
 

 

 

Examensarbete 30 hp 

Civilekonomprogrammet inriktning redovisning 

En studie om mervärde i 
revisor-klientrelationen 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Författare: Sandra Andersson & 
Sophie Martinsson  
Handledare: Pernilla Broberg & 
Timur Uman  
Exmainator: Sven-Olof Yrjö-Collin  
Termin: VT - 14  
Kurskod: 4FE11E 



  
 

- 1 - 
 

Förord 
 
Vi vill börja med att tacka de revisorer och företagare som ställt upp på intervjuer till 

vår kvalitativa undersökning som gav oss en djupare förståelse för ämnet. Vi vill även 

tacka de revisorer och företagare som har besvarat våra enkäter. Utan ert deltagande 

hade studien inte varit möjlig att genomföra.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare Pernilla Broberg och Timur Uman 

som har gett oss värdefulla råd och vägledning under uppsatsens gång. Till sist vi vill 

även tacka samtliga opponenter och Sven-Olof Yrjö-Collin, för trevliga seminarier och 

värdefulla synpunkter. Tack!   
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Sammanfattning 
Civilekonomuppsats i företagsekonomi  
Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT 2014 

 

Författare: Sandra Andersson och Sophie Martinsson 

Handledare: Pernilla Broberg och Timur Uman 

Examinator: Sven-Olof Yrjö-Collin 

Titel: En studie om mervärde i revisor-klientrelationen 

Bakgrund: Revisorns roll går idag längre än vad den traditionella granskande rollen 

innebär. Detta innebär bland annat att revisorn i samband med revision kan bidra med 

värde till revisionen i syfte att skapa ett  mervärde och hålla sig konkurrenskraftig på 

marknaden . Sedan revisionsplikten slopades för de mindre bolagen blir revisorns roll 

som mervärdeskapare ännu viktigare om än avgörande i de fall vid klienten står inför ett 

val av att behålla en revisor eller ej. För de bolag som genom lag måste ha en revisor 

blir revisorns roll som mervärdeskapare viktig då det annars finns risk för att klienten 

byter revisor och revisionsbyrå.  

Syfte: Med bakgrund till att det är viktigt att revisorn genererar ett mervärde för att 

behålla sina klienter är syftet med vår studie att identifiera och förklara vad revisorer 

upplever är mervärde och vad de gör för att skapa mervärde för klienten. Vi kom även 

att undersöka hur klienten uppfattar vad mervärde är och hur det skapas för att kartlägga 

om det fanns skillnader mellan vad revisorerna och klienterna uppfattar som mervärde.  

Metod: Studien utgår ifrån ett abduktivt tillvägagångssätt där vi valde att göra en 

kvalitativ studie i from  av intervjuer med revisorer och företagare samt en kvantitativ 

undersökning med hjälp av en enkätstudie riktad mot revisorer och företagare. 

Resultat: Studiens resultat visar indikationer på att revisorn kan bidra med flera olika 

aktiviteter som upplevs som mervärde av de reviderade företagen i samband med 

revisionen. Vår studie påvisar även att dessa olika aktiviteter skiljer sig åt beroende på i 

viken situation klientföretaget befinner sig i.  
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Abstract  
Master Thesis in Business Administration,  
School of Business and Economics at the Linneaus University, VT 2014.  
 

Authors: Sandra Andersson and Sophie Martinsson 

Advisor: Pernilla Borberg and Timur Uman 

Examiner: Sven-Olof  Yrjö-Collin 

Title:  A study regarding added value in the accountant-client relationship 

 

Background: The role of the accountant is about to change and nowadays it is 

important for the accountant to create and deliver a value in  purpose to create a better 

accounting procedure in line with the clients expectations and demands.  

Purpose: The aims of this study is to investigate what the accountant do to create and 

add value to the accounting procedure and how the client perceive this value and what 

kind of value-added services they expect from the accountant. We also investigated how 

the accountants and clients perceived the added value to be able to identify if there are 

any differences between what accountants and clients percived as added value.   

Method: The study has been adressed from a abductive approach. We initiated the 

study by conducting interviews with three accountants and three CEO:s of three small 

busniesses. The quantitative part of the study consisted a survey, that was sent out to 

accountants and business leaders in Sweden.  

Conclusion: The result of study shows a tendency that accountants can contribute with 

several activities that the client experiencing as value added in relation to the accounting 

procedure. The study also shows that the importance of value added activites varies 

depending on the situation of the clients businesses.  
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet presenteras en överblick av revisorns roll och revisionsplikten i 

Sverige. Vilket leder vidare till problemdiskussionen där vi diskuterar problematiken 

kring slopandet av revisionsplikten och dess konsekvenser för revisorns ursprungliga 

och nya roll som granskare och rådgivare. Vilket mynnar ut i vår problemformulering 

samt vårt syfte med studien.    

 
 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Revisorns roller 
Att investera i företag och handla med aktier är en riskfylld sparform. Förmögenheter 

kan skapas men också gå förlorade om företaget som man har investerat i börjar gå 

dåligt och aktievärdet sjunker. Då företagets finansiella rapporter kan utgöra grunden 

för investerarens bedömningar måste de spegla en tillförlitlig bild av företaget. För att 

upprätthålla en välfungerande kapitalmarknad där det krävs tillförlitlig information för 

beslutsfattande finns det enligt Fama (1980) olika kontrollmekanismer i företagen. En 

viktig kontrollmekanism uppfylls av revisorn som har en central roll när det kommer till 

att granska och kvalitetssäkra den finansiella informationen som ett företag lämnar 

(Fama, 1980; Svanström, 2008). Revisorn agerar således som en oberoende part som 

skapar tillförlitlighet gentemot redovisningsberättigade intressenter och spelar därmed 

en viktig roll för kapitalmarknaden. (Öhman, 2004)  

 

På senare tid har det uppmärksammats att revisorns roll går längre än vad denna 

traditionella granskande roll innebär. (Lai & Krishnan, 2009) I stället för att endast se 

revisorn som en granskare av finansiella dokument kan revisorn även ses som en 

informationsmedlare med en mer aktiv roll. Revisorns uppgifter i denna roll är att göra 

värdet av revisionen bättre, att skapa ett mervärde genom att lyssna på klientens krav 

(Carrington, 2010) och genom att komma med råd, vilket kan vara alltifrån skatteråd 

(Fontaine & Pilote, 2012) till stöd och uppmuntran åt klienten i sämre tider. Öhman 

(2004) beskriver denna trend och menar att fokus för dagens revisorer har flyttats till att 

göra saker rätt istället för att enbart göra rätt saker. Att göra saker rätt innebär att 

revisorn utgör de handlingar som uttryckligen står skrivet i svensk lagstiftning, 

rekommendationer och redovisningsstandards. Att göra rätt saker innebär istället att 

revisorn även utför handlingar utöver det som är lagstadgat och som tillfredsställer 



  
 

- 9 - 
 

ägarna eller företagets intressenter. Enligt Öhman (2004) kan det röra sig om att ge råd 

till klienten eller informera intressenter om klientens framtida investeringsmöjligheter.  

 

1.1.2 Kort historik om revisionsplikten i Sverige  
Behovet av den verksamhet som revisorer tillhandahåller i sin yrkesroll visas bland 

annat genom markeringar från samhällets sida. Lagar och kompletterande regelverk som 

omger revisionen är den starkaste markeringen och samhällets sätt att signalera att 

revision är viktigt. Regler om revision infördes i Sverige för första gången 1895 genom 

införandet av 1895 års lag om aktiebolag. Dock fanns inga krav på vilka kvalifikationer 

revisorn skulle inneha och det var endast ett fåtal revisorer som hade den kunskap som 

krävdes för att upptäcka fel i företagens bokföring. (Wallerstedt, 2001) Ursprungligen 

var revisionens främsta syfte enligt Carrington (2010) att anmäla brott och förse 

aktieägarna med information som möjliggjorde kontroll över bolagledningens 

förvaltning av bolagets verksamhet. Motivet bakom lagen var främst att förhindra den 

ekonomiska brottslighet som var vanligt förekommande bland mindre aktiebolag. Från 

samhällets perspektiv fyllde således revisionsplikten en värdefull funktion för att 

bekämpa ekonomisk brottslighet och var till stor nytta för företagets ägare för 

identifiering av ekonomiska felaktigheter. (Thorell & Norberg, 2005) Förutom den 

skyddande lagstiftningen har revisorsprofessionen successivt utvecklats. Krav på 

universitetsutbildning och auktorisation har på senare år gjort det möjligt för revisorerna 

att stärka sin ställning på marknaden. (Carrington, 2010) 

 

Dagens revision syftar dock inte enbart till att förse företagets ägare med information 

utan även andra intressenter så som kreditinstitut, anställda och samhället i övrigt. Det 

finns således många som vill försäkra sig om företagens betalningsförmåga och revisorn 

har skyldigheten att ta tillvara på dessa intressen och skydda företagets interna och 

externa intressenter. Denna skyldighet förutsätter att den finansiella informationen 

håller en accepterad nivå av tillförlitlighet (Carrington, 2010) och att revisorn har en 

oberoende ställning gentemot det företag som revideras (Barzegar, B, & Mahdi, 2008). 

Att revisorn agerar oberoende innebär enligt Warren & Alzola (2009) bland annat att 

revisorn inte låter sig påverkas av olika grupper, som exempelvis klientföretaget och 

dess ledning.  
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1.1.3 Slopad revisionsplikt  
Idag har de minsta aktiebolagen möjlighet att välja om de vill ha revisor eller ej. Den 25 

mars 2010 lämnade regeringen ett pressmeddelande där de i en lagrådsremiss föreslog 

att privata aktiebolag skulle bli fria att välja om de vill ha revisor. Lagändringen som är 

en anpassning till internationella förhållanden i enighet med EG-direktiven, trädde i 

kraft den 1 november 2012 och berörde cirka 250 000 bolag, vilket motsvarar drygt 70 

procent de privata aktiebolagen i Sverige. (regeringen.se, 2010) På regeringens hemsida 

kan man läsa att de bolag som har valmöjligheten att slopa revisionsplikten är de som 

underskrider två eller tre av följande värden:  

 

•  3  anställda 

•  1,5  miljoner  kronor  i  balansomslutning 

•  3  miljonor  kronor  i  nettoomsättning 

(regeringen.se, 2010)  

 

Enligt Carrington (2010) är motivet till lagändringen inte att revision inte längre är 

viktigt, utan att det är en möjlighet för betydande kostnadsbesparingar för små 

aktiebolag. Den frivilliga revisionen syftar till att de mindre aktiebolagen så långt som 

möjligt ska få välja vilka tjänster de behöver för sin verksamhet. I en kommentar till 

pressmeddelandet framför justitieminister Beatrice Ask följande argument:  

 

“Det är bolagen själva som är bäst lämpade att avgöra vilka konsulter som bolagen 

behöver. Många bolag bedöms fortsatt välja att ha kvar sin revisor, eftersom det ofta 

ger  bolaget  ett  mervärde  utöver  själva  granskningen.”  (Regeringen,  2010) 

 

Vad menas då med termen mervärde? Inom marknadsföring delas de produkter som 

företag erbjuder sina kunder och klienter in i två kategorier: kärnvärde och mervärde. 

Kärnvärde känntecknas av den service och de tjänster som är direkt kopplad till själva 

uppgiften och kärnverksamheten, medan mervärde tillförs i form av service och tjänster 

som skapar ett extra värde, indirekt till huvudtjänsten. (Grönroos, 1997) I 

revisorssammanhang är kärnvärde det värde som tillförs när revisorn oberoende och 

tillförlitligt granskar den finansiella informationen och rapporterar felaktigheter. 

Mervärde är en positiv upplevelse som skapas utav den som utför servicen vilket kan 
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vara alltifrån specifik information till personlig uppmärksamhet och specifikt stöd 

(Crosby et al, 2002). 

 

Eftersom mindre bolag numera fritt kan välja mellan att anlita en revisorn eller inte kan 

valet spegla den nytta och det värde som bolagen anser att revisionen uppfyller. 

Carrington (2010) hävdar att ett avskaffande av revisionsplikten är bra för värdet av 

revisionen, eftersom den signal som det skickar att ha en revision blir klarare. Istället för 

att revisorn ses som en obligatorisk kontrollant av verksamheten som i många fall tas 

för given, blir revisorn en aktör som tillför ett synligt värde. Revisorn blir på så sätt en 

utmärkande symbol för trovärdighet och kvalitet (Carrington, 2010). I en studie 

presenterad av Fontaine & Pilote (2012) framförs att det finns en önskan från klientens 

sida att revisorn ska uppfylla en mer värdeskapande roll i form av stöd till 

klientföretaget. I en annan artikel av Herda & Lavelle (2013) definieras revisorns 

värdeskapande som aktiviteter som inte direkt är relaterade till den primära 

granskningen av de finansiella rapporterna, men som tillför betydande värde till 

klienten. Revisorn kan i denna roll, som en biprodukt av granskningen av de finansiella 

rapporterana, ge klienten värdefull feedback (Herda & Lavelle, 2013). 

 

Att tillföra värde till klienten har blivit om än viktigare för att möta de mindre bolagens 

behov sedan slopandet av revisionsplikten, vilket mer eller mindre tvingar 

revisionsbranschen att utveckla och skräddarsy nya tjänster. På regeringens hemsida 

framågår att det kommer växa fram ett ökat behov av rådgivning och övriga 

värdeskapande tjänster i och med lagändringen. (regeringen.se, 2009) Enligt 

Godderham et al. (2004) är den kunskap som finns om revisionsbyråns roll i framförallt 

mindre bolag begränsad och det har framförts att rådgivningstjänster kan ge 

kompetenser som är avgörande för småföretagens överlevnad och deras konkurrenskraft 

gentemot andra företag på marknaden.  På regeringens hemsida framförs att det finns en 

växande efterfrågan på rådgivningstjänster (regeringen.se, 2009) och vissa företag väljer 

att fortfarande behålla revisorn trots det faktum att revisionsplikten numera är slopad för 

de mindre bolagen. Enligt Per-Olof Andersson, Svenska Revisorssamfundets 

ordförande, säkertställer revisionen och rådgivningen tillförlitlig information och 

fungerar som en del av företagets interna kontrollsystem. Revisorer tillför inte enbart 

ekonomisk kompetens till företagen, utan minskar även risken för att företagen 

omedvetet begår lagbrott (Andersson, 2005). 
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1.2  Problemdiskussion 
Revisorns primära roll är att genom revisionen kontrollera och kvalitetssäkra den 

finansiella information som företagen lämnar ut. Efter att revisorn har godkänt den 

reviderade informationen ska aktieägare, blivande aktieägare och övriga intressenter 

tillfullo kunna lita på att företagens information är tillförlitlig och upprättad efter 

gällande redovisningsprinciper (Bazermann et al, 1997). Utöver den roll där revisorn 

kvalitetssäkrar företags finansiella information har revisorn även en legitimerande roll i 

vilken denne handlar i enighet med de värderingar och krav som finns inom branschen 

för att säkerställa att den finansiella informationen är rättvisande. (Trevino et al. 2014) 

Genom att välja att anlita en revisor kan företagen således uppfylla två viktiga 

funktioner: dels att få den finansiella informationen kvalitetssäkrad och dels att visa 

allmänheten att företaget i fråga är legitimt och tar hänsyn till samhällets värderingar. 

Med utgångspunkt från dessa aspekter spelar revisorn och revisionen en viktig roll i 

samhället (när den fungerar på ett bra sätt) och genererar ett effektivt näringsliv genom 

kvalité i granskningen. 

 

När revisionsplikten avskaffades hösten 2010 blev de små och medelstora bolagen 

enligt FAR fria att välja om de vill ha revisor eller ej. Det är med andra ord valfritt för 

dessa bolag att välja om de vill ta del av revisorns kompetens eller om företagen anser 

att kostnaderna med att ha en revisor överväger nyttan som denne tillför. Det som blir 

intressant är att undersöka vad revisorn kan tillföra i samband med revisionen och 

granskningen i små och medelstora bolag och som genererar ett mervärde och kanske 

avgör om dessa bolag väljer att anlita en revisor eller ej. Sedan revisionsplikten 

slopades 2010 visar siffror från Bolagsverkets hemsida att av de bolag som hade revisor 

vid regelförändringen 2010, är det i januari 2014 cirka 53,5 % av de bolagen som 

fortfarande har valt att ha kvar revisionen. Ett halvår tidigare var den siffran 65 %, 

vilket gör att  dessa siffror visar att det är en nedåtgående trend vad gäller företagens val 

att behålla revisorn. Samtidigt har sedan revisionsplikten slopades 123 000 nya bolag 

tillkommit i Sverige varvid endast 24 % av dessa frivilligt har valt att ha revision, vilket 

styrker den nedåtgående trenden. (Brännström, 2014) Vidare har det diskuterats hur 

slopandet av revisionsplikten kommer att påverka kvaliteten på årsredovisningarna och 

vilken roll mervärdet har när företag väljer om de ska ha en revisor eller ej. På 

bolagsverkets hemsida finns det information som talar för att årsredovisningarna håller 
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en sämre kvalitet än tidigare (bolagsverket.se, 2013) Enligt Brännström (2013) tycks det 

till och med förekomma rent falska revisionsberättelser där uppställningarna inte följer 

lagstiftningen.  

 

Genom att ha en revisor anlitad kan många av de fel som finns i bolagens finansiella 

information korrigeras vilket i sin tur skapar en tillförlitlig bild av företagen gentemot 

allmänheten. (Öhman, 2004) Som nämndes inledningsvis är ibland de fel som begås av 

företagen omedvetna, vilket gör att revisorn fyller en viktig funktion genom att bidra 

med sin kompetens och kan ses som ett incitament för de mindre bolagen att behålla 

revisorn. För att uppnå en tillförlitlig bild har det på senare tid diskuterats mycket om 

revisorns mjuka faktorer som viktiga, så som olika handlingar som skapar mervärde. Dit 

hör enligt Brännström (2013) engagemang, tillgänglighet och kommunikation mellan 

olika intressenter. En   tidigare   studie   gjord   på   306   “financial   executives”   visade   att  

klienter till revisorer förväntar sig att revisorn ska bidra med service och handlingar som 

ligger utanför revisionen och dess kärnverksamhet. (Fontaine & Pilote, 2012) Andra 

studier styrker detta påstående då de påvisar att mycket av det mervärde revisorn tillför 

sina klienter kommer ifrån andra tjänster utöver kärnverksamheten, alltså utöver 

revisionen i form av revisionsrådgivning som revisorn inte är skyldig att ge. (Beattie et 

al, 2000; Eilifsen et al, 2001).  

 

Trots att revisorn är fri att inom vissa begränsade ramar handla och agera efter eget 

omdöme är det viktigt att dessa handlingar i form av exempelvis rådgivning ligger inom 

ramen för revisorns självständighet och opartiskhet. Tillåtna handlingar utöver själva 

revisionen benämns revisionsrådgivning, vilka tillsammans är där revisorn skapar 

mervärde, se modell 1 nedan. Dessa handlingar kännetecknas av att de är fullt tillåtna 

för revisorn att bidra med till klienten, samtidigt som de ej är klassificerade som 

fristående rådgivning. (Paterson & Valencia, 2011) De kännetecknas av de formella och 

informella råd som revisorn får ge, dock är det viktigt att belysa är att 

revisionsrådgivning är råd som inte anses påverka eller hota revisorns 

oberoendeställning (Fontaine et al, 2013).  
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Modell 1 - Studiens fokus (egenarbetad modell) 

Figuren visar studiens fokus och visar var revisorn skapar mervärde. Genom denna 

studie avser vi att förklara vad revisorn kan göra för att bidra med mervärde till 

klienten och samtidigt hålla sig professionell och oberoende i sitt arbete.  

 

1.2.1 Relationen mellan revisorn och klienten 
I en studie gjord av Manson et al (2001) förklarar författarna att klienter till revisorer 

uppskattar råd som berör interna kontroller och redovisningssystem, 

redovisningsrutiner, redovisningsnormer och generella råd om skatt i synnerhet och 

företagande i allmänhet. Dessa råd och åsikter påverkas av hur revisor-klient relationen 

ser ut, och vidare hur revisionsbolagen använder relationen som ett verktyg för att stärka 

revisorns roll gentemot företagen. (Manson et al. 2001) Enligt Rennie et al. (2010) ska 

både revisor och klient känna förtroende för varandra för att en tillförlitlig och effektiv 

revision ska vara möjlig. Revisorn måste kunna känna ett förtroende för klienten 

eftersom klienten besitter all den ekonomiska information om företaget som revisorns 

arbete bygger på (Rennie et al. 2010). Genom relationen kan revisorn förstå klientens 

behov och vilken typ av tjänster som lämpar sig bäst för klientens verksamhet. På ett 
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motsvarande sätt behöver enligt Fontaine & Pilote (2012)  klienten känna ett förtroende 

för revisorn för att inte ständigt behöva utvärdera revisionsbyrån, vilket även minskar 

risken för att klienten ska söka efter andra revisorer och byråer. På så sätt ligger det i 

både revisorns och klientens intresse att skapa och behålla en långsiktig relation 

sinsemellan.  

 

För att möjliggöra en bra relation mellan revisor och klient menar Herda och Lavelle 

(2013) i sin studie att en rättvis behandling från klienterna är en viktig faktor för en 

fungerande relation. Från klientens perspektiv kan denne bidra till att fördjupa 

relationen genom att vara tillmötesgående vid möten och via elektronisk kontakt men 

även genom att bidra med efterfrågade dokument, anordna en trevlig miljö när revisorn 

är på besök och samtidigt vara tålmodig när revisorn ställer frågor. De klienter som 

agerar som om varje förfrågan från revisorn är oläglig eller besvärlig och samtidigt gör 

det tydligt att de egentligen inte vill ha med revisorn att göra tenderar att behandlas 

ofördelaktigt.  (Herda & Lavelle, 2013) Med andra ord, ett sådant beteende gör att 

revisorn inte har någon möjlighet att åt dessa klienter bidra med lika mycket service och 

tjänster som genererar ett mervärde som de gör till klienter med en positiv inställning 

till arbetet med revisorn. I slutändan är det denna motprestation som ligger till grund för 

klientens uppfattning av revisorns mervärde. Således är revisor- klientrelationen 

komplex och bygger på en ömsesidig behandling från båda parterna (Herda & Lavelle, 

2013). 

 

Ett ytterligare dilemma som revisorn ställs inför utöver komplexiteten i relationen med 

klienten är att de ofta har en tight tidsplan där de samtidigt förväntas vara effektiva och 

producera så mycket som möjligt, även benämnt time budget pressure (TBT) (Svanberg 

& Öhman, 2013). Att skapa mervärde är viktigt men kräver en avvägning mellan 

revisorns produktivitet och effektivitet. Att bidra med mervärdeskapande handlingar och 

aktiviteter sker i viss mån på bekostnad av revisorns övriga arbetsuppgifter och påverkar 

således revisorns totala effektivtet. Enligt Calabrese & Spadoni (2013) är det viktigt att 

revisorn hittar en balans där de kan tillföra klienten den högsta möjliga kvaliteten 

samtidigt som de jobbar tekniskt effektivt för att behålla sin konkurrenskraft gentemot 

konkurrenterna på marknaden. 
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Revisor-klient relationen är dock inte helt oproblematisk och revisorerna står inför en 

utmaning där de tillskillnad från andra aktörer inom serviceyrkena förväntas skapa en 

djup och förtroendefull relation till klienterna samtidigt som relationen mellan revisorn 

och klienten har vissa begränsningar i form av revisorns oberoendeställning (Fontaine & 

Pilote, 2012). Enligt Bazerman et al. (1997) är det omöjligt för revisorn förhålla sig helt 

objektiv och endast handla enligt riktlinjerna för yrkesrollen på grund av en psykologisk 

dimension. Detta eftersom revisorerna inte kan blunda för påtryckningar och medvetet 

och omedvetet blir påverkade av andra i sina bedömningar. Tenderar revisor-klient 

relationen att bli för stark och djupgående, riskerar revisorn att förlora sitt oberoende, 

vilket kan leda till förödande konsekvenser för företaget i form av sanktioner och i 

värsta fall konkurs. Är relationen å andra sidan för svag riskerar revisorn att förlora 

förtroendet och risken för att klienten byter revisor ökar. (Fontaine & Pilote, 2012) 

Moore et. al (2010) lyfter fram att yrkesverksamma revisorer upplever det problematiskt 

att hantera en roll som kräver både objektivitet och partiskhet samtidigt. Utmaningen för 

revisorerna är följaktligen att de står inför uppgifter där de objektivt ska revidera sina 

klienters finansiella information samtidigt som de även förväntas, och i viss mån är 

skyldiga till att, ge stöd och råd till samma klienter.  

