket inte går att påvisa i den här studien 

då det inte finns ett samband mellan nettoomsättning, balansomslutning, antal anställda och om 
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företaget har revisor. Weik m.fl. (2018) menar att företag med extern part som utför 

redovisningen är mindre benägna att anlita revisor, tvärtom menar Niemi m.fl. (2012) att 

företag med extern part är mer benägna att anlita revisor för att kontrollera redovisningen. 

Denna studien bekräftar varken Weiks m.fl. (2018) eller Niemis m.fl. (2012) studie, då den inte 

påvisar något samband mellan extern part och valet av frivillig revision. 

 

I studiens teoretiska referensram delades mervärdet in i fem underkategorier baserat på tidigare 

forskning vilka är: kommunikation, rådgivning, service, relation och medlare. På grund av höga 

korrelationer fanns risk för multikollinearitet. Indelningen i den teoretiska referensramen visade 

sig vara svag då de olika variablerna riskerar att mäta samma sak, vilket i sin tur gjorde att det 

inte var möjligt att jämföra eller skilja på variablerna. Anledningen till att de fem 

underkategorierna till mervärde som presenterades i den teoretiska referensramen inte var 

lämplig kan därför bero på att dessa är föra nära kopplade till varandra, vilket resulterar i att 

gränsen dem emellan blir svår att urskilja. Ett exempel på detta är att kommunikation kan ha en 

nära koppling till relation genom påståendena svarar på de frågor som klienten har och är enkel 

att kontakta. Dessa två påståenden skulle båda kunna anses tillhöra kommunikation eftersom 

är enkel att kontakta även är ett sätt att kommunicera med klienten. På samma sätt skulle båda 

påståenden kunna kopplas till relation eftersom revisorer som svarar på de frågor som klienten 

har troligtvis bidrar till en bättre relation mellan klienten och revisorn. På grund av detta 

krävdes det att studien gjorde en faktoranalys på alla påståenden kopplat till mervärde för att 

hitta en mer lämplig indelning. Utifrån faktoranalysen framgick en tydlig indelning av två 

komponenter, verksamhetsmervärde och stöttande mervärde. Verksamhetsmervärde och 

stöttande mervärde ger en mer tillämpbar indelning på grund av tydligare avgränsning och 

skiljaktighet mellan komponenterna. Den här studien kan alltså visa på slutsatsen att 

verksamhetsmervärde och stöttande mervärde är en bättre indelning av företagares uppfattade 

mervärden. 

 

Verksamhetsmervärde har ett tydligt fokus på det som hjälper verksamheten att utvecklas 

genom till exempel råd och anpassning av tjänster. Detta till skillnad från stöttande mervärde 

som istället fokuserar på värdet av klientens behov av hjälp och stöttning, det vill säga 

tillgänglighet av revisorn, revisorns expertis och hjälp med specifika frågor (se tabell 5.14). 

Med den nya indelningen kan slutsatsen dras att stöttande mervärde har ett positivt samband 

med valet av frivillig revision. Företag som uppfattar ett högre stöttande mervärde hos revisorn 
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har större sannolikhet att anlita en revisor jämfört med företagen som inte uppfattar att revisorn 

ger ett stöttande mervärde.  Studien visar att det är viktigt för revisorer att uppfylla stöttande 

mervärde för att öka chanserna till att bli anlitad hos icke-revisionspliktiga företag.  

