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År 2010 avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag i Sverige. Detta resulterade i att en 

majoritet av icke-revisionspliktiga företag valde bort revision. Trots detta finns det ett antal företag som 

väljer frivillig revision. Revisionen kan medföra mängder av fördelar som påverkar den upplevda 

revisionsnyttan. Därmed syftar denna studie till att undersöka skillnader och likheter i upplevd 

revisionsnytta mellan revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag, samt de faktorer som påverkar 

den upplevda revisionsnyttan. Med stöd av olika teorier samt tidigare forskning har olika indikatorer som 

kan påverka den upplevda revisionsnyttan identifierats samt sex hypoteser genererats. De teorier som 
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SPSS har diverse statistiska beräkningar genomförts för att besvara studiens syfte.  
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Utöver det empiriska, tillför studien även ett teoretiskt samt praktiskt bidrag till diverse aktörer, 
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In 2010 the obligatory audit regulation was abolished for small companies in Sweden. This led to most 

non-statutory audited companies opting out of being audited. Despite this, there are still several 
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1. Inledning  

Studiens inledande avsnitt ger en överblick över revisionen i Sverige och dess lagstiftning. 

Därefter förklaras lagändringen 2010 och dess effekt på myndigheter och revisionsbranschen. 

Dessutom presenteras hur revisionsplikten i Sverige förhåller sig till olika medlemsstater i EU. 

I problemformuleringen introduceras sedan revisionens betydelser för relationen mellan bolag 

och intressenter. Vidare framförs faktorer som kan påverka företags upplevda revisionsnytta i 

form av potentiella för- samt nackdelar. I avsnittet som följer presenteras studiens syfte som 

därefter konkretiseras i två frågeställningar. Kapitlet avslutas med en illustration av studiens 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

Lagstadgad revision av finansiella rapporter har under en längre tid varit en uttalad företeelse 

inom både svenskt och internationellt affärsliv. I Sverige infördes en lag 1895 som ställde krav 

på revision för vissa bolag, något som många företag redan frivilligt valt att tillämpa. Till 

skillnad från idag, fanns det då inga krav på att revisorn skulle vara utbildad. Det fanns inte 

heller något krav på att revisorn skulle vara oberoende av det reviderade företaget. Utifrån en 

reform 1987 verkställdes en lagändring och en revisionsplikt infördes där samtliga aktiebolag 

skulle ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor (Carrington, 2014). 

 

I Aktiebolagslagen är grundregeln att alla aktiebolag ska ha en revisor (Skog & Rhodes, 2020). 

Den 1 november 2010 beslutade däremot riksdagen att avskaffa revisionsplikten 

(Riksrevisionen, 2017:35). Beslutet grundade sig i en proposition (2009/10:204) som 

argumenterade för att en slopad revisionsplikt var fördelaktig. Innebörden av lagändringen var 

att revisionen blev frivillig för de aktiebolag som under de två senaste räkenskapsåren inte 

överstiger mer än ett av följande tre kriterier: Mer än tre miljoner kronor i nettoomsättning, mer 

än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och fler än tre anställda (Riksrevisionen, 2017:35). 

Dessa gränsvärden regleras i 9 kap. 1 och 3 §§ Aktiebolagslagen (SFS 2005:551).  

 

Reformen som ägde rum under hösten 2010 gjorde det möjligt att inkludera ett revisorsförbehåll 

i bolagsordningen, vilket därmed också innebar undantag från grundregeln. Beslutet om detta 

ska då fattas i bolagsstämman och en avanmälan av revideringen ska lämnas till Bolagsverket 

innan räkenskapsårets slut. Undantaget berör inte de aktiebolag som gjort en sen avanmälan 

eller som uppfyller minst två av de tre gränsvärdena. För nybildade aktiebolag gäller andra 
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regler då de inte är skyldiga att ha en revisor under de två första åren, oavsett om de uppfyller 

kriterierna för att revisionsplikten ska verkställas eller ej (Riksrevisionen, 2017:35). 

 

Under 2015 genomfördes en utredning med syfte att undersöka effekterna av reformen 2010 

för att utvärdera om den frivilliga revisionen skulle utvidgas. Utredningen visade att 

tillväxttakten för bolag som valde bort revisionen hade sjunkit, antal fel i årsredovisningar hade 

ökat, kontrollprocessen hos Skatteverket hade blivit mer omfattande och 

Ekobrottsmyndighetens arbete hade blivit svårare (Riksrevisionen, 2017:35). Trots 

utredningens resultat, hävdar somliga branschexperter att möjligheten för regeringen att utöka 

frivillig revision kan gå mot ett nästa steg. Experterna anser att fortsatt avreglering av 

revisionsplikten stöds av EU:s ambition, som bygger på att avskaffandet av revisionsplikten 

kan resultera i kostnadsbesparingar för små företag (Brännström & Ribbestam, 2012). I Tabell 

1.1 illustreras Sveriges relativt låga gräns för att företag ska bli revisionspliktiga i förhållande 

till en majoritet av EU:s medlemsstater. Detta ger upphov till att en större andel företag blir 

tvingande till revision, vilket enligt Kausar et al. (2016) kan ha en påverkan på dess upplevda 

nytta.  

 

Tabell 1.1 

Gränsvärden för olika stater i Europeiska unionen  

Land Balansomslutning  Nettoomsättning Antal anställda 

Cypern 34 000 000   70 000 000 50 

Danmark 10 750 000     5 370 000 12 

Island 14 000 000   28 000 000 50 

Nederländerna 60 000 000 120 000 000 50 

Polen 25 000 000   50 000 000 50 

Slovenien 40 000 000   80 000 000 50 

Sverige   1 500 000     3 000 000   3 

Kommentar: Balansomslutning och nettoomsättning anges i SEK. Tabell baserad på Federation of European 

Accountants (2016).  

Med hänsyn taget till Sveriges låga gränsvärden hävdar Carrington (2014) att en majoritet, 

ungefär 70 procent, av de svenska aktiebolagen är fria att inte ha en revisor som följd av 

avskaffandet av revisionsplikten. Enligt författaren hävdar somliga att avskaffandet av 

revisionsplikten var bra för värdet av revisionen. Detta på grund av att den signal som 

revisionen förmedlar blir tydligare när revisorn tillför synligt värde, i stället för att vara en 

obligatorisk kontrollant av verksamheten.  
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Ur revisionsbyråernas perspektiv har avskaffandet av den obligatoriska revisionsplikten 

resulterat i att kundbasen minskat, vilket innebär en ökad konkurrens om klienterna. 

Konkurrensen bemöts av att revisionsbyråerna i större omfattning utfärdar diverse 

marknadsföringsaktiviteter, vars syfte är att sälja revisionstjänster till blivande samt nuvarande 

klienter. I dessa aktiviteter är det vanligt förekommande att byråerna ägnar stort fokus på att 

revisionen medför fördelar för det reviderade bolaget (Broberg et al., 2013). Detta innebär att 

fokus har övergått från att till största del varit riktat mot att tillföra trovärdighet samt 

tillförlitlighet för samhället och det reviderade bolagets intressenter, till att i stället fokusera på 

att skapa mervärde och vinning för klientföretaget (Broberg et al., 2014; Öhman et al., 2012). 

1.2 Problemformulering 

Bolagens finansiella information måste vara tillförlitlig för att vara värdefull för företagets 

intressenter. I de situationer där de finansiella rapporterna är legitima påvisar detta även för 

intressenterna att företaget är legitimt. Likaså det motsatta gäller i detta sammanhang. Att 

rapporterna är legitima betyder att dessa är i enlighet med lagar, regler, normer samt de etiska 

koder som präglas i samhället (Carrington, 2014).  

 

Enligt Knechel et al. (2008) är följderna av att granskas av en revisor många och olika beroende 

på företagens storlek. Utöver den lagstadgade revisionen kan revisorn medföra värdefull 

rådgivning (Fontaine et al., 2013; Herda & Lavelle, 2013; Knechel et al., 2008; Tabone & 

Baldacchino, 2003;). Knechel et al. (2008) hävdar exempelvis att denna rådgivning kan minska 

bolagets kapitalkostnader.  

 

En annan fördel för bolag som revideras är den kvalitetsstämpel som revisorn tillför (SOU 

2008:32). För att upprätthålla kvalitetsstämpeln måste samtliga aktiebolag, oberoende av om 

de har revisionsplikt ej, säkerställa att de följer alla de skyldigheter som regleras i 

Aktiebolagslagen. Dessa skyldigheter är bland annat att redovisningen ska vara upprättad på ett 

korrekt sätt och att årsredovisningen är fullständig (SFS 2005:551). 

 

En ytterligare fördel med att låta bolaget revideras är den förbättrade kvaliteten på 

årsredovisningen som revisorns anmärkningar och rådgivning kan medföra (Francis, 2004). 

Årsredovisningens förbättrade kvalitet ökar trovärdigheten och nöjdheten bland intressenterna 

(Gray et al., 1996; Kim et al., 2011; Knechel et al., 2008; Palazuelos et al., 2017; Soltani, 2007; 

Svanström, 2008; Öhman et al., 2012). Genom att framarbeta en rättvis bild av det reviderade 
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bolaget med hjälp av revisorn som en oberoende tredje part, kan informationsasymmetri mellan 

aktieägare och företagsledare minska (Knechel et al., 2008; Öhman et al., 2012). I flera 

situationer hävdar Collis et al. (2004) att revisionsberättelsen kan användas som underlag av 

långivaren vid olika beslut (Collis et al., 2004). Företagets revision kan vara betydelsefullt 

gällande kreditvärdighet och kan skapa samt bibehålla en god relation med långivaren (Lennox 

& Pittman, 2011).  

 

I andra studier av Ojala et al. (2016) samt Bruzelius och Skärvad (2017) framgår ännu en fördel 

med att tillämpa revision. Denna är att ledningen genom revisionen kan bevisa att bolaget inte 

är ekonomiskt utsatt samt att likviditeten är bra. Effekterna av detta blir att leverantörer bland 

annat upplever ökat förtroende och trygghet gentemot det reviderade företaget. Författarna 

menar även att ett företag som växer snabbt och som förr eller senare kommer att nå kriterierna 

för revisionsplikten kan tjäna på att välja frivillig revision. Revisionen kan vara en förberedelse 

för det kommande kravet. Utmaningarna som tillväxten kan medföra är ännu en anledning till 

att använda sig av revisorns tjänster och kompetens. 

 

Trots samtliga potentiella fördelar, visade ett granskningsarbete från Riksrevisionen (2017:35) 

att en allt större andel bolag väljer bort revision, vilket utmärker sig mest bland nyregistrerade 

aktiebolag (se Figur 1.1).  

 

Figur 1.1 

Andelen berörda aktiebolag som valde bort revision  

 
Kommentar: Figur från Riksrevisionen (2017:35).  
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Anledningarna till att företagen i stor utsträckning väljer bort revisionen kan vara många. Enligt 

Knechel et al. (2008) och Collis et al. (2012) riskerar revisionen att medföra nackdelar, vilket 

kan påverka företags val av revision.  

 

En av dessa nackdelar är de ökade kostnader som revisionen medför, vilket kan vara avgörande 

för mindre företag där kostnaderna för revisionen är stor i relation till företagets omsättning 

(Knechel et al., 2008). Flera studier har påvisat olika revisionskostnader för olika industrier 

(Gonthier-Besacier & Schatt, 2007; Hassan & Naser, 2013; Kikhia, 2015). Företag inom IT har 

högre revisionskostnader än andra liknande branscher (Gonthier-Besacier & Schatt, 2007). Vid 

en jämförelse mellan företag inom detaljhandel och produktion, visade det sig att de bolag som 

var verksamma inom produktion hade högre kostnader än företagen inom detaljhandel (Kikhia, 

2015). 

 

Knechel et al. (2008) skriver även att revisorns roll i att förbättra kvaliteten på rapporterna kan 

ha negativa konsekvenser. Detta beror på den konkurrenskraftiga information som revisorns 

granskning kan leda till. Informationen av den mer genomgående rapporten kan användas av 

konkurrenter och på så vis missgynna det reviderade bolaget. 

 

Avslutningsvis, kan man konstatera att det finns både fördelar och nackdelar med revision och 

att dessa i sin tur kan påverka den upplevda revisionsnyttan. I denna studie kommer således 

revisionsnyttan att avse det totala värde som klientföretagen upplever att revisionen och 

revisorn medför. Denna definition av revisionsnytta använder även Albertsson och Dehman 

(2011) som skriver att ett flertal olika faktorer kan påverka revisionsnyttan. För att diskutera 

och identifiera de olika nyttokomponenterna som påverkar revisionsnyttan har författarna 

använt sig av agentteorin. Avsikten med att applicera denna teori är att förklara hur revisionen 

kan åtgärda agentproblemet. Utöver agentteorin har författarna även tillämpat intressentteorin 

i studien, med syftet att belysa hur revisionen kan tillfredsställa intressenter. I studien av 

Svanström (2008) återfinns inslag av den institutionella teorin och legitimitetsteorin, då 

författaren berör betydelsen av legitimitet och institutionell påverkan. Däremot har få studier 

nyttjat en kombination av legitimitetsteorin, institutionella teorin, intressentteorin samt 

agentteorin vid undersökningen av revisionsnyttan. Genom att tillämpa samtliga vederbörande 

teorier kan ett bredare perspektiv på vad som påverkar revisionsnyttan medföras. Vid 

undersökningen av revisionsnytta i studierna av (Collis et al., 2004; Ojala et al., 2016; 

Björklund & Lövgren, 2021) har däremot icke-revisionspliktiga företag varit utgångspunkten. 
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Därmed förblir frågan gällande revisionspliktiga företags perspektiv på revisionnyttan mindre 

välbeforskad. Utifrån att enbart studera icke-revisionspliktiga företag går man miste om hur 

obligatorisk revision kan påverka revisionens upplevda nytta. Revisionsnyttan för 

revisionspliktiga företag och reviderade icke-revisionspliktiga företag kan skilja sig åt av det 

faktum att de icke-revisionspliktiga företagen har en valmöjlighet, medan de revisionspliktiga 

företagen är tvingade till revision. Skillnaden kan bero på att de företag som väljer revision 

frivilligt kan ha ett starkare incitament till att revideras och att de därmed möjligtvis upplever 

en högre revisionsnytta än de revisionspliktiga företagen.  

 

Med hänsyn taget till detta, siktar denna studie på att utforska samtliga reviderade företag, både 

revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga, och dess upplevda revisionsnytta. Således är 

studiens praktiska bidrag riktat till företagsägare och företagsledare för att ge kännedom om 

revisionens potentiella fördelar och hur dessa upplevs. Studien kan även bidra till revisorer, 

eftersom den belyser vilka fördelar som företagen värdesätter, vilket därmed kan bistå revisorer 

till att skapa mervärde för klientföretag. Få jämförelsestudier beträffande revisionsnyttan för 

revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag kunde identifieras i förarbetet, vilket gör att 

studien även kan bli ett potentiellt användbart bidrag till framtida forskning.   

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka skillnader och likheter i upplevd revisionsnytta mellan 

revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag, samt de faktorer som påverkar den 

upplevda revisionsnyttan. Därmed kommer syftet att konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

Vilka likheter samt skillnader finns mellan revisionspliktiga kontra icke-revisionspliktiga 

företags upplevda revisionsnytta? 

 

Vad påverkar den upplevda revisionsnyttan?  
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1.4 Disposition 
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2. Teoretisk referensram 

Som fastställts ovan är syftet med denna studie att undersöka skillnader och likheter mellan 

revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företags upplevda revisionsnytta samt vad som 

påverkar den upplevda revisionsnyttan. För att syftet ska uppnås kommer detta kapitel att 

presentera olika teorier som bidrar med förklaringar till vilka situationer revisionen kan skapa 

mervärde, vilket i sin tur kan påverka företags upplevda revisionsnytta. Teorierna presenteras i 

tur och ordning i varsitt avsnitt och följs av en hypotesgenerering där indikatorer identifieras. 

Med hjälp av indikatorerna formuleras slutligen hypoteser som bidrar med underlag för att 

besvara studiens frågeställningar. Kapitlets sista avsnitt innehåller en teoretisk modell som 

illustrerar teoriernas funktioner och samspel. Avslutningsvis presenteras en sammanställning 

av studiens samtliga hypoteser.  

2.1 Institutionella teorin 

Den institutionella teorin är ett komplement till både legitimitetsteorin samt intressentteorin. 

Detta kan förklaras utifrån att den institutionella teorin ger en förståelse för hur organisationer 

reagerar och ger respons till förändringar orsakade av institutionell och social påverkan 

(Deegan & Unerman, 2011). Enligt teorin strävar företag efter att upprätthålla legitimitet genom 

att tillgodose samhällets förväntningar (Zetterquist-Eriksson, 2009). Den institutionella teorin 

kan användas för att analysera alla organisationer eftersom samtliga företag mer eller mindre 

är institutionaliserade (Dillard et al., 2004). Deegan och Unerman (2011) utvecklar med att 

teorin kan delas in i två komponenter. Dessa är isomorfism och frikoppling.  

2.1.1 Isomorfism 

Dillard et al. (2004) skriver att den isomorfismiska infallsvinkeln utgår ifrån att företag reglerar 

verksamheten mot ett institutionellt och homogent förhållningssätt. DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver tre processer inom isomorfism. Den första processen är tvingande isomorfism 

och innebär enligt (Othman et al., 2011) att organisationen enbart kommer att förändra sina 

institutionella metoder på grund av påtryckningar från stora inflytelserika organisationer samt 

kulturella krav.  

 

Den andra processen är enligt DiMaggio och Powell (1983) den mimetiska isomorfismen. 

Denna process förutsätter att företag och organisationer imiterar varandra. Detta görs med 

konkurrens som utgångspunkt eftersom organisationer ser konkurrensfördelar i att anses som 
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legitima. Författarna nämner även att ytterligare bakomliggande faktorer till att företag 

efterliknar varandra är otydliga mål och osäkerhet.  

 

Den tredje processen är normativ isomorfism vars inflytande härstammar ifrån professioner och 

liknande sammanslutningar (Mizruchi & Fein, 1999). Kärnan i den normativa isomorfismen är 

viljan hos organisationer att uppfattas och agera som legitima utifrån att konstant rikta sig mot 

det som anses vara professionellt. Till skillnad från de andra två processerna, kommer 

påtryckningarna i stället från rådande utbildningsgrad i samhället (Zetterquist-Eriksson, 2009).  

2.1.2 Frikoppling 

Utöver isomorfism nämner Meyer och Rowan (1977) frikoppling. Författarna menar att det 

initiala skedet för frikoppling är när organisationer som eftersträvar effektivitet och acceptans 

i samhället anpassar sin struktur i den grad som krävs för att tillgodose de krav som den 

institutionella omgivningen ställer. Författarna menar att under de förutsättningar att kraven 

som ställs är oförenliga med företags verksamhet uppstår frikoppling. DiMaggio och Powell 

(1983) skriver att företag som anammar detta synsätt inser vikten av att allmänheten uppfattar 

att de lyder under de institutionella reglerna. Deras faktiska verksamhet kan däremot skilja från 

bilden som förmedlas till samhället. 