 

1.2.2 Revisorns krav på oberoende 
Enligt Fontaine och Pilote (2012) efterfrågar klienter service och tjänster från revisorn 

som genererar mervärde och som i sin tur leder till ökat förtroende och långsiktiga 

relationer. Problemet är att revisorerna upplever att det kan vara svårt att förse denna 

typ av service och samtidigt behålla sitt oberoende (Fontaine & Pilote, 2012; Warren & 

Alzola, 2008). Felix et al. (2005) hävdar att värdeskapande aktiviteter kan försämra 

revisionskvalitén och påverka revisorns oberoende samtidigt som de gör att revisorn 

tenderar att bli mindre objektiv mot det som presenteras av klientföretaget. Företagarna 

å andra sidan ser dock inte detta som ett problem eftersom de vill hålla armslängds 

avstånd till revisorn och upplever inte att värdeskapande aktiviteter i form av service 

och rådgivning behöver ske på bekostnad av revisorns oberoende utan att dessa kan 

samexistera (Fonatine & Pilote, 2012). Healy & Paepu, (2003) för ett resonemang om 

att det var revisorns oberoende, relationen mellan revisorn och klienten samt de 

värdeskapande aktiviteterna som var några av anledningarna till Enron-skandalen. 

Enrons revisionsbolag, Arthur Anderssens intäkter kom till stor del från värdeskapande 

aktiviteter i form av bland annat rådgivning till Enron som i detta fall slutade med 

konkurs för båda företagen. Å andra sidan argumenterar Jamal & Sander (2008) för att 
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bidraget av revisionsrådgiving i form av den rådgivning som revisorn inte är skyldig att 

ge, skapar ett mervärde då stöd och rådgivning kan leda till en bättre kvalité av 

revideringen. De menar att revisionsrådgivning leder till ett mer precist genomförande 

av redovisningen då klienten tar hjälp av revisorn som har kunskap inom  det specifika 

området, vilket resulterar i högre kvalitet i redovisningen (Jamal & Sander, 2008).  

 

För att undvika ekonomiska problem och i värsta fall konkurs är det viktigt att 

ifrågasätta huruvida revisorn lyckats upprätta en tillförlitlig revision och om denne 

under granskningen i samband med personliga åsikter har lyckats hålla sig oberoende 

gentemot klienten och dess verksamhet. Specifika personer och situationer kan påverka 

revisorn och dennes råd i linje med personliga uppfattningar och värderingar (Häckner 

& Tschudi, 1994) och oberoendet är således en fundamental förutsättning för att 

genomföra en korrekt revision och samtidigt en begränsning när det kommer till vad 

revisorn får och inte får göra. Även om revisorn är införstådd i vad som är rätt och fel, 

kan påverkan från klienten och specifika situationer leda till att revisorn handlar på ett 

sätt som inte ligger inom ramen för revisorns yrkesroll. Sådan påverkan kan leda till att 

förtroendet för revisorn och dess roll hotas. (Krishna Moorthy et al, 2010).  

 

Avsikten med denna studie är att identifiera och förklara vad revisorn tycker att han/hon 

kan bidra med för att skapa mervärde till klienten och om klientens situation påverkar 

mervärdeskapandet. Samt att undersöka vad företagare anser att revisorn gör för att 

skapa mervärde för att kartlägga om det finns några skillnader mellan vad revisorerna 

och klienterna uppfattar som mervärde. Studien bidrar med kunskap om vilka 

handlingar såsom service och tjänster som revisorn kan tillföra sina klienter för att 

skapa mervärde och om dessa handlingar skiljer sig åt beroende på klientföretagets 

situation.   
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1.3 Problemformulering  
Våra diskussioner och resonemang mynnar ut i följande forskningsfråga: 

Vad gör revisorn för att skapa mervärde i revisor-klientrelationen?  

 

1.4 Syfte  
Med bakgrund till ovanstående diskussion är syftet med vår studie att identifiera och 

förklara vad revisorn tycker att han/hon kan bidra med för att skapa mervärde till 

klienten och om klientens situation påverkar mervärdeskapandet. Vi kommer även att 

undersöka vad företagare anser att revisorn gör för att skapa mervärde för att kartlägga 

om det finns några skillnader mellan vad revisorerna och klienterna uppfattar som 

mervärde.  
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1.5 Disposition 
Kapitel 2 - Teoretisk metod 

I metodkapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter vi har utgått ifrån och hur vi 

har gått tillväga för att genomföra vår studie. Vi utgår ifrån en abduktiv ansats och 

börjar med   att   bygga   upp   en   “theoretical   framework”   för att sedan genomföra flera 

omfattande intervjuer som mynnar ut i en modell som är uppbyggd utifrån vad revisorer 

gör för att skapa mervärde och hur revisor-klientrelationen samt situationer påverkar 

mervärdeskapandet. 

 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram 

I detta kapitel förklarar vi revisorns roller och  revisorns relation till klienten som är en 

viktig faktor för att skapa mervärde. Vi kommer utgå ifrån olika teorier samt fyra 

aktiviteter som en revisor kan bidra med för att skapa mervärde och sedan applicera 

dessa på teorier kring relationen och revisorns mervärdeskapande roll. Samtidigt 

kommer vi även presentera olika situationer där företagens behov av mervärde är extra 

framträdande.  

 

Kapitel 4 - Empirisk metod, intervjustudie 

I det fjärde kapitlet presenterar vi det tillvägagångssätt vi har haft under vår första del av 

den empiriska datainsamlingen vilket var en intervjustudie. Vi började med att göra en 

kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer där vi hade tre 

deltagande revisorer repsketive tre deltagande företagare från olika byråer och 

branscher. 

 

Kapitel 5 - Empirisk analys, intervjustudie 

Här i det femte kapitlet analyserar vi resultaten från vår intervjustudie med revisorerna 

och företagarna. Vi utgår ifrån de fyra tidigare identifierade aktiviteterna och de fyra 

olika situationerna. Avslutningsvis kommer vi i kapitlet presentera en modell som vi 

byggt upp utifrån teorin och tillsammans med datainsamlingen från intervjuerna. 

 

Kapitel 6 - Empirisk metod, enkätstudie 

I det sjätte kapitlet presenterar vi tillvägagångssätt för den kvantitativa 

undersökningsmetoden som vi har haft under vår andra del i den empiriska 

datainsamlingen. Studien genomfördes med hjälp av en enkätstudie för revisorer 
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respektive företagare. Avslutningsvis förs diskussion kring studiens validitet och 

reliabilitet samt forskningsetiska aspekter.  

  

Kapitel 7 - Empirisk analys, enkätstudie  

I det sjunde kapitlet förs en disksussion och presentation av de resultat vi fått fram från 

enkätundersökningen. Vi utgår ifrån vår tidigare modell från intervjustudien och 

kommer med resultatet från enkätstudien för att modifiera och slutligen presentera vår 

slutliga modell över revisorns mervärdeskapande roll.  

 

Kapitel 8 - Metodkritik 

Här i det åttonde kapitlet lyfter vi fram vårt föhållningssätt gentemot datan, 

datainsamlingen och våra källor som vi använt under studiens gång. Vi diskuterar även 

studiens validitet och reliabilitet och avlutar med forskningsetiska aspekter.  

 

Kapitel 9 - Slutsats och implikationer 

Slutligen i det sjätte kapitlet kopplar vi samman resultaten med studiens syfte och för 

samtidigt en diskussion kring hypotesernas utfall. Vi presenterar även implikationer 

som uppstått under undersökningens gång och avslutar kapitlet med förslag till vidare 

forskning.  
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2 Teoretisk  metod 
 

I metodkapitlet presenterar vi uppsatsens teoretiska utgångspunkt som följs av det 

metodval som genomsyrar vår studie. Vi utgår ifrån en abduktiv ansats och vi avslutar 

kapitlet med en diskussion och argumentation kring de källor som vi använt oss av. 

 
 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Genom att identifiera och förklara vad revisorer gör för att skapa mervärde åt klienten 

vill vi ge ett bidrag till den empiriska forskningen med inriktning på aktiviteter och 

situationer som påverkar revisorns mervärdeskapande. I följande avsnitt presenteras de 

metodval som gjorts för att ge en trovärdig grund för studien och för att besvara 

studiens frågeställning. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 
Då vi hade avsikten att ifrågasätta revisorns traditionella granskningsroll och identifiera 

och förklara vad revisorn gör i sin värdeskapande roll, fann vi att en positivistisk 

kunskapssyn var bäst lämpad för vår studie. Enligt Bryman & Bell (2013) innebär 

positivism en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en användning av 

naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten. 

 

Alternativet till att förklara vad revisorn gör för att skapa mervärde hade varit ett 

hermeneutiskt angreppssätt för att skapa en förståelse för vårt valda område genom 

tolkning av verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Men eftersom det fanns en hel del 

teorier från andra ämnesområden som vi ansåg att vi kunde applicera på vår studie valde 

vi ett positivistisk angreppssätt. Utifrån dessa teorier gjorde vi sedan antaganden som 

kom att ligga till grund för vår studie och modell. Denna modell kom vi sedan att testa 

empiriskt och ansåg därför att en positivistisk utgångspunkt var mest lämpad för vår 

studie. 

 

2.3 Forskningsansats 
Vår studie har utgått ifrån en abduktiv ansats som är en blandning av de två vanligaste 

forskningsansatserna induktion och deduktion. (Quinn Patton Michael, 2002) Vi inleder 

studien med att utgå ifrån en deduktiv ansats genom att utgå ifrån befintliga teoretiska 
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utgångspunkter för att på så sätt utforma en referensram som låg till grund för vår 

empiriska datainsamling. De teorier och tidigare studier som fanns om revisorns 

aktivteter för att skapa mervärde i revisor-klientrelationen var begränsade vilket gjorde 

att vi applicerade teorier från andra ämnesområde på vår studie. Utifrån dessa teorier 

identifierade vi aktiviteter som revisorn kan tänkas bidra med för att skapa mervärde åt 

klienten samt hur revisor-klientrelationen och olika situationer kan påverka revisorns 

mervärdeskapande. Efter att ha studerat olika teorier och identifierat värdeskapande 

aktiviteter utformade vi en modell över aktiviteterna som sedan testades empiriskt.  

 

Den andra delen av vår studie utgick ifrån en induktiv ansats där vi intervjuade tre 

revisorer från olika byråer och tre företagare verksamma i olika branscher för att 

undersöka deras uppfattningar om mervärde och på så sätt identifiera ytterligare 

aktiviteter som är mervärdeskapande samt olika situationer där de anser att de kan 

generera mervärde. Utifrån intervjuerna utvecklade vi vår tidigare modell och 

sammanfattade de mervärdeskapande aktiviteter och situationer som vi hade identifierat 

i teorin och de aktiviteter och situationer som vi fick fram genom intervjuerna. 

Modellen prövade vi sedan empiriskt genom en enkätundersökning i syfte om att kunna 

justera delar av modellen för att få fram en slutgiltig modell. Med denna modell avsåg 

vi att besvara vår frågeställning om vad revisorn kan göra för att skapa mervärde åt 

klienten samt hur revisor-klientrelationen och om olika situationer påverkar 

mervärdeskapandet. I och med detta tillvägagångssätt växlade vi teori med empiriska 

observationer vilket gjorde att vår studie fick en abduktiv ansats. 

 

Genom att använda oss av en abduktiv ansats var vår avsikt att inte bli bundna av ett 

specifikt synsätt vilket är risken vid att enbart utgå ifrån en deduktiv eller en induktiv 

ansats. Att enbart utgå ifrån existerande teorier och använda ett deduktivt 

tillvägagångssätt skulle kunna leda till att vi blev styrda av befintliga teorier och på så 

sätt utelämnade annan relevant information för vår studie. (Patel & Davidsson, 2011) 

Således kan en deduktiv utgångspunkt leda till att forskaren missar information som 

hade kunnat leda till nya antaganden.  

 

Om vi å andra sidan enbart hade utgått från induktion och gjorde en undersökning på ett 

begränsat antal personer eller observationsobjekt, skulle det bli svårt att fastställa 

teorins generalitet (Patel & Davidsson, 2011). Att enbart använda oss av en induktiv 
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utgångspunkt för vår studie ansåg vi dessutom som problematiskt på grund av 

revisorernas tystnadsplikt. Detta eftersom det fanns en risk att revisorerna uppfattade 

vårt valda ämne som relativt känsligt vilket som följd kunde begränsat den information 

vi hade fått fram. 

 

2.4 Informationsinsamling och teorival 
Tidigare studier lyfter fram revisorns roll som kontrollant och rådgivare (Johansson & 

Roos, 2012) och en nyligen gjord undersökning identifierar även revisorns roll som 

medlare och förmedlare (Collin et al.  2014). Detta resonemang kring revisorns olika 

roller har via diskussioner och argumentationer fört oss till ett nytt perspektiv som 

grundar sig i revisorns utvidgade roll där denne bidrar med ytterligare aktiviteter för att 

på så sätt generera ett mervärde åt klienten. 

 

Forskningen kring revisorns mervärdeskapande aktiviteter är bristfällig både i den 

svenska och utländska litteraturen (Svanström, 2008). Av den anledningen valde vi att 

inledningsvis utgå från de teorier som presenteras om revision som förbättring i Thomas 

Carringtons bok om revision (2010). Dessa teorier lyfter fram att revisorn inte bara har 

en granskande roll utan även en informationsmedlande roll i syfte om att göra 

revisionen bättre genom att lyssna på klientens krav. Genom att utveckla och 

konkretisera konceptet förbättring med hjälp av vetenskapliga artiklar om bland annat 

revisorn och revisor-klientrelationen (Herda & Lavelle, 2013) försöker vi identifiera 

olika aktiviteter som revisorn kan bistå med för att generera mervärde åt sina klienter. 

 

För att skapa en grundläggande förståelse för revisorn och dennes yrkesroll ansåg vi att 

professionsteorin var användbar för vår studie. Enligt denna teori är professioner yrken 

som bygger sin auktoritet på vetenskaplig kunskap och som fyller en viktig roll i 

samhället. (Brante, 2009) Precis som Brante (2009) framför åtnjuter framgångsrika 

professioner ett starkt förtroende som är baserat på en allmän uppfattning om 

verksamhetens betydelse och svårigheter, varför det är också viktigt att säkerställa att 

kvalitén inom professionen upprätthålls. Då avsikten med vår studie är att se bortom 

revisorns traditionella granskningsroll vill vi med hjälp av professionsteorin kartlägga 

de handlingar som faller utanför vad som ingår i revisorsprofessionen men som kan 

bidra till ett mervärde för klienten. Att revisorn skapar mervärde tror vi kan bidra till ett 

ökat värdet för professionen. 
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Vi även valt att utgå ifrån legitimitetsteorin som beskriver vikten av att företag handlar 

på ett sätt som ligger i linje med vad som är allmänt accepterat av samhället 

(O’Donovan,  2002).  För  att  företag  ska  anses  som  legitima  kan  valet  av  att  anlita  eller  

inte anlita en revisor spela en avgörande roll. Genom att anlita en revisor som granskar 

och godkänner företagets finansiella information anses informationen spegla en 

tillförlitlig bild av företaget. Med bakgrund till att det numera är frivilligt för mindre 

bolag att anlita revisor eller ej kan legitimitetsteorin förklara de mindre bolagens behov 

av att ha en revisor trots att de numera inte är skyldiga till det enligt lag. Från 

revisionsbyråernas perspektiv kan det således vara viktigt att signalera att de kan tillföra 

klienterna ett mervärde utöver revisionen och den del av revisionsrådgivningen som de 

är skyldiga att ge, vilket  i sin tur kanske gör att bolagen trots allt väljer att behålla eller 

anlita en revisor. 

 

För att beskriva vikten av revisor-klientrelationens påverkan på mervärdeskapandet 

valde vi att utgå ifrån The social exchange theory som lyfter fram relationer som sociala 

utbyten i syfte om att skapa förtroende, respekt och ömsesidigt bemötande. För att göra 

det möjligt att studera revisorns värdeskapande roll är det viktigt att understryka att 

värde inte är något som skapas från en part utan genom interaktioner mellan två eller 

flera parter. Som följd blev detta en grund till vår studie då relationen mellan parterna, 

dels sedan avskaffandet av revisionsplikten och dels för att skapa mervärde åt klienten 

blivit viktigare än förut.  

 

Teorier om service production lyfter fram att serviceindustrin de senaste åren enligt 

Calabrese & Spadoni (2013) har varit under stor förändring där fokus flyttats från att 

endast producera en tjänst till ett fokus där kunden och dess efterfrågan står i centrum. 

Serviceföretag såsom revisionsbolag har i större utsträckning börjat utgå ifrån kundens 

behov och förväntningar vilket har resulterat i frågor kring hur man skapar en trogen 

och lojal kund. Mervärde har som följd blivit en viktig fråga för att företagen ska vara 

konkurrenskraftiga och behålla sina kunder, vilket Sicthmann et al. (2011) anser uppnås 

genom service quality. Service quality är på så sätt en viktig faktor för företagens 

lönsamhet vilket medfört att serviceorienterade företag ställs inför ett dilemma där de 

tvingas att göra en avvägning mellan produktiviteten och kvaliteten på servicen, något 

som benäms som Time budget pressure (TBT). Revisorer står således inför en utmaning 
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där de tvingas att göra en avvägning mellan produktiviteten av servicen och den 

förväntade kvaliteten på servicen, alltså hur effektivt de vill vara i förhållande till det 

mervärde som skapas. 

 

Vidare undersökte vi om det fanns några tidigare skrivna studier om vårt ämne. Det vi 

fann var en studie av Collin et al. (2014) som inriktade sig på familjeföretag och 

behandlade revisorns roll som granskare och rådgivare men framförallt även som 

medlare och förmedlare. Med utgångspunkt från denna studie valde vi att utveckla de 

teorier som presenteras och gå steget längre med att undersöka vad revisorn gör utöver 

revisionen och i form av den revisionsrådgivningen som revisorn inte är skyldig att ge 

för att skapa mervärde på ett mer övergripande plan. 

 

För att samla in teorier har vi använt oss av universitetets databaser såsom OneSearch 

och Google Scholar, där vi sökte rätt på vetenskapliga artiklar med teorier och litteratur 

som behandlade vårt aktuella område. Sökord som vi använt är bland annat audit-related 

services, auditor independence, value-added och non-audit services. 

 

2.5 Källkritik 
Under arbetets gång har vi arbetat aktivt med att vara kritiska mot de källor som vi har 

använt oss av. Vi har varit noggranna med varifrån vi har hämtat den information som 

vi har använt oss av och var informationen kommer ifrån. Vi har i möjligaste mån 

försökt undvika böcker eftersom många av de böcker vi hittat endast ytligt berörde vårt 

valda ämnesområde. Istället valde vi att fokusera på vetenskapliga tidskrifter eftersom 

de ger en djupare och mer detaljerad förståelse för de teorier som applicerades på vår 

studie. Samtliga vetenskapliga artiklar som vi har använt oss av är peer-reviewed, vilket 

innebär att de är granskade och godkända av andra forskare innan de har publicerats 

vilket som följd gör att vi anser dem vara en trovärdig källa. Vissa av de artiklar vi har 

använt har varit av internationell karaktär, vilket innebär att de undersökningar som 

presenteras i artiklarna kan ha gjorts i länder med andra lagar och regler än de vi har i 

Sverige. Detta har vi tagit hänsyn till genom att vara extra försiktiga när vi har 

applicerat deras teorier och resultat på vår studie. Dock har dessa teorier och studier 

upprepade gånger genomförts i olika länder och vi ser inga hinder för att de skulle 

kunna genomföras med samma resultat även i Sverige.   
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I och med att det är svårare att kontrollera var ifrån informationen kommer när det 

gäller internetbaserade källor har vi försökt att undvika dessa då vi anser att de inte är 

lika pålitliga som vetenskapliga artiklar. I vissa fall när vi behövde information kring 

svensk lagstiftning och statistiska siffror valde vi dock att använda oss internetbaserade 

källor eftersom det var svårt att hitta den typen av information i vetenskapliga artiklar. 

De internetkällor vi använde oss av var Revisorernas branschorganisation FAR och 

regeringens hemsida. Båda källorna är representanter för det svenska regelverket och 

därför ansåg vi att de var tillförlitliga för vår studie. Vi har även valt att använda oss av 

information som Dan Brännströms har publicerat på sin blogg. Brännström är 

generalsekreterare på FAR och vi anser att de ämnen och diskussioner han lyfter fram 

på sin blogg är aktuella och intressanta för vår studie. I och med att hans blogg 

representerar hans personliga åsikter var vi noga med att överväga hans syfte och 

eventuella intressen i inläggen som har publicerat. 
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3 Teoretisk  referensram 
 

I teorikapitlet inleder vi med att beskriva revisorns grundläggande roller för att ge 

läsaren en överblick av de handlingar som tillhör revisorsprofessionen. Sedan 

presenterar vi ytterligare handlingar som revisorn kan bistå med inom ramen för 

professionen  för att skapa mervärde åt klienten, vilka vi har valt att benämna som 

mervärdeskapande aktiviteter. Vidare presenteras revisor-klientrelationens inverkan på 

mervärdeskapandet samt de situationer där mervärdeskapandet kan tänkas vara särskilt 

viktigt. Slutligen bygger vi upp en modell med ur teorin identifierade värdeskapande 

aktiviteter som kommer vara grunden för vår empiriska datainsamling. 

 
 
3.1 Revisorns roller 
I Aktiebolagslagen (2005:551) beskrivs att revisorns uppgifter bland annat består av att 

granska bolagets årsredovisning, bokföring och styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning, och att uttala sig om att de finansiella dokumenten ger en rättvisande bild 

av bolagets ekonomiska situation. Vid utförandet av dessa uppgifter kan revisorn agera i 

flera olika roller. FAR redogör för att revisorsprofessionen består av två huvudroller, 

dels av en granskande roll och dels av en rådgivande roll. Dessa dubbla roller består av 

en roll där revisorn hjälper till med att revidera klientens finansiella information samt en 

utvidgad rådgivarroll som styrs av klientens behov och preferenser. 

Enligt Öhman (2004) är revisorns främsta roll att utföra de uppgifter som krävs för att 

skydda företagets intressenter från felaktig information, vilket hör till till den 

granskande rollen. När det kommer till revisorns rådgivande roll gäller det dock att 

skilja på rådgivning som hänger samman med revisionen kallad revisionsrådgivning och 

övrig rådgivning som även är benämn som fristående rådgivning. Revisionsrådgivning 

är den typ av råd som revisorn ger till sin klient baserat på sina iakttagelser av det 

material som granskas och omfattar råd som revisorn är skyldig att ge, men även råd 

som inte är ett krav att ge men som heller inte debiteras utöver själva revisionen. 