 

Delar av det stöttande mervärdet finns att återfinna under olika kategorier i studiens teoretiska 

referensram. Gertssons (2021) studie visar på att bistå med expertis kan innebära att 

rekommendera olika kontakter. Även Fontaine (2013) diskuterar detta i sin studie och menar 

på att klienter önskar kunna använda mer av revisorns kontaktnät. Påståendet är enkel att 

kontakta ingår i det stöttande mervärdet och utvecklades ur Fontaines (2013) studie. Den här 

studien visar alltså på att påståenden tillhörande mervärde är signifikanta och att påståenden 

tillhörande kärnvärde inte är det. Som slutsats kan alltså konstateras att mervärdet är viktigt för 

icke-revisionspliktiga företag i deras val av frivillig revision. Revisorer som anlitas av icke-

revisionspliktiga företag kan inte enbart förlita sig på det som tillhör den ordinarie granskningen 

utan måste även se till att erbjuda och upprätthålla tjänster som hänför sig till det stöttande 

mervärdet. Studiens slutsats visar på att vana fortfarande är en anledning till valet av frivillig 

revision men att även stöttande mervärden är en viktig aspekt i valet av frivillig revision.  

 

Studiens syfte är att förklara hur företags uppfattade värde av revision och revisorer påverkar 

valet av frivillig revision, vilket nu uppfyllts genom att fastslå slutsatsen att påstående 

tillhörande mervärdet påverkar valet av frivillig revision. Studiens första frågeställning är: Hur 

påverkar klientens uppfattade kärnvärde av revision och revisorer valet av frivillig revision? 

Den här frågeställningen kan besvaras genom att kärnvärdet enligt den här studien inte har 

något signifikant samband med valet av frivillig revision. Varför kärnvärdet inte har något 

signifikant samband med valet av frivillig revision kan bero på olika saker, bland annat hade 

eventuellt studien inte tillräckligt med respondenter för att kunna upptäcka en signifikant 

skillnad. I den teoretiska referensramen tog Carrington (2014) och Ojala (2016) upp vikten av 

att revisorn skapar trovärdighet i de finansiella rapporterna. Detta är möjligtvis inte viktigt för 

icke-revisionspliktiga företagare och det skulle kunna bero på att de företag som deltog i studien 

eventuellt inte är i behov av att inge trovärdighet till leverantörer eller långivare eftersom att de 

inte har behov av deras tjänster. Detta kan vara en anledning till att det uppfattade kärnvärdet 

inte skiljer sig åt mellan företagare som anlitar revisor och som inte anlitar revisor. Ett annat 

exempel på varför kärnvärdet inte kan anses ha ett signifikant samband med valet av frivillig 

revision kan vara att de företagare som deltog i enkäten inte behöver någon revisor som tar en 
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del av ansvaret för de finansiella rapporterna (Alfredsson & Thuvesson, 2018). Detta skulle 

kunna bero på att företagen är små och därför inte anser det som ett stort ansvar som behöver 

delas med en revisor. Även detta kan alltså vara en anledning till att de uppfattade kärnvärdet 

inte skiljer sig åt mellan företag som anlitar revisor och företag som inte anlitar revisor. 

 

Studiens andra frågeställningen är: Hur påverkar klientens uppfattade mervärde av revision och 

revisorer valet av frivillig revision? Den här studien kan endast påvisa ett samband mellan det 

stöttande mervärdet och valet av frivillig revision. Att övriga delar av mervärdet inte kan 

påvisas ha någon påverkan på valet av frivillig revision kan, precis som i diskussionen om 

kärnvärdet ovan, bero på olika saker. Verksamhetsmervärdet som även identifierades som 

faktor riktar sig mer mot verksamheten, genom bland annat råd för att förbättra verksamheten. 

Collin (2017) menar att rådgivningen ska innehålla råd om investering och personlig 

skatterådgivning. De företag som anlitat revisor och deltog i studien hade eventuellt inte en 

annan uppfattning om detta, än de som inte hade revisor, på grund av att dessa företag möjligtvis 

inte behövde någon hjälp kring investeringar och därför inte bad sin revisor om råd angående 

detta. Det är alltså enbart det stöttande mervärdet som kan påvisas ha ett positivt samband med 

valet av frivillig revision. Av de som har deltagit i studien har de företagare som valt att anlita 

revisor ett högre uppfattat värde av det stöttande mervärdet än de företagare som inte har anlitat 

revisor. Detta kan bero på att företagare som inte anlitat revisor inte är medvetna om vad 