2.1.3 Hypotesgenerering  

Indikatorn som valts ut för att summera den aspekt av den institutionella teorin som vi anser 

som relevant till studiens syfte är homogenisering. Selektionen av indikator kan motiveras 

utifrån att kärnan i isomorfismen är att organisationer efterliknar varandra alltmer. En 

bakomliggande faktor till detta är bland annat att företag inte vill avvika från mängden och 

strävar efter att vara konkurrenskraftiga. Perceptionen av att företagens homogenisering är ett 

resultat av konkurrensen leder till följande hypotes: 

 

H1: Företag som upplever att revisionen medför konkurrensfördelar på grund av att 

konkurrenterna revideras, upplever en högre revisionsnytta. 

2.2 Legitimitetsteorin  

Gray et al. (1996) skriver att legitimitetsteorin härstammar från det politiskt ekonomiska 

perspektivet och belyser hur företag står i relation till samhällets värderingar. Deegan (2002) 

hävdar att en primär orsak, utöver lagstiftning, till att företag offentliggör sin finansiella 
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information är att bolag vill påvisa att deras verksamhet är legitim. I en senare artikel förklarar 

Deegan (2019) legitimitetsteorin med att organisationer försäkrar sig om att de upplevs som 

legitima genom att hålla sin verksamhet inom ramarna för vad som anses etiskt och korrekt. 

Dessa normer styrs av allmänheten och kan skilja sig åt beroende på var organisationen är 

verksam samt vilken bransch den befinner sig i. Allmänhetens krav skiftar också med tiden, 

vilket gör strävan att uppfattas som legitim till ett ständigt pågående projekt. Enligt Unerman 

et al. (2007) är organisationens miljöperspektiv ett exempel på ett relativt nytt krav som 

allmänheten värderar högt.  

 

Legitimitetsteorin grundar sig således på att det finns ett socialt kontrakt mellan bolaget och det 

samhälle som företaget är verksamt inom. Det sociala kontraktet används för att introducera de 

krav som samhället har på bolaget för att det ska få fortsätta bedriva sin verksamhet (Deegan 

& Unerman, 2011). Även Dowling och Pfeffer (1975) skriver att legitimitet är en resurs som 

företag är beroende av för sin fortlevnad. För att organisationen ska anses som legitim av 

samhället beaktas omständigheter som dess miljöpåverkan, värnande om anställda och 

organisationens allmänna välmenande (Deephouse & Carter, 2005). Organisationer som 

upplevs mindre legitima i dessa aspekter kan hindras från att erhålla tillräckliga resurser och 

stöd för att fortsätta verksamheten. Hinder som lagstiftning, försämrade kreditmöjligheter, 

minskad efterfrågan och bojkotter gör det svårt för företagen att ignorera samhällets 

legitimitetskrav (Deegan & Unerman 2017). Deegan (2002) menar att legitimitetsgapet är en 

av orsakerna till att företag uppfattas illegitima. Han hävdar att legitimitetsgap kan uppstå av 

tre anledningar.  

 

• Företaget förändras medan intressenternas förväntningar är oförändrade.  

• Intressenternas förväntningar förändras medan företaget är oförändrat.  

• Både intressenternas förväntningar och företaget förändras men i olika riktningar. 

 

För att motverka legitimitetsgap arbetar organisationer med allmänhetens uppfattning genom 

att konstruera verksamheten med legitimiteten som utgångspunkt (Bebbington et al., 2008). I 

studier av Woodward et al. (1996) och Parker (2005) lyfts däremot faktumet att företag kan 

skapa bilden av legitimitet på andra vis. Parker (2005) skriver exempelvis att detta kan göras 

utifrån att ändra intressenternas uppfattningar, skifta deras fokus till andra områden samt att 

förändra deras förväntningar. 
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Deegan och Unerman (2017) nämner att fall kan identifieras där företag uppsåtligen missleder 

intressenter genom att manipulera rapporter. Författarna presenterar även exempel där 

kampanjer som haft för avsikt att öka företagets legitimitet fått negativ medial uppmärksamhet 

och därmed resulterat i motsatt effekt. Bilden av legitima organisationer riskerar därför att 

fallera när intressenter inser att företagsledare agerar oetiskt för att stärka företagens legitimitet. 

 

Carrington (2014) nämner hur revision kan vara en metod för att säkerställa legitimiteten i 

företaget och att upprätthålla det sociala kontraktet mellan allmänheten och företaget. Genom 

att låta rapporterna granskas av oberoende revisorer förhindras samhällets anledningar att 

misstro redovisningen. Revisionen tillför därmed att innehållet i de finansiella rapporterna är 

trovärdigt samt tryggt. 

2.2.1 Hypotesgenerering 

Relevanta indikatorer som avspeglar legitimitetsteorin är trovärdighet och trygghet. Valet av 

dessa indikatorer grundar sig i att det finns ett socialt kontrakt mellan företaget och det 

samhället företaget är verksamt inom. Samhället ställer krav på företaget som måste uppfyllas 

av bolaget för sin fortlevnad. Revisionen kan därmed användas för att skapa trovärdighet och 

trygghet för att tillgodose samhällets påtryckningar och skapa eller upprätthålla legitimiteten. 

Med legitimitetsteorin som bakgrund och stöd av indikatorerna har följande hypotes 

genererats:  

 

H2: Företag som värdesätter legitimitet har en högre upplevd revisionsnytta. 

2.3 Intressentteorin  

Likt legitimitetsteorin bygger även intressentteorin sin grund på den politiskt ekonomiska 

teorin. Det politiskt ekonomiska perspektivet tolkar finansiella rapporter som ekonomiska, 

sociala samt politiska underlag. Grundtanken bakom är att ekonomi, samhälle och politik är 

oseparerbara. Att enbart undersöka de ekonomiska frågorna utan att ta hänsyn till den sociala 

och politiska ramen ger inte användaren en rättvisande bild (Gray et al., 1996). 

Legitimitetsteorin och intressentteorin är inte konkurrerande och flera forskare kombinerar 

teorierna för att skapa en nyanserad bild av styrelsens redovisning samt valet av revision 

(Fiedler & Deegan, 2007).  
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Freeman och Reed (1983) definierar en intressent som en identifierbar individ eller grupp som 

har möjlighet att influera genomförandet av ett bolags mål, men som även kan påverkas av ett 

bolags mål. Ax et al. (2011) förklarar att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan 

företaget och dess intressenter samt att dessa parter vill uppnå balans. Dessa intressenter 

medverkar, enligt Greve (2016), bara när utbytet som kan erhållas anses vara positivt. Clarkson 

(1995) hävdar att det finns två kategorier av intressenter, primära samt sekundära. De primära 

intressenterna är mest betydelsefulla för företagets överlevnad. Sekundära intressenter 

kännetecknas av att de inte är involverade i företagets verksamhet och inte heller avgörande för 

företagets fortlevnad. Enligt Deegan (2002) finns det två perspektiv inom intressentteorin. 

Dessa är det normativa perspektivet och det instrumentella perspektivet. Key (1999) noterar 

däremot att de båda perspektiven förutsätter att samhällsklimatet är oföränderligt. 

 

Det normativa perspektivet argumenterar för att samtliga intressenter har rätt till att bli 

likvärdigt behandlade av företaget. Enligt detta perspektiv råder ingen kausalitet mellan 

företagets problem samt intressenternas makt. En annan infallsvinkel är att ledningen måste 

uppmärksamma samtliga intressenter i samma grad. Detta synsätt argumenterar för att det inte 

finns en uppdelning av intressenter i form av primära samt sekundära. Samtliga intressenter har 

rätt till ekvivalent social och finansiell information som visar hur bolaget influerar dem (Deegan 

& Unerman, 2011).  

 

Till skillnad från det normativa perspektivet, argumenterar det instrumentella perspektivet för 

att intressenterna inte är lika viktiga och bör därför inte behandlas likvärdigt. Betydelsen av 

varje intressent identifieras utifrån i vilken utsträckning bolaget anser att samspelet med varje 

intressent måste hanteras för att öka intresset i företaget. Viktigare intressen kräver att företaget 

ägnar mer tid och resurser för att hantera relationen. Med hjälp av finansiell information kan 

företaget reglera intressenterna för att erhålla deras godkännande och stöd (Gray et al. 

1996). Företaget fokuserar enbart på de intressenter med mest makt, vilket motsvarar de 

primära intressenterna. Om dessa intressenter är kritiska gentemot företagets sätt att driva sin 

verksamhet, innebär detta att bolaget behöver anpassa sitt agerande för att uppfylla 

intressenternas krav. För att uppnå ett framgångsrikt företagande måste företagsledningen 

således tillfredsställa de viktiga intressenternas förväntningar och krav (Deegan & Unerman, 

2011).  

 



  Tjellander & Mahmood 

13 

 

Donaldson och Preston (1995) skriver att intressentteorin kan användas och tolkas på flera sätt. 

Ett exempel på detta är Freeman (1984) och hans modell som förklarar ett synsätt på relationen 

mellan företaget och dess olika intressenter. Med utgång ifrån modellen har en figur skapats, 

vilket illustrerar samspelet mellan intressenter samt företag (se Figur 2.1).    

 
Figur 2.1 

Intressentmodellen  

 
Kommentar: Figur baserad på Freeman (1984). 

 

Leverantörerna distribuerar tjänster och varor till företaget. Som ersättning för leveransen 

kräver leverantören att kunden är en säker betalare och inte ekonomiskt utsatt (Bruzelius & 

Skärvad, 2017). Det är vanligt förekommande att leverantörerna erbjuder betalningsalternativ 

som innebär att betalningen sker efter att varorna eller tjänsterna levereras. För att bolagets 

leverantörer ska vara säkra på att få betalt behöver de anständiga uppgifter som styrker att 

företagets betalningsförmåga är god, vilket revisionen kan ge upphov till (Svanström, 2008).   

 

De anställda bidrar med företagets arbetskraft och kompetens. För att maximera de anställdas 

potential behöver de få tillfredsställande arbetsuppgifter, relevant och kontinuerlig utbildning 

samt rättvis kompensation. De anställda vill även ha möjlighet till inflytande på arbetsplatsen 
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(Bruzelius & Skärvad, 2017). De anställda kan gynnas av revisionen eftersom den kan leda till 

mer tillförlitlig information om företagets nuvarande situation, utveckling samt möjliga framtid 

(SOU 2008:32).  

 

Ägarna bidrar med kapital. Förutom avkastning kräver de korrekt och omfattande information 

om företagets finansiella situation. När majoritetsägarnas inflytande på bolaget minskar, ökar 

sannolikheten att en revisor anlitas. Detta fenomen förklaras utifrån att ägaren ser revisorn som 

en lösning på det agentproblem som riskerar att uppstå när ägaren inte har direkt kontroll över 

bolaget (Hope et al., 2012). 

 

Långivare bidrar, likt ägarna, med kapital. Långivaren behöver omfattande ekonomisk 

information om företaget. Denna information kan bedömas som mer tillförlitlig om den har 

granskats av en kvalificerad revisor. Stor vikt läggs i hur bolaget skött tidigare lån och 

förpliktelser. Ett företag som granskats av en oberoende revisor ger långivaren större trygghet 

och därmed potentiellt lägre räntor (SOU 2008:32). 

 

Både stat och kommun är påverkande aktörer i företagets verksamhet. Staten och kommunen 

kan gynna företag genom olika stöd i form av samhällstjänster. Dessa kan vara ekonomiska 

bidrag, utbildning, kommunikationer och infrastruktur. Som kompensation för dessa 

samhällstjänster vill stat och kommun erhålla skatt från företagets vinster och att företagen kan 

bidra till att skapa arbetstillfälle (Bruzelius & Skärvad, 2017).  

 

Revisionen kan medföra olika fördelar för samhället. Skatteverket intresserar sig för att 

företagets redovisning är i enlighet med lagtext för att beskattningsunderlaget ska vara korrekt. 

Ekobrottsmyndigheten vill förebygga ekonomisk brottslighet och revisionen kan upplysa om 

det pågår handlingar som bryter mot lag (SOU, 2008:32). Stat och kommun förespråkar att 

företag ska använda sig av revision. Detta beror på att revisionen kan uppmärksamma att skatter 

och avgifter betalas med rätt belopp, men även förebygga ekonomiska brott (Svanström, 2008). 

 

Kunderna är väsentliga för bolagets fortlevnad eftersom de står för bolagets intäkter. I de 

situationer där företag inte ha några kunder som konsumerar dess tjänster eller produkter kan 

företagen inte driva vidare sin verksamhet. Som ersättning för kundernas kapital begär de 

leveranssäkerhet, godtagbara varor för rimliga priser, men även att produkterna produceras och 

levereras utifrån hållbarhet (Bruzelius & Skärvad, 2017).  
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Intressenterna påverkas på olika sätt av företaget och deras förväntningar är att företaget ska 

handla och prestera utifrån vad som bäst gynnar intressenterna (Deegan & Unerman, 2011). 

Företag som tillgodoser intressenternas behov och krav på ett framgångsrikt sätt åstadkommer 

bättre ekonomiska resultat (Ljungberg & Barkland, 2010), men även ett hållbart värdeskapande 

(Bruzelius & Skärvad, 2017).  

 

Svanström (2008) hävdar i sin studie att det är betydelsefullt att bolagens intressenter upplever 

trygghet och förtroende för den finansiella information som bolagen lämnar om sin ekonomiska 

ställning. För att tillgodose intressenternas mångsidiga informationsbehov kan det vara till 

fördel att en revisor granskar bolagets redovisning. Revisionen är oberoende och värdeladdad 

granskning, vilket medför förbättrad kvalitet och ökad tillförlitlighet. 

 

Kedner et al. (1988) menar att även om revisorn vanligtvis tillsätts av bolagsstämman innebär 

inte detta att revisorn enbart representerar aktieägarnas intressen. Under granskningsuppdraget 

ska revisorn även iaktta sådana bestämmelser som regleras i Aktiebolagslagen samt 

bolagsordningen. Relevanta bestämmelser för revisorn faller inom ramen för att skydda 

företagets anställda, borgenärer, allmänheten, enskilda aktieägare och aktieägarminoriteter. 

Revisorn är även skyldig att beakta allmänhetens intresse. Med tanke på att Aktiebolagslagen 

behandlar att revisorn i sitt uppdrag ska vara oberoende och agera utifrån professionell 

skepticism minimerar detta risken för att informationen som revideras är ovederhäftig. Detta 

skapar i sin tur trygghet hos allmänheten. 

2.3.1 Hypotesgenerering 

För att sammanfatta intressentmodellen har två indikatorer utsetts. Dessa är påverkan och 

beroendeförhållande. Indikatorerna beskriver relationen mellan företaget och dess intressenter 

utifrån att intressenterna har möjlighet att påverka genomförandet av ett företags mål och vice 

versa. Det råder ett beroendeförhållande sinsemellan dem och med hjälp av revisionen 

tillgodoses intressenternas informationsbehov. Med stöd av intressentteorin och indikatorerna 

som anvisning har följande två hypoteser formulerats:    

 

H3: Företag med inflytelserika intressenter upplever en högre revisionsnytta. 

H4: Relationen mellan företag och dess intressenter förstärks av revision.  
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2.4 Agentteorin  

Agentteorin beskriver relationen mellan principalen och agenten. Agentrelationen är ett 

kontrakt där principalen anställer en agent för att vidta åtgärder å principalens vägnar. Dessa 

åtgärder ger agenten behörighet att fatta beslut inom ramen för verksamheten (Jensen & 

Meckling, 1976). Carrington (2014) definierar agenter som företagsledare och principaler som 

ägare. Power (1999) inkluderar även individer utanför verksamheten som principaler. 

Författaren definierar principalen som den individ som befinner sig långt ifrån ledningens 

agerande och därför inte har möjligheten att bekräfta dessa. Principaler utanför verksamheten 

kan vara långivare, kreditgivare samt externa aktieägare.  

  

Frank och Cartwright (2016) skriver att ett av agentteorins antaganden är att agenten har ett 

egenintresse och kommer att handla utifrån vad som bäst gynnar denne. Ägaren har kännedom 

om företagsledarens egenintresse och kommer därför att begränsa företagsledarens 

handlingsmöjligheter för att skydda företagets och ägarens ekonomiska välstånd.  

 

Abdel-Khalik (1993) nämner att mindre bolag har en hierarkisk struktur. Inledningsvis har 

ägaren maximal intern kontroll i verksamheten. I takt med att företaget expanderar minskar 

däremot ägarens kontroll och bolaget får en betydligt mer komplex struktur. Deegan och 

Unerman (2011) hävdar att företagsledaren därmed får bättre insyn på företagets finansiella 

situation än ägaren som genom företagets expansion delegerat bort den primära ledningen av 

företaget. Författarna beskriver detta fenomen som ett agentproblem av den orsaken att det ger 

upphov till informationsasymmetri mellan agent och principal.  

 

Principalen kan begränsa agentens avvikelser genom att skapa olika incitament som 

överensstämmer med företagets intresse. Dessa medför däremot kostnader i form av 

agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976). Om agentens avvikelser inte åtgärdas kan 

alternativkostnader uppstå till följd av informationsasymmetri (Collis et al., 2004), varierande 

syn på risk samt andra problem som agentrelationen kan orsaka (Eisenhardt, 1989).  

 

Ett exempel på agentkostnader är övervakningskostnaden. I övervakningskostnaden inkluderas 

revisionskostnaderna eftersom revisorn bland annat anlitas för att lösa problemet med den 

informationsasymmetri som agentrelationen medför (Jensen & Meckling 1976). 
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Ett annat incitament till revision är enligt Soltani (2007) att företagsledningens behov 

tillgodoses eftersom de finansiella rapporternas trovärdighet ökar när företaget har reviderats. 

Detta bevisar att ledningen har agerat med ägarens intresse som utgångspunkt och kan därför 

stärka relationen mellan parterna.  

2.4.1 Hypotesgenerering 

Den indikator som har genererats ur agentteorin är insyn. Indikatorn berör det 

informationsbehov som principalen besitter när denne delegerar bort företagets primära ledning 

till agenten. Ägaren har kännedom om att företagsledaren har ett egenintresse och en bättre 

inblick i företagets finansiella situation. Obalansen i kännedom ger upphov till 

informationsasymmetri. En lösning till obalansen är revision, som dessutom även är grunden 

till indikatorn. Revisionen ger principalen en bättre insyn i företagets ställning. Med hänsyn till 

agentteorin och medverkande av indikatorn har följande hypotes utformats:  

 

H5: Revisionen minskar informationsasymmetrin. 

2.5 Teoretisk modell och sammanställning av hypoteser 

Som tidigare nämnts, kan den institutionella teorin ses som ett komplement till både 

legitimitetsteorin samt intressentteorin för att förklara företagets externa dynamik. I studien 

bidrar därför den institutionella teorin till förklaringen om hur organisationer stimuleras av 

externa förändringar och påtryckningar. Teorin används som en bakgrund till legitimitetsteorin 

för att härleda företagens strävan efter legitimitet, men även för att förklara samhällets och 

bolagets interaktion. Den institutionella teorins förklaring på vikten av att följa samhällets 

normer kan även kopplas till intressentteorins syn på relationen mellan företag och intressenter. 

Relationen bygger på den sociala påverkan som samhällets aktörer samt företaget har på 

varandra. Till skillnad från de ovan nämnda teorierna har agentteorin en starkare relevans till 

de interna faktorerna såsom informationsasymmetri och agentens egenintresse.  