(Svanström, 2004) Det kan bland annat röra sig om affärsrådgivning och 

skatterådgivning, samt att hålla klienten uppdaterad om gällande rådande lagstiftning 

(Godderham et al. 2004). Dessa anvisningar, råd och kommentarer som revisorn lämnar 

i samband med revisionen kan enligt Svanström (2004) vara värdefulla för företaget 

avseende vilka åtgärder som behövs vidtas för att förbättra verksamhetens lönsamhet 
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och effektivitet. All rådgivning som inte är revisionsrådgivning benämns som fristående 

rådgivning och kan ses som tilläggsservice i form av en konsulttjänster från 

revisionsbyrån snarare än revisionstjänster. Dessa tjänster baseras inte på något som 

iakttagits i det material som granskats utan hör till den utvidgade rådgivarrollen och 

styrs av klientens specifika situation. (Svanström, 2004) I vår studie kommer vi 

fortsättningsvis endast inrikta oss på den rådgivning som förknippas med revisionen, det 

vill säga revisionsrådgivningen, eftersom det är inom dessa ramar vi upplever att 

mervärde till revisionen skapas. 

 
Figur 1 - Revisorns roller 

Figuren beskriver revisorns två lagstadgade roller som granskare och rådgivare. 

Rådgivningen delas in i  revisionsrådgivning som är råd som är kopplade till det 

material som granskas och i övrig rådgivning som benämns fristående rådgivning. Den 

fristående rådgivningen är en typ av konsultrådgivning och styrs av klientens specifika 

situation. 

 

Utöver granskningen och revisionsrådgivningen fyller revisorn ytterligare en annan 

viktig och mer övergripande funktion. Genom att kvalitetssäkra företagens finansiella 

information kan revisorn skapa legitimitet för företaget gentemot dess intressenter 

(Carrington, 2010; Bazermann et al, 1997). Enligt Carrington (2010) kan 

revisionsberättelsen verka som ett hjälpmedel för företaget att sända ut ett trovärdigt 

budskap till intressenterna, vilket i sin tur skapar en viss komfort som gör att företaget 
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anses som legitimt av allmänheten. I följande avsnitt ges en ingående beskrivning av 

revisorns granskande, rådgivande samt legitimerande funktioner. 

 

3.1.1 Revision som granskning 
Kontrollrollen är revisorns primära roll i vilken denne granskar redovisningar och hur 

styrelser förvaltar de företag som de företräder. Att granska finansiell information är en 

viktig uppgift för att skapa tillförlitlighet och jämförbarhet för redovisningsberättigade 

intressenter, vilket gör att revisorn kan ses som länken mellan klienten och klientens 

intressenter. (Öhman, 2004)  Tänkbara investerare, leverantörer och banker är alla 

intressenter som vill ta del av de rapporter som revisorn bestyrker, vilket medför att 

revisionen är en allmänt accepterad kvalitetsstämpel gentemot tredje part. (FAR, 2014) 

Till skillnad från andra yrkesroller som förväntas agera självständigt i sitt arbete, har 

revisorn skyldigheten att utföra arbetet oberoende utan påverkan av andra (Warren & 

Azola, 2009). I en definition av revisorns kontrollroll enligt Öhman (2004) ska revisorn 

agera som en oberoende part mellan redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade 

och ge en rättvisande bild av det granskade företaget. På så sätt bidrar revisorn med 

relevans, pålitlighet och jämförbarhet av den ekonomiska informationen i 

klientföretaget. Vad som kännetecknar revisorns huvuduppgifter finns definierade i 

revisionslagen enligt följande: 

 

”Revisorn   skall   granska   företagets   årsredovisning   och   bokföring   samt  

företagsledningens   förvaltning.   Granskningen   skall   vara   så   ingående   och   omfattande  

som  god  revisionssed  kräver.” 

5 § revisionslagen SFS 1999:1079. 

 

3.1.2 Revisionsrådgivning 
Utöver revisorns traditionella kontrollroll finns även en önskan från klienten om att 

revisorn ska bidra med företagsråd. Från klientens perspektiv fyller 

rådgivningstjänsterna en viktig funktion då dessa genom interaktioner mellan revisor 

och klient kan bidra med potentiella utvecklingsmöjligheter och eventuella lösningar på 

problem i klientföretaget. (Godderham et al. 2004) Enligt Godderham fyller således 

rådgivningstjänsterna en rad olika kompetenser som inte bara är viktiga för företagets 

överlevnad utan även för dess konkurrenskraft på marknaden. Att revisionsbyrån 

tillhandahåller rådgivningstjänster är kostnadseffektivt för både revisionsbyrån och 
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klienten eftersom revisorn genom rådgivningstjänsterna kan använda samma kunskap 

om företaget inom såväl revisionen som rådgivningen (Svanström, 2008). 

 

Det är främst småföretagen som har ett grundläggande behov av rådgivningstjänster 

eftersom de oftast inte har samma förutsättningar som större bolag att tillhandahålla 

denna typ av kompetens internt inom företaget. (Godderham et al. 2004) Med 

utgångspunkt från avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag har många 

revisionsbyråer tvingats byta fokus från rena revisionstjänster till mer klientanpassade 

tjänster i form av rådgivningstjänster där revisorn bland annat agerar som konsult. I en 

studie av Van Der Plaats (2000) framförs att rådgivningstjänsterna på senare tid till och 

med tenderar att springa ifrån de rena revisionstjänsterna. Svanström (2008) hävdar 

dock att risken för att rådgivningstjänsterna har en påverkan på revisionskvalitén och 

revisorns oberoende är större i mindre företag eftersom revisorn och klienten tenderar 

att etablera en närmare relation till dessa företag. Sela et al. (2013) beskriver att 

revisorer med en längre historik och stark relation till klienten är benägna att tillföra mer 

värde till dessa klienter än övriga. Det i samband med att revisorn är rädd för att förlora 

klienten kan leda till att revisorn äventyrar oberoendet och sitt professionella 

förhållningssätt (Meyer et al, 2007, Warren & Alzola, 2008) 

 

3.1.3 Revisorns legitimerande funktion 
Utöver rådgivningen och granskningen av företagens ekonomiska information fyller 

revisorn  även  en  annan  viktig  huvudfunktion:  att   skapa   legitimitet.  Enligt  O’Donovan  

(2002) kan legitimitet beskrivas som ett tillstånd som kan uppnås genom att uppfylla 

samhällets krav och värderingar. I en annan definition av Trevino et al. (2014) beskrivs 

legitimitet som en uppfattning om att företagets handlingar är angelägna, riktiga, 

väsentliga och ligger inom samhällets värderingar, normer, och definitioner. Från 

företagens perspektiv kan valet av att anlita revisor i enighet med legitimitetsteorin 

beskrivas som en trygghet för att intressenter ska kunna lita på att företagens finansiella 

information speglar en tillförlitlig bild av företagets ekonomiska situation. Genom 

granskningen och godkännandet av de finansiella dokumenten visar revisorn att 

företaget har iakttagit de lagar och regler som finns inom en specifik bransch 

(Carrington, 2010; Bazermann et al, 1997) och därmed handlat på ett legitimt sätt. 

 

Då mindre bolag sedan slopandet av revisionsplikten fritt kan välja mellan att anlita 

eller att inte anlita revisor kan valet baseras på vad företaget anser är nyttan och värdet 
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med revisionen. I enighet med ovanstående kan valet i hög utsträckning bero på hur 

företag vill uppfattas av samhället för att anses som legitima. Om revisorn plockas bort 

riskerar således företaget att kompetensen och kvalitetsäkringen som följer med revisorn 

gå   förlorad.   Enligt   O’Donovan   (2002)   finns   ett   oskrivet   “socialt   kontakt” mellan 

företaget och dess intressenter som innebär att företag måste beakta moraliska 

ställningstaganden och handla på ett sätt som socialt accepterat för att kunna gå med 

vinst.   Följaktligen   är   företagens   överlevnad   enligt   O’Donavan   (2002)   beroende   av  

samhällets vilja av att låta verksamheten att fortsätta, vilket belyser vikten av att företag 

aktivt arbetar med att upprätthålla sin legitimitet. 

 

 
Figur 2 - Revisorns tre huvudfunktioner 

Utöver revisionen och rådgivningen fyller även revisorn en funktion som skapar 

legitimitet gentemot företagets intressenter. 

 

3.2 Revisorsprofessionen 
För att revisorn ska kunna fylla den nytta företagen avser med revisionen är det viktigt 

att revisorn i sin yrkesroll följer de lagar och regler som finns inom branschen. Att 

handla utifrån bestämda lagar och regelverk är på så sätt avgörande för att 
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revisorsprofessionen inte ska förlora sin status. Som Brante (2009, 1988) nämner 

kännetecknas en profession av ett yrke som bygger sin auktoritet på vetenskaplig 

kunskap och som fyller en viktig funktion i samhället. Enligt Brante (2009, 1988) har 

professionerna tillsammans den viktigaste integrativa funktionen i samhället och på 

marknaden.   De   är   samhällets   “spjutspetsar”   och   står   för   de   viktigaste   innovationerna 

inom områden som bland annat ekonomi. Eftersom professionerna är viktiga för 

samhällets välfärd och är ansvarsfulla, tunga och svåra är det viktigt att de belönas högt, 

såväl materiellt som status- och prestigemässigt. Ett lämpligt belöningssystem är således 

viktigt för att professionerna ska vara motiverande och för att medlemmarna ska handla 

utifrån det som är tillåtet inom professionen. Vilket också är viktigt för att säkerställa att 

kvalitén inom professionen upprättshålls, då framgångsrika professioner åtnjuter ett 

starkt förtroende som är baserat på en allmän uppfattning om verksamhetens betydelse 

och svårigheter. (Brante, 2009, 1988; Kleinman et al. 2014) 

 

Professionernas tillväxt i det moderna samhället har beskrivits på många sätt och Brante 

(2009,1988) tar bland annat upp denna uppräknande definition av professionen: 

 

1. Användandet av färdigheter som är grundade i teoretisk kunskap 

2. Utbildning och träning i dessa färdigheter 

3. Professionellas kompetens garanteras genom examina 

4. En handlingsetik som garanterar yrkesintegriteten 

5. Utförandet av tjänster för det allmännas bästa 

6. En yrkessammanslutning som organiserar medlemmarna 

7. Medlemmarna har en känsla av identitet, samt delar gemensamma värderingar 

 

Enligt denna definition får man en bild av professioner som autonoma och 

självutvecklande institutioner med medlemmar som verkar för att på bästa möjliga sätt 

handla för det allmänna bästa. De besitter åtråvärd kunskap och kompetens som 

motparten vill ta del av, vilket gör professioner till viktiga och eftertraktade aktörer. I 

enighet med professionsteorin har revisorn på så sätt bestämda ramar inom vilka denne i 

sin yrkesroll förväntas handla. De ska handla utifrån sin utbildning och träning och 

genom interna kontroller (socialisering och själva organisationen) garantera att normer 

inom branschen efterlevs. (Brante, 2009, 1988) Flera studier (Herda & Lavelle, 2013; 

Fontaine et al, 2013; Lai, K, & Krishnan, 2009; Godderham et al. 2004) visar att det 
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finns en förväntan om att revisorn bistår klienten med andra handlingar som inte är 

direkt hänförliga till granskningen av de finansiella dokumenten och som går längre än 

de handlingar som ligger inom ramen för professionen. Istället för att se revisorn som en 

person med ett förutbestämt beteende som under alla omständigheter håller sig inom 

ramarna för professionen, ses revisorn i dessa studier som en person med hjärta för sina 

klienter och som utför handlingar som genererar värde. Det finns de studier (Fontaine et 

al. 2013) som visar att dessa värdeskapande handlingar till och med kan minska risken 

för att klienten byter revisor och revisionsbyrå. Således avser vi med professionsteorin 

som bakgrund att fastställa ytterligare handlingar som går utöver revisorns traditionella 

gransknings och rådgivningsfunktion och som kan tillföra revisorns klienter ett 

mervärde. Genom att identifiera de aktiviteter som faller inom ramen för professionen 

blir det möjligt för oss att identifiera andra tänkbara värdeskapande aktiviteter som 

också ligger innanför ramen för professionen, och som faller inom gränserna för 

revisorns oberoendeställning. 

 
3.3 Värdeskapande aktiviteter 
Revisorsprofessionens två huvudroller som granskare och rådgivare finns uttryckt i 

svensk lagstiftning enligt ovanstående och det finns relativt klara och tydliga riktlinjer 

för vad som ingår i dessa yrkesroller. Samtidigt finns det enligt Fontaine & Pilote 

(2012) en önskan från klientens sida om att revisorn även ska bidra med ytterligare 

tjänster som går utöver denna traditionella granskningsroll, det vill säga tjänster som 

kan generera en upplevelse av mervärde. Att revisionsbyrån tillhandahåller dessa 

tjänster kan i sin tur innebära fördelar för såväl revisionsbyrån som klienten i fråga. 

Herda & Lavelle (2013) framför att revisorns värdeskapande kan göra att klienten 

känner att denne får ett värde av den annars så kostsamma revisionen, något som kan 

generera positiva attityder gentemot revisorn och revisionen. Vilket i sin tur möjliggör 

en effektivare revision på de grunder att klienten blir mer tillmötesgående och 

tillhandahåller den information revisior behöver vid granskningen av klientföretagets 

finansiella dokument (Golen et al. 1997). I en studie av Fontaine et al. (2013) framhålls 

att värdeskapande till och med kan vara avgörande i situationer där klientföretaget står i 

valet om de ska byta eller behålla befintlig revisionsbyrå, något som idag kan tyckas 

vara särskilt viktigt för byråerna att ta med i beräkning sedan revisionsplikten för de 

mindre bolagen avskaffades. 
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Med bakgrund till ovanstående argument har vi med hjälp av vetenskapliga artiklar 

försökt förklara och identifiera vad det är för typ av mervärdeskapande aktiviteter som 

klienterna efterfrågar utöver revisionen och revisionsrådgivningen som kan tänkas 

resultera i en upplevelse av mervärde. I kommande avsnitt ges en ingående presentation 

av samtliga identifierade aktiviteter med vilka vi tror att revisorn kan påverka klientens 

upplevelse av mervärde. 

 

3.3.1 Medling 
Collin et al. (2014) argumenterar i sin studie för att revisorn kan besitta roller som 

medlare och förmedlare. I rollen som medlare blir revisorn en mellanhand vars uppgift 

är att lösa konflikter mellan olika avdelningar inom företaget. Collin et al. (2014) 

beskriver vidare två typer av konflikter, nämligen emotionella och kognitiva. 

Emotionella konflikter innebär personangrepp och svartsjuka utan att man kommer fram 

något specifikt beslut, medan kognitiva konflikter handlar om diskussioner där 

argument ställs mot varandra. Enligt Collin et al. (2014) kan revisorn finnas som en 

hjälpande hand i konfliktsituationer för att kognitiva konflikter ska uppstå istället för 

emotionella konflikter. Genom att tolka argumenten och ge råd om alternativa 

tillvägagångssätt utan att själv ta något beslut, uppfyller revisorn en central roll i 

konflikterna. Revisorn som obereoende part skapar på så sätt en diskussion i syfte om 

att få fram ett konkret beslut. (Collin et al. 2014) 

 

I en studie av Almutairi & Al-Shammeri (2014) undersöker författarna konflikter i 

organisationer från revisorns perspektiv. De menar att den hårda konkurrensen bland 

dagens företag medför att olika nivåer inom företagen har olika åsikter om vad som är 

det bästa beslutet för företagets överlevnad. Konflikter är på så sätt något oundvikligt i 

organisationer och ett resultat från sociala interaktioner som uppstår på grund av 

intressekonflikter mellan olika individer eller grupper. För att minimera eller undvika 

konflikter kom författarna fram till att det är viktigt att varje part inom företaget förstår 

konsekvenserna av konflikter och försöker lösa de på så rationellt sätt som möjligt. 

(Almutari & Al-Shammeri, 2014) I sådana situationer kan revisorn som medlare spela 

en viktig roll då det med största sannolikhet blir lättare för parterna att lösa en konflikt 

med hjälp av en utanförstående part. Precis som Herda & Lavelle (2013) nämner finns 

det dessutom en förväntan från klientens sida att revisorn ska bidra med tjänster utanför 

själva kärnverksamheten för att kompensera de höga kostnaderna med att ha en revisor. 
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Att revisorn bidrar med medling utöver själva granskningen kan på så sätt ses som en 

handling som tillför mervärde åt klientföretaget. 

 

3.3.2 Förmedling 
I revisorns roll som medlare agerar denna enligt ovanstående genom att verka för 

förlikning mellan olika parter. Om informationen som ska förmedlas ut mellan parterna 

är känslig där ingen vill agera budbärare kan revisorn enligt Collin et al. (2014) även 

anta rollen som förmedlare. Författarna skriver att i rollen som förmedlare kan revisorn 

förmedla information från en part till en annan, från en part till flera och från flera parter 

till en part. Det kan i praktiken handla om situationer där information ska förmedlas ut 

mellan olika delar i företaget, till exempel som mellan ledning och 

ekonomiavdelningen. I denna roll beskrivs revisorn som ett redskap för att förmedla 

information utan något eget intresse av den erhållna informationen. Genom att revisorn 

själv inte har något intresse i den förmedlade informationen minskar risken för att 

informationen går förlorad eller på något sätt vilseleds. (Collin et al, 2014) 

 

Sannolikt är att revisorns förmedlande roll gör sig tydligare ju starkare revisor-

klientrelationen är, det vill säga att revisorns förmedlarroll och revisorns relation till 

klienten är positivt relaterade till varandra.  Precis som Collin et al. (2014) skriver kan 

en utarbetad relation mellan revisor och klient leda till att revisorn ses som en god 

kontakt som klienten känner förtroende för. Från klientföretagets perspektiv kan således 

en utarbetad relation leda till att klienten förlitar sig på att revisorn kommer att framföra 

information på ett uppriktigt sätt som ligger i linje med klientens värderingar. Collin et 

al. (2014) lyfter även fram att det faktum att revisorn tillhör en yrkesprofession kan vara 

en ytterligare orsak till att revisorn fungerar som en förmedlare. Som Brante (1988) 

nämner skapar professionen i sig en legitimitet och professionella yrken förväntas 

handla på ett tillåtet sätt i enighet med rådande normer och lagar. Det i sin tur kan leda 

till att klienten känner förtroende för revisorn och väljer att vända sig till denne för att 

delge information istället för till den person som informationen var avsedd till. Utifrån 

denna argumentation kan således förmedlingen ses som en  handling som genererar 

mervärde åt klienten och som kan kompensera de ekonomiska konsekvenser som följer 

med att anlita en revisor. 
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3.3.3 Uppmuntran 
Burleson (2009) diskuterar kring andra saker revisorn kan göra utöver revisorns 

granskande och rådgivande roll för att förbättra sin relation till klienten. Genom att 

exempelvis ge meddelande som uppmuntrar och stöttar skapas ett socialt nätverk och 

sociala erfarenheter som kan bidra med önskvärda resultat såsom minskad emotionell 

stress, ökad motståndskraft, ökad hälsa samt fördjupade relationer (Burleson, 2009). 

Tidigare studier påvisar att effekten av de handlingar som görs och ges i uppmuntrande 

och stödjande syfte ofta beror på en rad olika faktorer så som meddelandets källa, 

mottagren av meddelandet och i vilket sammanhang meddelandet ges (Burleson, 2009). 

I revisor-klientrelationen är uppmuntran därför en viktig del för att fördjupa en relation 

och att skapa ett socialt nätverk. Det sociala nätverket kan i sin tur ses som ett  verktyg 

för revisorn att fördjupa och öka förtroendet hos klienten. (Burleson, 2009) Följaktligen 

kan uppmuntrande och stöttande handlingar från revisorn ges i flera situationer där 

klienten ställs inför svåra val. Ett exempel skulle kunna vara inför större investeringar 

där företagsledare känner sig osäkra inför att ta stora beslut och även i situationer när 

företaget går dåligt. I båda fallen kan företagsledningen tänkas behöva stöd och 

uppmuntran för att dels våga investera och driva företaget framåt och dels när 

vinstmarginalerna och framtidsutsikterna inte är lika goda som när det går bra för 

företaget och marknaden. 

  
3.3.4 Nätverkande 
Ett väletablerat och förtroendefullt nätverk kan vara nyckeln till både personlig och 

professionell utveckling (Tarnowska and Singleton, 2012). I en studie framförd av 

Tranowska & Singleton (2010) framförs att ett nätverk bygger på att omsorgsfullt hålla 

kontakten och dela med sig av information. Från revisonsbyråns perspektiv kan ett 

väletablerat nätverk vara en konkurrensfördel som är viktig för byråns överlevnad och 

ett sätt för att generera mervärde till klientföretaget. Genom att nätverka kan revisorn 

och klienten dela med sig och ta del av varandras resurser. Revisorn kan bidra med ett 

stort nätverk, kunskap och information som är värdefull för kliententen. Klienten bidrar 

i sin tur först och främst med ett arvode men även ett brett nätverk med leverantörer, 

kunder och andra företagare i branschen. Tillsammans är revisorns och klientens 

relation en del av ett stort nätverk. Nätverket är på så sätt för båda parterna viktigt och 

kan leda till erfarenheter, information och möjligheter som annars inte hade varit 

tillgängliga. (Tarnowska and Singleton, 2012) 
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Att etablera ett nätverk är emellertid inte alltid enkelt, och det kan ta tid för revisorn att 

bygga upp ett förtroende hos klienten. Precis som Tarnowska and Singleton (2012) 

poängterar innebär nätverka mer än att under förhållandevis korta tillställningar enbart 

träffa nya människor. Det handlar om en ömsesidig relation av att ge och ta som med 

tiden byggs upp i en förtroendefull relation. Att endast byta visitkort och presentera sig 

är inte att nätverka, det handlar om att lära känna personen och bygga upp en relation 

och ett samspel. (Tarnowska and Singleton, 2012) 

 

3.4 Revisor-klient relationen 
En förutsättning för att revisorn ska kunna upprätta en tillförlitlig revision är att denne 

är väl införstådd i klientens verksamhet och syfte med verksamheten (Fama, 1980). Här 

blir således revisorns relation till klienten viktig, om än inte en förutsättning för att 

revisorn ska få tillgång till den information som krävs för att upprätta en tillförlitlig 

revision. Vikten av att ha en långsiktig och nära utarbetad relation till klienten kan 

också ses ur ett bredare kontext där en alltmer intensifierad konkurrens präglar 

revisionsbyråernas kamp om att kvarhålla sina klienter (Wetzels & de Ruyter, 1999). 

 

I en studie framförd av Golen et al. (1997) framförs att kommunikationen mellan 

revisor och klient spelar en central roll i revisor-klientrelationen. Till skillnad från 

relationen mellan över- och underordnad och köpare- och säljare är revisor-

klientrelationen tillsynes mer komplicerad då det även finns en tredje part (företagets 

intressenter) som avsedd användare av revisorns service. Revisorn är anställd av 

klienten och får ett arvode för att revidera den finansiella informationen som i sin tur är 

till nytta för den tredje parten. (Fontaine & Pilote, 2012). Således påverkas förutom 

revisorn och klienten även den tredje parten som avsedd användare av den finansiella 

informationen av hur relationen mellan revisorn och klienten ser ut (Herda & Lavelle, 

2013). Detta innebär att revisorn och klienten ska samarbeta och kommunicera, vilket 

gör att revisorn ställs inför en utmaning där denne förväntas agera självständighet 

samtidigt som denne genom samarbete ska få tillgång till den information som krävs 

och bidra med ett mervärde till granskningen redovisningen. (Fontaine & Pilote, 2012) 

Däremot finns det en del klienter som har en negativ syn på revisorn och dess uppgifter, 

vilket i sin tur påverkar revisorns möjligheter till att kunna etablera en god relation till 

klientföretaget (Golen et al. 1997). Enligt Golen et al. (1997) finns det klienter som 
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menar att revisorn endast letar efter felaktigheter i klientens redovisning, en uppfattning 

som kan skapa konflikter i relationen och begränsa mervärdeskapandet. Detta styrks 

även av Herda & Lavelle (2013) som menar att revisor-klientrelationen historiskt sätt 

karaktäriseras av konflikter och spänningar. För att kunna överkomma och förändra 

denna uppfattning måste relationen mellan revisor och klient bygga på förtroende, 

respekt och tilltro genom effektiv kommunikation. Att förstå hur 

kommunikationsprocessen fungerar är centralt för att undvika missförstånd och för att 

uppnå en effektiv kommunikation (Golen et al (1997). 