revisorn faktiskt erbjuder utöver kärnrevisionen. Det kan även bero på att företagare som anlitar 

revisor är i behov av en revisor som specifikt kan stötta samt agera som en hjälpande hand. För 

de företagare som har ett högre uppfattat stöttande mervärde ökar sannolikheten att de väljer att 

anlita revisor, i förhållande till de företagare som har ett lägre uppfattat stöttande mervärde. För 

att öka chanserna för att företag ska välja revision krävs det att revisorn bistår med sin expertis, 

svarar på klientens frågor, är enkel att kontakta och förklarar saker på ett pedagogiskt sätt.  

 

6.2 Studiens bidrag 
 

Följande delkapitel presenterar de bidrag som uppsatsens slutsatser utmynnar i. Dessa bidrag 

delas upp i teoretiskt bidrag, praktiskt bidrag och samhälleligt bidrag. Det teoretiska bidraget 

presenterar främst hur den här studien skiljer sig från andra studier genom att valet av frivillig 

revision förklaras utifrån kärnvärde och mervärde, samt den uppdelning som görs av mervärdet. 

Medan det praktiska bidraget diskuterar hur studien kan bidra med att revisorer får kunskap om 
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företagares uppfattade värde av revision och revisorer och hur detta hjälper revisorer att 

utveckla mer betydelsefulla tjänster.  

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 
 

Tidigare forskning har främst fokuserat på anledningar till varför företagare väljer frivillig 

revision och inte lagt någon större vikt vid det uppfattade värdet av den frivilliga revisionen 

(Weik m.fl., 2018; Ojala m.fl., 2016). Detta medan studier som har fokuserat på kärnvärde och 

mervärde i revision i allmänhet inte har gjort någon forskning kring kärnvärde och mervärde 

för specifikt den frivilliga revisionen. Tidigare forskning har tagit upp Carringtons (2014) 

modell av försäkran, förbättring och försäkring men någon forskning har inte hittats som 

kopplar detta genom kärnvärde till valet av frivillig revision. I tidigare forskning har forskare 

identifierat liknande underkategorier till mervärde som presenteras i den här studiens teoretiska 

referensram (Gertsson, 2021; Fontaine m.fl., 2013). Tidigare studier har dock inte kopplat detta 

mervärde till valet av frivillig revision.  

 

Det uppfattade värdet av revision har undersökts både i tidigare forskning och uppsatser 

(Fontaine m.fl., 2013; Alfredsson & Thuvesson, 2018), men inte med frivillig revision som en 

beroende variabel. De företagare som inte måste anlita revisor enligt lag behöver inte 

nödvändigtvis ha samma uppfattade värde av revision och revisorer som den företagare som är 

revisionspliktig. Den här studien kan därför bidra med att förklara det uppfattade värdet av 

revision och revisorer av icke-revisionspliktiga företag. Studien kan även teoretiskt bidra med 

betydelsen av det stöttande mervärdet som studien visar är en viktig aspekt för företagaren. 

Slutligen kan studien teoretiskt bidra med ett nytt sätt att kategorisera mervärdet. Att dela in 

mervärdet i de två faktorerna verksamhetsmervärde och stöttande mervärde kan anses vara ett 

nytt användbart sätt att se på mervärdet. 

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 
 

Resultaten i den här studien kan bidra till att revisorer får en bättre uppfattning av vad som är 

avgörande för att icke-revisionspliktiga företagare ska välja revison. Med en bättre uppfattning 

är det möjligt för revisorn att erbjuda mer betydelsefulla tjänster och att bättre marknadsföra 

sina tjänster till icke-revisionspliktiga företag för att få fler att välja revision. Studien bidrar till 
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att klargöra klientens uppfattade värde och vad som är viktigt för klienten, vilket i sin tur bidrar 

till att revisorer får en överblick över hur klientens uppfattade värde påverkar valet av frivillig 

revision. Detta är viktigt för att revisorerna ska kunna sälja in sina tjänster då revisionen i detta 

fallet är frivillig.  