 

I Figur 2.2 sammanfattas studiens hypoteser och vilken teori de baserats på. Dessa hypoteser 

kommer att lägga grunden till studiens efterföljande kapitel. En sjätte avslutande hypotes har 

genererats som lyder: 

 

H6: Det finns en skillnad i den upplevda revisionsnyttan mellan revisionspliktiga och icke-

revisionspliktiga företag. 
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Denna hypotes har en koppling till studiens syfte och har utformats genom en kombination av 

studiens teoretiska referensram samt tidigare forskning. Teorierna tyder på att revisionsnyttan 

för revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag grundar sig i olika faktorer. Exempel på 

faktorer som indikerar på att revisionspliktiga företag bör ha en hög upplevd revisionsnytta är 

den mer komplexa strukturen från agentteorin, beroendet av att tillfredsställa de olika 

intressenternas krav och förväntningar enligt intressentteorin, det sociala kontraktets betydelse 

enligt legitimitetsteorin, samt behovet av att ständigt utbilda medarbetare och vara 

välinformerad om omgivningen för att säkerställa legitimiteten enligt den institutionella teorin.  

 

Å andra sidan väljer somliga mindre och därmed icke-revisionspliktiga företag frivillig 

revision, trots att dessa inte påverkas av de faktorer som teorierna medför i samma utsträckning 

som de revisionspliktiga företagen. De icke-revisionspliktiga företagens fördelar med 

revisionen bör därför grunda sig i andra faktorer, och deras upplevda revisionsnytta kan därmed 

skilja sig ifrån de revisionspliktiga företagen. 
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Figur 2.2  

Teoretisk modell och hypoteser  
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3. Metod  

I följande kapitel kommer en genomgång av studiens vetenskapliga samt empiriska metod att 

göras. I den vetenskapliga metoden belyses studiens filosofi, ansats och metod där studiens 

systematisering, kartläggning och inhämtande av kunskap behandlas. Den empiriska metoden 

delas in i flera moment. Först presenteras studiens datainsamling och våra tillvägagångssätt från 

att enkäten skapas tills dess att datainsamlingen stängs. Sedan belyses studiens 

undersökningspopulation samt urval. Därefter anges studiens svarsfrekvens och hur den 

varierat mellan olika beräkningsmetoder. Studiens bortfall och vad de beror på utpekas i samma 

avsnitt. I avsnittet Operationalisering presenteras bland annat studiens olika variabler och hur 

både tidigare forskning samt teori har genererat enkätens diverse frågor. Mot slutet belyses 

studiens reliabilitet och validitet varpå kapitlet avslutas med en genomgång av studiens etiska 

beaktanden.  

3.1 Vetenskaplig metod  

I det här avsnittet kommer det att argumenteras och redogöras för studiens vetenskapliga 

filosofi, ansats samt metod. Inledningsvis presenteras studiens vetenskapliga filosofi där det 

framgår att en positivistisk forskningsfilosofi har applicerats. Därefter inleds studiens ansats 

där det även framgår att ett deduktivt förhållningssätt genomsyrar studien. Avsnittet avslutas 

med att redogöra för det kvantitativa metodvalet. 

3.1.1 Studiens filosofi, ansats och metod   

Utifrån tidigare kapitel kan det konstateras att revisionen både påverkar och påverkas av olika 

samhällsaktörer. Revisionen spelar en viktig roll och har en stark anknytning till samhället, 

vilket gör att en positivistisk forskningsfilosofi har applicerats i denna studie. Bryman och Bell 

(2017) definierar positivism som ett epistemologiskt forskningsparadigm där en 

naturvetenskaplig metod tillämpas vid en studie av en social verklighet. Denscombe (2018) 

utvecklar och skriver att med en positivistisk tillämpning betraktas och hanteras den sociala 

verkligheten likt den fysiska verkligheten. På detta vis går den sociala verkligheten att betraktas 

vetenskapligt med en ontologisk ståndpunkt där objektiviteten säkerställs. Detta görs genom att 

forskaren har en objektiv ställning gentemot forskningen, verkligheten samt empirin. 

Objektiviteten innefattar även att forskaren inte påverkar det studieobjekt och fenomen som 

studeras (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2018). Ytterligare motiv till valet av studiens 

forskningsfilosofi stöds av Denscombe (2018), som menar att positivism är att föredra i de 
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situationer där studiens syfte är att förklara om det råder något samband mellan olika variabler. 

Körner och Wahlgren, (2015) hävdar att genom användandet av den positivistiska filosofin 

skapas möjlighet att generalisera resultatet till ett större kontext, det vill säga från studiens urval 

till populationen. 

  

För att undersöka likheter och skillnader mellan revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga 

företags upplevda revisionsnytta har tidigare forskning och studiens teoretiska referensram lagt 

grunden för studien. Bryman och Bell (2017) skriver att då teorier lägger grunden för studiens 

hypoteser och datainsamling är studiens förhållningssätt deduktiv. I en deduktiv studie 

genereras en eller flera hypoteser som sedan underkastas empirisk granskning. Resultatet av en 

deduktiv studie kan därmed styrka eller förkasta den teori som lagt grunden för studiens metod. 

  

Vid användandet av en deduktiv metod grundar forskaren sina hypoteser och avgränsar sin 

empiriska forskning på ett realistiskt och kritiskt synsätt utifrån att studera och tolka befintlig 

forskning samt teori. Det deduktiva tillvägagångssättet kan medföra nackdelar. En nackdel är 

att forskarens övertygelser, värderingar samt bakgrund är avgörande för utförandet av att koppla 

teori och resultat till forskningens slutsats (Bryman & Bell, 2017). Följderna av detta är att 

forskarens tolkning blir central för resultatets förklaringar och samband (Denscombe, 2018). 

En ytterligare nackdel är att deduktion kan medföra att risken för att studien missar aspekter 

som inte noterats tidigare ökar (Deegan & Unerman, 2011). Å andra sidan är en fördel att den 

deduktiva ansatsen minskar antalet tolkningstillfällen, vilket underlättar beståendet av 

objektivitet (Bryman & Bell, 2017). Trots minskade tolkningstillfällen, finns det inga garantier 

att vi som forskare kan vara idealiskt objektiva. Detta beror på att beslut har fattats och 

avvägningar har gjorts flera gånger under studiens gång då det bland annat bestämts vilka 

teorier som ska appliceras eller ej (Bryman & Bell, 2017). Oberoende av forskningsfilosofi och 

metodval är vi som forskare och människor tvingade att interpretera resultat (Bryman & Bell, 

2017; Deegan & Unerman, 2011; Denscombe, 2018).  

  

Med hänsyn taget till att ett positivistiskt perspektiv och ett deduktivt tillvägagångssätt använts 

faller det sig naturligt med ett kvantitativt metodval (Bryman & Bell, 2017). Enligt Denscombe 

(2018) tenderar kvantitativ forskning att kopplas till positivism, storskaliga forskningar samt 

siffror som analysenhet. Det faktum att studien syftar till att undersöka vad som påverkar 

företags upplevda revisionsnytta stödjer valet av kvantitativ ansats (Bryman & Bell, 2011). Ett 

kvantitativt metodval medför dessutom möjligheten att analysera en större mängd data och att 
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avläsa samband mellan olika variabler (Denscombe, 2018; Lind, 2015). Ett ytterligare skäl till 

metodvalet är att samtliga identifierade faktorer som kan komma att påverka företags upplevda 

nytta kräver tydlig kategorisering och mätbarhet, likaså när revisionspliktiga och icke-

revisionspliktiga företags upplevda revisionsnytta ska jämföras gentemot varandra.  

3.2 Empirisk metod 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska metod. Avsnittet inleds med studiens 

datainsamlingsmetod där en beskrivning har gjorts angående valet av den webbaserade enkäten 

som har konstruerats i Google Forms. I inledningen presenteras även fördelarna samt 

nackdelarna med att använda webbaserade enkäter som datainsamlingsmetod. Enkätens 

utvecklingsprocess kommer att beskrivas stegvis från dess uppbyggnad, utskick som 

pilotstudie, justering och slutliga publicering. Dessa steg kommer att utvecklas ytterligare i 

kronologisk ordning. En redogörelse kommer även att göras gällande de e-postutskick som 

gjorts till icke-revisionspliktiga företag som identifierats i Retriever Business. Därefter 

introduceras studiens urval och population samt vilka avvägningar som behövts göras. Sedan 

har studiens svarsfrekvens och bortfall redogjorts. Studiens svarsfrekvens har genom olika 

beräkningar fastställts till 0,62 respektive 21,4 procent. Studiens bortfall och vad som orsakat 

bortfallen illustreras i en tabell. Vidare kommer en operationalisering att genomföras av 

studiens valda teori och tidigare forskning, för att belysa vilka potentiella fördelar med 

revisionen som kan upplevas. Operationaliseringen kommer dessutom att presentera studiens 

olika variabler, men även teorins samt tidigare forsknings koppling till enkätens frågor. Dessa 

variabler är studiens oberoende variabel, beroende variabel och kontrollvariabel. De nämnda 

variablerna kommer att redogöras för i varsitt avsnitt. Därefter presenteras studiens reliabilitet 

och validitet samt vilka åtgärder som vidtagits för att stärka dessa. Avslutningsvis lyfts våra 

etiska beaktanden vid insamling av data fram. 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod  

Av samtliga kvantitativa metoder har datainsamlingsmetoden webbaserad enkät valts till denna 

studie. Valet av webbaserade enkäter beror på de fördelar som presenteras nedan.  

 

Jämfört med intervjuer är webbaserade enkäter tids- och kostnadseffektiva. Detta är en fördel 

med tanke på den begränsade tid vi som forskare har till förfogande (Bryman & Bell, 2017; 

Denscombe, 2018). Ytterligare fördel är att enkäter kan ge upphov till en bredare geografisk 

täckning utifrån stor mängd data utan begränsning till vissa platser, vilket kan resultera i 
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generalisering av resultatet (Denscombe, 2018). Till skillnad från bland annat intervjuer, ger 

webbaserade enkäter ingen variation i frågeställningarna då samtliga respondenter bemöts på 

samma sätt och får samma frågor (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2018). Med tanke på den 

minskande variationen innebär detta att webbaserade enkäter inte heller medför någon 

intervjuareffekt eftersom ingen inblandning och påverkan av forskaren förekommer (Bryman 

& Bell, 2017). Vi anser att minskningen av intervjuareffekten är betydelsefull för vår studie, 

vilket är i linje med Bryman och Bells (2017) påstående om att intervjueffekten kan påverka 

respondentens svar. En annan fördel är den effektiva datahanteringen som webbaserade enkäter 

medför, exempelvis genom att vi som forskare undkommer transkribering (Bryman & Bell, 

2017). Även Denscombe (2018) skriver att webbaserade enkäter effektiviserar processen av 

datainsamling, men gör den även mer miljövänlig, då den sker digitalt (Denscombe, 2018). Den 

rådande situationen med covid-19 och dess effekter stärker valet av webbaserade enkäter 

ytterligare då den fysiska kontakten mellan oss och respondenterna utesluts. Valet av 

webbaserade enkäter förhindrar därmed smittorisken för både oss och respondenterna.  

 

Den webbaserade enkäten (se Bilaga A) har konstruerats med hjälp utav tjänsten Google Forms 

som är en webbaserad programvara för utformning och besvarande av enkäter. Tjänsten 

underlättade designen av enkäten och gjorde det möjligt att automatiskt kategorisera 

respondenter utifrån vilka svar de angav på olika frågor. Det gjorde det även möjligt att direkt 

avfärda svar från respondenter som inte uppfyllde de kriterier som studiens syfte ställde, 

exempelvis om företaget inte reviderades. Under avvägningen av programvara upptäcktes det 

att många av de funktioner som behövdes för studien krävde licensnycklar. Dessa licensnycklar 

varierar i pris. Detta styrks av Denscombe (2018) som skriver att många gratistjänster som 

hanterar enkätundersökningar har en begränsad funktionalitet för gratisanvändare. Dessa 

restriktioner kan enligt författaren vara ett begränsat antal respondenter, en tidsgräns på 

enkäten, en begränsad mängd data och många fler. Restriktionerna undveks genom att använda 

Google Forms, som är helt gratis för privatpersoner och erbjuder en obegränsad tillgång till 

samtliga funktioner. En annan fördel med att använda Google Forms är att innehavaren av 

programvaran, Google, är välkänd och skapar förtroende och trygghet gällande enkätens 

utskick och publikation. Under enkätens utformande hade vi i åtanke att frågorna skulle vara 

formulerade på ett begripligt och lättläst vis. Frågorna delades upp i olika avsnitt för att inte 

vara överväldigande. Detta gjordes för att underlätta respondenternas besvarande, men också 

för att minimera risken för ofullständiga enkätsvar. En utmaning med enkätens utformande var 
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att balansera belastningen för respondenterna och mängden frågor som krävdes för att besvara 

studiens syfte. 

 

För att säkerställa att frågorna inte kunde misstolkas och att respondenterna gav valida svar 

gjordes en pilotstudie (Bryman & Bell, 2017; Denscombe, 2018) på en yrkesverksam 

företagsledare och två studenter innan det slutliga utskicket. I testet mättes svarstiden, vilket 

visade sig vara cirka 10 minuter. Även frågornas tydlighet testades utifrån en dialog med 

respondenterna. Som resultat av testet justerades ett antal frågor för att motverka misstolkning 

och för att minska svarstiden. Därefter skickades enkäten återigen ut till två yrkesverksamma 

företagsledare. Den nya enkätens svarstid visade sig vara cirka 4 minuter och innehöll mer 

lättförstådda frågor, som inte kunde misstolkas i samma utsträckning som tidigare. Den 

ungefärliga svarstiden för den slutgiltiga enkäten angavs i följebrevet (se Bilaga B), vilket kan 

vara avgörande för respondenternas fullbordande av enkäten (Denscombe, 2018). Som resultat 

av testet erhölls även en bättre förståelse för hur Google Forms bearbetar data. 

 

Enligt Bryman och Bell (2017) är det av stor betydelse att enkäten är intresseväckande för att 

respondenterna ska delta i undersökningen. Författarna nämner ett sätt att motivera 

respondenterna, vilket är att få dessa att känna sig unika och att deras respons är betydande för 

studiens resultat. För att motivera och väcka respondenternas engagemang poängterades 

betydelsen av att respondenterna besvarar enkäten (se Bilaga B). Denscombe (2018) presenterar 

en annan metod för att engagera respondenter och därmed öka svarsfrekvensen, vilket är att 

belysa för enkätens mottagare att deltagandet gör skillnad. Detta noterades i följebrevet. För att 

ytterligare motivera respondenterna att delta, beslutade vi att inkludera en utlottning av ett 

presentkort. Detta stöds av Denscombe (2018) som nämner att även materiella incitament kan 

vara en medhjälpande faktor för att öka svarsfrekvensen. Om respondenten valde att delta i 

utlottningen krävdes att samtliga frågor besvarades. Respondenten kunde därefter ange en e-

postadress. Likt deltagandet i undersökningen, var även deltagandet i utlottningen, och därmed 

angivelsen av e-postadress, helt frivillig. Denna åtgärd visade sig däremot inte vara särskilt 

effektiv. Endast cirka 21 procent av respondenterna valde att delta i utlottningen, vilket kan 

tyda på att de flesta respondenterna hade andra motiv till att delta i undersökningen.  

 

Den 4 maj 2021 publicerades den webbaserade enkäten tillsammans med följebrevet i fem olika 

grupper på sociala medier. Eftersom grupperna skulle innefatta företagsledare valdes grupperna 

Egenföretagare, Stolta företagare, Bokföringshjälpen, Eget företag och Småföretagarna i 
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Sverige. Utifrån att läsa om gruppernas medlemskrav och olika inlägg som publicerats i 

grupperna kunde vi konstatera att många av medlemmarna är företagare och styrelseledamöter 

med företagsledande roller, vilket är i enlighet med studiens undersökningspopulation. 

Denscombe (2018) skriver att publicering av enkäter på sociala medier kan medföra att ett stort 

antal svar erhålls. Författaren hävdar även att tillvägagångssättet underlättar ändamålet att nå 

ut till den undersökningspopulation som studien avser. Författaren nämner däremot även två 

nackdelar. Den första är att publicering i sociala medier kan ha en mycket låg svarsfrekvens, 

vilket återspeglar det faktum att många människor ansluter sig till grupper som en tillfällighet. 

Den andra nackdelen är att publiceringen i sociala medier kan medföra en oönskad spridning, 

och att enkäten besvaras av deltagare som faller utanför undersökningspopulationen 

(Denscombe, 2018). Enkäternas publicering i sociala medier medförde att cirka 34 000 

gruppmedlemmar fick tillgång till att delta i undersökningen. I samband med att data samlades 

in gjorde vi en kontinuerlig uppföljning på svaren som mottagits. Dagen därpå 

uppmärksammade vi att det var en relativt liten andel respondenter som leder över icke-

revisionspliktiga företag som deltagit i undersökningen. Detta medförde att vi behövde göra en 

avvägning mellan att avvakta eller att navigera via andra kommunikationskanaler. Med hänsyn 

till studiens begränsade tid, bestämde vi oss att använda företagsdatabasen Retriever Business, 

som tillhandahålls av Högskolan Kristianstad. Databasen erbjuder mängder av olika 

sökfunktioner. Vi valde att inkludera endast aktiva företag som inte är revisionspliktiga, men 

som har revisor. Totalt fick vi 52 091 träffar. Utifrån att överblicka de filtrerade företagens 

omsättning, antalet anställda och balansomslutningen konstaterades det att även 

revisionspliktiga företag hade inkluderats. Att även revisionspliktiga företag angavs trots 

filtreringen stred mot vår målsättning med Retriever Business eftersom endast icke-

revisionspliktiga företag efterfrågades. Utifrån det vilseledande sökresultatet kunde vi därför 

konstatera att Retriever Business sökfilter inte var pålitligt när endast revisionsplikten 

filtrerades. För att motverka detta utökade vi databasens filter ytterligare. Detta gjordes genom 

att endast inkludera företag som inte översteg två av de tre gränsvärdena. Det enda gränsvärdet 

som inte filtrerades var omsättning, vilket gav ett sökresultat på 571 företag. Stickprov på dessa 

företag gjordes för att verifiera att kravet om avsaknad av revisionsplikt upplevdes samt att 

företagen reviderades. Stickproven bekräftade att uppgifterna nu stämde och företagen kunde 

därför bjudas in till deltagande i undersökningen. Från dessa 571 företag kunde däremot endast 

397 e-postadresser tillhandahållas. 
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Den 6 maj 2021 skickades enkäten tillsammans med ett följebrev (se Bilaga C) till de 397 icke-

revisionspliktiga företagens e-postadresser. Likt tidigare, gjordes en ständig uppföljning av 

svaren. I uppföljningen upplevde vi svårigheter med att identifiera varifrån de nya svaren 

härstammade. Det gick inte att avgöra om svaren kom från publiceringen i sociala medier eller 

de företag som identifierats i Retriever Business. Den 7 maj 2021, bestämde vi oss för att skicka 

ett påminnelsebrev (se Bilaga D) tillsammans med enkäten till samtliga bolag som meddelats 

via e-post tidigare. Därefter skickades en andra och därmed sista påminnelse (se Bilaga E) till 

respondenterna den 10 maj 2021. I likhet med det första påminnelsebrevet, framgick det att 

respondenterna kunde bortse från meddelandet om de redan deltagit i undersökningen. Dock 

var den senare påminnelsen annorlunda formulerad och betonade att det var sista chansen att 

delta i utlottningen och att bidra till studiens resultat. Samtliga påminnelsebrev syftade till att 

uppnå en högre svarsfrekvens (Denscombe, 2018; Dillman et al., 2009; Dillman & Millar, 2011; 

Manfreda et al. 2008). Datainsamlingen stängdes på kvällen den 10 maj 2021. 