 

Eftersom revisor-klientrelationen särskiljer sig från övriga hierarkiska förhållanden 

mellan exempelvis köpare och säljare vänder sig Herda & Lavelle (2013) mot litteratur 

inom management för en djupare inblick i relationens påverkan på förhållandet mellan 

två parter. Med bakgrund till att hierarkin inom företag har minskat med fördel för ökat 

teamarbete har management forskare visat ett ökat intresse för forskning inom den 

sociala relationen på en mer horisontell nivå än den tidigare hierarkiskt vertikala. Med 

detta menar de att det tidigare var ett mer hiearkiskt förhållningssätt mellan olika parter 

inom företaget såsom över- och underordnad medan det numera är mer horisontellt och 

bättre kommunikationsvägar mellan parterna (Herda & Lavelle, 2013). Författarna 

framför även att det finns studier som har påvisat att kvalitén på säljares 

tjänsteutförande i hög utsträckning baseras på kundernas bemötande. Vilket innebär att 

klienternas bemötande gentemot revisorerna kommer att styra den utförda nivån av 

värdeskapande tjänster (Herda & Lavelle, 2013). Det är således denna horisontella nivå 

som styr tjänsteutförandets utformning och utförande vilket är av intresse i revisor-

klientrelationen (Eilifsen et al, 2001). 

 

På grund av att det finns en tredje part i revisor-klientrelationen skiljer sig denna 

relation från övriga relationer såsom över- och underordnad och relationen mellan ett 

företag och dess anställda. (Fontaine & Pilote, 2011, 2012) De senare relationsparen har 

i tidigare litteratur studerats utförligt med hjälp av empiriska modeller men i och med 

det trepartsförhållande och den horisontella relationen som råder i revisor-

klientrelationen kan inte dessa modeller direkt appliceras på revisor-klientrelationen. 

Därför krävs för att kartlägga denna relation en mer omfattande och utvecklad modell i 

och med den ökade komplexiteten mellan revisorn, klienten och företagets intressenter. 

(Fontaine & Pilote, 2011, 2012) 
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3.4.1 Sociala utbyten och dess inverkan på relationer 
Som Herda och Lavelle (2013) belyser kännetecknas revisor-klientrelationen av ett 

trepartsförhållande som bygger på ett kontrakt och utbyte av arvode och tjänster. Detta 

kontrakt  och  utbyte  kan  vidare  förklaras  av  ”The  social  exchange  theories”  som  har  sitt  

ursprung i sociologin (Blau, 1986) och psykologin (Thibaut & Kelley, 1959). Denna 

teori har även applicerats på koncept från nationalekonomin där den använts på teorier 

kring användandet av resurser. Ursprungligen förklarar denna teori det 

beroendeförhållande som under tid utvecklas mellan två parter. Detta 

förhållande  genererar ett ömsesidigt beroende på grund av de varor eller tjänster som 

växlas mellan två aktörer. (Shieleet al, 2012, Cropanzano & Mitchell, 2005) Vidare 

beskriver teorin relationen mellan parterna som ett subjektivt relationsorienterad 

kontrakt. Detta kontrakt grundas i ett utbyte av varor eller tjänster och relationen mellan 

parterna bygger på ett samarbete, förtroende och ett långsiktigt fokus. (Cropanzano & 

Mitchell, 2005) Social exchange theories kan således appliceras på revisor- och 

klientrelationen där revisorn erhåller ett arvode från klienten och där klienten i sin tur 

förväntar sig att revisorn utför en revision. Som följd bygger även denna relation på 

förtroende, respekt och ett ömsesidigt bemötande. 

 

The social exchange relationships är en förklaring till det värde som uppstår när 

personer integrerar med varandra och utvecklas allteftersom det positiva samarbetet 

fortgår.  (Cropanzano & Mitchell, 2005) Utifrån ett revisor-klient perspektiv kan 

relationen mellan de båda parterna kännetecknas av ett kontrakt och utbyte som i bästa 

fall även genererar ett mervärde (Herda & Lavelle, 2013). Enligt Sela et al. (2013) kan 

mervärde inom marknadsföringslitteraturen förklaras av det värde som uppstår när en 

konsument betalar ett pris som understiger det högsta priset denne från början var villig 

att betala. Vilket i sin tur kan vara avgörande för om konsumenten beslutar sig för att 

göra ett återupprepat köp av tjänsten (Fontaine et al. 2013). Detta kan vidare appliceras 

på revisorns förhållande till klienten. Genom att bistå klienten med värdeskapande 

tjänster i samband med den traditionella redovisningen menar Fontaine et al. (2013) att 

en revisionsbyrå kan öka sannolikheten för ett fortsatt samarbete med klienten och 

minska risken för att klienten byter byrå. 

 

Relationen mellan parterna är däremot inte helt enkel och Corpanzano och Mitchell 

(2005) skiljer på kontraktsbaserade och ömsesidiga relationer. Kontraktsbaserade, det 
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vill säga överenskomna, relationer har visat sig mer detaljerade och konkreta än 

ömsesidiga relationer eftersom kontraktsbaserade relationer till skillnad från ömsesidiga 

relationer är förhandlade och det i tydligare mån framgår vad som förväntas från varje 

part. Ömsesidiga relationer bygger på utbyten där parterna byter vara eller tjänst och får 

“något  för  något”  som  på  latin  benämns  ”quid  pro  que”.  (Corpanzano  &  Mitchell,  2005)  

Studier (Molm, 2000) har jämfört skillnaden mellan kontraktsbaserade och ömsesidiga 

utbyten och generellt har ömsesidiga relationer visat sig bidra till bättre relationer på 

arbetet.  

 

Ömsesidiga relationer har enligt Molm (2000) bidragit till att individer blir mer 

engagerade och får ökat förtroende för varandra. I och med att klienten betalar ett 

arvode till revisorn i utbyte mot revisorns revisionstjänst kan denna överenskommelse 

liknas vid en kontraktsbaserad relation. (Molm, 2000) Arvodet till revisorn är för de 

flesta företag en stor kostnad och gör att företagsledare kompenserar upp den höga 

revisorskostnaden med ytterligare förväntningar på revisorn. Men genom att revisor och 

klient bygger upp en väl utarbetad relation sinsemellan där båda parter känner 

förtroende för varandra, är det sannolikt att inslag av en ömsesidig relation kan 

etableras. För att revisorn ska leva upp till de höga kostnaderna förväntar sig klienten att 

revisorn ska vara engagerad och bidra med råd utöver revisionsrådgivning (Herda & 

Lavelle, 2013). Enligt  Herda & Lavelle (2013) påverkar förväntningarna från 

företagsledarna relationen mellan revisorn och klienten och sätter samtidigt press på 

revisorn, då denne förväntas att leverera mervärde till huvudtjänsten, det vill säga 

revisionstjänsten. Det är dessa förväntningar som kan ses som en del av den ömsesidiga 

relationen eftersom klienten vill ha mervärde i form av ytterligare service och tjänster 

samtidigt som revisorn i rädsla för att förlora klienten bidrar med dessa. 

 

Enligt Fontaine & Pilote (2012) kan dock en utarbetad relation mellan revisor och klient 

leda till att revisorns professionella förhållningssätt sätts på prov. I och med att 

revisorns och klientens relation blir djupare desto längre tiden går, har revisionens 

trovärdighet ifrågasatts, vilket som följd kan påverka hela kapitalmarknaden (Carey & 

Simnett, 2006). Varje kontakt mellan revisorn och klientens ledning påverkas av 

tidigare relationer med klienten (Schmidt & Cross, 2014) och att införa en obligatorisk 

revisorsrotation är ett återkommande förslag för att säkra revisorns oberoende och 
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stärka kvaliteten på revisionen. Som följd kommer även kvaliteten och syftet med de 

finansiella rapporterna att öka. (Schmidt &  Britney, 2014; Carey & Simnett, 2006) 

Carey & Simnett (2006) menar även att revisorer genom rotationen får nya perspektiv 

på redovisningen som kan resultera i att den nya revisorn identifierar problem som den 

tidigare revisorn har missat. Även om revisorsrotation har många fördelar, kan 

rotationen även leda till att utarbetat förtroende och engagemang mellan revisorn och 

klienten går förlorat (Rennie et al, 2010). Samtidigt finns det studier som lyfter 

fram  bevis som styrker att desto bättre relationen mellan revisorn och klienten är, desto 

mer värde tenderar revisorn bidra med och desto mer effektiv blir revisionen. (Warren 

& Alzola, 2007; Meyer et al, 2008) 

 

3.5 Situationer som kan påverka revisorns värdeskapande roll 
Genom att revisorn bistår med den del av revisionsrådgivningen som revisorn inte är 

skyldig att ge, i form av medling, förmedling, uppmuntran och nätverk antas revisorn 

kunna skapa mervärde för klientföretaget. Men i vilka situationer blir revisorns 

mervärdeskapande aktiviteter mest framträdande? Enligt Collin et al. (2014) kan olika 

handlingar framträda vid olika tillfällen och i olika utsträckning beroende på situation. 

Det finns således skäl att anta att revisorn kan bistå  med mervärdeskapande aktiviter 

som blir mer eller mindre framträdande baserat på klientföretagets situation och 

omständigheter. Vilket även styrks av en studie av Burke & Jarratt (2004) där 

författarna lyfter fram att revisorn har en begränsad roll i bredare planeringsfrågor. De 

resultat som Burke & Jarratt (2004) lyfter fram antyder att revisorernas attribut är 

begränsade vad gäller rådgivning av denna typ av frågor. Däremot kan det generellt 

antas att revisorn blir särskilt viktig vid stora processer och där företaget står inför 

kritiska situationer som kan vara avgörande för verksamhetens forstsatta drift. Precis 

som Akdere (2011) nämner tvingas idag många företag till att ta snabba beslut i 

komplexa omgivningar och i svåra situationer. I sådana situationer måste ledande 

befattningshavare vara kapabla att definiera problem, hitta tänkbara lösningar och 

implementera lösningarna på ett effektivt sätt. (Akdere, 2011) Utifrån teorier och 

tidigare gjord forkning har vi identifierat tänkbara situationer (se nedan) där 

företagsledare är under hård press och där revisorn kan spela en central roll, vilka 

exempelvis kan vara: (1) vid stora investeringar, (2) i de fall där företagets verksamhet 

går dåligt, (3) vid nedskärningar (4) vid okunskap inom ekonomi i företaget. I följande 

avsnitt ges en genomgående beskrivning av samtliga identifierade situationer. 
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1. Vid stora investeringar 

När företag ska göra investeringar står ofta ledningen inför svåra och komplexa beslut. 

Tänkbart är att de ansvariga inte besitter den kompetens som behövs för att fatta dessa 

beslut. Enligt Öhman (2004) kan revisorn under sådana omständigheter utöver det som 

är lagstadgat bidra med råd som tillfredsställer klientföretaget där deras kompetens inte 

riktigt räcker till. Öhman (2004) nämner att det till exempel kan röra sig om att ge råd 

inför klientföretagets investeringar eller att informera intressenterna om klientens 

framtida investeringsmöjligheter. 

 

2. I de fall där klientföretagets verksamhet går dåligt 
I de fall där klientföretagets verksamhet går dåligt kan revisorn fungera som en 

stöttepelare som ger ledningen incitament till att våga fortsätta driva verksamheten 

framåt. Genom att bistå med uppmuntran och stöttande handlingar är det möjligt att 

revisorn kan få klienten att tro på sig själv och våga ta eventuella risker, inom rimliga 

ramar. Däremot är det särskilt viktigt i dessa situationer för revisorn att hålla sig 

opartisk och objektiv i sitt handlande. För precis som Blay, A, & Geiger (2013) hävdar 

måste revisorn se till att inte komma sin klient för nära för att inte förlora sitt oberoende, 

vilket i sin tur påverkar revisorns omdöme. Revisorn måste kunna bedöma om det finns 

något som hotar företagets möjlighet att fortsätta sin verksamhet och meddela ledningen 

i tid om det finns någon risk för konkurs. Här måste således revisorn hitta en balans och 

kunna avgöra i vilka situationer denne bör ge uppmuntran till fortsatt drift. 

 

3. Vid nedskärningar 

På senare år har det blivit allt vanligare med olika nedskärningar i form av 

omstruktureringar för att reducera kostnader och för att öka effektiviteten och 

produktiviteten. Dock kan nedskärningar även medföra en rad icke önskvärda effekter 

och många företag tampas med att hitta lösningar på problemen. Dålig stämning på 

arbetsplatsen och misstro till organisationen är några exempel på vad nedskärningarna 

kan leda till. Under dessa omständigheter är klientföretagets ledning är under stor press 

i hopp om att hitta den bästa möjliga lösningen för att rädda företaget.  (Homburg et al. 

2012) Här finns det skäl att anta att revisorn som oberoende part kan bistå med olika 

handlingar som skapar mervärde för klienten och är någon som ledande 

befattningshavare kan anförtro sig till. Från klientens perspektiv är det säkerligen 
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uppskattat om revisorn ger uppmuntran genom att ge stöttande ord och råd i någon form 

av vägledning. Det är säkert uppskattat om revisorn är tillgänglig och visar att denne 

själv arbetar hårt för att hjälpa klientföretagets verksamhet. 

 

4. Vid okunskap inom ekonomi i företaget 
Utifrån de mindre företagens perspektiv kanske det inte alltid är ekonomiskt motiverat 

att ha intern kompetens som kan bidra med företagsråd. I dessa fall kan möjligheten att 

själv välja vilka tjänster som behövs istället för tvingande lagkrav vara uppskattade av 

de mindre bolagen. Enligt Svanström (2010) betraktas revisorn som som den viktigaste 

källan för att klientföretaget ska kunna hålla sig uppdaterad om gällande lagar och 

regler. Vid okunskap inom företagsekonomi fyller revisorn således en central funktion 

genom att externt erbjuda med en rad olika kompetenser som kan vara avgörande för 

företagets framgång och fortlevnad (Godderham et al. 2004). Genom att 

revisionsbyråerna tydligt signalerar utåt att revisorn kan erbjuda mer än bara revision 

finns således möjligheten för byrån att få nya kunder och samtidigt behålla de gamla. I 

de fall där det redan finns en relation mellan revisor och klient har revisorn i dessa 

situationer möjligheten att coacha och vägleda klientföretaget genom kloka råd och 

användbar information. 

 

Sammanfattningsvis är det möjligt att revisorn kan spela en viktig roll där denne bistår 

med stöttande handlingar som tillför klienten mervärde i olika situationer. Att revisorn 

visar att denne finns tillgänglig under svåra och komplexa situationer kan troligtvis även 

leda till en fördjupad relation till klienten. Det i sin tur kan leda till att klienten känner 

ett större förtroende för revisorn vilket kan ha positiva effekter på den upplevda nyttan 

av att ha en revisor anlitad. I en studie av Fontaine et al. (2013) presenterar författarna 

resultat som indikerar att en klient är mer benägen att byta revisor om revisorn 

missköter revisor-klientrelationen eller inte lever upp till det värde klienten förväntas få 

av revisorn. Genom att revisorn  är tillgänglig och stöttar klienten i krävande situationer 

kan således ha avgörande konsekvenser på om klienten väljer att ha kvar revisorn. 

 
3.6 Revisorns dilemma mellan effektivitet och produktivitet 
Revisorbranschen tillhör tjänstesektorn som kännetecknas av att produkterna inte är i 

fysisk form och att produktion sker samtidigt som konsumtion. Enligt Calabrese & 

Spadoni (2013) har serviceindustrin under de senaste åren varit under stor förändring 
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där idag pågår en skiftning från det produktionsorienterade perspektivet till ett fokus där 

kunden står i centrum. Det viktiga är inte hur mycket som produceras utan fokus riktas 

istället mot kunden och vad denne efterfrågar. Företag vill skapa en långsiktig och 

trogen relation till sina kunder och har därför börjat utgå ifrån kundens behov och 

förväntningar. (Calabrese & Spadoni, 2013) 

 

I samband med denna skiftning i fokus där kunden numera står i centrum har det väckts 

frågor kring hur företagen skapar en trogen och lojal kund. Att skapa mervärde har som 

följd blivit en viktig och ibland avgörande del för att företagen ska vara 

konkurrenskraftiga och behålla sina kunder. Man talar i detta sammanhang ofta om 

“service  quality”  (Sichtmann  et  al.  2011)  som  således  blir  en  viktig  faktor  för  företagens 

lönsamhet. Från revisionbranschens perspektiv står revisorerna som följd inför ett 

dilemma där de tvingas att göra en kompromiss mellan produktiviteten och den 

förväntade kvaliteten på servicen, vilket förklaras av teorier om service production 

(Floyd et al. 2011). Att göra en avvägning mellan produktiviteten av att leverera service 

och den förväntade kvaliteten på servicen är följaktligen två kritiska och viktiga faktorer 

som är avgörande för företagens lönsamhet och framgång. (Calabrese & Spadoni, 

2013). 

 

Ur revisorns perspektiv kan denna kompromiss innebära en avvägning mellan klientens 

förväntningar på en kvalitativ service och den tid de anser att de kan lägga på varje 

klient för att samtidigt vara produktiv. Ett begrepp som används för att beskriva denna 

kompromiss är time budget pressure (TBP) (Svanberg & Öhman, 2013). TBP innebär 

att revisorer ofta lider av en tight tidsplan där de förväntas vara så effektiva och 

produktiva som möjligt. Revisorer kan enligt Svanberg och Öhman (2013) reagera på 

TBP på två sätt: för det första kan de arbeta mer effektivt och fokusera på den 

information som de anser är mest relevant. För det andra kan de reagera genom att 

hastigt gå igenom den information de står inför och tillämpa redovisningsstandarder på 

ett bristfälligt sätt. Som en konsekvens av den tighta tisplanen kan klienten uppleva en 

försämrad revision och att revisorn inte kan hålla en tillräckligt hög kvalité av 

tjänsteutförandet. (Svanberg & Öhman, 2013). Det är således viktigt att revisorer 

försöker hitta en balans där de kan tillföra klienten den högsta möjliga kvaliteten 

samtidigt som de jobbar tekniskt effektivt för att behålla sin konkurrenskraft gentemot 

konkurrenterna på marknaden (Calabrese & Spadoni, 2013). 
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Figur 3 - Revisorns dilemma (egenarbetad modell) 

Figuren visar ett dilemma där revisorn kan tvingas göra en kompromiss mellan att 

leverera en kvalitativ service och att vara så produktiv som möjligt. 

 

3.7  Revisorns oberoende och beroende vid 
mervärdeskapande 
En korrekt utförd revision kräver att revisorn utgår ifrån en oberoendeställning och i sin 

yrkesroll handlar på ett sätt som är opartiskt och självständigt (Svanström, 2004), vilket 

även utgör ramen för vilka handlingar som revisorn kan bistå med för att generera 

mervärde. Enligt Svanström (2004) utgör ett oberoende förhållningssätt i förhållande till 

företagsledningen grunden för revisorsprofessionen och den kvalitet som yrkesrollen 

signalerar. Att revisorn är oberoende är en fundamental förutsättning för att förtroendet 

för revisorn, revisionen som bransch och den finansiella marknaden ska fungera. 

(Warren & Alzola, 2008) 

 

I en studie framförd av Warren & Alzola (2008) påverkas revisorns oberoende av flera 

faktorer och likt övriga anställda i en organisation identifierar sig revisorn med olika 

grupper både inom och utanför organisationen. Identifikationen med dessa grupper 
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påverkar både medvetet och omedvetet revisorns beslut och framförallt revisorns 

självständighet och objektivitet vid revisionen (Warren & Alzola, 2008), vilket rent 

praktiskt skulle  kunna innebära att revisorn tar beslut som inte är helt objektiva till 

klientens fördel. Bamber & Iyer  (2007) poängterar att sannolikheten för att revisorn 

riskerar sin opartiskhet ökar vid stark samhörighet med klienten och minskar vid stark 

samhörighet med yrkesrollen. Vidare menar Bamber & Iyer (2007) att klientens image, 

hur viktig klienten upplevs vara och längden på samarbetet med klienten är ytterligare 

faktorer som tenderar att påverka revisorns uppfattning av samhörighet till klienten. Det 

är således viktigt att revisorn ser upp för situationer som kan leda till att revisorn känner 

större samhörighet med klienten än sin egen revisionsbyrå när revisorn bidrar med 

tjänster utöver själva granskningen. Att revisorer inte är självständiga och opartiska gör 

att den finansiella informationen kan ifrågasättas och således minskar och skadas 

förtroendet för hela kapitalmarkanden. (Warren & Alzola, 2009) 

 

Samtidigt kan en granskning av ett företags finansiella dokument inte göras med 

företagsledningens frånvarande, utan det krävs att revisorn upprättar någon form av 

relation till de personer som avsvarar för företagets finansiella dokument. (Rennie et al. 

2010) Klienten besitter specifik information om företaget som revisorn inte har (Rennie 

et al. 2010), vilket gör att en utarbetad relation mellan revisor och klient är viktig för att 

revisionen ska fungera. Enligt Warren & Alzola (2007) har tidigare studier bevisat att 

desto längre relation mellan revisorn och klienten är, desto mer värde tenderar revisorn 

bidra med. Om revisor-klientrelationen blir för djup och parterna känner ett för stort 

förtroende för varandra kan emellertid revisorns professionalism ifrågasättas (Rennie et 

al. 2010) Det finns enligt Lai & Krishnan (2009) de som menar att en nära revisor-

klientrelation riskerar att det kan uppstå situationer där revisorns oberoende riskeras i 

utbyte mot fördelaktiva syften som gynnar revisorn och/eller klienten. Dessa syften 

grundas i alltifrån att revisorn erhåller ett arvode från klienten till att revisorn vill 

underhålla relationen med viktiga klienter. Som följd till att revisorn inte vill förlora 

klienten och samtidigt upprätthålla sitt och byråns rykte föreligger det incitament att 

tänja på gränserna av oberoendeställningen för att bidra med så mycket mervärde som 

möjligt. (Lai & Krishnan, 2009) 

 

Revisorsyrket är som tidigare nämnt ett serviceyrke där klienterna har förväntningar på 

vad revisorn ska och bör göra. Dessa förväntningar avser enligt Fontaine et al. (2013) 
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både den service revisorn förväntas bidra med och den extra rådgivning som klienterna 

efterfrågar. Precis som Fontaine et al. (2013) nämner finns det förväntningar från 

klienten att revisorn ska bistå med mer än att enbart granska klientens finansiella 

dokument. Med utgångspunkt från ovanstående teorier kan det således även finnas 

andra tänkbara handlingar med vilka revisorn kan bistå med som går utöver själva 

kärnverksamheten. 

 
3.7.1 Revisionsrådgivning 
Utöver revisorns två grundläggande uppgifter som granskare och rådgivare kan revisorn 

även bistå med ytterligare tjänster i syfte att förbättra redovisningen. För att utveckla 

och förbättra den service som revisorn bidrar med till klientföretaget kan revisorn 

erbjuda revisionsrådgivning till revisionen. (Godderham et al, 2004) 

Revisionsrådgivning är översatt från engelskans audit related services och avser tjänster 

som revisorn är skyldig att ge, men även rådgivning som är nära kopplat till revisionen 

men som revisorn inte är skyldig att ge men som heller inte klassas som fristående 

rådgivning (Paterson & Valencia, 2011). Således kan man säga att den delen av 

revisionsrådgivning som revisorn inte är skyldig kan vara mervärdeskapande men som 

också att ge ligger i gränslandet mellan revisorns oberoende och beroende. Bidrar 

revisorn med rådgivning som kan göra att revisorn förlorar sitt oberoende klassas det 

som fristående rådgivning och revisorn bör således lämna över dessa frågor till en 

kollega eller i vissa fall en annan byrå. (Daugherty, 2013) Problemet kring 

revisionsrådgivning är vart gränsen går och hur till vida det påverkar revisorns 

oberoende. Debatter har förts kring om revisorer överhuvudtaget ska tillåtas att bidra 

med revisionsrådgivning till de klientföretag som revisorn reviderar. (Joe & 

Vandervelde, 2007) Förespråkare för revisionsrådgivning hävdar att de genom att bidra 

med en kombination av revisionstjänster och revisionsrådgivning ökar effektiviteten 

eftersom det ger en ökad förståelse för klienten. Motståndare å andra sidan hävdar att 

revisionsrådgivning i vid utsträckning riskerar att hota revisorns oberoende samt 

objektivitet och Bazermann et al (2002) poängterar att revisionsrådgivning bidrar till att 

revisorn fattar tycke för klienten vilket i sin tur riskerar att påverka revisorns omdöme. 