 

Uppsatsen kan ge revisorer en bild över vad klienter upplever är mer eller mindre viktigt hos 

en revisor samt ge en bild över vad revisorn skulle kunna fokusera på i framtiden inför liknande 

uppdrag. Studien visar på att det är stöttande tjänster som påverkar valet av frivillig revision, 

vilket innebär att studien kan bidra med att öka fokusen på det stöttande mervärdet för revisorer. 

Bland annat kan revisorer bli medvetna om att de behöver lägga mer av sin tid på att 

pedagogiskt förklara saker och svara på de frågor som klienten har. Studien kan även vara en 

riktlinje för revisorer och öka revisorers medvetenhet om hur pass tillgängliga de är samt i 

vilken mån de bör bistå med sin expertis. 

 

6.2.3 Samhälleligt bidrag 

 

Det samhällsenliga bidraget kopplas delvis till det praktiska bidraget då studien bidrar till att 

underlätta arbete och eventuell marknadsföring för revisorer. Får revisorer en tydligare bild 

över vad mindre företagare är ute efter kan de anpassa sitt arbete för att få fler kunder. Ur 

företagarens perspektiv bidrar uppsatsen till en ökad förståelse över revisorers värde och 

företagare kan besluta sig för att anlita revisor. Mindre företagare har kanske inte lika bra 

kunskap kring revisors arbete och därmed kan uppsatsen ge en inblick över vad revisorer kan 

bidra med, men även vad det är som gör att andra företagare väljer frivillig revision.  

 

När revisorer kan förbättra sina arbeten och få fler kunder genom rätt marknadsföring innebär 

det att fler företagare kommer att välja revision. När fler företag revideras förbättras 

informationen i företagens ekonomiska ställning och felaktigheter samt bedrägeri kan 

upptäckas i tid och avhjälpas. Detta innebär att vår uppsats även har ett samhälleligt bidrag då 

aktieägare, långivare och andra intressenter av företagens ekonomiska information får mer 

tillförlitlig information att göra sina val utifrån. Fler små förtag kommer därmed att ha en 

högre kvalité på den finansiella informationen vilket innebär att bland annat aktieägare vet att 

de tar rätt beslut när de väljer att investera i ett företag och att långivare tar rätt beslut när de 
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väljer att godkänna ett lån till företaget. Den här uppsatsen ger därmed ett bidrag till revisorer, 

företagare och företagares intressenter. 

 

6.3 Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 
 

En begränsning i studien är storleken på stickprovet. Det går inte att veta exakt hur många 

enkäter som skickats ut då enkäten delats på både Facebook och LinkedIn, men totalt gav 

enkäten 89 svar; varav 75 svar som kunde användas till studien. Ett problem med ett litet 

stickprov är att kunna visa att resultatet representerar hela populationen. Med en lägre 

svarsfrekvens blir det frågetecken kring hur representativt urvalet är (Bryman & Bell, 2017). 

Bryman och Bell (2017) diskuterar låg svarsfrekvens i enkäter och menar att för vissa forskare 

är en svarsfrekvens på mindre än 50 procent inte acceptabelt. Dock förekommer det att många 

publicerade vetenskapliga artiklar har betydligt lägre svarsfrekvens än 50 procent. Det 

begränsade antalet svar kan även vara en anledning till att studiens resultat endast kan påvisa 

en signifikant skillnad för vana och stöttande mervärde och med ett begränsat antal svar ska 

även studiens resultat tolkas med försiktighet. Med ett större material kan det vara möjligt att 

dra slutsatser kring om fler av kategorierna är signifikanta. Ett förslag på framtida forskning 

kan därför vara att genomföra studien igen men med mer genomarbetade 

datainsamlingsmetoder och en bredare tidsram för att ge respondenterna mer tid att besvara 

enkäten.  