3.2.2 Urval och population 

Studiens syfte är som tidigare nämnts att undersöka skillnader och likheter mellan 

revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företags upplevda revisionsnytta samt vad som 

påverkar den upplevda nyttan. Således består undersökningspopulationen av individer med bra 

insyn över revisionens medförande och påverkan på företaget. För att säkerställa studiens 

validitet, har endast data från företagsledare beaktats. Dessa företagsledare ska ha ett direkt 

inflytande på valet av revision för icke-revisionspliktiga företag. I de fall då företaget är 

revisionspliktigt ska respondenten ha en företagsledande roll.  

 

Efter att ha fastställt undersökningspopulationen gjordes ett urval av populationen. Denscombe 

(2018) skriver att vid beslut av urval finns det två vägar att gå. Dessa är att man antingen 

eftersträvar att få ett representativt urval eller explorativt urval. Till skillnad från explorativa 

urval, förknippas representativa urval med större undersökningar och användningen av 

kvantitativa data där ett tvärsnitt av populationen görs. Med tanke på att ett kvantitativt 

metodval har gjorts i denna studie, föll det sig naturligt att eftersträva ett representativt urval. 

Våra begränsningar när det kommer till tid och resurser gör det däremot omöjligt att uppnå ett 

resultat som är fullkomligt representativt. Detta stärks av Bryman och Bell (2017, s. 201) som 

skriver följande angående studentprojekt: “Det brukar alltid eller nästan alltid vara på det viset 

att ett riktigt slumpmässigt angreppssätt inte är möjligt /.../ Man ska inte hävda att det är 

representativt eller slumpmässigt, om så inte är fallet.” Vidare hävdar Denscombe (2018) att 
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för att urvalet ska vara representativt eller slumpmässigt måste all påverkan och inflytande 

elimineras gällande utväljandet av respondenter som ska ingå i urvalet. Detta är även viktigt för 

att säkerställa den externa validitet som krävs för att studien ska anses vara generaliserbar. Vårt 

mål var att nå ut till så många respondenter som möjligt. Detta gjorde vi genom att publicera 

enkäten på sociala medier. Vid publiceringen hade vi en viss påverkan på urvalet eftersom vi 

beaktade relevans och kvantitet genom att identifiera potentiella företagsledare i företagarforum 

utvalda av oss. Utöver sociala medier, har enkäten som tidigare antytts även förmedlats via e-

post till de företag som genom Retriever business med säkerhet inte var revisionspliktiga men 

under revision enligt årsredovisningen 2019. 

3.2.3 Svarsfrekvens och bortfall 

Enkäten publicerades som tidigare nämnts initialt i olika företagarforum med ungefär 34 000 

medlemmar. Därefter e-postades enkäten till 397 företag. Totalt hade 212 svar erhållits när 

datainsamlingen stängdes. Enligt Denscombes (2018) beräkning av svarsfrekvens är vår totala 

svarsfrekvens 0,62 procent. Denscombe (2018) förklarar även att det inte finns någon tumregel 

gällande acceptabel svarsfrekvens och att svarsfrekvensen kan variera beroende på vilken 

metod som används för att förmedla enkäten. Med tanke på att respondenternas svar lagrades i 

Google Forms fick vi tillgång till vilken dag diverse respondenter hade deltagit i 

undersökningen. Fördelningen av svar illustreras i Figur 3.1.  

 

Figur 3.1 

Antal enkätsvar 

 
Kommentar: Antal enkätsvar som erhållits under respektive dag och vilken åtgärd som vidtagits. 
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En ny beräkning gjordes för att uppskatta e-postutskickens svarsfrekvens. I denna beräkning 

jämfördes antal svar som inkom från och med den 6 maj, med antalet e-postutskick. Med denna 

beräkning uppgick svarsfrekvensen till 21,2 procent. Detta är däremot missvisande då 

publiceringen i sociala medier med stor sannolikhet bidragit med svar även efter utskicket av 

e-post. I flera studier har svarsfrekvensen haft stor variation. I studien av Collis (2004) var 

svarsfrekvensen exempelvis 17 procent och i studien av Palazuelos et al. (2017) 44,1 procent. 

I jämförelse med dessa studier är vår förstnämnda svarsfrekvens på 0,62 procent relativt låg. 

Detta kan däremot bero på att vi publicerat enkäten i olika forum på sociala medier med 

varierande antal medlemmar. Det faktiska antalet personer som sett enkäten, och därmed haft 

möjlighet att delta, har med stor sannolikhet varit mycket lägre än den totala mängden på 

ungefär 34 000. Dessa forum har dessutom en hög aktivitet, vilket innebar att enkäten blev 

mindre synlig och snabbt hamnade långt ner i flödet. En annan orsak till den låga 

svarsfrekvensen kan vara att publikationen riktade sig mot flertalet personer och därmed 

upplevdes som mindre personlig. Den låga svarsfrekvensen kan enligt Denscombe (2018) 

riskera att göra studiens data snedvriden på grund av uteblivna svar. Detta innebär att det kan 

finns ett mönster i svaren, där de respondenter som valde att besvara enkäten har en tendens att 

skilja sig från dem som inte svarade, exempelvis som större motståndare till revision än den 

generella populationen. Denscombe (2018) skriver även att snedvridningen vid undersökningar 

på sociala medier kan förekomma på grund av att yngre personer spenderar mer tid på internet 

än äldre. Studien kan därmed kan gå miste om de äldres deltagande. Om det uppkommit en 

snedvridning går inte att fastställa med säkerhet. Från läsarens perspektiv kan det därmed vara 

bra att ha detta i åtanke.  

 

Av samtliga 212 erhållna svar, visade det sig att 44 enkäter föll bort. Dessa bortfall berodde på 

att respondenten inte uppfyllde de kriterier som bedöms nödvändiga för att falla inom ramen 

för studiens undersökningspopulation och ändamål. Kriterierna bekräftades genom att 

inkludera tre filterfrågor i enkäten (se Bilaga A), där respektive respondent kunde erhålla två 

filterfrågor totalt. Samtliga filterfrågor illustreras i Figur 3.2. 
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Figur 3.2 

Filterfrågor och bortfall 

 

 

 

 

 

Den första filterfrågan avstämde att företaget reviderades. Om svaret Ja angavs gick 

respondenten vidare till nästa fråga. Om svaret Nej angavs tackades respondenten för sin 

medverkan och fick meddelandet att denne inte passade in i målgruppen för undersökningen. 

Enkäten avslutades därefter och deltagandet bedömdes som ett bortfall.   

 

Vidare ställdes frågan om företaget var revisionspliktigt. Beroende på om respondenten svarade 

Ja eller Nej på detta ledde frågan till två olika följdfrågor. Om företaget var revisionspliktigt 
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fick respondenten frågan om denne hade en företagsledande roll. Om företaget inte var 

revisionspliktigt fick respondenten frågan om denne hade inflytande på om företaget skulle 

revideras eller ej. Angavs svaret Nej på någon av dessa frågor avslutades enkäten och 

respondenten tackades för sin medverkan. Angavs svaret Ja, hade respondenten passerat 

samtliga filterfrågor och de resterande frågorna kunde inledas.  

3.3 Operationalisering 

För att förklara skillnader och likheter mellan revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga 

företags upplevda revisionsnytta, men även vad som påverkar den upplevda revisionnyttan, 

behövs empiri. Utifrån vad som framgått tidigare har en enkät konstruerats och förmedlats till 

ett tvärsnitt av undersökningspopulationen och är således källan till studiens empiri. I detta 

avsnitt kommer en operationalisering att genomföras av studiens valda teorier och tidigare 

forskning för att belysa vilka potentiella fördelar med revisionen som kan upplevas. 

Operationaliseringen kan jämföras med en omvandling av det som inte är mätbart till något som 

är mätbart och konkret (Körner & Wahlgren, 2015). Detta avsnitt kommer dessutom att 

presentera studiens olika variabler, men även teorins samt tidigare forsknings koppling till 

enkätens frågor. Dessa variabler är de oberoende variablerna, den beroende variabeln och 

kontrollvariabeln. Varje variabel kommer att redogöras för i varsin underrubrik. Samtliga frågor 

som berörs i detta avsnitt återfinns i Bilaga A. För att ge en överblick till relationen mellan 

enkätfrågorna och hypoteserna har Tabell 3.1 konstruerats. I tabellen illustreras vederbörande 

frågor, om de är en beroende eller oberoende variabel och vilken hypotes de prövar. I studiens 

fjärde och femte hypotes har ingen beroende variabel tillämpats. Ett testvärde har i stället 

nyttjats vilket diskuteras mer genomgående i avsnitt 4.3.4 Hypotes fyra och 4.3.5 Hypotes fem. 

 

Tabell 3.1 

Sambandsbildning 
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3.3.1 Oberoende variabel  

De oberoende variablerna har delats in flera olika fördelar som revisionen kan medföra. Även 

om företaget är revisionspliktigt eller inte bedömdes som en oberoende variabel, vilket 

undersöktes i Q2. Fördelarna grundar sig i teori och tidigare forskning och utmynnar i samtliga 

frågor från Q7 till Q29. Dessa frågor är i sin tur förklarande faktorer till den sammanlagda 

upplevda revisionsnyttan, vilket konkretiseras i Q6. Samtliga frågor som beaktats som 

oberoende variabler, förutom Q2, Q7 och Q8, har mätts med en femgradig likertskala. Utifrån 

att använda en likertskala i stället för öppna frågor kan respondenternas svar omvandlas till 

siffror som följaktligen rangordnas på ordinalskalenivå, vilket i sin tur underlättar jämförelser 

och analyser (Denscombe, 2018). För majoriteten av svarsalternativen benämns ett som 

Stämmer inte alls och fem som Stämmer mycket väl. Undantagsfall råder för frågorna Q16 till 

Q21 då ett i stället betecknas som Mycket liten och fem som Mycket stor. Motiven bakom 

användandet av en femgradig likertskala, i stället för tre- eller sjugradig, är att spridningen av 

svarsalternativ upplevs vara alldeles för stor vid sjugradig likertskala, då respondenten kan 

tvivla över skillnaden mellan de olika svaren. Exempelvis kan respondenten ha det svårt att 

avgöra vad som är distinkt mellan svarsalternativ fem och sex. En tregradig likertskala skulle 

emellertid bland annat kunna leda till att respondenten upplever svårigheter med att ta ställning 

och därmed placera sitt svar i mitten, vilket motsvarar varken eller, och därmed resultera i 

mindre variation i svaren (Statistiska centralbyrån, 2016). 

  

Frågorna Q7, Q8, Q9 och Q11 har sitt ursprung i den institutionella teorin då de syftar till att 

undersöka i vilken utsträckning teorins olika fördelar uppfattas av respondenterna. Q7 

undersöker om respondenten upplever konkurrensfördelar från revisionen, vilket baseras på 

redogörelsen för isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). Om respondenten uppfattade 

konkurrensfördelar av att revideras svarade denne Ja och fick följdfrågan Q8. Svarade 

respondenten Nej på Q7 blev den kommande frågan i stället Q9. Följdfrågan, Q8, undersöker 

om en anledning till de upplevda konkurrensfördelarna från revisionen är att företagets 

konkurrenter revideras. Frågan undersöker om en av den institutionella teorins process, 

mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983), kan kategoriseras som en påverkande faktor 

till respondenternas upplevda revisionsnytta. En annan fråga som grundat sig på den 

institutionella teorin är Q9. Till skillnad från de två tidigare frågorna som har sitt ursprung i 

isomorfism, undersöker Q9 i stället frikoppling. DiMaggio och Powell (1983) belyser vikten 

av att allmänheten uppfattar företag som legitima och att de agerar i enlighet med de 

institutionella reglerna, vilket medför att företagen kan förmedla en bild till samhället som 
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skiljer sig ifrån den faktiska verksamheten. Betydelsen för företagen att framstå som legitima 

undersöktes i Q9, medan om revisionen kan förmedla bilden att företaget är legitimt utreddes i 

Q11. Likt Q9, är även Q11 kopplad till frikoppling (DiMaggio & Powell, 1983). 

  

Frågorna Q10, Q12, Q13, Q14 och Q15 innefattar antaganden från legitimitetsteorin eftersom 

teorin redogör för olika potentiella fördelar som revisionen kan medföra. Som tidigare antytts, 

finns det ett socialt kontrakt mellan företaget och det samhälle som företaget är verksamt inom. 

Det sociala kontraktet används för att presentera de krav som ställs av samhället. Dessa krav 

måste efterlevas av företagen för att de ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet (Dowling & 

Pfeffer, 1975). Det sociala kontraktet påvisar betydelsen av att företag är legitima, vilket 

återspeglas i Q10. Ett sätt att förstärka företagets legitimitet är revisionen då en tredje oberoende 

part bland annat granskar företagets finansiella rapporter (Carrington, 2014), vilket således är 

en fördel av revisionen. Därav kontrolleras om revisionen förstärker företags legitimitet i Q12. 

Ett företag som är legitimt enligt legitimitetsteorin tillgodoser de krav som samhället ställer 

(Carrington, 2014). Om revisionen förbättrar samhällets anseende av företaget undersöks i Q13. 

Carrington (2014) nämner att en annan fördel av revisionen är att företagets redovisning blir 

mer trovärdig, vilket kontrolleras i Q14. Den sista frågan angående legitimitetsteorin, Q15, 

undersöker om respondenten upplever att revisionen påvisar för samhället att företaget förhåller 

sig inom ramarna för vad som anses vara etiskt och korrekt. Att agera etiskt och korrekt kan 

tyckas vara mångtydigt, eftersom samhällets normer kan skilja sig åt på grund av flera faktorer 

såsom tid och bransch (Deegan, 2019). 

  

Med utgångspunkt i intressentteorin har frågorna Q16 till Q27 undersökt de olika 

intressenternas samspel och relation med företaget. I nära anslutning till legitimitetsteorin 

förespråkar intressentteorin att företag måste efterleva samtliga intressenters krav på företaget 

för att bibehålla verksamhetens fortlevnad. Frågorna Q16 till Q21 undersöker i vilken 

utsträckning samtliga intressenter har förväntningar och krav på företaget som respondenten 

leder. Dessa intressenter är kunder, anställda, leverantörer, ägare, långivare, stat och kommun. 

Tidigare har det framgått att intressenterna har möjlighet att påverka genomförandet av ett 

bolags mål, men även att de kan influeras av ett företags mål. Respektive intressent är 

betydelsefull för företaget och bidrar till företagets överlevnad, men som i gengäld för 

bidragandet vill varje intressent få sina krav tillgodosedda (Bruzelius & Skärvad, 2017; Deegan 

& Unerman, 2011; Freeman & Reed, 1983). För att tillfredsställa samtliga intressenters krav 

krävs det att intressenterna upplever trygghet och förtroende för företagets finansiella 
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information. Detta kan göras med hjälp av revisorn som en granskande aktör (Svanström, 

2008). Respondenternas upplevelse gällande att revisionen förbättrar företagets relation med 

diverse intressenter undersöks således i frågorna Q22 till Q27.  

 

De avslutande frågorna som innefattar oberoende variabler är Q28 och Q29. Dessa baseras på 

antaganden från agentteorin. Utifrån vad som framgått tidigare, beskriver agentteorin relationen 

mellan principalen och agenten där principalen är ägare och agenten företagsledare (Carrington, 

2014; Jensen & Meckling, 1976). En av agentteorins grundpelare är att agenten har ett 

egenintresse och kommer att handla utifrån vad som bäst gynnar denne. Ägaren har kännedom 

om företagsledarens egenintresse och kommer därför att begränsa företagsledarens 

handlingsmöjligheter för att skydda företagets och ägarens ekonomiska välstånd (Frank & 

Cartwright, 2016). I samband med att företaget expanderar och får en alltmer hierarkisk och 

komplex struktur, uppstår informationsasymmetri mellan ägaren och företagsledaren (Abdel-

Khalik, 1993; Deegan & Unerman, 2011). Antagandet att revisionen minskar 

informationsasymmetrin genom att ägaren får en bättre insyn i företagets finansiella situation 

(Jensen & Meckling, 1976), undersöks i Q27. Därmed kan revisionen även upplysa ägaren om 

att företagsledaren inte haft ett egenintresse och låtit detta styra, men även att företagsledaren 

och ägaren haft gemensamma mål (Soltani, 2007). Om respondenten upplever att revisionen 

säkerställer att målen för företagets ägare och dess ledning är desamma studeras i Q28. 

3.3.2 Beroende variabel 

Enligt Denscombe (2018) är den beroende variabeln den variabel som påverkas av den 

oberoende variabeln. Studiens beroende variabel är således företagens upplevda revisionsnytta, 

vilket undersöks i Q6. Denna fråga har en koppling till studiens syfte och antas påverkas av de 

övriga oberoende variablerna. Den upplevda revisionsnyttan kan exempelvis bero på eller 

påverkas av hur beaktansvärt respondenterna upplever att legitimiteten är enligt 

legitimitetsteorin (Carrington, 2014). Respondenternas upplevda nytta kan även influeras av i 

vilken utsträckning de anser det är betydelsefullt att företaget framstår legitimt, enligt den 

institutionella teorin (DiMaggio & Powell, 1983), eller hur stora krav intressenterna ställer 

enligt intressentteorin (Bruzelius & Skärvad, 2017; Deegan & Unerman, 2011; Freeman & 

Reed, 1983). På liknande sätt kan även den upplevda revisionsnyttan beröras av i vilken 

utsträckning som respondenterna upplever att revisionen resulterar i att företagsägare får bättre 

insyn i finansiella situation (Jensen & Meckling, 1976) samt att ledning och ägares mål är 
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gemensamma (Soltani, 2007). Företagens upplevda revisionsnytta inkluderas även i studiens 

första, andra, tredje samt sjätte hypotes.  

3.3.3 Kontrollvariabel 

Kontrollvariabler används i regressionsanalyser och har som funktion att utesluta utfall där ett 

samband som uppfattas uppstå mellan oberoende och beroende variabler, egentligen beror på 

en annan variabel som orsakat samvariationen i analysen (Bell et al., 2019). En så kallad 

kontrollvariabel mäter något som kan antas vara relevant för att förklara variansen hos den 

beroende variabeln. I den här studien har en kontrollvariabel inkluderats, vilket är företagets 

omsättning. Trots att studien inte applicerat någon regressionsanalys, är valet att inkludera en 

kontrollvariabel i linje med Bryman och Bell (2017) och Triola (2015) som hävdar att 

kontrollvariabler kan ge upphov till att studiens resultat inte blir missvisande och förhindrar 

skensamband. Anledningen till att företagets omsättning har valts som kontrollvariabel är att 

omsättningen kan användas för att uppskatta företagets storlek. I flera studier har det visat sig 

att företagets storlek kan påverka den upplevda revisionsnyttan bland företag (Collis et al., 

2004; Öhman et al., 2012). Företagets omsättning efterfrågas därför i Q4. Med tanke på att 

studien beaktar både revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag, kan omsättningen 

variera. Därmed har vi valt att ha svarsrutan som öppen där respondenten ska skriva in 

företagets ungefärliga omsättning år 2020 i tusen kronor. Deltagarnas svar på företagens 

omsättning har därefter kategoriserats i en så kallad klassindelning, vilket presenteras i studiens 

senare kapitel. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

I detta avsnitt kommer begreppen reliabilitet och validitet behandlas. Våra åtgärder för att 

stärka studiens reliabilitet och validitet kommer sedan i tur och ordning att belysas. 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om frågor som rör stadga, konsekvens, följdriktighet och pålitlighet i mått 

och mätningar (Bell & Bryman, 2017). Dessa frågor berör bland annat tillförlitligheten för 

insamlade data och källorna där informationen införskaffats (Denscombe, 2018). Det finns tre 

olika innebörder av reliabilitet och en av dessa är stabilitet som innebär att datainsamlingens 

resultat inte ska skilja sig åt i någon större utsträckning när samma respondent deltar i samma 

undersökning vid olika tillfällen (Bell & Bryman, 2017). Vår begränsade tid har hindrat oss 

från att genomföra undersökningen mer än en gång, vilket kan påverka studiens stabilitet och 
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därmed även reliabilitet. Vi kan därför inte säkerställa att respondenternas svar skulle skilja sig 

åt vid olika tillfällen. Att säkerställa studiens stabilitet kan dessutom vara problematiskt 

eftersom respondenten kan påverkas av den första undersökningen som i sin tur påverkar deras 

svar vid upprepning av undersökningen (Bryman & Bell, 2017).  