 

3.7.2 Fristående rådgivning 
Fristående rådgivning är översatt från engelskans non-audit services och avser 

rådgivning som inte får ges av samma revisor som reviderar ett bolags finansiella 

information. (Joe & Vandervelde, 2007, Krauss & Henning Zulch, 2013). I och med att 
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klienten betalar ett arvode till revisorn kan det uppstå en situation som gör att det finns 

incitament för revisorn att kompromissa sin oberoendeställning i utbyte mot de 

ekonomiska fördelarna och för att behålla klienten. (Paterson & Valencia, 2011) Redan 

1984 visade Simuinics empiriska studie att revisionsrådgivning stärker revisor-

klientrelationen på grund av de ekonomiska aspekterna och bör i vissa fall klassas som 

fristående rådgivning. I och med att revisorn erhåller ett arvode från klienten uppstår 

risken att revisorn agerar i klientens och skapar mervärde för att i sin tur inte riskera att 

förlora den ekonomiska ersättningen, vilket i sin tur bidrar till att revisorns 

självständighet och objektivitet kan ifrågasättas och det är bekräftat att 

revisionsrådgivning kan påverka revisorns oberoendeställning och kanske i vissa fall 

även bör klassas som fristående rådgivning. (Paterson & Valencia, 2011) 

 

3.8 En praktisk modell över värdeskapande aktiviteter 
Med utgångspunkt från ovanstående litteratur och vetenskapliga artiklar har vi haft 

avsikten att försöka identifiera tänkbara värdeskapande handlingar som revisorn kan 

bidra med utöver granskningen. Det vi fann var fyra möjliga faktorer som kan påverka 

revisorns handlingar för att skapa mervärde åt klienten; (1) genom att agera som 

medlare, (2)  genom förmedling sprida känslig information mellan olika parter, (3) bidra 

med stöd och råd genom uppmuntran och slutligen (4) genom nätverk utveckla 

relationen till klienten. 



  
 

- 49 - 
 

 
 

Modell 2 - Aktiviteter och situationer som påverkar mervärdeskapandet 
(egenarbetad modell) 

Modellen ger en översikt över de mervärdeskapande aktiviteter och de situationer som 

påverkar mervärdeskapandet som har härletts utifrån teorin. Genom att bidra med 

dessa handlingar kan det vara möjligt för revisorn att skapa mervärde åt klienten. 

 

1. Medling 
I rollen som medlare blir revisorn en mellanhand vars uppgift är att lösa konflikter 

mellan parter hos klientföretaget. Genom att tolka argumenten och ge råd om alternativa 

tillvägagångssätt utan att själv ta något beslut, uppfyller revisorn en central roll i 

konflikterna. Revisorn som oberoende part skapar på så sätt en diskussion i syfte om att 

få fram ett konkret beslut. (Collin et al. 2014) 

 

2. Förmedling 
Om informationen som ska förmedlas ut mellan parterna är känslig där ingen vill agera 

budbärare kan revisorn enligt Collin et al. (2014) även anta rollen som förmedlare. I 

denna roll beskrivs revisorn som ett redskap för att förmedla information utan något 

eget intresse av den erhållna informationen. Genom att revisorn själv inte har något 
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intresse i den förmedlade informationen minskar risken för att informationen går 

förlorad eller på något sätt vilseleds. (Collin et al. 2014) 

 

3. Uppmuntran 
Genom att bidra med uppmuntran och stöttande handlingar kan revisorn påverka 

revisor-klientrelationen positivt. Uppmuntran kan ges i flera situationer som exempelvis 

inför större investeringar då företagsledare känner sig osäkra inför att ta stora beslut och 

även i situationer när företaget går dåligt. I båda fallen kan företagsledningen behöva 

stöd och uppmuntran för att dels våga investera och driva företaget framåt och dels när 

vinstmarginalerna och framtidsutsikterna inte är lika goda som när det går bra för 

företaget och marknaden. (Burleson, 2009) 

 

4. Nätverk 
Ett väletablerat och förtroendefullt nätverk kan vara nyckeln till både personlig och 

professionell utveckling. Att nätverka är så mycket mer än att under förhållandevis 

korta tillställningar enbart träffa nya människor. Det handlar om en ömsesidig relation 

av att ge och ta som med tiden byggs upp i en förtroendefull relation. Nätverket är för 

både revisorn och klienten viktigt och kan leda till erfarenheter, information och 

möjligheter som annars inte hade varit tillgängliga. (Tarnowska and Singleton, 2012) 

Med teorierna som bakgrund kan vi alltså anta att  revisorn kan påverka revisor-

klientrelationen på ett positivt sätt genom att bidra med ovanstående handlingar.  Att 

klienten upplever att denne får ett värde som går utöver det värde som tillförs genom 

revisionen kan såldes stärka relationen mellan revisor och klient, vilket kan vara 

avgörande för om klientföretaget väljer att anlita en revisor eller ej. Ett 

mervärdeskapande kan generera ett positivt rykte för revisionen och på så sätt ha 

positiva effekter på revisorsprofessionen och revisorn framträdande. 

 

Det är också sannolikt att revisorn i sitt handlande för att skapa mervärde påverkas av 

klientföretagets situation. Genom att studera teorier om olika tänkbara situationer som 

kan vara kritiska för företag gör vi antagandet om att revisorn blir speciellt viktig i dessa 

situationer. Det kan exempelvis röra sig om situationer där det går dåligt för ett företag 

som inte har expertkunskap inom ekonomistyrning. Där det från företagsledningen kan 

finnas ett behov att söka extra stöd och råd från revisorn för att hitta en lösning på olika 
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problem. Likaså i situationer som exempelvis vid stora investeringar eller nedskärningar 

där företagsledningen står inför beslut som påverkar företaget på lång sikt. 
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4 Empirisk  metod  för  intervjustudie   
 

I kommande kapitel presenteras uppsatsens empiriska metod för vår intervjustudie och 

en beskrivning av de val som gjorts i form av undersökningsmetod och 

undersökningsdesign. Vidare presenterars intervjustudiens urval och kapitlet avslutas 

med en redogörelse av intervjustudiens opreationalisering.  

 

 
4.1 Undersökningsmetod  
Syftet med vår studie att identifiera och förklara vad revisorn tycker att han/hon kan 

bidra med för att skapa mervärde till klienten och om klientens situation påverkar 

mervärdeskapandet samt vad företagare anser att revisorn gör för att skapa mervärde. 

Vidare kartläggs det om det finns några skillnader mellan vad revisorerna och klienterna 

uppfattar som mervärde. I detta avsnitt presenterar vi och argumenterar för den metod 

som vi har använt oss av och som även varit vårt verktyg för att samla in relevant 

information för vår studie. Rätt metod ger enligt Jacobsen (2002) ett stöd som gör det 

möjligt att komma fram till nya utfall och slutsatser och i vår undersökning använde vi 

oss av två olika metoder för att på så sätt bygga upp en helhet och ett bredare perspektiv 

på vårt undersökningsområde. Valet av metod är en kritisk och avgörande fas i alla 

undersökningsprocesser vilket gjorde att vi väl övervägde för och nackdelar med 

respektive metodval. (Jacobsen, 2002) 

 

För att genomföra studien använde vi oss av både en kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsmetod. I ett första steg genomfördes den kvalitativa undersökningen i 

form av intervjuer med tre revisorer från olika byråer och tre företagare som var 

verksamma i olika branscher. Med den kvalitativa undersökningen avsåg vi att 

undersöka de ur teorin identifierade aktiviteterna samt om det fanns ytterligare 

aktiviteter som revisorerna och företagarna ansåg att revisorn kan bidra med för att 

skapa mervärde. Samtidigt ville vi undersöka vilka situationer som är särskilt viktiga för 

revisorns mervärdeskapande. Genom det kvalitativa studien ville vi dessutom skapa 

klarhet och förståelse för revisorernas och företagarnas uppfattning om mervärde där 

vårt fokus i intervjustudien låg på vad som sades och upplevdes istället för på 

frekvensen på ett och samma svarsalternativ (Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002), 

vilket vidare hjälpte oss med utformningen av frågorna till enkätstudien.  
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Ett alternativ som vi diskuterade innan vi bestämde oss för undersökningsmetod var att 

endast göra en större och mer omfattande kvantitativ undersökning och testa en 

egenuppbyggd modell utan intervjustudie för att undersöka hur revisorn skapar 

mervärde till klienten. I det fallet hade det varit en förutsättning att vi hade haft goda 

förkunskaper och att det fanns många existerande teorier inom det område som vi avsåg 

att undersöka. (Bryman & Bell, 2013) Men med tanke på att vi sedan tidigare hade 

relativt lite erfarenheter kring vårt valda undersökningsområde och samtidigt ville en 

djupare förståelse där revisorernas och företagarnas egna uppfattningar är centrala för 

ämnet, ansåg vi att en kombination av en kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod 

var att föredra.  

 
4.2 Undersökningsdesign 
Vanligtvis delas kvalitativa intervjuer in i ostrukturerade och semi-strukturerade 

intervjuer (Bryman & Bell, 2013; Darmer & Freytag, 1995), där vi valde att använda 

oss av semi-strukturerade intervjuer. Genom att använda oss av semi-strukturerade 

intervjuer kunde vi utgå ifrån redan förutbestämda frågor för att samla in konkret 

information. Dessutom möjliggjorde de semi-strukturerade intervjuerna ett utrymme för 

respondenten att fritt diskutera och fördjupa sina svar samtidigt som öppna frågor 

skapar en känsla av trygghet. (Bryman & Bell, 2013; Svensson & Starrin, 1996; Darmer 

& Freytag, 1995) Denna intervjuform gav oss således en möjlighet att ställa frågor som 

anknyter till våra koncept men som även ger respondenten möjlighet att fördjupa svaren 

utifrån dennes erfarenheter och upplevelser.   

 

En alternativ undersökningsdesign för vår intervjustudie hade varit att använda 

ostrukturerade intervjuer. I det fallet hade vi byggt intervjustudien på ett visst antal 

teman istället för att basera våra frågor på en förutbestämd intervjuguide. (Bryman & 

Bell, 2013) Då vi avsåg att jämföra revisorernas och företagarnas svar vi tvungna att 

formulera liknande frågor till båda parter för att kunna identifiera eventuella skillnader 

och likheter mellan svaren, vilket i sin tur gjorde att semi-strukturerade intervjuer var 

bättre lämpade för vår studie än ostrukturerade intervjuer.  

 

Ett ytterligare alternativ hade enligt Bryman & Bell (2013) varit att använda sig av 

fokusgrupper för en kvalitativ undersökning. I det fallet hade hade vi utfört intervjuerna 
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med flera personer samtidigt, vilket kan vara fördelaktigt ur ett tidsperspektiv och kan 

ge en djupare diskussion kring ämnet. (Bryman & Bell, 2013) Dock var detta ett 

alternativ som uteslöts ganska omgående främst med hänsyn till att vårt ämne kan 

uppfattas som relativt känsligt. Detta eftersom vi misstänkte att revisorernas subjektiva 

åsikter skulle kunna stå i vägen för ett trovärdigt resultat vid en gruppintervju i form av 

fokusgrupp. Det är möjligt att vi endast hade fått fram konstateranden om vad 

revisorerna får lov att göra i sin yrkesroll med hänvisning till lagar och regler istället för 

en diskussion om tänkbara handlingar som skulle kunna uppfattas som mervärde från 

klientens perspektiv.   

 
4.3 Urval  
För att kunna genomföra intervjuerna gjorde vi ett urval genom att ta kontakt med 

människor i vår närhet som gav oss e-postadresser till revisorer och företagare i södra 

Sverige. Vi valde med omsorg ut respondenter eftersom vårt mål med intervjuerna var 

att förstå revisorers och företagsledares upplevelse av mervärde snarare än att få fram 

ett generaliserbart resultat. Alternativet hade varit att göra slumpmässiga urval som görs 

för att framställa statistisk generaliserbar kunskap. Dock fanns det i vårt fall inte någon 

anledning att använda oss av denna urvalsmetod eftersom målet med intervjuerna var att 

få en djupare förståelse kring studiens syfte. Flera av de respondenter vi valde hade flera 

års erfarenhet inom respektive bransch och vi ansåg att de hade väsentlig kunskap för 

vårt valda ämnesområde vilket ökar möjligheten för relevanta svar. (Ryen, 2004)  

 

Totalt intervjuade vi sex personer, tre revisorer och tre företagare. Vi fick direkt kontakt 

med fyra personer inom redovisnings- och revisionsbranschen. Dock valde vi efter ett 

inledande samtal bort en person från KPMG eftersom hon i dagsläget jobbade som 

redovisningskonsult och inte revisor. Vi genomförde tre intervjuer med två revisorer 

som är verksamma på olika byråer och en före detta revisor som sedan ett år tillbaka 

inte längre arbetar som revisor. Vi  ansåg dock denne respondent som lämplig för vår 

studie med hänsyn till erfarenhet och att personen så sent som under år 2013 jobbade 

som revisor. Två av revisorerna kom från Big Four och en från Grant Thornton. Till Big 

Four räknas EY, PwC, Deloitte och KPMG.  

 

De företagare vi valde att intervjua var tre företagsledare verksamma inom olika 

branscher som alla använde sig av en revisor och alla visade ett stort intresse för att 
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delta i studien. Med tanke på att revisorerna och företagarnas uppfattningar kunde skilja 

sig åt beroende på typ av företag och vilket byrå de jobbade för, försökte vi söka upp 

olika företag och revisorer från olika bolag för att på så sätt fånga ett så brett perspektiv 

som möjligt.  

 

4.4 Operationalisering  
Som utgångspunkt för att genomföra så framgångsrika intervjuer som möjligt utgick vi 

ifrån Kvales (2006) lista på krav och kriterier för att lyckas med intervjuer. Vad vi tog 

hänsyn till var att (1) vara insatta i ämnet, (2) ha ett strukturerat tillvägagångssätt, (3) 

vara tydliga, (4) ta hänsyn till intervjupersonen, (5) lyssna uppmärksamt, (6) ha en 

empatisk inställning, (7) utgå ifrån det vi vill få ut, (8) vara kritisk till svaren, (9) 

relatera till det som sägs i studien och (10) klargöra och tolka innebörden utan att 

påtvinga egna tolkningar. (Bryman & Bell, 2013)  

 

För att få fram en så tillförlitlig bild som möjligt av vår intervjustudie såg vi till att 

intervjuerna genomfördes avskilt från yttre påverkan där respondenterna gavs möjlighet 

att prata fritt för att tydligt ges möjlighet att framföra sina åsikter och svara på frågorna. 

(Ryen, 2004) Som underlag för intervjuerna utformade vi en intervjuguide som finns i 

två versioner, en för revisorerna och en för företagarna för att möjliggöra en jämförelse 

mellan revisorernas och företagarnas svar. Varje version är i sin tur uppdelad i tre 

koncept; mervärde, relationen mellan revisorn och klienten samt olika situationer som 

påverkar mervärdeskapandet. Intervjuguiden till revisorerna såg ut som följande: 

 

Mervärde  

Mervärde är vårt första koncept och inleds med fråga 1 till både revisorerna och 

företagarna för att få en övergripande bild av vad respondenterna upplever är mervärde 

och revisorns roll i mervärdeskapandet. Vi presenterar nedan motsvarande fråga till 

revisorerna och företagarna i följd för att tydligt visa att vi ställt liknande frågor till 

respondenterna för att möjliggöra en jämförelse.  

 

Fråga 1 till revisorerna: 

  Hur upplever du att du i din yrkesroll kan skapa mervärde till klienten? På vilket sätt?  

 

Fråga 1 till företagarna: 



  
 

- 56 - 
 

Hur upplever du att din revisor kan bidra med mervärde? 

 

De inledande frågorna följs upp med fråga 2 som för respektive respondent går under 

konceptet mervärde och som formades utifrån den teoretiska referensramen där vi ville 

få en inblick i revisorns mervärdeskapande roller. Frågorna är formulerade på ett 

liknande sätt men vinklade utifrån revisorernas respektive företagarnas perspektiv så att 

vi skulle kunna jämföra och identifiera eventuella värdeskapande roller hos revisorn och 

ser ut som följande: 

 

Fråga 2 till revisorerna: 

Upplever du att du i din roll som revisor: 

•  även  kan  anta  en  medlarroll  mellan  parter  i  kundens  företag? 

•  förmedlar  ut  känslig  information  till  olika  parter  på  företaget?   

•  ger  uppmuntran  och  stöd  åt  dina  kunder?   

•  bidrar  med  nätverkande  och  kontakter  för  att  medvetet  hjälpa  klienten?   

 

Fråga 2 till företagarna: 

Upplever du att din revisor kan: 

•  anta  en  medlaroll mellan dig och andra parter i företaget? 

•  förmedla  ut  känslig  information  till  olika  parter  i  företaget?   

•  ge  uppmuntran  och  stöd  åt  dig  och  ditt  företag?   

•  bidra  med  nätverk  och  kontakter  för  att  hjälpa  dig  och  din  verksamhet?   

 

Den sista frågan som vi ställer under konceptet mervärde är fråga 3 och 4 för 

revisorerna samt fråga 3 till företagarna. Dessa frågor är öppna där vi ville undersöka 

om respondenterna upplever att det är något mer revisorn kan göra för att skapa 

mervärde utöver de fyra rollerna vi lyfte fram i fråga 2. Fråga 4 till revisorn ställer vi för 

att även ta reda på om denne upplevde att det fanns något denne ville göra men avstod 

ifrån på grund av obereondekravet som föreligger bland revisorer.  

 

Fråga 3 och 4 till revisorerna:  

Utöver revisionen är det något mer ni upplever att ni kan tillföra kunden utan att 

kompromissa med oberoendet? 
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Är det något du känner du vill göra för kunden men hindras ifrån på grund av din 

oberoendeställning?  

 

Fråga 3 till företagarna:  

Utöver revisionen är det något mer du förväntar dig från revisorn? 

 

Revisor-klientrelationen 

Från och med fråga 5 för revisorerna och fråga 4 för företagarna lämnade vi vårt första 

koncept mervärde och gick över till vårt andra koncept som berör relationen mellan 

revisorn och klienten. Vi utgick ifrån att relationen mellan revisorn och klienten hade 

stor betydelse för det utföra och upplevda mervärdet vilket gjorde att vi ville undersöka 

det närmare genom vårt andra koncept relationen.  

 

I fråga 5 till revisorerna bad vi dem beskriva relationen till sina klienter för att vi skulle 

få deras perspektiv och deras syn på relationen till klienten. Fråga 4 till företagarna 

ställde vi för att omvänt få deras perspektiv och syn på samma relation. 

 

Fråga 5 till revisorerna:  

Hur beskriver du den relation som du har till dina kunder?  

 

Fråga 4 till företagarna: 

Hur beskriver du den relation som du har till din revisor?  

 

Revisor-klient relationen  

Följande frågor, fråga 6 till revisorerna och fråga 5 till företagarna inom konceptet 

relationen ställdes för att få en djupare inblick i om och hur relationen mellan revisorn 

och klienten påverkar det upplevda mervärdet. Enligt Fontaine & Pilote (2012) är det 

viktigt för revisorn att förstå hur relationen till klienten påverkar arbetet vilket utgör 

grunden till fråga sex till revisorerna.   

 

Fråga 6 till revisorerna: 

Upplever du att relationen till kunden påverkar mervärdeskapandet? På vilket sätt? 
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Enligt Herda & Lavelle (2013) kännetecknas relationen mellan revisorn och klienten av 

ett kontrakt och ett ömsesidigt samarbete. Därför vill vi genom fråga fem till företagarna 

ta reda på om företagsledarna upplever om revisorn gör något för att skapa mervärde. 

 

Fråga 5 till företagarna:  

Upplever du att relationen till revisorn påverkar mervärdeskapandet? På vilket 

sätt? 

 

Situationer  

Efter dessa frågor gick vi vidare till vårt tredje och sista koncept som är situationer. 

Öhman (2004) nämner att revisorn i vissa situationer kan ge råd till sina klienter som 

sträcker sig utöver det som är lagstadgade, i situationer som exempelvis inför stora 

investeringar. Med detta koncept ville vi därför genom fråga 7 till revisorerna och fråga 

6 till företagarna fånga om det fanns fler situationer hos företagen som påverkade 

revisorns mervärdeskapande. Samtidigt ville vi ta reda på om företagare upplevde att 

det fanns situationer då denne behövde extra handling från revisorn. 

 

Fråga 7 till revisorerna:  

På vilket sätt påverkar kundens verksamhet din möjlighet att bidra till 

mervärdeskapande (tillexempel om det går bra eller dåligt för företaget)? 

 

Fråga 6 till företagarna: 

Kan du tänka dig att ditt behov av mervärdeskapande handlingar skiljer sig åt 

beroende på om verksamheten går bra/dåligt? 

 

Slutligen ställde vi två öppna frågor, fråga 8 till revisorerna och fråga 7 till företagarna 

för att undersöka om det fanns ytterligare situationer som revisorn upplevde påverkade 

dennes mervärdeskapande och om företagarna ansåg att det fanns fler situationer där 

denne upplevde att det var extra viktigt att skapa mervärde.  

 

Fråga 8 till revisorerna: 

Kan du tänka dig andra situationer där du känner att du kan eller bör generera 

mervärde?  
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Fråga 7 till företagarna: 

Finns det några andra situationer där du upplever att det kan bli extra viktigt för 

revisorn att generera ett mervärde?   

 

Vi valde att dela in frågorna efter dessa koncept eftersom att dessa utgår ifrån vårt 

huvudsakliga syfte med undersökningen. Sammanfattningsvis är frågorna konstruerade 

så att de öppnar upp för diskussion och reflektion istället för raka svar, vilket skapade 

en möjlighet för oss att bekräfta vad vi ur teorin och tidigare studier identifierat. 

Samtidigt avsåg vi genom de öppna frågorna identifiera nya spännande perspektiv för 

vår studie. (Intervjuguide appendix 1 och 2). För metodkritik se kapitel 8.  
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5 Empirisk  analys,  intervjustudie 
 

I följande kapitel kommer en analys att genomföras av revisorns mervärdeskapande 

utifrån vad företagare och revisorer upplever är mervärde i enighet med 

intervjustudien. Vi kommer att tolka och analysera det insamlade materialet för att 

skapa en helhet om vad som är mervärde i revisor-klientrelationen samt i vilka 

situationer revisorns mervärdeskapande är särskilt viktigt.  

 
 

5.1 Inledning intervjustudie 
I avsnitt 1.2 framkommer att klienter till revisorer förväntar sig att deras revisor i 

samband med revisionen även ska bidra med tjänster som ligger utanför 

kärnverksamheten. (Fontaine & Pilote, 2012) Att revisionsbyrån tillhandahåller 

ytterligare handlingar kan upplevas som rent mervärde från klientens perspektiv och kan 

i sin tur bringa fördelar för så väl revsionsbyrå som klientföretag. Då det endast finns ett 

begränsat antal tidigare studier tillgängliga som ingående beskrivit revisorns 

mervärdeskapade roll samt hur denna roll framträder i olika situationer kunde vi med 

intervjustudien vidareutveckla och fördjupa vår teoretiska referensram. Genom 

intervjustudien fångade vi revisorers och företagares egna uppfattningar om konceptet 

mervärde samt hur mervärdeskapandet påverkas när det sätts i ett samband med revisor-

klientrelationen och olika situationer som klientföretaget kan hamna i. Samtidigt 

möjliggjordes nya infallsvinklar för vår studie genom att respondenterna delgav sina 

erfarenheter och åsikter inom ämnesområdet revision.  