 

En begränsning som studien stött på är förmågan att mäta växande företag. I studiens 

litteraturgenomgång presenteras växande företag som en anledning till valet av frivillig revision. 

Det var möjligt att göra mätningar av hur storleken på företag påverkar valet av frivillig revision, 

men eftersom enkäten inte behandlade frågan om hur företagets nettoomsättning, 

balansomslutning och antal anställda såg ut tidigare år var det inte möjligt att dra någon slutsats 

kring om växande företag är en anledning till valet av frivillig revision. Detta är något som 

missades att ta med i enkäten då största fokus låg på kärnvärde och mervärde. Eftersom 

enkäterna är anonyma finns det heller inte någon möjlighet att ta reda på informationen om de 

företag som svarat. Förslag på framtida forskning kan därför vara att inkludera enkätfrågor som 

gör det möjligt att mäta växande företag för att sedan dra slutsatser kring om detta har ett 

signifikant samband med valet av frivillig revision samt för att eventuellt bekräfta tidigare 

forskning. 
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En annan begränsning med studien är att alternativet “vet ej” inte funnits med i enkäten, vilket 

var feedback från en av respondenterna som menade att ett sådant alternativ hade önskats. Ett 

sådant alternativ skulle kunna innebära att svaren blir mer trovärdiga vid situationer där 

respondenter kanske inte riktigt förstår frågan eller inte har någon åsikt. Detta kan kopplas till 

validitet som diskuterades i delkapitel 4.8.2. Denscombe (2018) menar att felaktiga svar 

minskar precisionen av studiens data och att det därför är viktigt att frågorna ställs på rätt sätt 

för att studien ska hålla en hög validitet. Det vill säga att svaren eventuellt skulle kunna generera 

högre kvalité då respondenterna får möjligheten att använda “vet ej” när de inte är helt säkra på 

sitt svar. Samtidigt skulle detta kunna innebära att fler respondenter inte tänker efter och 

svarar ”vet ej” på grund av bekvämlighet och för att få enkäten genomförd så fort så möjligt. 

Detta hade eventuellt resulterat i mindre användbara svar då flera använt alternativet ”vet ej”. 

Ett “vet ej” svar är en enkel väg genom en enkät vilket innebär att resultatet kanske hade blivit 

fler respondenter totalt sett, men mindre användbara svar för den statistiska analysen. Dessutom 

hade troligtvis ett sådan alternativ försvårat hanteringen av data i de statistiska analyserna.  

 

Ytterligare en begränsning med studien är att kompetens kring redovisning i företaget inte 

inkluderats i enkäten. Detta skulle kunna vara en anledning till att företaget väljer att anlita en 

revisor då det inte finns tillräckligt med kompetens i företaget för att vara säker på att 

redovisningen är korrekt utförd. I detta fall blir en begränsning i uppsatsen att 

redovisningskompetensen i företaget inte undersökts. Detta skulle kunna visa ett samband 

mellan att småföretagare med dålig kompetens inom ekonomi väljer att anlita både en 

redovisningskonsult samt en revisor för företagaren inte har kunskapen att ansvara för 

ekonomin själva. Ekonomisk kompetens är därför något som framtida forskning skulle kunna 

inkludera vid studier av valet av frivillig revison. 

 

Slutligen är ett förslag på framtida forskning att gå djupare på forskningen av de två 

komponenter som identifierats i studien: verksamhetsmervärde och stöttande mervärde. Den 

här uppsatsen har identifierat två faktorer som skulle kunna vara intressanta att forska vidare 

kring när det gäller värdet av frivillig revision. En framtida studie skulle kunna undersöka 

verksamhetsmervärde och stöttande mervärde i ett större datamaterial för att se om stötande 

mervärde visar signifikant även i ett större stickprov och för att upptäcka eventuella, ytterligare 

slutsatser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Följebrev till enkät 
 
Hej!    
Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som läser vårt sista år på 
Ekonomprogrammet – redovisning och revision. Vi arbetar nu med vår kandidatuppsats som 
handlar om hur företagares uppfattade värde av revisorn påverkar valet av frivillig revision. 
Därför är vi intresserade av svar både från dig som har valt att anlita revisor och dig som valt 
att inte anlita revisor. Vår förhoppning är att studien kan förklara varför mindre företag 
väljer frivillig revision. Detta kan i sin tur bidra till att revisorer kan anpassa sina tjänster för 
att ytterligare möta mindre företags behov.    
 