 

Den andra innebörden av reliabilitet är den interna reliabiliteten. Detta mått avgör om 

undersökningens indikatorer är pålitliga och följdriktiga, vilket innebär att respondenternas svar 

på någon av indikatorerna är relaterad till deras svar på de andra indikatorerna. För att testa 

studiens interna reliabilitet har ett antal frågor testats för Cronbachs alfa (se Tabell 3.1). 

Frågorna som testats är Q11 till Q15 eftersom dessa behandlar revisionens påverkan på 

samhällets anseende av företaget ur olika aspekter. Urvalet av frågor till detta test gjordes för 

att frågorna mäter samma koncept, vilket testet bekräftade. Alfakoefficienten för frågorna 

mättes nämligen till 0,82, vilket enligt Bryman och Bell (2017) är en acceptabel nivå enligt 

tumregeln. Vidare testades frågorna Q22 till Q29, som alla mäter hur revisionens stärker 

relationen med olika intressenter. Detta gjordes för att säkerställa den interna reliabiliteten inför 

hypotesprövning fyra, då de sex frågornas medelvärde summerades. För dessa utvalda frågor 

mättes alfakoefficienten till 0,72. Detta innebär att även alfakoefficienten för dessa frågor är 

acceptabel enligt tumregeln. Vi bedömer därför studiens interna reliabilitet som godtagbar, 

vilket är linje med Bryman och Bell (2017) som påstår att gränsen går vid 0,8, samt Schutte et 

al. (2000) som fastställer skiljelinjen vid 0,7.  

 

Tabell 3.2  

Cronbachs alfa för mätningen av intern reliabilitet 

 
 

Den tredje innebörden av reliabilitet är interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell, 2017). 

Författarna skriver att interbedömarreliabiliteten påverkas av hur väl tolkningen av data 

överensstämmer mellan olika observatörer, hur öppna frågor kategoriseras i en enkät, eller hur 

strukturerade observationer klassificeras av en eller flera personer. Studiens enkät innehåller 

endast en öppen fråga, företagets omsättning, och vi bedömer att denna studies 

interbedömarreliabilitet inte påverkas nämnvärt av metodiken. 
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3.4.2 Validitet 

För studiens resultat är det betydelsefullt att frågorna i enkäten mäter det som avses att mätas, 

vilket motsvarar studiens validitet (Bryman & Bell, 2017). Enligt författarna finns det flera 

olika sätt att bestämma studiens validitet, där ett av dessa är ytvaliditeten. I pilotstudien som 

gjordes testades studiens ytvaliditet, som enligt Bryman och Bell (2017) är en intuitiv process 

som kan bedömas genom att olika personer ger sin personliga åsikt angående huruvida det som 

mäts speglar begreppet.  

 

En ytterligare åtgärd som vidtagits för att öka studiens validitet har varit att inkludera de 

filterfrågor som presenterades i delkapitel 3.2.3, Svarsfrekvens och bortfall. Genom 

filterfrågorna har svar från respondenter utan relevans till studiens syfte eliminerats. Studiens 

ytvaliditet har även stärkts av att operationaliseringen har en stark koppling till tidigare studier 

och teori. Kopplingen har följaktligen genererat frågor i den webbaserade enkäten, vilket är i 

linje med Bryman och Bell (2017) som hävdar att ytvaliditeten stärks av att måtten reflekterar 

de koncept de är kopplade till. 

3.5 Etiska beaktanden 

Vid insamlingen av data har ett etiskt tillvägagångssätt beaktats utifrån att följa regler och 

principer som lyfts fram av Bell och Bryman (2017) samt Denscombe (2018). I studiens 

följebrev (se Bilaga B och Bilaga C) har deltagarna informerats om studiens syfte och i vilken 

kontext den genomförts. Informationen benämns som informationskravet enligt Bryman och 

Bell (2017) samt Denscombe (2018). Ett annat krav som presenteras av Bryman och Bell (2017) 

är samtyckeskravet som omfattar vikten av att poängtera att deltagandet är frivilligt. Likt 

informationskravet är även samtyckeskravet uppfyllt i studien eftersom det framgår i 

följebreven att deltagandet i undersökningen är frivilligt. Vi valde att informera deltagarna om 

att medverkandet är frivilligt i början av följebrevens stycke för att minimera risken att 

informationen blir förbisedd. Med tanke på att studiens enkät är webbaserad, upplevde vi 

svårigheter med att få in ett skriftligt samtycke. Utifrån att vara tydlig i informationen som 

deltagarna fick i samband med enkäten, tolkade vi respondenternas deltagande som ett 

samtycke. Denscombe (2018) beskriver vikten av att respondenterna får en viss antydan om hur 

lång tid som undersökningen kan förväntas ta. I följebreven informerades respondenterna därför 

om den ungefärliga tiden som krävs för att slutföra enkäten. Det tredje kravet som lyfts fram av 

Bryman och Bell (2017) samt Denscombe (2018) är nyttjandekravet, vilket innefattar att 
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insamlade data enbart får användas för forskningsändamål. I följebreven framgår det att 

studiens insamlade data endast kommer att nyttjas för studiens syfte. Därav anser vi att även 

nyttjandekravet är uppfyllt. Ytterligare krav som uppmärksammas av Denscombe (2018) är 

konfidenskravet. För att uppfylla kravet behöver respondenterna informeras om och kunna lita 

på att samtliga svar behandlas på ett säkert sätt. I följebreven framgår det därför att enkäten är 

anonym och svaren behandlas konfidentiellt. I studien kommer även inga företagsnamn eller 

liknande att presenteras för att skydda deltagarnas identitet och intressen. Därmed anser vi att 

även konfidenskravet är uppfyllt.  

 

Innan vi publicerade den webbaserade enkäten i olika grupper på sociala medier meddelade vi 

gruppernas administratörer för att få ett godkännande till publiceringen. Förfrågningarna 

gjordes för att försäkra oss om att vi inte strider mot gruppens interna villkor och regler. 

Denscombe (2018) skriver att deltagarna har rätt att veta vem som genomför forskningen och 

hur forskaren kan kontaktas. Vi valde därför att även inkludera våra namn och e-postadresser i 

följebreven.   

3.6 Analysmetod  

Utifrån vad som tidigare konstaterats är studiens syfte att undersöka likheter och skillnader 

mellan revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företags upplevda revisionsnytta samt vilka 

faktorer som påverkar den upplevda nyttan. För att besvara syftet har den insamlade empirin 

analyserats med hjälp av mjukvaran IBM SPSS. I studien har samtliga test genomförts med en 

signifikansnivå på 5 procent, vilket därmed motsvarar en konfidensgrad på 95 procent. Valet 

av signifikansnivån är i linje med (Denscombe, 2018; Bryman & Bell, 2017; Körner & 

Wahlgren, 2015) som menar att test som genomförs med en signifikansnivå på 5 procent anses 

vara tillräckligt tillförlitliga. För att testa hypoteserna har t-test gjorts, vilka i synnerhet är 

Independent Samples Test samt One Sample Test. Detta stöds av Denscombe (2018) som 

skriver att t-test använder sig av medelvärden och standardavvikelser, vilket lämpar sig då 

studien tillämpat en likertskala. 

 

Denscombe (2018) belyser även användandet av nollhypoteser för att exkludera utfall där de 

genomförda testernas resultat påverkats av slumpfaktorer. Därav har nollhypoteser inkluderats 

i studien. Nollhypotesen är antagandet att det inte föreligger något fenomen som kräver en 

förklaring. Om hypoteserna förkastas accepteras således dess nollhypotes. Det som avgör om 

nollhypotesen accepteras eller inte är förhållandet mellan p-värde samt signifikansnivån. Om 
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signifikansnivån överstiger p-värdet förkastas nollhypotesen, och vice versa (Ramsey & 

Schafer, 2012).   
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4. Analys av det empiriska resultatet 

I den första delen i detta kapitel introduceras den beskrivande statistiken för den insamlade 

empirin. I avsnittet illustreras diverse resultat som härrör från datainsamlingen i tabeller, vilket 

bland annat är medelvärdet för enkätens olika frågor. Delen som följer presenterar en 

korrelationsmatris som belyser samtliga samband och deras styrka samt riktning. I den 

tillhörande texten till korrelationsmatrisen beskrivs ett antal korrelationer som är notabla. 

Kapitlets tredje del testar studiens hypoteser. Med vad som framgått tidigare i åtanke, görs detta 

utifrån Independent Samples Test och One Sample Test i IBM SPSS. Därefter introduceras en 

sammanfattning av hypotesprövningen, vilket visualiseras i en figur. Kapitlet avslutas sedan 

med en genomgående analys av studiens empiriska resultat. 

4.1 Beskrivande statistik 

För att besvara syftet, som är att undersöka vilka likheter samt skillnader som föreligger mellan 

revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga företags upplevda revisionsnytta, men även vad 

som påverkar den upplevda nyttan, har en enkätundersökning genomförts. Enkäten besvarades 

sammanlagt av 212 respondenter, varav 44 exkluderades på grund av bortfall. Utifrån vad som 

antytts tidigare har tre olika filterfrågor använts för att filtrera bort respondenter som inte faller 

inom ramen för studiens undersökningspopulation. Respondenternas sammanlagda svar 

sammanställdes i Google Forms. Därefter konverterades informationen från Google Forms till 

IBM SPSS, vilket gav upphov till flera analyser och tester. I dessa analyser och tester har endast 

enkätsvar från respondenter som faller inom studiens undersökningspopulation beaktats. Totalt 

erhölls 168 fullständiga svar som därmed kommer att användas som underlag för studiens 

statistik. Av dessa är 92 revisionspliktiga och 76 icke-revisionspliktiga. Fördelningen illustreras 

i Tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 

Fördelning mellan revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga företag 

 

 

I undersökningen frågades respondenterna om företagets ungefärliga omsättning år 2020. Detta 

är som tidigare nämnts studiens enda kontrollvariabel. Med tanke på att studien undersöker 
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både revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga företag kan omsättningen variera. Därav har 

en klassindelning gjorts för att skapa en bättre överblick gällande fördelningen av företagens 

omsättning (se Tabell 4.2). I klassindelningen ökar intervallens bredd exponentiellt och genom 

att beskåda tabellen framgår det att antalet deltagare är högst i det tredje intervallet, vilket 

innebär att 31 företag av undersökningens samtliga deltagare omsätter mellan 1,5 och 3 

miljoner kronor. Det går även att observera att de revisionspliktiga företagen har en tendens att 

ha en högre upplevd revisionsnytta, medan de icke-revisionspliktiga i större utsträckning 

hamnar i de lägre intervallerna. Förklaringen till detta kan ligga i faktumet att obligatorisk 

revision gäller när företaget överstiger minst två av tre gränsvärden, under de två senaste 

räkenskapsåren. Dessa gränsvärden regleras, som tidigare nämnts, i 9 kap 1 och 3 §§ i 

Aktiebolagslagen och omsättningen är ett av dessa gränsvärden (SFS 2005:551). Tabellen 

illustrerar även den upplevda revisionsnyttan för företagen i respektive intervall.  

Datamaterialet indikerar tydligt att revisionsnyttan avtar succesivt i takt med att företagens 

omsättning i tabellen ökar. Tabellen visar därmed att ju högre omsättning företagen har, desto 

lägre upplever de revisionsnyttan.  

 

Tabell 4.2 

Klassindelning enligt omsättningsintervall samt medelvärde för upplevd revisionsnytta  

 

 

I fråga Q6 undersöktes respondenternas upplevda revisionsnytta. Utifrån vad som angivits 

tidigare har en femgradig likertskala använts för samtliga frågor som inte består av 

svarsalternativ Ja och Nej. I Tabell 4.3 presenteras medelvärdet för revisionspliktiga samt icke-

revisionspliktiga företags upplevda revisionsnytta. I tabellen framgår det att medelvärdet för 

icke-revisionspliktiga företag är 1,6 högre än medelvärdet för revisionspliktiga företag. 

Standardavvikelsen för de båda kategorierna är 0,837 respektive 1,048. Körner och Wahlgren 
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(2015) skriver att standardavvikelsen eller standarddeviationen är ett statistiskt mått som mäter 

hur mycket de olika värdena i populationen avviker från medelvärdet. 

 

Tabell 4.3 

Medelvärde på upplevd revisionsnytta 

 

 

Beträffande respondenternas uppfattning av att revisionen medför konkurrensfördelar indikerar 

Tabell 4.4 på att det finns en antydan på ett negativt samband mellan revisionsplikt och 

uppfattningen att revisionen medför konkurrensfördelar. Resultatet tyder på att de icke-

revisionspliktiga företagen i större utsträckning upplever att revisionen medför 

konkurrensfördelar än vad de revisionspliktiga företagen gör, eftersom de icke-

revisionspliktiga företagen är överrepresenterade i denna uppfattning. Resultatet i tabellen visar 

även att en majoritet av respondenterna angav svaret Ja, vilket motsvarar 101 deltagare. Av 

dessa representerar 64 respondenter icke-revisionspliktiga företag och 37 revisionspliktiga 

företag. Ramsey och Schafer (2012) diskuterar förväntade värden ur ett statistiskt perspektiv 

vid frekvensanalyser. Dessa värden är de frekvenser som kan förväntas vid beaktandet av 

andelar. Författarna redogör även för observerade värden, vilka motsvarar de frekvenser som 

åskådliggjorts. Eftersom antalet revisionspliktiga företag är större, var antalet revisionspliktiga 

företag som förväntades svara Ja cirka 10 fler än de icke-revisionspliktiga företagen. Det 

observerade antalet icke-revisionspliktiga företag som ansåg att revisionen medför 

konkurrensfördelar var däremot 27 fler än de revisionspliktiga. Även det motsatta gäller för 

revisionspliktiga företag, av det faktumet att det observerade antalet deltagare som svarade Nej 

på frågan var fler än det förväntade antalet.   
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Tabell 4.4  

Svarsfördelning angående om revisionen medför konkurrensfördelar 

 

 

De respondenter som angav att revisionen medför konkurrensfördelar fick följdfrågan om 

konkurrensfördelen kunde bero på att konkurrenterna revideras. Respondenterna hade även 

möjligheten att ange att de inte visste om konkurrenterna reviderades. De respondenter som i 

Q7 inte angett att revisionen medför konkurrensfördelar, och därmed inte besvarat Q8, kodades 

som missing value i IBM SPSS inför fråga Q8. Detta medför att 101 svar erhölls i Q8. Dessa 

svar presenteras i Tabell 4.5 där det framgår att en majoritet av de icke-revisionspliktiga 

företagen upplever att revisionen medför konkurrensfördelar på grund av att konkurrenterna 

revideras. I samma tabell framkommer det att en majoritet av de revisionspliktiga företagen 

antingen inte upplever att revisionen medför konkurrensfördelar på grund av att konkurrenterna 

revideras, eller att de inte vet om konkurrenterna revideras.  

 

Resultatet visar att 51 av de 101 respondenterna upplever att en anledning till att revisionen 

medför konkurrensfördelar, är att konkurrenterna revideras. Av dessa 51 är 35 företag icke-

revisionspliktiga samt 16 revisionspliktiga. Det observerade värdet var högre än det förväntade 

värdet för icke-revisionspliktiga företag, och tvärtom för de revisionspliktiga företagen. Antalet 

deltagare som angav att de inte upplever att revisionen medför konkurrensfördelar för att 

konkurrenterna revideras, visade sig vara totalt 15. En tredjedel av dessa innefattar 

revisionspliktiga och resterande icke-revisionspliktiga företag. I jämförelse med antalet 

respondenter som angav svaret Ja, visade det sig att vara en mindre skillnad mellan det 

förväntade och observerade antalet för respondenter som svarade Nej. Vidare påvisar resultatet 

att 35 deltagare saknade kännedom om att företagets konkurrenter revideras. Av dessa 
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representerar 19 deltagare icke-revisionspliktiga företag samt 16 revisionspliktiga företag. 

Fördelningen av dessa svar medför att det finns en skillnad mellan förväntat värde och 

observerat värde, för både icke-revisionspliktiga samt revisionspliktiga företag.  

 

Tabell 4.5  

Svarsfördelning angående om konkurrensfördelarna beror på att företagets konkurrenter revideras   

 

Kommentar: Tabellen inkluderar enbart de deltagare som svarat Ja på Q7 (se Tabell 4.4). 

 

I fråga Q9 har vikten av att företaget framstår som legitimt undersökts. I datamaterialet framgår 

det att revisionspliktiga företag upplever att det är av större betydelse att framstå som legitima, 

än vad de icke-revisionspliktiga företagen gör. Påståendet grundar sig i att medelvärdet för 

revisionspliktiga företag är 4,18 och därmed högre än icke-revisionspliktiga företag vars 

medelvärde är 3,70, vilket framkommer i Tabell 4.6. För att bekräfta detta påstående gjordes 

ett t-test. Resultatet påvisade att det är statistiskt säkerställt och därmed finns en signifikant 

skillnad i åsikter mellan revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag gällande 

betydelsen av att företaget framstår som legitimt. Skillnaden fastställs av det faktum att p-

värdet är 1 procent, vilket är lägre än signifikansnivån, som är 5 procent.  
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Tabell 4.6 

T-test på skillnaden i företagens inställning till betydelsen av att framstå legitima  

 

 

I fråga om företagens upplevda betydelse av att vara legitima, tyder datamaterialet i Tabell 4.7 

på att icke-revisionspliktiga företag uppfattar en större betydelse av att vara legitima än 

revisionspliktiga företag, eftersom medelvärdet för dessa visade sig vara 4,66 samt 4,21. Att 

icke-revisionspliktiga företag uppfattar en större betydelse av att vara legitima stöds av det t-

test som gjordes för att avgöra om det föreligger en signifikant skillnad mellan de två 

medelvärdena. Resultatet visar att p-värdet är 0,1 procent vilket understiger signifikansnivån 

på 5 procent. Detta tyder därmed på att det finns en signifikant skillnad mellan företagens 

uppfattningar. 