 

Intervjustudien genomfördes med tre revisorer från olika byråer och tre företagare 

verksamma i olika branscher, något som gav en viss bredd på empirin. Intervjuerna 

bekräftade att såväl revisorerna och företagarna ansåg att revisorn genom olika 

aktiviteter kunde tillföra klienterna ett värde som gick utöver det värde som skapades 

genom själva revisionen och revisionsrådgivningen, vilket gjorde att vi kunde bekräfta 

mycket av det som vi genom teorin hade identifierat. Genom en analys av den empiriska 

data som framkom under intervjustudien kunde vi urskilja svar som var användbara för 

utformningen av vår modell modell enligt nedan.  
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5.2 Resultat intervjustudie 
Vår intervjustudie överrensstämde med de aktiviteter vi hade identifierat utifrån teorin, 

med undantag från aktiviteten förmedling som fick svaga indikationer. Utöver dessa 

aktiviteter fick vi även bekräftat att det fanns ytterligare aktiviteter med vilka revisorn 

kan kan bidra med för att generera mervärde åt klienten. I detta avsnitt presenteras det 

material och de ytterligare mervärdeskpande aktiviteter som vi fick fram genom 

intervjustudien. För att vårt intervjumaterial ska vara så tydligt som möjligt kommer vi 

presentera intervjumaterialet i olika avsnitt under våra tre koncept mervärde, relationen 

mellan revisorn och klienten samt olika situationer där mervärdekspande kan vara 

viktigt. I slutet av varje avsnitt sammanfattas vad respondenterna belyser som viktigt för 

mervärdekspande utifrån respektive koncept vilket kommer ligga till grund för resultatet 

från intervjustudien och vår nya modell. 

 

Som ovan nämnts intervjuades två revisorer från big four och en revisor från en mindre 

revisionsbyrå samt tre företagare som verkade inom olika branscher. I nästkommande 

avsnitt benämns revisorerna för R1, R2 och R3 medan företagarna benämns som F1, F2 

och F3. R1 har jobbat som kontorschef på en byrå i the big four, men sedan ett år 

tillbaka jobbar respondenten inte längre som revisor. Men med hänsyn till hans 

erfarenhet och att personen i fråga så sent som under år 2013 jobbade som revisor ansåg 

vi honom som en lämplig respondent till vår studie. R2 är auktoriserad revisor och 

jobbar på en mindre revisionsbyrå och R3 är i dagsläget revisorsassistent på en byrå 

som ingår i the big four och har jobbat i cirka ett år. De företagare vi valde att intervjua 

är alla företagsledare för olika bolag som verkar i olika branscher.  I och med 

respondenternas olika brakgrund och varierade erfarenhet hoppades vi kunna få en brett 

perspektiv på revisorns roll som mervärdeskapare. I nedanstående tabell presenteras 

respondenternas bakgrund för att på ett tydligt med anonymt sätt visa sambanden och 

olikheterna mellan respondenternas svar: 

 
 

R1 R2 R3 F1 F2 F3 

Byrå/Bransch 
 

Big four Övrigt Big four Bensin- 
bolag 

Detalj- 
handel 

Elektronik 
 

Befattning Auktoriserad 
revisor 

Auktoriserad 
revisor 

Revisors- 
assistent 

VD VD VD 
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Tabell 1 Respondenter för intervjustudie 

 

5.3 Koncept mervärde 
5.3.1 Revisorers upplevelse av mervärde 
Genom intervjuerna framgick det att revisorerna ansåg att revisorn inträder i fler roller 

än enbart gransknings- och rådgivarrollen. Att revisorn kan bidra med mervärde till 

klientföretaget var alla revisorer vi intervjuade överens om. Både R1 och R2 började 

med att understyrka att revisorns roll som mervärdeskapare till stor del varierade med 

klientföretagets storlek. Till exempel var det vanligare att revisorn för mindre företag 

tog  på  sig  en  roll  som  “bollplank”  åt  företagen  där  revisorn  genom  argumentation  och  

diskussion skapade mervärde genom att lyssna och komma med förslag och idéer. 

Genom att vara bollplank och besitta expertkunskap kan man som revisor inom flera 

områden bidra med råd om bland annat investeringar, förvärv och skatteregler skapade 

mervärde åt klienten utan att hota oberoendeställningen. Detta eftersom mindre förtag 

ofta inte har någon kunnig person utöver revisorn att diskutera företagsrelaterade frågor 

med. I de fallen blev revisorn en naturlig person för företagsledaren att bolla idéer med 

för att få perspektiv och åsikter angående frågor som denne behöver hjälp med. Förutom 

att vara bollplank upplever R1 att en viktig del i revisorns roll som mervärdeskapare är 

att noggrant följa upp klientens verksamhet då det är ett sätt att tydligt visa intresse och 

engagemang för klienten och dess verksamhet. 

 

Vad gäller revisorns oberoende anser R2 inte att det föreligger några problem vid 

mervärdeskapandet men att det i vissa andra lägen är lite väl hårt dragna linjer för vad 

revisorn får och inte får göra. Exempelvis tycker han att man kan skippa jävsreglerna 

för de allra minsta bolagen som dessutom har frivillig revision. Att i de bolagen dela 

upp revision och överlåta tillexempel lönehantering till en annan extern part anser han 

som ineffektivt och onödigt kostnadskrävande vilket som följd även påverkar det 

upplevda mervärdet hos klienten. 

 

R3 berättar att det ibland kan vara svårt att ge mervärde eftersom vissa kunderna själva 

inte riktigt vet vad en revision innebär, vilket kan skapa problem. Han berättar även att 

de på revisionsbyrån har möten en gång i veckan för att identifiera kundens behov som i 

sin tur gör det möjligt att hjälpa kunden. Genom att jobba med att identifiera kundens 
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behov skapas möjligheter till ny business för byrån vilket generar mervärde åt klienten. 

På detta sätt arbetar således byrån aktivt med att få nya klienter samtidigt som de värnar 

om de befintliga. 

 

5.3.2 Företagares upplevelse av mervärde 
Samtliga företagare var överens om att revisorn kan skapa mervärde genom att bidra 

med råd i exempelvis skattefrågor och genom att finnas tillgänglig när sådana frågor 

dyker upp. Till att börja med poängterade F1 att en personlig dialog och ett innovativt 

engagemang från revisorn är uppskattat och för honom uppfattas som mervärde till 

revisionen. Förslag och åsikter om hur företagare kan effektivisera sin verksamhet är ett 

fantastiskt och uppskattat initiativ från revisorn som definitivt genererar ett mervärde. 

 

Även F2 lyfte fram tillgänglighet och engagemang när han pratade om mervärde. Han 

berättade att det är viktigt att revisorn så gott som alltid är tillgänglig och snabbt och 

enkelt kan bistå med kompetenta svar vilket F2 upplever som ett extremt 

mervärdeskapandet. Utöver det anser han att revisorn skapar mervärde genom att ge 

information och jämförelser med andra branscher. Vilka förväntningar som finns och 

allmänt om vad som händer inom branschen och ute på marknaden . 

 

5.3.3 Revisorers upplevelser av värdeskapande aktiviteter 
Medlarroll: Utifrån intervjustudien framkom relativt delade meningar om revisorns 

medlarroll. R1 ansåg att revisorn allt som oftast har en medlande roll. Det kan röra sig 

om att medla mellan olika parter i  samband med bland annat överlåtelser där man har 

en kund som ska sälja sin verksamhet. I sådana situationer har revisorn både en 

rådgivande och en medlande funktion, där revisorn och klienten exempelvis har arbetat 

fram en uppfattning om hur mycket bolaget är värt och som följd försöker sälja bolaget 

för denna summa. Köparen vill ge så lite som möjligt och säljaren vill försöka få så 

mycket som möjligt. Här kan revisorn få en medlarroll där denne försöker komma fram 

till andra upplägg som båda parter blir nöjda med. 

 

R2 menade däremot att revisorn inte har någon formell medlarroll men att man som 

revisor kan bli tillfrågad att som revisor rådgiva om vissa saker. Istället kan revisorn 

mer eller mindre lyfta fram vad den ena parten eller den andra parten kan ha rätt i 

utifrån de lagar och regler som finns, men att man ska akta sig för att försöka medla då 

det är lätt att någon tycker att man tagit någon annans parti. R2 ger ett exempel genom 
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att  förklara:  “ibland kan det finnas två eller flera ägare i verksamheten som har skilda 

åsikter om hur verksamheten ska bedrivas, men att man då som revisor inte ska lägga 

sig i hur driften av verksamheten bör skötas. Jag skulle således inte kalla det en 

medlaroll, utan mer att man blir en form av bollpank där man rådgiver och vägleder sin 

kund.” 

 

R3 menar att det händer allt som oftast att kunderna rådfrågar om framförallt HR-

relaterade frågor. Oftast rör det situationer där de behöver säga upp anställda eller har 

personer som inte riktigt har den kompetens som krävs på företaget. Då vill de 

ansvariga få kunskap inom vad de kan och får göra utifrån de avtal som finns. 

Ytterligare en sak som R3 anser att revisorn är väldigt involverad i är hur 

ekonomipersonalen presterar. Om revisorn anser att kompetensen inte är tillräckligt hög 

på ekonomiavdelningen är det sådant som ofta framgår i revisionsrapporterna och då 

händer det att de ibland vill se sig om efter någon ny ekonomiansvarig. I sådana 

processer brukar det dyka upp frågor till revisorn om hur man ska gå tillväga, berättar 

R3. R3 tillägger att det kan vara svårt att avgöra hur involverad revisorn får vara i 

sådana situationer då det ofta kan vara lite känsligt. 

 

Förmedlingsroll: När det kommer till revisorns förmedlingsroll hade samtliga revisorer 

svårt att förstå innebörden av rollen. R1 jobbar till stor del med kunder som är 

fåmansbolag där samtliga ägare redan har fullständig information om sina bolag. Därav 

har R1 aldrig varit i en situation där han har upplevt sig besitta mer information än 

någon annan, det vill säga att ägarna inte har behövt använda R1 som mellanhand för att 

sprida information. R2 svarar blankt nej på frågan huruvida han känner igen sig i rollen 

som förmedlare framför att revisorn inte har någon förmedlingsroll. Detta säger han dels 

är  med  tanke  på  tystnadsplikten  och  dels  att  det  inte  är  något  som  man  som  revisor  “vill 

hålla  på  med  då  det  är  riktigt  känsligt  att  involvera  sig”.  R3 har svårt att tänka sig att 

man som revisor har någon förmedlarroll. Även R3 menar att det nog inte är många som 

vill involvera sig i någon sådan situation, främst på grund av tystnadsplikten. Speciellt 

gäller detta internt om exempelvis ett företag planerar att lägga ned en division. I sådana 

situationer får inte revisorn sprida vidare den typen av information. 

 

Uppmuntran: Samtliga revisorer var överens om att uppmuntran från revisorn kan 

generera ett mervärde åt klienten. R1 berättar att om man har bra klienter med ett fint 
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företag skulle man kunna ge uppmuntra genom att framföra att det är ett bra företag och 

att klienten gjort ett bra arbete. Dock handlar det inte om någon form av personlig 

uppmuntran, vilket R1 däremot skulle önska då det möjligtvis skulle kunna leda till en 

personligare och djupare relation till klienten. Även R2 är tydlig med att poängtera att 

man som revisor inte ger någon uppmuntran på ett personligt plan, utan att det handlar 

om stöd och uppmuntran utifrån revisionen. I situationer där klientföretagets 

verksamhet går bra kan man lyfta fram och uppmuntra detta, medan man i situationer 

där verksamheten gått mindre bra bör ställa motfrågor och fråga hur klienten tänker ta 

tag i saker för att verksamheten ska gå bättre. Även R3 anser att man som revisor har en 

uppmuntrande  roll:  “Vissa kunder gör ett väldigt bra jobb med att upprätta ett bokslut, 

har ett bra bemötande och är behjälpliga genom att ta fram det revisorn behöver. 

Sådana kunder uppskattar man naturligtvis som revisor vilket man kan visa genom att 

ge uppmuntran och säga att de har gjort ett bra arbete. Det förenklar avsevärt för oss 

samtidigt  som  det  blir  roligare  att  komma  ut  till  kunden.” R3 tillägger att andra kunder 

har ett motsatt bemötande och istället ifrågasätter allt revisorn gör. Om det är ägaren 

själv som är på detta sätt blir det en mer känslig situation där man som revisor måste 

vara tydlig i vad revisionen ger och vilka krav revisorerna har på sig. 

 

Nätverk: Vad gäller frågan om att revisorn anser sig kunna bidra med nätverk till 

klienten svarar R1 med att det då och då uppkommer situationer när man gör detta. R1 

framför dock att det är viktigt att ta hänsyn till tystnadsplikten och 

oberoendesställningen under dessa förhållanden, vilket R1 själv aktivt arbetat med 

genom   att   inte   rekommendera   för  mycket.   Som  R1   själv   uttrycker   det:   “Om jag har 

kontakt med exempelvis en bank, är jag noga med att inte rekommendera banken. 

Däremot kan jag uppmana klienten till att se över sitt avtal om jag ser att klienten har 

dåliga villkor.  “ R1 tillägger att man är relativt begränsad i dessa situationer och skulle 

egentligen vilja bistå med mer nätverkande än vad man gör på grund av gällande lagar 

och regler. R2 talar däremot för motsatsen och menar att man som revisor ofta bistår 

med nätverkande genom att exempelvis rekommendera bankkontakter och 

försäkringsbolag. Det kan även handla om kunder till företagen som man som revisor 

vill hjälpa dem med. Även R3 menar att revisorn bidrar med nätverkande då man som 

revisor har ordentliga nätverk och känner mycket folk. Det kan både röra sig om andra 

kunder och personer i andra branscher som exempelvis inom bankbranschen och 

tillägger att nätverk är ytterst viktig i yrket som revisor.    
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5.3.4 Företagares upplevelser av värdeskapande aktiviteter 
Medlarroll: I frågan om företagarna anser att revisorn besitter någon form av 

medlarroll hade företagarna något delade åsikter. F1 ansåg att revisorn delvis hade en 

medlarroll genom att hjälpa till med att skriva avtal mellan F1 och de övriga ägarna av 

företaget och informera om hur de ska gå tillväga för att hålla sig till gällande lagar och 

regler. F2 ansåg inte att revisorn besitter någon medlarroll och F3 menade på att hans 

revisor inte behövde någon sådan roll i hans företag eftersom det är så pass litet. F3 har 

all direktkontakt med revisorn, det är inga andra som är inblandade. Blir det några 

oklarheter inom företaget reder man ut detta sinsemellan och vänder sig inte till 

revisorn, menar F3. 

 

Förmedlingsroll: Även företagarna hade svårt att förstå förmedlingsrollen och visste 

inte riktigt hur den kunde generera något mervärde. F1 upplevde inte att revisorn har 

någon förmedlingsroll och har aldrig använt sig av någon typ av förmedling. F2 anser 

inte heller att dennes revisor har någon förmedlingsroll då man som företagare bör hålla 

tyst om känslig information eller försöka framföra den på ett så bra sätt som möjligt 

själv och inte vända sig till revisorn för att få ut informationen. F3 är inne på samma 

spår, främst med tanke på att de inte är ett så stort företag och att man sköter 

informationsutbytet sinsemellan istället för att vända sig till revisorn. 

 

Uppmuntran: När det kommer till frågan om företagarna anser att revisorn bidrar med 

uppmuntran har företagarna olika uppfattningar. F1 poängterar att denne vill tro att 

revisorn ger både stöd och uppmuntran, dock inget F1 har märkt av i större 

utsträckning. F1 är också tydlig med att poängtera att det är kostsamt att ha revisor och 

därför försöker att använda sig av sin revisor så lite som möjligt. Om F1 har en 

personalfråga som denne anser sig kunna lösa själv, vänder F1 han sig inte i första hand 

till sin revisor. F2 svarar på denna frågan att revisorn absolut ger uppmuntran och stöd i 

flera olika sammanhang. Till exempel upplever han att det kan det vara bra att få 

uppmuntran från revisorn i situationer där företagsledningen planerar att öppna en ny 

butik. Han tillägger att det i sådana situationer krävs att man känner ett förtroende för 

revisorn, att denna har koll på saker och ting och vägleder i rätt riktning. Enligt F3 

känner denne inte att revisorn ger stöd och uppmuntran eftersom det inte har behövts. 

Däremot tillägger F3 att revisorn säkerligen skulle kunna ge stöd och uppmuntran 

genom att ge tips och vägledning om det skulle bli några problem. 
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Nätverkande: Ur intervjuerna med företagarna framkom att revisorn spelade en viktig 

roll vid nätverkande genom att tillhandahålla alltifrån bankkontakter till juristkontakter 

där de rådfrågar sin revisor om bra personer och gärna ser att denne erbjuder kontakt till 

dessa.   

 

5.4 Revisor-klientrelationen 
5.4.1 Revisorernas syn på relationen till klienten 
Huruvida revisorerna upplevde relationen till klienten skiljer sig delvis åt mellan 

respondenterna. Revisorerna var dock överens om att relationen till klienten är viktig 

och R2 är helt övertygad om att det är i relationen som mervärde skapas. Hur relationen 

ser ut mellan revisorn och klienten beskriver respondenterna på olika sätt. R1 hävdar att 

han har en väldigt avslappnad och informell relation till sina klienter. Han anser sig ha 

en lättsam och personlig relation till sina klienter som sträcker sig alltifrån diskussioner 

och rådgivning till samtalsstöd kring personliga frågor. Vidare berättar han att den 

personliga kontakten med klienterna gör att han i rollen som revisor får ta del av många 

andra diskussioner som skilsmässor, meningsskiljaktigheter med mera. Dessa anser han 

inte på något sätt vara en del av arbetet som revisor, heller inget som hotar oberoendet 

men en viktig del för att skapa mervärde för klienten.   

 

R2 håller med om att relationen till klienten är väldigt viktig, däremot anser han till 

skillnad från R1 att relationen inte alltid är personlig utan att det till stor del beror på 

klienten. Dock försöker han i varje situation undvika att ha en alltför formell relation 

eftersom att han anser att relationen i allra högsta grad påverkar det upplevda mervärdet 

hos klienten. Alla tre revisorer är övertygade om att oavsett om relationen är formell 

eller informell är det viktigt att man lär känna kunden och dess verksamhet för att få en 

så uppriktig bild av verksamheten som möjligt. R2 betonar att han anser att en relation 

kan vara på en formell nivå men att han har som skyldighet att lära känna kunden så 

pass väl så att han kan göra en tillförlitlig riskbedömning när han reviderar 

klientföretagets finansiella information. Samtidigt tycker han att det är viktigt att skapa 

sig en uppfattning om personen i fråga vill göra rätt för sig eller inte. Han anser att det 

är på revisorns ansvar att känna klienten så pass väl så att det är möjligt att identifiera 

eventuella oegentligheter i klientföretaget. Fortsättningsvis betonar han att relationen är 

viktig och beroende på klientföretagets behov och storlek så tycker han att man i varje 

fall borde pratas vid några gånger per år, dels för att visa engagemang och intresse och 
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dels för att vara medveten om vad klienten förväntar sig av revisionen. Att bara gå till 

klienten och genomföra en revision för att sedan gå hem skapar för honom inget 

mervärde överhuvudtaget. I slutändan är det viktigt att verkligen förstå vad klienten 

tycker är viktigt och vad denne vill få ut så att kunden känner sig tillfreds då revisionen 

är en tjänst som klienten betalar för. 

 

R3  fortsatte  med  att  beskriva  relationen  till  sina  kunder  som  “förvånansvärt  bra”.  Ofta  är  

kunderna väldigt glada när revisorn kommer till företaget då de ofta har många frågor 

som de vill få svar på. Ju längre man jobbar med kunderna, desto djupare blir 

relationen.  “Har man en bra relation till kunderna tror jag att det blir lättare för dem 

att lyfta telefonen och ringa och fråga om saker. Det gäller att ha en så öppen dialog 

med   kunden   som   möjligt”. (R3, intervju 270314) Däremot tillägger R3 att nivån på 

relationen hela tiden är på det formella planet då resultatet av revisionen i slutändan ska 

mynna ut i en formell rapport. Dock finns det även de klienter som mest ifrågasätter 

varför man är där och ifrågasätter allt man gör. Samtidigt är det enligt R3 viktigt att ha i 

åtanke att det i grund och botten måste finnas ett behov av de tjänster som revisorn kan 

erbjuda och att klienten behöver hjälp för att det ska vara möjligt att bidra med 

mervärde. 

 

5.4.2 Företagarnas syn på relationen till revisorn 
Företagsledarnas syn på relationen till revisorn skiljer sig delvis åt mellan företagarna. 

F1 upplever att hans relation till revisorn är väldigt formell där han i stort sett ställer en 

fråga, får svar och sedan är det klart. Han anser att han har en personlig relation de 

gånger de har bolagsstämma och årsmöte och i de fallen de diskuterar utdelningar i 

företaget. Dock anser han att kontakten och dialogen med revisorn är relativt formell 

och han upplever inte att relationen till revisorn påverkar hans upplevda mervärde från 

revisorn. F3 håller med F1 i det avseendet att han precis som F1 inte upplever att 

relationen till revisorn påverkar det upplevda mervärdet från revisorn. Däremot har F2 

ett helt annat perspektiv och synvinkel på revisorns mervärdeskapande roll. F2 

beskriver sin relation till revisorn som väldigt bra och personlig vilket han tror är ytterst 

viktigt för revisorns möjlighet att skapa mervärde. 

 

F2 anser att det är viktigt att ha en bra och personlig relation till sin revisor där han även 

poängtera att det är viktigt att revisorn alltid är tillgänglig. Han poängterar att det inte är 

en daglig kontakt han har med revisorn. Men de gånger han behöver råd eller hjälp 
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tycker han att det viktigt att revisorn återkopplar med snabba och korrekta svar vilket 

för honom upplevs som en del av mervärde till revisionstjänsten. Avslutningsvis på vår 

fråga om F2 upplever att relationen till revisorn påverkar mervärdeskapandet är svaret 

ett självklart ja, där han följer upp med att han anser att relationen mellan dem är kund- 

och säljarrelation. Är han inte nöjd, byter han helt enkelt revisor. 

 

Utifrån argument och resonemang kring konceptet revisor-klientrelationen har vi 
kunnat urskilja att relationen mellan revisor och klient har en påverkan på 
mervärdekspandet enligt följande: 
 

Revisor-klientrelationens påverkan på mervärdekspandet 

•  Relationen mellan revisorn och klienten har stor betydelse för det upplevda mervärdet 
hos klienten. 
 
•  Synen  på  relationen  skiljer  sig  åt  med  störst  avseende  på  huruvida  den  är  formell  eller  
informell. 
 