Ni har blivit slumpmässigt utvalda att delta i den här enkäten och era svar kommer att förbli 
anonyma. Vi hoppas att ni har möjlighet att avvara 5 minuter för att besvara frågorna. Era 
svar är betydelsefulla för oss och hade varit till stor hjälp för oss i arbetet med vår 
kandidatuppsats!   
 
Om du som får mejlet inte har en position där du känner att du kan besvara frågorna får du 
gärna vidarebefordra mejlet till den person som har beslutsansvaret för revisionen i 
företaget.    
  
Länk till enkäten: https://evasys.hkr.se/evasys/online.php?p=frivilligrev 
  
Om ni har frågor angående enkäten är ni välkomna att kontakta oss:   
linn.petersson0143@stud.hkr.se  
julia.holck-clausen0016@stud.hkr.se  
  
Vi är tacksamma för ert deltagande!   
Med vänlig hälsning   
Linn och Julia 
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Bilaga 2 - Enkät  
 

1.1 Antal ägare_____  

1.2 Antal anställda____ 

1.3 I hur många år har företaget funnits?_____ 

1.4 Balansomslutning:  

0 - 750 000 kr (0) 

750 000 – 1 500 000 kr (1) 

1 500 000 kr < (2) 

1.5 Nettoomsättning: 

0 – 1 500 000 kr (0) 

1 500 000 kr – 3 000 000 kr (1) 

3 000 000 kr < (2) 

1.6 Har företaget revisor? 

Nej (0) Ja (1) 

1.7 Har företaget haft revisor tidigare?  

Nej (0) Ja (1) 

1.8 Har företaget en extern part som utför redovisningen? 

Nej (0) Ja (1) 

 

2 Min uppfattning av revisorer är att revisorer... (1 i låg grad, 5 i hög grad) 

2.1 Bidrar med ökad kvalité av de finansiella rapporterna  

2.2 Ger råd som hjälper klienten att förbättra sin affärsverksamhet 

2.3 Tar kontar och “kollar läge” med sina klienter  

2.4 Utför servicetjänster utöver standardrevisionen  

2.5 Bestyrker de finansiella rapporterna  

2.6 Ger privata skattemässiga råd  

2.7 Visar engagemang för klientens verksamhet  

2.8 Förbättrar informationen i de finansiella rapporterna  

2.9 Är enkel att kontakta  

2.10 Förklarar saker på ett pedagogiskt sätt 

2.11 Kan vara till hjälp vid meningsskiljaktigheter inom företaget  

2.12 Ökar trovärdigheten för de finansiella rapporterna  
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2.13 Kan fungera som ett mentalt stöd  

2.14 Regelbundet för diskussioner med klienten  

2.15 Skapar en trygghet för förtaget då revisorn blir medansvarig  

2.16 Fungerar som medlare  

2.17 Anpassar tjänsterna efter klientens behov 

2.18 Ökar trovärdigheten gentemot intressenter genom kontrollerade finansiella rapporter  

2.19 Svarar på de frågor som klienten har  

2.20 Bistår med sin expertis  

2.21 Ger råd vid investeringar 

2.22 Bidrar till att företaget inte behöver ta hela ansvaret för de finansiella rapporterna  

2.23 Rekommenderar externa kontakter och/eller kontakter inom revisionsbyrån 

2.24 Fungerar som förmedlare av information 

2.25 Informerar klienten om förändringar inom branschen 