 

Tabell 4.7 

T-test på skillnaden i företagens inställning till betydelsen av att vara legitima 

 

 

Som tidigare nämnts har studien gjort skillnad på begreppen vara och framstå när det kommer 

till företagens legitimitet. Tabell 4.8 visar att respondenterna har uppmärksammat 

begreppskillnaden och inte tolkat frågorna som identiska. Detta stöds av det t-test som gjordes 

för att testa om det föreligger en skillnad mellan sammanslaget medelvärde på fråga Q9 och 

Q10 (se Tabell 4.8). Resultatet av t-testet påvisar att det finns en signifikant skillnad mellan 

medelvärdet för de två frågorna eftersom p-värdet på 0 procent understiger signifikansnivån på 

5 procent.  
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Tabell 4.8 

T-test på huruvida medelvärdet för fråga Q9 skiljer sig ifrån Q10 

 

 

I frågorna Q11 till Q15 mättes olika upplevda fördelar som revisionen kan medföra. Resultatet 

visas i Tabell 4.9. I tabellen framgår det att de icke-revisionspliktiga företagen upplever de olika 

fördelarna som högre än vad de revisionspliktiga företagen gör i samtliga frågor. Skillnaden 

var som störst i frågan om revisionen förstärker företagets legitimitet, där det visade sig att 

medelvärdet är 4,37 för icke-revisionspliktiga, och 2,97 för revisionspliktiga företag. Detta 

motsvarar en skillnad på 1,4. Samtidigt var skillnaden som lägst för huruvida deltagarna 

uppfattade att revisionen påvisar att företaget förhåller sig inom ramarna för vad som anses vara 

etiskt och korrekt då differensen var 0,16.   

 

Tabell 4.9 

Medelvärde för svaren på frågorna Q11 till Q15 

 

 

I enkäten undersöktes i vilken utsträckning olika intressenter har krav och förväntningar på 

företagen, men även i vilken utsträckning respondenterna upplevde att revisionen kan förbättra 

relationen mellan företag och intressenter. Resultatet illustreras i Tabell 4.10. I tabellen framgår 

det att respondenterna upplever att kunder samt stat och kommun ställer högre krav och har 

högre förväntningar på revisionspliktiga företag än på icke-revisionspliktiga företag. 

Datamaterialet indikerar även att anställda ställer relativt låga krav på revisionspliktiga företag, 
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med ett medelvärde på 2,51. Detsamma gäller för kunder till icke-revisionspliktiga företag då 

medelvärdet för gruppen på denna fråga är 2,37. Datamaterialet påvisar även att långivare 

ställer höga krav på både revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag, med ett 

sammanslaget medelvärde på 4,14. Kraven som ställs från leverantörer och ägare upplevs vara 

högre bland icke-revisionspliktiga företag.  

 

I frågorna Q22 till Q27 undersöktes även hur relationen mellan företagen och dess intressenter 

kan förbättras via revisionen. När det kommer till hur revisionen kan bidra med att förbättra 

relationen mellan företagen och dess kunder har både revisionspliktiga och icke-

revisionspliktiga företag relativt låga medelvärden på 1,93 respektive 2,11. Datamaterialet 

indikerar alltså att revisionen inte bidrar med att förbättra relationen med företagens kunder i 

särskilt stor utsträckning. Resultatet tyder inte heller på att revisionen förbättrar relationen 

mellan de revisionspliktiga företagen och dess anställda eftersom detta påstående fått ett 

medelvärde på 2,01. Detta är även det medelvärde som har störst differens mellan 

revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag, då de icke-revisionspliktiga företagen har 

ett medelvärde på 3,30 och differensen därmed är 1,29. Den relation som upplevs förstärkas i 

störst utsträckning visade sig vara den mellan icke-revisionspliktiga företag och långivare. 

Medelvärdet för huruvida revisionen förbättrar icke-revisionspliktiga företags relation med 

långivare uppmättes till 4,68. 
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Tabell 4.10 

Fördelning av svar för frågorna Q16 till Q27 

 

 

Enkätens avslutande frågor behandlade respondenternas upplevelse av hur revisionen förbättrar 

ägarens insyn i företagets finansiella situation samt hur väl revisionen kan säkerställa att målen 

för företagets ägare och ledning samstämmer. I Tabell 4.11 illustreras hur både revisionspliktiga 

och icke-revisionspliktiga företag i hög utsträckning upplever att revisionen kan ge ägaren en 

bättre insyn i den finansiella situationen. Tabellen visar att medelvärdet för revisionspliktiga 

företag uppmäts till 4,13, medan medelvärdet för icke-revisionspliktiga företag är 4,29. Detta 

fastställer att differensen mellan de olika gruppernas medelvärde är relativt låg och beräknas 

till 0,13. Gällande deltagarnas upplevelse av påståendet att revisionen säkerställer att målen 

överensstämmer mellan ägare och företagsledning, framgår det i tabellen att frågornas 

medelvärde avviker i högre grad än i Q28. Differensen mellan gruppernas medelvärde har 

uppmätts till 1,52. Detta tyder på att det är en stor skillnad beträffande revisionspliktiga och 
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icke-revisionspliktiga företags instämmande till att revisionen förhindrar att målen för 

företagsägare och företagsledare är frånskilda.  

 

Tabell 4.11 

Fördelning av svar för frågorna Q28 och Q29 

 

4.2 Korrelation 

I detta avsnitt kommer anmärkningsvärda korrelationskoefficienter och dess innebörder att 

behandlas för att få bättre kännedom om diverse samband och dess styrkor mellan olika 

revisionsfördelar och företagens värderingar och upplevelser. Dessa korrelationskoefficienter 

härstammar från den korrelationsmatris som avslutar avsnittet. Som tidigare nämnts i avsnitt 

3.3.2 Beroende variabel, är studiens beroende variabel revisionsnyttan. Korrelationsmatrisen 

bidrar således även till att belysa vilka fördelar som har ett samband med revisionsnyttan och i 

vilken utsträckning de påverkar revisionsnyttan. Denna data har sedermera bistått studiens 

kommande analysavsnitt 4.4 Analys.  

 

Valet av att implementera en korrelationsmatris är i linje med det Denscombe (2018) skriver 

angående korrelationsstatistik som en metod för att mäta styrkan i sambandet mellan variabler. 

Korrelationskoefficienten visar således hur väl förändringen i en variabel matchar förändringen 

i en annan variabel. Författaren skriver att korrelationskoefficienten kan variera från -1, då det 

råder ett perfekt negativt samband, till 1, då det råder ett perfekt positivt samband. En 

korrelationskoefficient på 0 innebär därmed en total avsaknad av samband mellan de olika 

variablerna. Bryman och Bell (2017) berör en typ av korrelationsstatistik som benämns 

Pearsons produktmomentkorrelation. För att beräkna datamaterialets korrelationer har denna 

metod använts (se Tabell 4.12). 

 

I tabellen illustreras korrelationer mellan de frågor som mätts med en likertskala, vilket 

motsvarar alla frågor från Q6 till Q29, förutom Q7 och Q8. De korrelationer som följs av en 

stjärna är signifikanta på femprocentsnivån. De korrelationer som följs av två stjärnor är 
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signifikanta på enprocentsnivån. Enligt Bryman och Bell (2017) är det två faktorer som styr om 

korrelationskoefficienten är signifikant eller ej. Dessa faktorer är storleken på den framräknade 

koefficienten samt storleken på urvalet.  

 

En korrelation som är notabel är den mellan Q6 och Q12, där korrelationskoefficienten 

uppmätts till 0,655. Korrelationen är även statistiskt signifikant på enprocentsnivån. Denna 

relativt höga korrelationskoefficient indikerar att respondenternas upplevda revisionsnytta har 

ett någorlunda starkt samband till hur väl de anser att revisionen kan förstärka företagets 

legitimitet. Ännu en korrelation som är anmärkningsvärd är den mellan Q21 och Q27 där 

korrelationskoefficienten visar sig vara 0,573 och därmed också statistiskt signifikant på 

enprocentsnivån. Detta tyder på att det finns ett samband mellan nivån på förväntningar och 

krav från stat och kommun och revisionens förmåga att förbättra relationen mellan företaget 

och dessa. Korrelationsmatrisen indikerar även att det råder ett signifikant samband på 

enprocentsnivån mellan Q10 samt Q12, där korrelationskoefficienten anges vara 0,336. 

Innebörden av detta är att det finns ett positivt samband mellan företags upplevelse av 

betydelsen av att vara legitima samt revisionens förmåga att stärka företags legitimitet. 

 

Fråga Q9 och Q11 har en korrelationskoefficient som uppmäts till -0,010. Denna 

korrelationskoefficient är nära noll, vilket betyder att sambandet mellan svaren är nästintill 

obefintligt. Hur viktigt respondenterna upplever det är att företaget framstår som legitimt har 

alltså inget samband med hur väl revisionen kan förmedla bilden av ett legitimt företag. Ännu 

en korrelation som är noterbar är den mellan Q10 och Q29. Korrelationskoefficienten mellan 

dessa frågor är -0,372. Detta innebär att företagens upplevda betydelse av att vara legitima 

korrelerar negativt med upplevelsen av revisionens bidrag till att ägares och företagslednings 

målsättning överensstämmer. I korrelationsmatrisen framgår det att korrelationen är signifikant 

på enprocentsnivån. Datamaterialet visar att det dessutom råder ett negativt samband mellan 

Q10 samt Q21 där korrelationskoefficienten är -0,261. Även för denna korrelation påvisas 

signifikans på enprocentsnivån. Således indikerar datamaterialet att desto mer företag 

värdesätter att vara legitima, ju mindre påtryckningar upplever dessa företag från stat och 

kommun, samt vice versa. 
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Tabell 4.12 

Korrelationsmatris 
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4.3 Hypotesprövning 

I följande delavsnitt kommer sju underrubriker att presenteras. Inledningsvis presenterar de 

första sex underrubrikerna varsin hypotes och dess medföljande nollhypotes. Sedan 

introduceras en redogörelse för vilka förberedelser som gjorts i IBM SPSS inför det t-test som 

genomförts. Varje underrubrik presenterar därefter förhållandet mellan p-värde och 

signifikansnivå för att sedermera förkasta eller acceptera den behandlade hypotesen. De första 

sex underrubrikerna avslutas med en tabell som illustrerar det statistiska testet och vilka värden 

som beaktats. Den sjunde och sista underrubriken innehåller en sammanfattning av samtliga 

hypotesprövningar. 

4.3.1 Hypotes ett 

H1: Företag som upplever att revisionen medför konkurrensfördelar på grund av att 

konkurrenterna revideras, upplever en högre revisionsnytta. 

 

H0: Företags upplevda revisionsnytta är oberoende av om företagen upplever 

konkurrensfördelar på grund av att konkurrenterna revideras. 

 

För att testa studiens första hypotes har respondenterna som på fråga Q8 angett svaret att de 

inte vet om företagets konkurrenter reviderats kodats som missing value och därmed 

exkluderats från testet. Detta gjordes för att göra de två grupperna av de som svarat Ja 

respektive Nej jämförbara. Efter kodningen var det totalt 66 svar som inkluderades, varav 51 

svarade Ja och 15 svarade Nej. Medelvärdet för den upplevda revisionsnyttan visade sig vara 

4,49 för de som svarade Ja samt 4,33 för de som svarade Nej. Dessa medelvärden användes för 

att genomföra det t-test som illustreras i Tabell 4.13. 

 

Tabellen visar att p-värdet för t-testet är 26,6 procent. P-värdet överstiger därmed 

signifikansnivån på 5 procent. Således accepteras nollhypotesen, att den upplevda 

revisionsnyttan är oberoende av om företagen upplever konkurrensfördelar på grund av att 

konkurrenterna revideras. Detta betyder att det inte går att påvisa en signifikant differens 

gällande den upplevda revisionsnyttan för företagen.   
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Tabell 4.13 

T-test för hypotes ett 

 

4.3.2 Hypotes två 

H2: Företag som värdesätter legitimitet har en högre upplevd revisionsnytta. 

 

H0: Företags upplevda revisionsnytta är oberoende av om företagen värdesätter legitimitet. 

 

För att testa studiens andra hypotes har en kategorisering gjorts där de respondenter som angivit 

svar fyra eller fem på Q10 och därmed värdesätter legitimitet, kodats som grupp ett. De 

respondenter som inte värdesätter legitimitet, och därmed angivit svar ett eller två på 

likertskalan, har i sin tur kodats som grupp två. Deltagarna som inte tagit ställning och placerat 

svaren i mitten har kodats som missing value. Antalet respondenter som kodades på detta vis 

uppgick till 28. Grupp ett bestod därmed av 137 deltagare och medelvärdet för deras upplevda 

revisionsnytta var 3,91. Den andra gruppen bestod av endast 3 respondenter vars genomsnittliga 

upplevda revisionsnytta visade sig vara 4. Detta resultat är anmärkningsvärt eftersom 

medelvärdet för den upplevda revisionsnyttan är högre för de företag som inte värdesätter 

legitimitet än de som värdesätter legitimitet. Det låga antalet på endast 3 respondenter som 

angivit att de inte värdesätter legitimitet har däremot sannolikt påverkat resultatet (jfr. Ramsey 

& Schafer, 2012). Gruppernas medelvärden har använts i det t-test som belyses i Tabell 4.14. 

 

T-testet påvisar att företag som värdesätter legitimitet upplever samma revisionsnytta som de 

som inte värdesätter legitimitet. Detta förklaras utifrån att p-värdet, som är 45 procent, 

överstiger signifikansnivån, som är 5 procent. Därmed accepteras nollhypotesen, vilket även 

motsvarar att det inte går att fastslå att företag som värdesätter legitimitet har en högre upplevd 

revisionsnytta än de som inte värdesätter legitimitet.  

 

 



  Tjellander & Mahmood 

53 

 

Tabell 4.14 

T-test för hypotes två 

 

4.3.3 Hypotes tre 

H3: Företag med inflytelserika intressenter upplever en högre revisionsnytta. 

 

H0: Företags upplevda revisionsnytta är oberoende av om företagen har inflytelserika 

intressenter. 

 

För att testa studiens tredje hypotes har deltagarna delats in i två olika grupper. Indelningen har 

gjorts för att grupperna ska vara jämförbara. Den första gruppen omfattas av 149 respondenter 

som bedöms ha inflytelserika intressenter eftersom det sammanslagna medelvärdet för deras 

svar på frågorna Q16 till Q21 uppmätts till över 3. Den andra gruppen innefattar 13 deltagare 

vars sammanslagna medelvärde på samma frågor uppmätts till under tre. Gruppen bedöms 

därmed innefatta deltagare utan inflytelserika intressenter. Medelvärdet på den upplevda 

revisionsnyttan för grupp ett och två är 3,86 respektive 2,54. De sex deltagare vars 

sammanslagna medelvärde uppmätts till exakt tre har kodats som missing value, vilket 

motsvarar att de exkluderas från testet som illustreras i Tabell 4.15.  

 

T-testet påvisar att företag med inflytelserika intressenter upplever en högre revisionsnytta. 

Detta kan bevisas genom att p-värdet som är 0 procent understiger signifikansnivån, som är 5 

procent. Detta innebär att nollhypotesen förkastas och att hypotes tre kan accepteras med 

statistisk säkerhet.  
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Tabell 4.15 

T-test för hypotes tre 

 

4.3.4 Hypotes fyra 

H4: Relationen mellan företag och dess intressenter förstärks av revision.  

 

H0: Relationen mellan företag och dess intressenter är oberoende av revision. 

 

För att testa studiens fjärde hypotes har medelvärdet för frågorna Q22 till Q27 sammanslagits. 

Frågorna mäter hur revisionen kan förbättra relationen mellan företag och diverse intressenter. 

Det sammanslagna värdet uppmättes till 3,39, vilket indikerar på att respondenterna upplever 

att revisionen kan förbättra relationen mellan företag och intressenter i viss mån. I denna studie 

motsvarar ett medelvärde som överstiger 3 att respondenterna upplever att relationen förstärks 

av revisionen. För att testa hypotesen gjordes därför ett t-test där det prövades om medelvärdet 

överstiger testvärdet 3 (se Tabell 4.16). 

 

T-testet påvisar att revisionen kan förstärka relationen mellan företag och dess intressenter, 

eftersom p-värdet är 0 procent och därmed mindre än signifikansnivån, som är 5 procent. 

Därmed förkastas nollhypotesen och hypotes fyra accepteras.   

 

Tabell 4.16 

T-test för hypotes fyra 
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4.3.5 Hypotes fem 

H5: Revisionen minskar informationsasymmetrin. 

 

H0: Informationsasymmetrin är oberoende av revision. 

 

För att testa studiens femte hypotes har frågorna Q28 samt Q29 sammanslagits eftersom dessa 

frågor är kopplade till reduceringen av informationsasymmetrin. Det sammanslagna 

medelvärdet är 3,39, vilket indikerar på att revisionen minskar informationsasymmetrin i viss 

grad. I likhet med bedömningen i hypotes fyra, lämpar sig ett testvärde på 3 även här. Detta 

beror på att svar som överstiger tre på likertskalan motsvarar upplevelsen att revisionen minskar 

informationsasymmetrin. För att fastställa huruvida respondenterna upplever att 

informationsasymmetrin minskar av revisionen har ett t-test genomförts (se Tabell 4.17). 

 

T-testet påvisar att revisionen kan minska informationsasymmetrin, eftersom p-värdet är 0 

procent och därmed mindre än signifikansnivån, som är 5 procent. Således förkastas 

nollhypotesen och hypotes fem accepteras.   

 
Tabell 4.17 

T-test för hypotes fem 

 

4.3.6 Hypotes sex  

H6: Det finns en skillnad i den upplevda revisionsnyttan mellan revisionspliktiga och icke-

revisionspliktiga företag. 

 

H0: Det finns ingen skillnad i den upplevda revisionsnyttan mellan revisionspliktiga och icke-

revisionspliktiga företag. 

 

För att testa studiens sjätte och därmed sista hypotes har respondenterna delats in i två grupper 

som härstammar från svaren på Q2. Den första gruppen består av 92 deltagare som representerar 
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revisionspliktiga företag. Den andra gruppen innefattas i sin tur av 76 deltagare som företräder 

icke-revisionspliktiga företag. Följaktligen har medelvärdet för dessa gruppers upplevda 

revisionsnytta beräknats. Medelvärdet för de revisionspliktiga företagen är 2,98 och därmed 

lägre än medelvärdet för de icke-revisionspliktiga företagen, som är 4,58. För att testa om det 

föreligger en statistiskt signifikant skillnad i medelvärde för de två grupperna har ett t-test 

genomförts som illustreras i Tabell 4.18. 

 

T-testet påvisar att det föreligger en signifikant skillnad i upplevd revisionsnytta mellan 

revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag. Nollhypotesen kan därmed förkastas och 

hypotes sex accepteras. Anledningen till detta är att testets p-värde på 0 procent understiger 

signifikansnivån på 5 procent. Medelvärdet för icke-revisionspliktiga företag är därmed 

tillräckligt mycket högre för att det ska föreligga en statistiskt signifikant skillnad mellan 

gruppernas medelvärde. Således betyder detta att icke-revisionspliktiga företag upplever en 

högre revisionsnytta än vad de revisionspliktiga företagen gör. 

 
Tabell 4.18 

T-test för hypotes sex 
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4.3.7 Sammanfattning av studiens hypotesprövning  

I Figur 4.1 summeras studiens sex hypoteser och om de har förkastats eller accepterats med 

hjälp av t-testen.  