•  Revisorerna  trodde  att  relationen  underlättade  för  att företagarna skulle våga ta kontakt 
och samtidigt ge revisorerna en möjlighet att fördjupa relationen, vilket utgör grunden 
för att kunna skapa mervärde. 
Tabell 2- Revisor-klientrelationens påverkan på mervärdekspandet 

 

5.5 Situationer där revisorn skapar mervärde 
5.5.1 Situationer där revisorn upplever att denne kan skapa mervärde 
När det gäller klientföretagens situationer var revisorerna överens om att att behovet av 

revisorns stöd och rådgivning varierade beroende på företagets situation. R1 upplever 

att företagsledare i företag som det går bra för inte frågar lika mycket och sköter sig 

själv i jämförelse med om det går dåligt. När det går bra för företagen upplever R1 att 

man själv får ligga på lite mer och lyfta fram att det även om det går bra finns saker som 

bör ses över för att utvecklas verksamheten för att det ska gå ännu bättre. Detta skulle 

exempelvis kunna vara råd kring styrning av verksamheten och att öka lönsamheten 

genom effektivisering. De frågor som ofta uppstår om det går bra för företaget är ofta 

enligt både R1 och R2 skatterelaterade där klienten vill få hjälp med skatteeffekter och 

hur de på ett effektivt sätt ska styra verksamheten. Det är enligt R1 alltid roligt när det 

går bra för företag men att det är ofta mer tid som spenderas på de klienter vars 

verksamhet går dåligt än de som går bra. 
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R1 menar att  i situationer där det går dåligt för verksamheten hamnar klienten i en 

situation som denne inte är van vid och det uppstår mycket mer frågor som inte uppstår 

när det går bra verksamheten. I och med det ökade behovet av att få rådgivning i 

situationer som inte går så bra blir revisorn enligt R1 en naturlig person att rådfråga. 

Trots att det aldrig är roligt när det går dåligt för ett företag ser R1 och R3 möjligheter 

till att skapa mervärde hos klienten genom att bistå med råd och diskussioner till dessa 

klienter och dess verksamhet. I samma situationer där det går dåligt händer det enligt R2 

att revisorn får i uppgift att sammanställa budgetar och göra likviditetsprognoser samt 

bedöma den framtida risken för bolaget. Genom att göra detta för kunden tror R2 att 

klienten upplever ett mervärde vilket även stärker relationen mellan revisorn och 

klienten. Dock menar R3 på att de företag vars verksamhet går dåligt, blir mer 

kostnadmedvetna vilket som följd gör att de undviker att ta hjälp av revisorn för att 

undvika debitering av revisionstjänster och håller på konsultuppdrag. 

 

Ytterligare situationer som respondenterna lyfter fram där revisorn kan skapa mervärde 

till revisionen är vi specifika transaktioner, stora investeringar, hållbarhetsfrågor, 

förändring av ägarstrukturen och generationsskifte. R1 menar på att specifika 

transaktioner och generationsskifte ofta går hand i hand och är en återkommande 

situation där klienten ofta behöver extra rådgivning, speciellt i skattefrågor men även 

om de har flera barn och vad de ska tänka på och konsekvenserna av olika alternativ. 

Både R1 och R2 har varit med om situationer där de får uppgifter och antaganden från 

klienten och där de genom dessa hjälper klienten att räkna på olika modeller och 

sammanställer dem matematiskt. R2 förklarar att han vid stora investeringar får mycket 

frågor om  lönsamhet och vad som är praktiskt att göra i dessa situationer. Att då kunna 

bistå med råd och alternativ anser han är ett värdefullt sätt att skapa mervärde för 

kunden. Även R3 lyfter fram att generationsskifte är en klassisk situation där klienten är 

i ett stort behov av revisorn och där det finns möjlighet att genom rådgivning skapa 

mervärde till klienten. 

 

5.5.2 Situationer där företagarna upplever att revisorn kan skapa mervärde 
Vid frågorna till företagarna inom konceptet situationer hade de olika uppfattningar om 

olika situationer där revisorn kan skapa mervärde. Tillsammans hade de varierande 

erfarenheter från situationer där de ansåg revisorns mervärdeskapande roll som mer 

viktig och framträdande än i andra. F1 förklarade att det från hans sida var uppskattat att 

få en analys från revisorn när det gick dåligt, om han gjorde något fel eller om det var 
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en nedåtgående trend i branschen och så vidare. Han tyckte även att det i situationer när 

det gick bra för företaget var mervärdeskapande om revisorn bidrog med råd och förslag 

på hur han på bästa sätt skulle förvalta eller investera pengarna. F2 lyfte mer generellt 

fram att han upplevde att det var viktigt att revisorn var engagerad och bidrog med extra 

mycket engagemang och komeptens i alla situationer som förändrade verksamheten. F3 

å andra sidan tyckte att situationer som inför stora investeringar och vid 

hållbarhetsfrågor var extra viktiga där revisorn kunde bidra med extra mervärde genom 

olika aktiviteter. 

 

5.5.3 Sammanfattning av mervärdeskapande situationer 
Efter intervjuerna med respondenterna kunde vi identifiera ytterligare fyra situationer 

där respondenterna ansåg att mervärdeskapand kunde vara extra viktigt. Dessa fyra nya 

situationer är förutom som följer; specifika transaktioner, hållbarhetsfrågor, vid 

förändring av ägarstruktur och vid generationsskifte. Så totalt har vi genom teori, 

litteratur och vår empiriska undersökning identifierat åtta olika situationer där 

revisorerna kan skapa extra mervärde åt företagarna. 

 

Situationers där revisorns mervärdeskapandet är särskilt viktigt: 

•  Vid  stora  investeringar 
•  Där  verksamheten  går  dåligt 
•  Nedskärningar  och  omstruktureringar 
•  Vid  okunskap  inom  ekonomi 
 
→  Nya  identifierade  situationer: 
•  Hållbarhetsfrågor 
•  Specifika  transaktioner 
•  Förändring  av  ägarstruktur 
•  Generationsskifte 
Tabell 3 - Revisor-klientrelationens påverkan på situationer.  

 

5.6 Vår nya modell 
I följande analys använder vi oss av studiens koncept mervärde, revisor-klientrelationen 

och situationer som påverkar mervärdeskapandet för att stegvis bygga upp våra nya 

modell med utgångspunkt från den empiriska datatinsamlingen från intervjuerna.  

 

Överlag var mervärde något som såväl revisorer som företagare upplevde som viktigt i 

samband med revisionen och revisionsrådgivningen. Vi kunde i intervjustudien även 
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identifiera att företagare förväntade sig mer mervärde än vad revisorerna ansåg sig 

kunna bidra. Dilemmat som vi upplevde från revisorerna var att de till viss del upplevde 

att deras oberoendeställning hindrade dem från att bidra med mervärde i vissa 

situationer. Dessutom framförde revisorerna att de hela tiden var tvungna att göra en 

avvägning mellan hur mycket mervärde de skulle bidra med i kombinationen med 

kostnaden i form av deras tid. Svanberg & Öhman (2013) beskriver, på ett liknande sätt, 

detta dilemma under benämningen time budget pressure där revisorn ofta tvingas göra 

en avvägning mellan produktivitet och effektivitet, vilket presenterades i vår 

referensram. Denna teori visade sig stämma överens med respondenternas uppfattning 

eftersom en avvägning mellan revisorns tid och mervärdeskapande är som en vågskål 

som varje revisor tvingas ta ställning till för att som följd leverera ett optimalt mervärde 

i förhållande till effektiviteten. I nedanstående avsnitt kartläggs resultaten från 

intervjustudien och hur betydande respektive aktivitet är för revisorns möjlighet att 

generera mervärde åt klienten.  

 

Merävrdeskapande aktiviteter 

Medling:  Revisorernas och företagarnas uppfattningar om medling skiljde sig åt vilket 

kan bero på att medlarrollen inte är en lagstadgad och heller inte lika tydlig som till 

exempel rådgivarrollen. Revisorerna hade mer klart för sig vad medlingsaktiviteten 

innebär och menade att medlarrollen oftast framkom  som en kombination av medling 

och rådgivning, till exempel vid försäljning av verksamhet. Under en sådan 

omständighet kunde revisorn anta en medlande funktion och försöka komma fram till 

ett förslag som båda parterna var nöjda med, vilket indikerar att revisorn utför en form 

av medlande aktivitet. Detta stämmer väl överens med den teori som finns inom 

området, där revisorn i sin medlande roll enligt (Collin et al. 2014) beskrivs som en 

mellanhand vars uppgift är att lösa konflikter och meningsskiljaktigheter mellan olika 

parter inom företaget.   

 

I sin studie lyfter även Collin et al. (2014) fram att revisorns medlande roll är viktig för 

att kognitiva konflikter ska äga rum istället för emotionella konflikter, något som vi 

även fick indikationer på i intervjustudien. Genom att tolka argument och ge rådgivning 

utan att själv fatta några och på så sätt styra hur driften av verksamheten bör skötas, kan 

revisorn spela en central roll vid eventuella konflikter menade revisorerna. I 

nedanstående citat hänvisade dock en av revisorerna till termen bollplank under denna 
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omständighet, trots att vi anser att beskrivningen av aktiviteten ligger i linje med 

medlingsaktiviteten: “Ibland kan det finnas två eller flera ägare i verksamheten som har 

skilda åsikter om hur verksamheten ska bedrivas, men att man då som revisor inte ska 

lägga sig i hur driften av verksamheten bör skötas. Jag skulle således inte kalla det en 

medlaroll, utan mer att man blir en form av bollplank där man rådgiver och vägleder 

sin  kund.”  (R2, 260314) 

 

Företagarna sade sig förstå vad medlingen innebär men ansåg att de inte hade behövt 

någon sådan i deras verksamhet, vilket var en indikation på att vi behövde komplettera 

intervjustudien med en enkätstudie för att få fram ett generaliserbart resultat.  

 

Förmedling: Tillskillnad från medlarrollen visade det sig att revisorns roll som 

förmedlare inte var lika lätt att ta ställning till. Revisorerna ville inte känna igen sig i 

denna roll och menade att denna aktivitet inte riktigt hörde till revisorsyrket eftersom de 

ansåg att den inte var tillåten. I och med att de inte ansåg sig förmedla och att vi 

samtidigt upplevde att de kände ett visst obehag inför rollen ställde vi oss frågande till 

om de kanske inte ville erkänna förmedlarrollen även om den kanske finns. Även om 

revisorerna inte vill kännas vid rollen, betyder det inte att de håller på med förmedling 

utan att de just inte vill utföra denna aktivitet. Av den anledningen valde vi i vår nya 

modell att gå vidare med förmedlingsrollen i och med att tidigare forskning (Collin et 

al. 2014) funnit indikationer på att denna roll faktiskt existerar. Dessutom fick 

respondenterna en möjlighet till att vara anonyma i enkätstudien vilket kunde påverka 

deras svar.  

 

På samma sätt som revisorerna hade även företagarna svårt att förstå förmedlingsrollen 

och kunde inte riktigt koppla den till revisorsyrket. Ingen av företagarna menade att de 

någon gång hade använt sin revisor till någon typ av förmedling.  

 

Uppmuntran: Uppmuntran var definitivt något som revisorerna upplevde som 

mervärdeskapande. Enligt Burleson (2009) kan meddelanden som ges i form av 

uppmuntran leda till olika önskvärda reslutat så som minskad emotionell stress och 

fördjupade relationer. Vilket ur revisor-klient relationen kan upplevas som en handling 

som gör att klienten känner att denne får ett mervärde från revisorn. Vad för typ av 

uppmuntran som revisorerna bistod med verkade varierade beroende på företagets 
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situation. Enligt revisorerna så gav de uppmuntran i form av beröm när det gick bra för 

klientföretaget. Om klientföretaget gick mindre bra ansåg de sig vara mer ifrågasättande 

för att ge uppmuntran till en förbättring. På motsvarande sätt framkom det från 

företagarnas perspektiv att uppmuntran var en uppskattad och förekommande handling 

som de gärna ville se mer av. Detta bekräftar vad vi ur teorierna identifierade och visar 

att uppmuntran faktiskt är en förekommande  handling som är central för 

mervärdeskapandet mellan revisorn och klienten.  

 

På motsvarande sätt menade företagarna att de ofta fick uppmuntran från revisorerna i 

form av rådgivning och stöd till förbättring avseende olika saker inom företaget. 

Samtliga av företagarna ansåg att de fick ett stöd från sin revisor i form av uppdatering 

angående gällande lagar och regler, dock inte på något personligt plan.  

 

Nätverkande: Revisorerna upplevde överlag att nätverk var viktigt både för deras 

yrkesroll som helhet men även för att skapa mervärde hos klienten. De påstod att de 

genom att bidra med nätverk i form av bland annat bankkontakter kunde skapa mycket 

mervärde, men att de även var försiktiga med hänsyn till lagar och regler såsom 

oberoendeställningen och tystnadsplikten.  

 

Enligt företagarna verkade å andra sidan nätverkade vara en viktig och uppskattad 

aktivitet vilken man som företagare alltid är i behov av. Från deras perspektiv är 

nätverkande som en självklar mervärdeskapande aktivitet som de gärna ser mer av, 

vilket  gjorde  att  vi  kunde  identifiera  en  form  av  “gap”  mellan  hur  mycket  nätverkande 

företagarna vill ha och hur mycket revisorerna faktiskt tillhandahåller. I teorin 

(Tarnowska & Singletion, 2012) framgick att en utarbetad relation mellan revisor och 

klient där båda parter känner förtroende för varandra är viktig för att kunna bidra med 

nätverk. Resultaten i studien visar således på att det kan vara 

fördelaktigt för revisionsbyråerna att ta initiativ till ett utökat fokus på tillhandahålla 

med nätverkande till sina klienter.  

 

Revisor-klient relationen 

I denna studie kan vi empiriskt bekräfta kopplingen mellan erfarenheter av revisor-

klientrelationen till erhållandet av mervärdekspande tjänster. Med hjälp av vårt 

empiriska material kunde vi urskilja att revisor-klientrelationen har en påverkan på 
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revisorns mervärdeskapande.   Både revisorer och företagare var eniga om att en väl 

utarbetad relation är en fundamental förutsättning för att revisorn överhuvudtaget ska 

kunna generera någon form av mervärde. För att ha möjlighet till att skapa mervärde 

krävs det enligt revisorerna att man känner sin kund och vet vilka typer av tjänster 

kunden kan behöva, vilket kräver en god relation sinsemellan. Detta stämmer väl 

överens med den teori som presenteras av  Golen et al. (1997) där vikten av en god 

relation mellan revisor och klient framställs som central för att en effektiv och kvalitativ 

revision ska vara möjlig. Revisorerna upplevde att de använde relationen som en väg för 

att lära känna kunden och dess företag, medans företagarna såg relationen som en väg 

för att få snabba och kompetenta svar från revisorn 

 

På motsatt sätt skulle en dålig relation mellan revisor och klient innebära en försämrad 

möjlighet för mervärdeskapande om klienten inte vill ta emot denna typ av tjänster utan 

endast efterfrågar en ren form av revision (Golen et al, 1997). I och med att klientens 

uppträdande påverkar revisorns mervärdeskapande ansåg revisorerna att de känner 

större samhörighet med klienter som är tillmötesgående och viktiga klienter för 

revisorn. Detta styrks av teori från Bamber & Iyer (2007) som lyfter fram att klientens 

image, hur viktig klienten upplevs vara och längden på samarbetet med klienten spelar 

roll och påverkar revisorns uppfattning och samhörighet med klienten. I intervjustudien 

framgick att det enligt revisorerna är det inte lätt att skapa mervärde för någon som inte 

vill ha en relation, och som undviker att samarbeta. Revisorerna framförde att det fanns 

de klienter som mest ifrågasatte allt vad revisorn gjorde och var väldigt 

skeptiska,  något som också framfördes av företagarna. Enligt företagarna är revision en 

så dyr tjänst i sig att man som företagare inte efter efterfrågar mer än just själva 

granskningen. Ett sätt att hantera detta på var enligt revisorerna att man tydligt förklarar 

vad revision är och vilka krav de har på sig i sitt utförande, vilket också styrker och 

återspeglar det som presenteras av Golen et al. (1997) där författarna belyser att 

kommunikation är viktigt i revisor-klient relationen. Det ligger också i linje med det vi 

identidierat genom The Social exchange theory som lyfter fram det värde som uppstår 

när personer integrerar med varandra (Carey & Simnett, 2006). 

 

Situationer där revisorn kan vara särskilt viktig  
När vi inför intervjuerna genom teori och tidigare forskning försökte identifiera olika 

situationer som påverkar det upplevda mervärdet mellan revisorn och klienten utgick vi 
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bland annat ifrån Akadere (2011) som nämner att företag tvingas ta snabba beslut i 

komplexa och svåra situationer där revisorn ofta kan bidra med kompetens och 

lösningar som kan upplevas som mervärde. I och med det och att företagare ska vara 

kapabla att definiera problem, hitta tänkbara lösningar och implementera lösningarna på 

ett effektivt sätt antog vi att revisorn kan bistå med olika aktiviteter i olika situationer 

(Akdere, 2011). Detta visade sig stämma överens med revisorenas syn då de alla var 

överens om att behovet av revisorns stöd och rådgivning varierade med företagens 

situation. Den tydligaste situationen som framkom i intervjuerna var huruvida det gick 

bra eller dåligt för företagen men vi kunde även identifiera de tidigare situationerna 

från teorin såsom vid stora investeringar, omsturktureringar och nedskärningar samt 

vid okunskap inom företaget. Utöver dessa aktiviteter kunde vi även genom intervjuerna 

identifiera olika situationer där behovet av revisorns mervärdeskapande aktiviteter var 

mer framträdande. De tidigare situationerna var viktiga situationer där revisorn kunde 

bidra med mervärde i form av ovannämnda aktiviteter, men till tidigare situationer 

kunde vi efter intervjuerna lägga till ytterligare situationer där mervärdeskapande 

aktiviteter var extra viktigt såsom vid: Specifika transaktioner, hållbarhetsfrågor, 

förändring av ägarstrukturen, och generationsskifte. 

 

Med specifika transaktioner menade de ovanliga och stora transaktioner som tillexempel 

vi uppköp, försäljningar, fusioner med mera. Vid hållbarhetsfrågor såg revisorerna en 

extra möjlighet att bistå med kunskap och generera ett mervärde och som tidigare nämnt 

är förändring av ägarstrukturen en stor och viktig förändring som kräver mycket 

kunskap där revisorerna återigen ansåg att de kunde bidra med kunskap som genererar 

mervärde. Förändring i ägarstrukturen leder oss till den sista situationen 

generationsskifte. Generationsskift kräver enligt revisorerna ofta expertkunskap och 

som företagen uppgav som extremt mervärdeskapande om de fick råd och hjälp utan att 

behöva betala för det. Dock poängterade revisorerna att generationsskifte av förklarliga 

skäl inte förkom särskilt ofta.  

 

Efter att vi sammanställt intervjuerna kunde vi konstatera att det förlåg ytterligare 

aktiviteter och situationer som parterna upplevde som bidragande till mervärde och 

mervärdeskapande. De tydligaste och mest framträdande aktiviteterna utöver 

förmedling, medling, nätverk och uppmuntran som vi tidigare identifierat genom teorin 

och diskussion var att revisorn kan bidra med mervärde genom att: 
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Ytterligare identifierade mervärdeskapande aktiviteter 

•  Agera  som  bollplank för utbyte av kompetens och ideér. 

•  Bidra  med  kompetens i form av expertkunskap 

•  Tydligt  förklara  innebörden  av  vad revision är. 

•  Vara  engagerad 

•  Vara  tillgänglig 

Tabell 4 – Ytterligare mervärdeskapande aktiviteter 

Förutom att bekräfta tidigare situationer hade företagarna själva svårt att komma på 

ytterligare situationer där de är i extra behov av mervärde från revisorn mer än när det 

gick bra eller dåligt för företaget. Så sammanfattningsvis kunde vi med hjälp av 

revisorerna identifiera fyra ytterligare situationer:  

 

Ytterligare identifierade situationer 

•  Specifika  transaktioner 

•  Hållbarhetsfrågor 

•  Förändring  i  ägarstrukturen 

•  Generationsskifte 

Tabell 5 – Ytterligare identifierade situationer 

 
Intervjuerna med revisorerna och företagarna bekräftade mycket av vår modell som vi 

byggde upp genom teorin och diskussioner kring revisorns mervärdeskapande roll och 

vilka aktiviteter som genererar ett mervärde. Samtidigt fick vi flera nya perspektiv på 

mervärdeskapande aktiviteter, situationer och relationens betydelse för det upplevda 

mervärdet mellan revisorn och klienten. Som följd har vi utvidgat vår tidigare modell 1 

på s. 14. 
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Modell 3 - Ytterligare aktiviteter och situationer som påverkar 
mervärdeskapandet (egenarbetad modell) 
Vår utvidgade modell efter intervjuerna med revisorerna och företagarna med fler 
mervärdeskapande aktiviteter och situationer där mervärdeskapande kan antas vara 
extra viktigt.  

 

Vår nya utvidgade modell innehåller de fem ytterligare mervärdeskapande aktiviteter 

och  de fyra nya situationer utöver de tidigare aktiviteterna och situationerna som 

identifierades från teori och litteratur, se modell 1. För att vidare undersöka vår nya 

modell och öka generaliserbarheten av vår studie kommer vi genom en enkätstudie testa 

vår nya modell genom att skicka ut enkäter till revisorer och företagare. Vi vill se om 

modellen stämmer överens med verkligheten och om dessa mervärdeskapande 

aktiviteter upplevs som mervärdeskapande och om olika situationer påverkar revisorns 

mervärdeskapande. 
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6 Empirisk  metod  för  enkätstudie 
 

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska metod för vår enkätstudie och 

innehåller en beskrivning av de val som gjorts i form av undersökningsmetod och 

design. Kapitlet beskriver hur det insamlade materialet kommer att integreras med 

tidigare presenterad teori och i linje med studiens frågeställning och syfte. Kapitlet 

kommer att avslutas med en redogörelse av enkätstudiens resultat som mynnar ut i en 

justerad modell där vi presenterar de mervärdeskapande aktiviteterna och situationerna 

som vi identifierat utifrån teorin, intervjustudien och slutligen enkätstudien. 

 
 

6.1 Undersökningsmetod  
I ett andra steg av metod för vår studie genomfördes en kvantitativ undersökning genom 

att samla in primärdata med hjälp av enkäter för att ha möjlighet att testa vår modell 

med mervärdeskapande aktiviteter. Enkäterna skickades ut till auktoriserade revisorer 

och företagare för små och medelstora företag i syfte om att jämföra svaren mellan båda 

parter. Då vi inte ansåg oss kunna få fram något generaliserbart resultat utifrån enbart 

intervjustudien, avsåg vi med enkäterna att undersöka de mervärdeskapande 

aktiviteterna som vi hade identifierat och därav möjliggöra generalisering av det resultat 

vi fått fram.  

 

Enkäterna utformades med olika frågeställningar i syfte om att mäta våra tre olika 

koncept mervärde, revisor-klientrelationen samt de situationer där mervärdeskapandet 

kan vara viktigast. Trots att förmedlingsrollen visade sig svår att förstå genom 

intervjuerna valde vi att gå vidare med aktiviteten även i enkäterna. Detta eftersom vi 

ansåg att det fanns en risk för att intervjuerna kan ha givit oss skevheter i revisorernas 

svar på grund av att de kände olust att prata om denna roll. Även om revisorerna 

upplever och uppger att förmedlingen inte hör till revisorns yrkesroll betyder det inte att 

de i själva verket inte utför denna aktivitet. Genom att revisorerna fick vara anonyma i 

enkäten hoppades vi således få fram mer tillförlitliga indikationer som kunde styrka 

förmedlingen och medlingen som värdeskapande aktivitet.  

 

Innan vi skickade ut enkäterna genomfördes en så kallad pilotstudie där vår enkät 

testades på fyra studenter på Linnéuniversitetet i Växjö. Pilotstudien gjordes i 
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förbyggande syfte för att öka reliabiliteten och validiteten i vår kvantitativa 

undersökning då avsikten med pilotstudien var att upptäcka eventuella felaktigheter och 

omformulera frågor som kunde misstolkas. (Dahmström, 2011). Utifrån pilotstudien 

gjordes vissa mindre korrigeringar innan vi skickade ut enkäterna till revisorerna och 

företagarna. Vi samlade in e-postadresserna till revisorerna genom FARs hemsida och 

till företagarna genom databasen Affärsdata samt företagarnas hemsida. Utskicket av 

enkäterna gjordes i samband med ett introduktionsbrev (se appendix 3 och 4) som 

innehöll en länk till vår enkät och presenterade syftet med vår studie. För att 

respondenterna skulle kunna höra av sig om de hade några frågor eller kommentarer 

inkluderade introduktionsbrevet våra kontaktuppgifter såsom namn, mailadress och 

mobilnummer. Vid enkätundersökningar kan inte intervjuaren hjälpa respondenten med 

tolkning av frågorna eller ställa sonderande frågor (Bryman & Bell, 2013) vilket vi 

försökte ta hänsyn till genom att tydligt poängtera att respondenterna var välkomna att 

höra av sig till oss vid eventuella oklarheter eller frågor rörande enkäten. 