 

Figur 4.1  

Sammanfattning av studiens hypotesprövning  

 
 

4.4 Analys  

Som tidigare antytts är studiens syfte att undersöka skillnader och likheter i upplevd 

revisionsnytta mellan revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga företag, men även vad som 

påverkar den upplevda revisionsnyttan. För att möjliggöra fullföljandet av studiens syfte har 

den beskrivande statistiken presenterats och studiens hypoteser testats. 
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Den första hypotesen baseras på den institutionella teorin. Hypotesen är att företag som 

upplever att revisionen medför konkurrensfördelar på grund av att konkurrenterna revideras, 

upplever en högre revisionsnytta. Denna hypotes testades i Tabell 4.13. Resultatet blev att 

hypotesen förkastades, trots att medelvärdet för de företag som upplever att revisionen medför 

konkurrensfördelar på grund av att konkurrenterna revideras, översteg medelvärdet för den 

konträra gruppen i testet. Det gick således inte att påvisa att företag som upplever att revisionen 

medför konkurrensfördelar på grund av att konkurrenterna revideras upplever en högre 

revisionsnytta. Att hypotesen förkastas talar delvis emot de faktorer som DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver angående isomorfism och hur företag strävar efter konkurrensfördelar genom 

att imitera varandra och på så sätt anses legitima. En anledning till att DiMaggio och Powells 

(1983) antaganden inte bekräftas i denna studie kan bero på studiens begränsningar. Dessa kan 

vara att antalet deltagare i studien inte är tillräckligt stort eller att studiens urval inte är 

representativt. Trots att hypotesen förkastades finns det spår i den beskrivande statistiken som 

indikerar på att företag instämmer till att revisionen medför konkurrensfördelar med 

anledningen av att konkurrenterna revideras. Detta styrks av Tabell 4.5 där majoriteten av de 

respondenter som besvarat frågan har angett att de upplever att revisionen medför 

konkurrensfördelar på grund av att konkurrenterna revideras. Denna majoritet innefattar i sin 

tur fler icke-revisionspliktiga än revisionspliktiga företag. 

 

I Tabell 4.6 illustreras medelvärden angående frågan om betydelsen av att företaget framstår 

som legitimt. I tabellen framgick det att revisionspliktiga företag upplever att det är viktigare 

att framstå som legitima än icke-revisionspliktiga företag. Resultatet bekräftades med hjälp av 

ett t-test. I Tabell 4.8 åskådliggörs de båda gruppernas sammanslagna medelvärde. Det 

sammanslagna medelvärdet överstiger 3 och indikerar därmed att företagen värdesätter att 

framstå som legitima, vilket överensstämmer med Deegan och Unermans (2011) samt 

DiMaggio och Powells (1983) redogörelser för frikoppling i den institutionella teorin. Frågan 

som undersökte företagens upplevda betydelse av att framstå som legitima, kompletterades med 

en potentiell fördel som revisionen kan medföra. Denna fördel återfinns i Tabell 4.9 och 

innefattar företagens upplevelse gällande huruvida revisionen kan förmedla bilden av ett 

legitimt företag. I tabellen visualiseras deltagarnas sammanlagda medelvärde. Tabellen 

illustrerar dessutom revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga företags medelvärde, där i 

synnerhet de icke-revisionspliktiga företagens medelvärde är anmärkningsvärt högt. Spår av att 

företagen upplever att revisionen kan förmedla bilden av ett legitimt företag kan även 
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identifieras i korrelationsmatrisen i Tabell 4.12. Korrelationskoefficienten mellan Q6 och Q11 

är nämligen tillräckligt hög för att ett samband ska kunna påvisas (Ramsey & Schafer, 2012).  

 

Den andra hypotesen tar avstamp i legitimitetsteorin och förutsätter att företag som värdesätter 

legitimitet har en högre upplevd revisionsnytta. Hypotesen testades och motbevisades i Tabell 

4.14. Förkastandet av hypotesen kan förklaras av den ojämna fördelningen mellan de två 

grupperna i testet. Den grupp som bestod av de som värdesätter legitimitet bestod av 137 

respondenter. Den grupp som inte värdesätter företagets legitimitet bestod däremot endast av 

tre respondenter, vilket motsvarar cirka 2 procent av antalet svar. Denna asymmetriska 

fördelning ställer väldigt höga krav för att påvisa en statistisk signifikans (jfr. Ramsey & 

Schafer, 2012). Att antalet respondenter som anser att legitimiteten är viktig är 134 fler ligger 

däremot i linje med legitimitetsteorins antagande om att legitimitet är en resurs som företag är 

beroende av för sin fortlevnad (Dowling & Pfeffer, 1975). Författarnas påstående styrks även 

av Tabell 4.7 i den beskrivande statistiken där det framgår att både revisionspliktiga samt icke-

revisionspliktiga företag upplever en stor betydelse i att vara legitima.  

 

För att testa om det föreligger en signifikant skillnad mellan medelvärdet för betydelsen av att 

vara legitima bland revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag, gjordes ett t-test. Testet 

påvisade att det finns en signifikant skillnad och studien påvisar därmed att icke-

revisionspliktiga företag värdesätter legitimitet i högre grad än revisionspliktiga företag. Enligt 

Tabell 4.12 indikerar korrelationskoefficienten mellan Q6 och Q10 på att det finns ett samband 

mellan företagens upplevda betydelse av att vara legitima samt den upplevda revisionsnyttan.  

 

Enligt Carrington (2014) kan revisionen vara en metod för att förstärka företagets legitimitet, 

men även för att upprätthålla det sociala kontraktet mellan företag och allmänhet. Tabell 4.9 

presenterar resultatet för huruvida revisionen kan utöka företagens legitimitet. I tabellen 

framgår det att icke-revisionspliktiga företag har en starkare upplevelse gällande detta. 

Resultatet tyder dessutom på att revisionspliktiga företag inte upplever att revisionen kan 

förstärka legitimiteten, då medelvärdet för gruppen understiger 3. En anmärkningsvärt hög 

korrelation mellan revisionsnyttan och upplevelsen av revisionens förmåga att förstärka 

företagets legitimitet kan trots detta identifieras i Tabell 4.12. Studiens resultat styrker därmed 

Carringtons (2014) hävdande partiellt, åtminstone när medelvärdet för de icke-revisionspliktiga 

företagen beaktas. Dowling och Pfeffer (1975) menar även att samhällets krav måste beaktas 

för att företaget ska bedömas som legitimt. Detta påstående gav inspiration till frågan som mäter 
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hur väl revisionen kan förbättra samhällets anseende av företaget. Samtliga deltagares 

medelvärde för frågan i Tabell 4.9 visar att revisionen kan vara en metod för att tillfredsställa 

de aspekter som Dowling och Pfeffer (1975) redogör för. Utifrån vad som framgått tidigare, är 

både samhällets anseende samt legitimitet nära besläktat, därav finns det inga garantier för att 

undersökningens deltagare har kunnat åtskilja frågorna Q12 samt Q13. Detta kan styrkas av att 

de totala medelvärdena är likvärdiga för vederbörande frågor i Tabell 4.9.  

 

Carrington (2014) nämner att revisionen kan förhindra samhällets anledningar att misstro 

redovisningen, vilket grundar sig i att revisionen tillför att innehållet i de finansiella rapporterna 

är trovärdigt samt tryggt. Med hänsyn till detta har respondenternas upplevelse gällande hur väl 

de upplever att revisionen förhindrar samhällets anledningar att misstro företagets redovisning 

studerats. Undersökningens resultat presenteras i Tabell 4.9, där det återigen visar sig att de 

icke-revisionspliktiga företagen i större utsträckning upplever att revisionen kan göra bidrag. 

Tabell 4.9 indikerar på att både revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag i stor grad 

upplever att revisionen kan påvisa att företaget agerar etiskt och korrekt. Detta kan förklaras 

utifrån det faktum att både Carrington (2014) och Deegan (2019) hävdar att företag strävar efter 

att upplevas legitima genom att hålla verksamheten inom ramarna för vad som anses etiskt och 

korrekt. Författarna menar dessutom att revisionen kan vara ett tillvägagångssätt för ändamålet.  

 

Den tredje hypotesen grundar sig i intressentteorin och antar att företag med inflytelserika 

intressenter upplever en högre revisionsnytta. Hypotesen testades och accepterades i Tabell 

4.15. Att de respondenterna som uppger att de har inflytelserika intressenter även upplever en 

högre revisionsnytta kan förklaras av Svanströms (2008) påstående angående revisionen som 

en metod för att tillgodose intressenternas mångsidiga informationsbehov. Även (Gray et al., 

1996; Kim et al., 2011; Knechel et al., 2008; Palazuelos et al., 2017; Soltani, 2007; Svanström, 

2008; Öhman et al., 2012) förespråkar att revisionens roll i att förbättra kvaliteten på 

årsredovisningen bidrar till att ge intressenterna större förtroende och nöjdhet gentemot 

företaget.  

 

I Tabell 4.10 framgår det att revisionspliktiga företag i större utsträckning än icke-

revisionspliktiga företag upplever att kunder är inflytelserika. När det sammansatta 

medelvärdet beaktas kan bedömningen göras att företagen inte upplever att kunder är 

inflytelserika intressenter, då medelvärdet understiger 3. Detta är motstridigt gentemot det som 

Bruzelius och Skärvad (2017) skriver angående kunders inflytande och dess förväntningar på 
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bland annat leveranssäkerhet. I samma tabell visar det sig att de icke-revisionspliktiga företagen 

upplever att de anställda är mer inflytelserika än vad de revisionspliktiga företagen gör. Det 

sammanslagna medelvärdet indikerar på att respondenterna upplever att de anställda har ett 

tämligt inflytande på företagen. Detta är i enlighet med Bruzelius och Skärvad (2017) som 

hävdar att anställda ställer krav på att erhålla inflytande på deras arbetsplats. 

 

Den beskrivande statistiken i Tabell 4.10 indikerar även att både revisionspliktiga samt icke-

revisionspliktiga företag anser att leverantörer i en hög grad är inflytelserika. Detta 

överensstämmer med det Bruzelius och Skärvad (2017) skriver angående leverantörernas krav 

på trygghet gällande betalningsförmåga. Beträffande ägares inflytande visualiserar 

datamaterialet att icke-revisionspliktiga företag betraktar ägare som mer inflytelserika än vad 

revisionspliktiga företag gör. Det sammanslagna medelvärdet för de båda grupperna tyder på 

att företagen ser ägare som en intressent med stort inflytande. Detta är analogt med vad Hope 

et al. (2012) skriver angående ägarens krav på korrekt och omfattande information om 

företagets finansiella situation. I Tabell 4.10 framgår det att den intressent som har störst 

inflytande enligt icke-revisionspliktiga företag är långivare. Datamaterialet indikerar även att 

revisionspliktiga företag anser att långivare ställer höga krav på företagen. De båda gruppernas 

höga medelvärde innebär därmed att långivare är den intressent som företagen upplever som 

mest inflytelserik när det sammanslagna medelvärdet beaktas. Företagens upplevelse av 

långivare som en inflytelserik intressent överensstämmer med det som Statens offentliga 

utredning (2008:32) utmynnade till. I tabellen uppenbaras det att stat och kommun är de 

intressenter som revisionspliktiga företag anser som mest inflytelserik. Det framgår även att 

icke-revisionspliktiga företag uppfattar stat och kommun som betydligt mindre inflytelserika 

än vad revisionspliktiga företag gör. Medelvärdet för de båda grupperna överstiger däremot 3, 

vilket är parallellt med hävdandet av Bruzelius och Skärvad (2017) gällande att stat och 

kommun bland annat kräver att företag beskattas på deras vinster. 

 

Även den fjärde hypotesen baserar sig i intressentteorin och innefattar att relationen mellan 

företag och dess intressenter förstärks av revision. I Tabell 4.16 genomfördes ett test och 

hypotesen accepterades. Antagandet att revisionen förbättrar relationen med intressenterna är i 

enlighet med (Gray et al., 1996; Kim et al., 2011; Knechel et al., 2008; Palazuelos et al., 2017; 

Soltani, 2007; Svanström, 2008; Öhman et al., 2012) som beskriver intressenternas olika krav 

och att dessa kan tillgodoses av revisionen.   

 



  Tjellander & Mahmood 

62 

 

I Tabell 4.10 framgår det att varken revisionspliktiga eller icke-revisionspliktiga företag anser 

att relationen mellan företaget och dess kunder förbättras av revision. Datamaterialet i tabellen 

indikerar att revisionspliktiga företag inte heller instämmer till att revisionen förbättrar deras 

relationer med anställda, medan det motsatta gäller för icke-revisionspliktiga företag. Detta 

innebär att de icke-revisionspliktiga företagen i viss utsträckning upplever att revisionen kan 

förbättra relationen. Det sammanvägda medelvärdet för revisionspliktiga samt icke-

revisionspliktiga företag understiger 3, vilket inte korresponderar med det som framgick i 

Statens offentliga utredning (2008:32) angående revisionens betydelser för företagens 

anställda. I tabellen framgår det även att företagens relation med leverantörer förbättras av 

revisionen, vilket därmed är i linje med Svanströms (2008) påstående beträffande revisionens 

roll i relationen mellan företag och dess leverantörer. Författaren hävdar att leverantörer som 

erbjuder flera betalningsalternativ ofta kräver anständiga uppgifter som styrker att företaget 

besitter betalningsförmåga, vilket revisionen i sin tur kan påvisa. Vidare påstår även Ojala et 

al. (2016) och Bruzelius & Skärvad (2017) att relationen med leverantörerna kan gynnas av 

revisionen, då den kan bevisa att likviditeten är bra samt att företaget inte är ekonomiskt utsatt.  

 

I Tabell 4.10 framgår det även att respondenterna upplever att relationen mellan företag och 

ägare kan förbättras av revision i ganska stor utsträckning. Medelvärdet för de revisionspliktiga 

företagen är något lägre än för de icke-revisionspliktiga företagen. Det högre medelvärdet för 

icke-revisionspliktiga företag kan bero på att dessa företag inte får överstiga mer än ett av de 

tre gränsvärdena, där antalet anställda är ett av dem (SFS 2005:551). Att antalet anställda är ett 

av dessa gränsvärden bör därmed innebära en större sannolikhet för att de icke-revisionspliktiga 

företagens ägare har en mer central roll i företaget (jfr. Collis, 2004). Detta kan i sin tur påverka 

hur relationen mellan företag och ägare påverkas av revisionen.  

 

Ett ytterligare resultat som illustreras i tabellen är revisionens förmåga att förbättra relationen 

mellan företaget och dess långivare. Medelvärdet för respondenternas upplevelse av detta är 

mycket hög för både revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag. Företagens upplevelse 

överensstämmer med utfallet av Statens offentliga utredning (2008:32). Utredningen fastställde 

att revisionen ger långivaren större säkerhet och därmed potentiellt lägre räntor. Resultatet som 

framgår i tabellen går även i linje med det som Lennox och Pittman (2011) påstår beträffande 

revisionens roll i kreditvärdighet samt bibehållande av god relation med långivare. Likaså 

Collis et al. (2004) hävdar att revisionen kan användas som underlag av långivare vid olika 

beslut. Datamaterialet i Tabell 4.10 visualiserar även att både revisionspliktiga samt icke-
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revisionspliktiga företag i någorlunda grad instämmer till att revisionen förbättrar deras relation 

med stat och kommun. Av dessa företag visar statistiken att revisionspliktiga företag är något 

mer instämmande till att revisionen förbättrar relationen med stat och kommun. En bidragande 

faktor till det faktum att revisionspliktiga företag instämmer i en större utsträckning, kan vara 

att revisionen är obligatorisk för dessa (jfr. Riksrevisionen, 2017:35).  

 

Den femte hypotesen tar avstamp i agentteorin och antar att revisionen minskar 

informationsasymmetrin. Hypotesen testades och accepterades i Tabell 4.17. Respondenterna 

upplever därmed att revisionen kan minska informationsasymmetrin, vilket överensstämmer 

med det Soltani (2007) skriver angående revisionens förmåga att tillgodose företagsledningens 

informationsbehov. Resultatet är även enigt med det som Knechel et al. (2008), Öhman et al. 

(2012) samt Jensen och Meckling (1976) hävdar angående revisorn som oberoende tredje part 

med förmåga att reducera informationsasymmetrier mellan aktieägare och företagsledare.  

 

I Tabell 4.11 framgår det att både revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga företag upplever 

att revisionen medför att företagets ägare får bättre insyn i företagets finansiella situation. 

Vidare indikerar resultatet på att revisionen kan motverka den informationsasymmetri som 

riskerar att uppstå då företagsledaren har bättre insyn i företagets finansiella situation (Deegan 

& Unerman, 2011). Datamaterialet i tabellen påvisar att revisionspliktiga företag i större 

utsträckning än icke-revisionspliktiga företag uppfattar att revisionen säkerställer att företagets 

mål är densamma för ägare och ledning. Respondenternas uppfattning är således i enlighet med 

resultatet av Abdel-Khalik (1993) där det framgick att större företag har en mer komplex 

struktur, vilket kan ge upphov till en större informationsasymmetri. Förklaringen till att 

specifikt revisionspliktiga företags upplevelse stödjer Abdel-Khaliks (1993) resultat, indikeras 

i Tabell 4.2. Där framgår det att dessa företag är större och bör därmed innefatta den komplexa 

struktur som författaren argumenterar för.   

 

Den sjätte och sista hypotesen har genererats från studiens syfte, men även genom en 

kombination av studiens teoretiska referensram samt tidigare forskning. Hypotesen lyder att det 

finns en skillnad i den upplevda revisionsnyttan mellan revisionspliktiga samt icke-

revisionspliktiga företag. I Tabell 4.18 testades och accepterades hypotesen, vilket påvisar att 

det finns en signifikant skillnad mellan företagens upplevda nytta. I samma tabell framgick det 

att icke-revisionspliktiga företag upplever en högre revisionsnytta än vad revisionspliktiga 

företag gör. Detta resultat visualiseras mer ingående i Tabell 4.2, där medelvärdet för den 
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upplevda revisionsnyttan är uppdelat i omsättningsintervaller. I tabellen framgår det tydligt att 

revisionsnyttan minskar i takt med att företagens omsättning ökar. Att revisionspliktiga företag 

upplever en lägre revisionsnytta kan möjligen förklaras av revisionens medförda nackdelar. Ett 

exempel på dessa nackdelar är det Knechel et al. (2008) hävdar beträffande hur den förbättrade 

kvaliteten på rapporterna kan gynna företagets konkurrenter, vilket eventuellt kan drabba de 

revisionspliktiga företagen i större utsträckning.  

 

Utifrån vad som framgått tidigare i 2.5 Teoretisk modell och sammanställning av hypoteser, 

förväntades således en skillnad gällande upplevd revisionsnytta mellan revisionspliktiga 

företag samt icke-revisionspliktiga företag. Förväntningen grundade sig i att revisionspliktiga 

företag bör ha en hög upplevd revisionsnytta med tanke på en mer komplex struktur (Abdel-

Khalik, 1993), stort beroende av att tillfredsställa de olika intressenternas krav och 

förväntningar (Freeman, 1984), det sociala kontraktets stora betydelse (Deegan & Unerman, 

2011) samt det stora behovet av att ständigt utbilda medarbetare och vara välinformerad om 

omgivningen för att säkerställa legitimiteten (Zetterquist-Eriksson, 2009). Att den upplevda 

revisionsnyttan för revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag skiljde sig åt är därmed 

inget oväntat resultat. Däremot var det mer oväntat att de icke-revisionspliktiga företagen skulle 

ha en högre upplevd revisionsnytta i den grad som resultatet visar, men faktumet att revisionen 

är frivillig för dessa kan vara en av många förklarande faktorer.  
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5. Slutsatser och resultat 

Denna studie belyser hur revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag upplever 

revisionsnyttan, men även vad som påverkar den upplevda nyttan. För att möjliggöra 

identifikationer av faktorer som har en verkan på revisionsnyttan har denna studie tagit avstamp 

i teori samt tidigare forskning. Därefter har dessa faktorer utmynnat i diverse enkätfrågor och 

således undersökts. Vidare har den empiri som enkätundersökningen gett upphov till 

analyserats statistiskt och resultatet har presenterats i tabellform. För att besvara studiens syfte 

har sammandragningar och interpretationer gjorts och därmed konkretiserats i olika slutsatser. 

Dessa slutsatser presenteras i kapitlets första avsnitt. Därefter introduceras studiens teoretiska, 

praktiska samt empiriska bidrag. Kapitlets sista avsnitt belyser studiens begräsningar samt 

förslag till framtida forskning.  

5.1 Slutsatser 

Sammantaget, visar resultatet att skillnader i upplevd revisionsnytta föreligger mellan 

revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag. Resultatet tyder närmare bestämt på att 

icke-revisionspliktiga företag upplever en högre revisionsnytta än vad de revisionspliktiga 

företagen gör. En av många förklarande faktorer till resultatet är företagens omsättning eftersom 

det visar sig finnas ett negativt samband mellan omsättning och den upplevda nyttan.  

 

Studiens resultat påvisar även att företagens upplevelse av att revisionen medför 

konkurrensfördelar på grund av konkurrenterna revideras, inte påverkar den upplevda 

revisionsnyttan. Däremot kan det konstateras att sambandet mellan företagens upplevelse av att 

revisionen medför konkurrensfördelar på grund av konkurrenterna revideras och deras 

upplevda revisionsnytta, är större för de icke-revisionspliktiga än för de revisionspliktiga 

företagen. En annan slutsats som kan dras är att icke-revisionspliktiga företag har en större 

upplevelse av att revisionen kan förmedla bilden av ett legitimt företag, vilket följaktligen är en 

av de faktorer som påverkar den upplevda revisionsnyttan.  

 

Studiens resultat visar dessutom att endast icke-revisionspliktiga företag anser att revisionen 

kan förstärka företagets legitimitet, vilket kan bero på att dessa företag upplever en högre 

betydelse av att vara legitima än vad de revisionspliktiga företagen gör. Resultatet visar även 

att revisionsnyttan i stor utsträckning är beroende av huruvida företagen anser att revisionen 

kan stärka legitimiteten. En likhet mellan både revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga 
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företag är att de båda upplever att revisionen genererar fördelar av två särskilda anledningar. 

Dessa är att revisionen förhindrar samhällets anledningar att misstro företagets redovisning och 

att revisionen påvisar att företaget agerar inom ramarna för vad som anses etiskt och korrekt. 

Detta resultat är analogt med Carringtons (2014) påstående beträffande ämnet.  

 

Resultatet visar att företag med inflytelserika intressenter upplever en högre revisionsnytta. 

Detta innebär därmed att den upplevda nyttan påverkas av intressenternas inflytande. Denna 

slutsats överensstämmer dessutom med Svanströms (2008) påstående angående revisionen som 

en metod för att tillgodose intressenternas mångsidiga informationsbehov. Följaktligen, 

upplever revisionspliktiga företag att kunder är inflytelserika intressenter, vilket icke-

revisionspliktiga företag inte gör. Däremot anser endast de icke-revisionspliktiga företagen de 

anställda som inflytelserika. Gemensamt för både revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga 

företag är att de upplever att leverantörer, ägare, långivare samt stat och kommun är 

inflytelserika.  

 

Studiens resultat leder även till slutsatsen att revisionen kan förstärka relationen mellan 

intressenter och företag. Detta innebär att den föregående slutsatsen, att företag med 

inflytelserika intressenter upplever en högre revisionsnytta, kan bero på att företagen även 

upplever att revisionen kan förbättra denna relation. Denna slutsats är i linje med (Gray et al., 

1996; Kim et al., 2011; Knechel et al., 2008; Palazuelos et al., 2017; Soltani, 2007; Svanström, 

2008; Öhman et al., 2012), som hävdar att intressenternas olika krav kan tillgodoses av 

revisionen. Utifrån studiens resultat kan det konstateras att både revisionspliktiga samt icke-

revisionspliktiga företag delar upplevelsen att revisionen förbättrar relationen med leverantörer, 

ägare, långivare samt stat och kommun. Revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga företag 

är dessutom eniga om att revisionen inte kan förbättra relationen mellan företag och kunder. En 

skillnad i resultatet för revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag uppmärksammas 

däremot angående revisionens förmåga att förbättra relationen mellan företag och anställda. De 

revisionspliktiga företagen upplever nämligen inte att revisionen kan förbättra denna relation, 

vilket de icke-revisionspliktiga företagen gör.  

 

Studiens resultat visar att både revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga företag upplever 

att revisionen kan minska informationsasymmetrin. En likhet mellan revisionspliktiga samt 

icke-revisionspliktiga företag är att de instämmer till att revisionen medför att företagets ägare 

får en bättre insyn i företagets finansiella situation. En skillnad mellan revisionspliktiga samt 
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icke-revisionspliktiga företag är att icke-revisionspliktiga företag inte upplever att revisionen 

säkerställer att målen för företagets ägare och dess ledning är ekvivalenta, vilket de 

revisionspliktiga företagen gör. Denna skillnad kan förklaras dels utifrån Tabell 4.2 som visar 

att de revisionspliktiga företagen är större, dels Abdel-Khalik (1993) som menar att större 

företag har en mer komplex struktur, vilket kan påverka graden av informationsasymmetri. 

 

Sammanfattningsvis, upplever de icke-revisionspliktiga företagen en högre revisionsnytta än 

vad de revisionspliktiga företagen gör. Studien visar även att det finns flera likheter och 

skillnader beträffande hur företagen upplever de olika faktorerna som anledningar till den totala 

revisionsnyttan. Studiens resultat bör däremot beaktas med viss försiktighet med hänsyn taget 

till att inget slumpmässigt urval har gjorts, vilket därmed inte gett upphov till generalisering av 

resultatet.  

5.2 Studiens bidrag  

Utifrån att undersöka de likheter och skillnader som föreligger mellan revisionspliktiga och 

icke-revisionspliktiga företag, samt vad som påverkar den upplevda revisionsnyttan, har denna 

studie gjort flera bidrag. Dessa bidrag är teoretiska, praktiska samt empiriska.  

 

Vid val av teori framgick det att ett fåtal tidigare studier tillämpat den institutionella teorin inom 

ramen för revision. Dock kunde ingen studie identifieras som nyttjat den institutionella teorin 

som utgångspunkt för att studera revisionsnytta. Det teoretiska bidraget har således skett av den 

anledningen att den institutionella teorin har använts i denna studie, vilket därmed gett upphov 

till nya insikter och kunskaper för studiens ämne och område. Beträffande legitimitetsteorin har 

denna studie stärkt bevisen för bland annat Carrington (2014) samt Deegan och Unerman 

(2011) som belyser vikten av att företag är legitima. Studien har även verifierat antagande inom 

intressentteorin, vilket är överensstämmande med bland annat (Knechel et al., 2008; Palazuelos 

et al., 2017; Svanström, 2008). En annan teori som använts i denna studie är agentteorin. Till 

skillnad från legitimitetsteorin och intressentteorin har det konstaterats att agentteorin är mindre 

förekommande vid forskning som riktar in sig på företags upplevda revisionsnytta. Detta 

resulterar följaktligen i att denna studie har gjort ett teoretiskt bidragande i form av nya 

kunskaper.  

 

Studien gör ett praktiskt bidrag då resultatet potentiellt kan nyttjas av både företag och revisorer. 

Företagsledare till icke-revisionspliktiga företag kan med hjälp av studien göra ett mer 
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informerat val huruvida företaget ska revideras eller inte. Revisorer kan i sin tur utveckla de 

komponenter som visat sig påverka den upplevda revisionsnyttan. Utifrån vad som antytts 

tidigare har revisionsbyråernas sätt att marknadsföra sina tjänster förändrats sedan 

revisionspliktens avskaffande. Revisionsbyråerna fokuserar således på att skapa mervärde och 

vinning för klientföretaget (Broberg et al., 2014; Öhman et al., 2012). Eftersom studien har 

identifierat de faktorer som har inflytande på revisionsnyttan kan revisionsbyråerna därmed 

även nyttja denna information till diverse marknadsföringskampanjer för att öka efterfrågan på 

sina tjänster och skapa mervärde för kunden.  

 

Studien har, utöver det teoretiska och praktiska, även möjligtvis medfört ett empiriskt 

bidrag. Datamaterialet som har erhållits är jämförbart mellan revisionspliktiga och icke-

revisionspliktiga företag eftersom empirin mäts med samma enheter och förutsättningar. 

Studiens potentiella empiriska bidrag har således sitt upphov i att studiens datainsamling haft 

jämförelsen mellan revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företag som utgångspunkt, och 

att likheter samt skillnader mellan revisionspliktiga samt icke-revisionspliktiga företag 

genomsyrar hela datamaterialet. Detta innebär därmed att studiens empiri i synnerhet kan bistå 

framtida jämförelsestudier som undersöker likheter och skillnader mellan revisionspliktiga 

samt icke-revisionspliktiga företag.   

5.3 Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 

Studien har begränsningar. En av dessa är att vi inte kan uttala oss eller dra några slutsatser 

beträffande om vi skulle erhålla samma resultat vid ett ytterligare genomförande. En av 

orsakerna till detta är att enkätsvaren bland annat har erhållits via sociala medier, vilket 

resulterat i att vi inte kunnat kontrollera enkätens spridning (jfr. Denscombe, 2018). Ännu en 

orsak till att resultatet kan variera är att undersökningen inte har kontrollerat vilken befattning 

respondenterna har eller vilken bransch de är verksamma inom. En annan begränsning är att 

det kvantitativa metodvalet kan ha medfört att betydelsefull information har förbisetts. 

Denscombe (2018) redogör för en nackdel med kvantitativ forskningsmetod, vilket är att den 

erhållna data inte innehåller en djupgående beskrivning. Denna nackdel kan ha påverkat 

studiens analys och slutsatser. Ytterligare en begränsning är att studien inte har beaktat 

respondenternas geografiska placering, vilket eventuellt kan ha påverkat respondenternas svar 

på enkäten. Värt att nämna ytterligare en gång är att inget slumpmässigt urval har gjorts och 

därav kan studiens resultat inte generaliseras. Med tanke på att vi har inkluderat en utlottning 

av presentkort i samband med besvarandet av enkäten kan detta ha skapat ett incitament för 
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respondenterna att besvara enkäten flera gånger, men även utan att ta hänsyn till vad de svarar 

på frågorna. Ännu en begräsning i studien är att enkäten endast har konstruerats på svenska, 

vilket kan ha gett upphov till missförstånd vid besvarandet av frågorna.  

 

Denna studie har haft revisionsnyttan samt hur denna skiljer sig åt mellan revisionspliktiga och 

icke-revisionspliktiga företag som utgångspunkt. Studien har identifierat diverse faktorer som 

har en påverkan på revisionsnyttan. Det saknas däremot tillräcklig information angående varför 

somliga faktorer påverkar revisionsnyttan för icke-revisionspliktiga företag i större 

utsträckning än för revisionspliktiga företag, och vice versa. Vi föreslår därmed framtida 

forskning att studera varför dessa faktorer påverkar revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga 

företag i varierande utsträckning. För att möjliggöra undersökningen beträffande varför somliga 

faktorer påverkar revisionsnyttan och i vilken grad den påverkas, rekommenderas ett kvalitativt 

metodval. Valet av metod stöds av Bryman och Bell (2017) samt Denscombe (2018) som menar 

att en kvalitativ metod ger upphov till bred och djupgående information. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga A. Frågeformulär  
 
 
 
I denna undersökning kommer ett antal frågor ställas gällande det företag du förvaltar. 

Förvaltar du över fler än ett bolag, välj det som du varit mest aktiv inom de senaste 12 

månaderna. 

 

Q1: Revideras företaget du förvaltar?   

O Ja O Nej  

 

Q2: Är företaget revisionspliktigt? 

O Ja O Nej  

 

Q3: Jag har inflytande över beslutet om företaget ska revideras eller inte. 

 

O Ja O Nej  

 

Q4: Har du en företagsledande roll? * 

  

O Ja O Nej  

 

*(VD, styrelseledamot, ägare med mera)  

 

Q5: Företagets ungefärliga nettoomsättning för år 2020.* 

 

Öppen fråga: _____________  

 

*(Ange i tusen kronor. Ex: Tvåhundratusen anges som 200.) 

 

Q6:  Jag upplever att revisionen tillför nytta för företaget.  

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  
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Jag upplever att… 

 

Q7: revisionen medför konkurrensfördelar. 

 

O Ja O Nej  

 

Q8: en anledning till att revisionen medför konkurrensfördelar är att företagets konkurrenter 

revideras.  

 

O Ja O Nej O Jag vet inte om företagets konkurrenter revideras.  

 

 

 

Jag upplever att… 

 

Q9: det är viktigt att företaget framstår som legitimt för samhället.  

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q10: det är viktigt för företaget att det är legitimt. 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q11: revisionen kan förmedla bilden av ett legitimt företag. 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q12: revisionen förstärker företagets legitimitet. 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q13: revisionen förbättrar samhällets anseende av företaget. 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q14: revisionen förhindrar samhällets anledningar att misstro företagets redovisning. 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q15: revisionen påvisar att företaget förhåller sig inom ramarna för vad som anses vara  

etiskt och korrekt. 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  
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I vilken utsträckning har följande intressenter förväntningar och krav på företaget? 

  

Q16: Kunder 

 

Mycket liten      O O O O O      Mycket stor   

 

Q17: Anställda 

 

Mycket liten      O O O O O      Mycket stor   

 

Q18: Leverantörer 

 

Mycket liten      O O O O O      Mycket stor   

 

Q19: Ägare 

 

Mycket liten      O O O O O      Mycket stor   

 

Q20: Långivare 

 

Mycket liten      O O O O O      Mycket stor   

 

Q21: Stat & Kommun 

Mycket liten      O O O O O      Mycket stor   

 

 

 

Jag upplever att revisionen förbättrar företagets relation med... 

 

 

Q22: Kunder 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q23: Anställda 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl   

 

Q24: Leverantörer 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q25: Ägare 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  
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Q26: Långivare 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q27: Stat & Kommun 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

 

 

Jag upplever att…  

 

 

Q28: revisionen medför att företagets ägare får bättre insyn i företagets finansiella situation. 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  

 

Q29: revisionen säkerställer att målen för företagets ägare och dess ledning är desamma. 

 

Stämmer inte alls O O O O O Stämmer mycket väl  
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Bilaga B. Följebrev till sociala medier 

  

  

Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats i 

Företagsekonomi. I vår studie undersöker vi företagens upplevda revisionsnytta, samt vad 

som påverkar den upplevda nyttan. Vi söker därför er som förvaltar reviderade företag, både 

som ägare och via annan företagsledande roll. 

Vi hade varit mycket tacksamma om ni kunde avsätta ungefär 4 minuter av er tid till att 

besvara enkäten. Som tack för deltagandet har ni även möjlighet att delta i utlottningen av ett 

SUPERPRESENTKORT från gogift.com till ett värde av 500kr. Varje svar gör skillnad.  

Enkäten är anonym och helt frivillig. Vi behandlar era svar konfidentiellt och uteslutande för 

studiens syfte. Inga person- eller företagsnamn efterfrågas i enkäten. 

 

Tack på förhand och ha en fortsatt trevlig dag. 

Simon Tjellander & Hassan Mahmood 

 

Vid frågor kontakta oss via e-post: 

[Våra e-postadresser] 

 

  

[Länk till enkäten] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Tjellander & Mahmood 

84 

 

Bilaga C. Följebrev till e-postutskick  
 
 
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser ekonomprogrammet med inriktning redovisning och revision på 

Högskolan Kristianstad. Vi skriver vår kandidatuppsats och i vår studie undersöker vi 

företagens upplevda revisionsnytta samt vad som påverkar den upplevda nyttan.  

 

Ni har blivit utvalda att delta i en enkätundersökning, ert deltagande är betydelsefullt för 

studiens resultat och som tack för ert deltagande har ni chansen att vinna ett 

SUPERPRESENTKORT från gogift.com till ett värde av 500 kr. Varje svar gör skillnad.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och vi behandlar era svar konfidentiellt och endast i 

forskningssyfte. Att besvara enkätens samtliga frågor tar ungefär 4 minuter.  

 

 

 

Tack på förhand och ha en fortsatt trevlig dag. 

 

Simon Tjellander & Hassan Mahmood  

 

 

 

Om ni har några frågor hör av er till, 

 

[Våra e-postadresser] 

 

 

 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten.  

 

[Länk till enkäten] 
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Bilaga D. Påminnelsebrev den 7 maj 2021  

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi vill påminna om att vi härförleden skickade en enkät till denna e-postadress. I mejlet 

bifogades en enkät som undersöker företags upplevda nytta av revisionen. Era svar är oerhört 

viktiga för studiens ändamål. Vi vill även påminna om att deltagandet i studien innebär en 

chans till att medverka i en utlottning av SUPERPRESENTKORTET till ett värde av 500kr. 

Detta presentkort kan användas i över 150 butikskedjor runt om i landet. Deltagandet i 

utlottningen är däremot helt frivilligt.  

 

Enkäten tar endast ungefär 4 minuter av er tid, och genom att delta gör ni en hjälteinsats för 

vår utbildning och för forskningen. Enkäten är tillgänglig t.o.m. den 10 maj kl 22.00. 

 

 

Har ni redan besvarat enkäten kan ni bortse från detta mejl och vi tackar återigen ödmjukast. 

 

Simon Tjellander & Hassan Mahmood 

 

 

Har ni frågor, tveka inte på att höra av er till: 

 

[Våra e-postadresser] 

 

 

 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten 

 

[Länk till enkäten] 
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Bilaga E. Påminnelsebrev den 10 maj 2021  

 
 

 

 

Hej! 

 

Vi vill påminna om att vi under två tillfällen tidigare har skickat en enkät till denna e-

postadress. I mejlet bifogades en enkät som undersöker företags upplevda nytta av 

revisionen.  

 

Det är nu datainsamlingens sista dag och vi vill påminna er om att enkäten stänger för nya 

svar i slutet av dagen. Detta innebär även att det är den sista chansen att delta i utlottningen av 

SUPERPRESENTKORTET till ett värde av 500kr. Presentkortet kan användas i över 150 

butikskedjor runt om i landet. Deltagandet i utlottningen är likt enkäten helt frivillig. 

 

Enkäten tar endast ungefär 4 minuter av er tid, och genom att delta gör ni en hjälteinsats för 

vår utbildning och för forskningen. Enkäten är tillgänglig t.o.m. den 10 maj kl 22:00. 

 

 

Har ni redan besvarat enkäten kan ni bortse från detta mejl och vi tackar återigen ödmjukast. 

 

Simon Tjellander & Hassan Mahmood 

 

 

Har ni frågor, tveka inte på att höra av er till: 

 

[Våra e-postadresser] 

 

 

Klicka på länken nedan för att komma till enkäten 

 

[Länk till enkäten] 

 

 

 