 

Våra två enkäter gjordes vi via surveymonkey.com vilket gjorde det möjligt att 

exportera svaren till Excel. Vilket i sin tur gjorde att det gick snabbt och enkelt att föra 

över datan till SPSS, som var det program som användes för att analysera studiens 

empiriska material från enkäterna. På så sätt möjliggjorde de webbaserade enkäterna en 

kostnadseffektiv undersökning av de aktiviteter som vi identifierat genom teorin och 

intervjuerna på ett stort urval och över ett stort geografiskt område. Dessutom är det 

relativt enkelt för respondenten att fylla i en webbenkät då de slipper returnera enkäten 

via post, vilket förhoppningsvis bidrog till att fler tog sig tid att besvara enkäten. 

(Bryman & Bell, 2013) För att undvika bortfall och ogenomtänkta svar försökte vi hålla 

enkäten så kort som möjligt (Holme & Solvang, 1991). I möjligaste mån har vi försökt 

undvika ledande frågor och laddade formuleringar eftersom vi ansåg att dessa i stor 

utsträckning skulle kunna påverka respondenternas svar.  

 

Den viktigaste begränsningen med att använda en enkätundersökning är att de ofta leder 

till stora bortfall (Bryman & Bell, 2013). Då vårt huvudsakliga fokus låg på intervjuerna 

och att vi endast avsåg att använda enkäterna till att styrka de faktorer vi redan hade 

identifierat, ansåg vi att bortfallsproblemet inte skulle hindra oss från att få fram 

väsentlig information med hjälp av enkäterna. I ett försök för att hantera 

bortfallsproblemet och få så stor respons som möjligt skickade vi ut påminnelsebrev till 
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respondenterna. Påminnelsebrevet skickades ut fem arbetsdagar efter att vi skickat ut 

enkäten och innehöll en upprepning av enkätens mål och syfte. Ett annat problem med 

en kvantitativ studie är enligt Jacobsen (2002) att en sådan undersökning endast ger en 

ytlig prägel och inte mäter undersökningsobjektet på djupet. Då vi avsåg att använda 

den kvantitativa delen som ett komplement till vår kvalitativa studie ansåg vi inte att 

detta utgjorde något problem för vår studie.  

 

Alternativet hade varit att enbart genomföra en större kvalitativ studie, istället för att 

göra en komplettering av den kvalitativa undersökningen med en kvantitativ 

undersökning. Men med hänsyn till studiens tidsram motiverades vi av att komplettera 

vår kvalitativa del med en kvantitativ del eftersom det inte går att samla in den mängd 

av  data som vi ville uppnå genom enbart kvalitativa studier. (Bryman & Bell, 2013; 

Jacobsen, 2002) Vi misstänkte även att revisorerna som vi intervjuade kunde uppleva 

vårt valda ämnesområde som relativt känsligt och att de kanske inte ville dela med sig 

om all information angående deras aktiviteter för att skapa mervärde. Risken fanns att 

inte få fram något trovärdigt resultat, vilket är ett ytterligare argument för att 

komplettera vår kvalitativa studie med en kvantitativ del.  

 

6.2 Enkätdesign 
En tvärsnittsdesign är att föredra när syftet är att se relationer mellan olika variabler 

(Bryman & Bell, 2013) vilket lämpade sig väl till vår studie eftersom vår avsikt var att 

se vilka aktiviteter och situationer som påverkade mervärdeskapandet. Enligt Bryman & 

Bell (2013) är även en tvärsnittsdesign att föredra när avsikten är att samla in data från 

fler än ett fall men vid en viss tidpunkt och för att få fram ett generaliserbart resultat.  

 

En alternativ undersökningsdesign till vår studie var den longitudinella designen, vilket 

innebär att man gör en studie av samband över tid. Att genomföra en longitudinell 

design hade i praktiken inneburit att upprepade intervjuer och återkommande enkäter till 

revisorerna och företagarna. Fördelarna hade varit att förändrade attityder, beteenden 

och tankemönster hade kunnat upptäckas vilket hade kunnat leda till intressanta 

slutsatser då vi hade kunnat se om attityderna kring revisorns mervärdeskapande 

förändrats med tiden. Men med hänsyn till vår studies tidsram valdes detta alternativ 

bort. (Bryman & Bell, 2013) 
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6.3 Urval 
När vi gjorde vårt urval av revisorer valde vi att fokusera på auktoriserade revisorer och 

fick fram en lista på samtliga auktoriserade revisorer i Sverige. Med hjälp av listan 

kunde vi sedan söka efter revisorernas e-postadresser genom FAR:s hemsida. För att ta 

fram vårt urval till företag var inledningsvis förhoppningen att få tillgång till ett färdigt 

register över små och medelstora bolag. Dock visade det sig att flera organisationer inte 

hade kontaktuppgifter till sina medlemmar medan andra hänvisade till sekretess och 

kunde således inte lämna ut uppgifter om företagen. Ett alternativ var att betala olika 

företag för att få ut dessa listor med kontaktuppgifter till företag men då vi hade 

begränsade ekonomiska resurser uteslöts de alternativen. Istället valde vi att samla in 

vårt urval genom databasen Affärsdata.   

Genom att använda oss av databasen Affärsdata kunde vi avgränsa oss till små och 

medelstora genom att endast söka på företag som hade 10 - 250 anställda. Vi valde att 

söka på intervallet 10-250 anställda för att undvika att få med företag som inte hade 

någon revisor eller som hade ett så pass litet företag att relationen och kontakten med 

revisorn var så sällan att respondenten inte skulle kunna tillföra ett väsentligt svar till 

vår studie på grund av begränsad erfarenhet och kontakt med revisorn. Ytterligare en 

anledning till att vi inte använde oss av 0 - 250 anställda var för att vi från tidigare 

erfarenheter med intervjuerna ville undvika att skicka enkäter till respondenter som inte 

hade tillräcklig med kontakt och erfarenhet av revisorn för att besvara vår enkät. Så vid 

söktillfället fanns det 45 650 bolag som inkluderade aktiebolag, handelsbolag, 

kommanditbolag och ekonomiska föreningar.  Då vi i vår studie endast var intresserade 

av aktiebolag med revisorer valdes övriga bolagsformer bort och kvar fanns 34 035 

aktiebolag med 10- 250 anställa.  

 

6.4 Operationalisering  
Operationaliseringen av enkäten delades in i två delar, en enkät till revisorerna och en 

enkät till företagarna med liknande frågor utformade för att passa båda parters 

perspektiv. På samma sätt som intervjuguiden utformades frågorna i enkäterna utifrån 

våra tre koncept mervärde, relationen och situationer. Vi utformade frågorna till båda 

parter på ett liknande sätt för att kunna jämföra svaren om hur parterna uppfattar 

revisorns mervärdeskapande samt hur revisor-klientrelationen och olika situationer kan 

påverka mervärdet.  
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Majoriteten av frågorna utformades enligt en sjugradig likert-kala då dessa ger 

respondenten möjlighet att gradera sina svar. Denna typ av skala är särskilt lämplig för 

frågeställningar som mäter attityder vilket är avsikten i vår enkätundersökning då vi vill 

undersöka revisorernas och företagarnas uppfattningar kring mervärdeskapande. I och 

med att vi har valt att använda oss slutna frågor i form av en sjugradig likertskala kunde 

vi förbereda kodningen vilket underlättar för kommande datorisering av den insamlade 

datan (Bryman & Bell, 2013)   

 

Problemet med att använda sig av en sjugradig likert-skala är att respondenten får en 

möjlighet att välja ett neutralt svarsalternativ, vilket som följd kan bidra till minskad 

nytta för uppsatsens syfte. Vi är väl medvetna om detta men vi ville dock ge 

respondenterna möjligheten att förhålla sig neutrala om de kännde sig osäkra på frågan 

eller inte kunde ta ställnings till något av svarsalternativen. Ett ytterligare problem med 

en likert-skala är att information går förlorad på grund av att respondenten glömmer 

bort   att   besvara   en   fråga   eller   sätter   kryss   på   “fel”   ställen.   Detta   uppmärksammar   vi  

genom att vara tydliga med att hålla samman rätt svarsalternativ till rätt fråga. (Bryman 

& Bell, 2013) 

 

Mervärde   
Vårt första koncept som vi med enkäterna avsåg att mäta var konceptet mervärde som 

inleds med fråga 2 till revisorerna och fråga 3 till företagarna. Frågorna avsåg att mäta 

om och i vilken utsträckning respondenterna anser att revisorn kan bidra med 

mervärdeskapande handlingar.  

 

Påstående 2 till revisorerna: 

Jag upplever att jag som revisor tillför reviderade kunder ett mervärde utöver själva 

revisionen och revisionsrådgivningen  

 

Påstående fråga 3 till företagarna: 

Jag upplever att revisorn tillför företaget ett mervärde utöver själva revisionen 

och     revisionsrådgivningen 

 

Med följande fråga avsåg vi att mäta vilka handlingar respondenterna ansåg att revisorn 

kunde bidra med för att skapa mervärde. Vi utformade frågan på ett sätt som lät 
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respondenten ta ställning till i vilken utsträckning denne instämde huruvida respektive 

aktivitet genererade mervärde, vilket gav oss möjlighet till att urskilja vilken eller vilka 

aktiviteter som respondenterna upplevde som viktigast. Vid utformingen av denna fråga 

tog vi hjälp av en studie framförd av Herda & Lavelle (2013) i vilken författarna 

undersökte nivån av värdeskapande redovisningstjänster framförda till klienter. För att 

mäta denna nivå frågade författarna revisorer i vilken utsträckning de bistår sina klienter 

med exempelvis kommentarer gällande driften av verksamheten samt olika former av 

rådgivning. Ett påstående som Herda & Lavelle (2013) använde sig av och som har 

inspirerat enkätfråga   tre   var   bland   annat   “I   provide  my   clients  with   insights   on  ways  

they   can   improve   their   business   processes   and   internal   controls”   (Herda   &   Lavelle,  

2013 s. 121). Genom att vinkla detta påstående till vårt valda ämnesområde lät vi 

respondenterna själva välja ut och ta ställning till vilka handlingar de anser leder till 

mest mervärde.  

 

Då vi misstänkte att några av aktiviteterna kunde vara svåra att förstå, så som 

förmedling och medling, valde vi att använda synonymer istället för att direkt skriva ut 

dessa aktiviteter. Synonymerna möjliggjorde ett sätt för oss att undersöka aktiviteterna 

utan att respondenterna var medvetna om vilka aktiviteter vi avsåg att mäta, 

synonymerna  blev  således  en  “täckmantel”  för  våra  identifierade  aktiviteter.  Problemet  

med att använda oss av synonymer är dock att det blir många aktiviteter för 

respondenterna att hålla reda på, vilket kan upplevdes som något förvirrande. Dock 

ansåg vi att synonymer var ett bättre alternativ än att använda medling och förmedling. 

Följaktligen använde vi oss av följande synonymer till dessa aktiviteter i kommande 

frågor: 

 

Medling: dämpa motsättningar och bidra med konfiktlösning. 

Förmedling: agera mellanhand och vara budbärare. 

 

Påstående 3 till revisorerna: 

                 Jag upplever att jag som revisor tillför klientföretaget ett mervärde genom 

att... 

 

Påstående 4 till företagsledarna: 

Jag upplever att revisorn tillför företaget ett mervärde genom att... 
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Den sista frågan som vi ställer under konceptet mervärde är fråga 4 till revisorerna och 

fråga 5 till företagarna. Frågorna ställdes för att undersöka i vilken utsträckning 

respondenterna anser att mervärdeskapandet kan spegla kundens val av att anlita 

revisor. Denna fråga är särskilt viktig med slopandet av revisorsplikten för mindre bolag 

som bakgrund för att avgöra hur pass avgörande mervärdeskapandet är för att bolagen 

ska välja att ha en revisor.  

 

Påstående 4 till revisorerna: 

Jag anser att en upplevelse av mervärde kan vara avgörande för om kunden väljer att 

behålla/anlita en revisor 

 

Påstående 5 till företagarna: 

Jag anser att en upplevelse av mervärde kan vara avgörande för om jag väljer att 

behålla/anlita en revisor. 

 

Revisor-klient relationen  

I nästa del av våra enkäter avsåg vi att mäta vårt andra koncept som är revisor-

klientrelationen och dess påverkan på mervärdeskapandet. Vi inledde vår undersökning 

av detta koncept med fråga 5 till revisorerna och fråga 6 till företagsledarna där 

respondenterna fick ta ställning till om de upplevde att de hade en god relation till sin 

kund/revisor.  

 

Påstående 5 till revisorerna: 

Jag upplever att jag har en god relation till mina kunder 

 

Påstående 6 till företagsledarna: 

Jag upplever att jag har en god relation till min revisor 

 

Med nästa fråga avsåg vi att undersöka kopplingen mellan revisor-klientrelationen och 

mervärde. Vi ställde fråga 6 till revisorerna och fråga 7 till företagsledarna där 

respondenterna fick ta ställning till vilka handlingar som kan påverka relationen, vilken 

i sin tur utgör grunden för att överhuvudtaget kunna skapa mervärde. Genom att på så 

sätt koppla denna fråga till föregående fråga där respondenterna fick ta ställning till om 
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de hade en god relation till sin revisor/klient avsåg vi att mäta om det fanns något 

samband mellan en god relation och en upplevelse av mervärde. Vi misstänkte att de 

som instämde att de hade en god relation till sin revisor även skulle instämma att med 

denna fråga om att revisorn kan påverka relationen genom aktiviteter för att i sin tur 

kunna generera mervärde. Det vill säga, att de som svarade högt på föregående fråga 

även skulle svar högt på denna. 

 

Påstående 6 till revisorerna: 

Jag upplever att jag som revisor kan påverka relationen genom att... 

 

Påstående 7 till företagsledarna: 

Jag  upplever  att  min  revisor  kan  påverka  relationen  genom  att… 

 

Situationer  
Vårt slutliga koncept som vi avsåg att mäta genom enkätstudien var hur olika 

situationer påverkade mervärdeskapandet. Vi inledde mätningen av detta koncept med 

fråga 7 till revisorerna och fråga 8 till företagarna. Sedan ställde vi 8 liknande frågor 

vinklade utifrån de situationer vi hade identifierat utifrån teorierna och intervjuerna där 

vi lät respondenterna ta ställning till hur viktig de ansåg respektive mervärdeskapande 

aktivitet  var   i   respektive  situation.  Vi  utformade  en  “ramfråga”  som  vi   sedan  ändrade  

baserat på nedanstående situationer: 

 

•  När  företagets  verksamget  går  dåligt 

•  Vid  stora  investeringar 

•  Vid  omstruktureringar 

•  Vid  okunskap  inom  företaget 

•  Vid  speciella transaktioner 

•  Vid  hållbarhetsfrågor 

•  Vid  förändring  av  ägarstrukturen 

•  Vid  generationsskifte 

 

Respektive situation ställdes sedan i frågorna enligt följande:  
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Fråga 7 till revisorer: 

Vid  …  är  det  särskilt  att  jag  som  revisor  tillför  mervärde  genom  att: 

Dämpa motsättningar 

Agera mellanhand 

Ge uppmuntran 

Bidra med nätverk 

Agera bollplank 

Bidra med kompetens 

Förklara vad revision innebär 

Bidra med konfliktlösning 

Vara budbärare 

Vara tillgänglig 

Vara engagerad 

 

Fråga 8 till företagare: 

Vid  …  är  det  särskilt viktigt att revisorn tillför mervärde genom att: 

Dämpa motsättningar 

Agera mellanhand 

Ge uppmuntran 

Bidra med nätverk 

Agera bollplank 

Bidra med kompetens 

Förklara vad revision innebär 

Bidra med konfliktlösning 

Vara budbärare 

Vara tillgänglig 

Vara engagerad 

 

6.5 Bortfallsanalys 
Vid enkätundersökningar kan det uppstå ett bortfall som enligt Dahmström (2005) kan 

delas in i två olika typer av bortfall, partiellt bortfall och individbortfall. Partiellt 

bortfall förklaras av att vissa frågor i enkäten tenderar att förbli obesvarade av 

respondenten. Detta kan bero på att det är exempelvis är ett känsligt ämne. 

Individbortfall å andra sidan innebär att enkäten förblir helt obesvarad, vilket också är 



  
 

- 88 - 
 

den vanligaste typen av bortfall. Att bortfall uppstår kan enligt Dahmström (2005) 

hänföras till tre olika kategorier. Den första innebär att personer som förväntas delta i 

studien inte är anträffbara tillexempel genom att de har bytt namn, har flyttat med okänd 

ny adress eller är bortresta. Den andra anledningen till bortfall är att personen i fråga 

helt enkelt vägrar att svara eller deltaga i undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Den 

tredje och sista kategorin tar upp bortfall som uppstår på grund av andra anledningar, 

såsom språksvårigheter, ålder, sjukdom, eller tekniska fel (Dahmström, 2005). Att ett 

bortfall uppstår på grund av tekniska fel innebär tillexempel att respondenten inte kan 

öppna enkäten eller gå vidare till nästa fråga vid webbenkäter. I vår undersökning 

uppstod det både partiellt- och individbortfall då vissa respondenter missade eller valde 

att inte svara på alla frågor medan andra valde att avstå från att deltaga i 

undersökningen.  

 

Vad gäller individbortfallet i studien så tror vi att det dels berodde på felaktiga eller 

inaktuella e-postadresser som gjorde att enkäten inte kom fram till alla som vi skickade 

den till, och dels att vissa inbjudningar skickades till centrala e-postadresser och inte 

specifika personer. I möjligaste mån försökte vi undvika och förebygga denna typ av 

bortfall genom att skicka inbjudan till specifika personer vilket inte var möjligt i alla fall 

då speciellt företagarna på deras hemsidor endast uppgav centrala e-postadresser. Vissa 

av de inbjudna personerna i urvalet hörde av sig att och meddelade att de tyvärr inte 

hade tid att besvara enkäten, att enkäten inte passade dem eller att de helt enkelt inte var 

intresserade av att vara delaktiga i undersökningen. Den största anledningen till det 

höga bortfallet och den låga svarsfrekvensen kan alltså bero på ovilja och tidsbrist 

(Dahmström, 2005). 

 

Att vi i vår studie även fick ett partiellt bortfall kan till viss del bero på att vissa frågor 

kan upplevts som svåra att förstå eller ta ställning till och att respondenterna som följd 

valde att hoppa över dem. Vi var medvetna om att vissa aktiviteter såsom medling och 

förmedling kunde upplevas som svåra att förstå innebörden av vilket motiverade oss till 

att använda synonymer till förmedling och medling. Trots det tror vi att det kan vara en 

anledningen till det partiella bortfallet och ytterligare en annan anledning till bortfallet 

tror vi också kan bero på att vissa attitydfrågor har varit svåra att ta ställning eftersom 

det kan vara situationer respondenterna inte känner igen sig i eller inte har upplevt. 

Enligt Dahmström (2005) kan det partiella bortfallet även bero på att respondenten varit 
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stressad och av misstag råkat hoppa över en fråga och inte uppmärksammats på det 

eftersom de flesta frågorna inte var obligatoriska att svara på. Att vi inte valde att göra 

en bortfallsanalys beror på att vi inte hade ytterligare information om de e-postadresser 

som vi skickade till. Därför var det inte heller möjligt för oss göra en bortfallsanalys för 

att se om bortfallet var slumpmässigt eller systematiskt. 

 

6.5.1 Bortfall till revisorer 
Vår enkät till revisorer skickades ut till totalt 2527 auktoriserade revisorer varav 185 

besvarade enkäten. Av dessa var det 132 som besvarade alla frågor vilket innebar ett 

individbortfall på 94,8 % och ett partiellt bortfall på 28,6 %. Vår svarsfrekvens före 

justeringen för det partiella bortfallet uppgick till 7,3 % och efter till 5,2 %. Trots att vi 

valde att bara skicka enkäterna till auktoriserade revisorer var vi tvungna att räkna bort 

ett svar från en respondent som visade sig inte vara auktoriserade revisorer.  

 

6.5.2 Bortfall till företagsledare 
Enkäten till företag skickades ut till 459 företagare varav 34 besvarade enkäten. Av 

dessa var det 26 som besvarade samtliga frågor vilket gjorde att vi hade ett 

individbortfall på 92,6 % och som följd fick vi en svarsfrekvens på 7,4 % innan det 

partiella bortfallet gjordes. Efter att det partiella bortfallet på 23.5 % räknats med fick vi 

en svarsfrekvens på 5,7 % Vad gäller företagen fick vi filtrera bort de företag som inte 

hade någon revisor och hade sedan kvar 33 respondenter som vid enkätundersökningen 

hade revisor.   
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7 Empirisk  analys  för  enkätstudie 
 

I följande kapitel kommer en analys genomföras av de enkäter som skickades ut till 

revisorer och företag om vad de anser att revisorn kan göra för att skapa mervärde 

samt hur relationen mellan revisorn och klienten och olika situationer påverkar 

mervärdeskapandet. Vi börjar med beskrivande statistik följt av Mann-Whitney Test och 

avslutningsvis faktoranalys. Vi kommer att tolka och analysera det insamlade materialet 

för att skapa en helhet om vad som är mervärde i revisor-klientrelationen.  

 
 

7.1 Beskrivande data 
I detta avsnitt presenteras beskrivande statistik från vår studies kvantitativa data. 

Resultaten från enkäterna kommer att presenteras genom centralmåtten medelvärde och 

standardavvikelse varpå det görs en analys av datan från revisorernas och företagarnas 

svar. På så sätt avser vi att identifiera vilka påståenden som i störst utsträckning 

överensstämde mellan revisorerna och företagarna och vilka påståenden som stämde 

minst överens, vilket i sin tur möjliggör en analys av eventuella skillnader i svar. 

Samtliga frågor som vi presenterar nedan hade svarsalternativ i form av en likertskalan 

som bestod av ett intervall mellan 1-7 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 

instämmer helt. 

 

7.1.1 Beskrivande data – mervärde 
 

 
Utifrån ovanstående tabeller kan vi se i vilken utsträckning revisorerna och företagarna 

anser att revisorn kan bidra med mervärde utöver revisionen och revisionsrådgivningen 

som revisorn är skyldig att ge. Medelvärdet för revisorerna var 6,13 vilket innebär att de 

i relativt hög utsträckning anser att de i sin yrkesroll som revisor faktiskt kan bidra med 

ett mervärde. Företagarna ansåg också att deras revisor kan bidra med ett mervärde, 

dock inte i samma utsträckning som revisorerna själva ansåg. Vilket gör att vi kan 

Mervärde - revisor Min Max 
Medel-
värde Standardvvikelse 

Mervärde 2 7 6,13 0,93 
     

Mervärde - företagare Min Max 
Medel-
värde Standardvvikelse 

Mervärde 2 7 4,7 1,76 
Tabell 1 - Beskrivande data, mervärde 
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identifiera   ett   “gap”   mellan   revisorernas   och   företagarnas   uppfattningar   om   i   vilken  

utsträckning de anser att revisorn bidrar med ett mervärde åt klientföretaget.  

 

Denna skillnad i svar kan härledas utifrån det som framgick i intervjustudien. I 

intervjuerna med revisorerna framkom att de ansåg att revisionen ofta utgör 

grundpelarna för revisorsyrket, men att det i själva verket består av mer än så. Till 

exempel kan revisorn utifrån revisionen se vad kunden behöver hjälp med och sedan ta 

det vidare, vilket i sin tur kan generera ett mervärde från revisorns sida. Revisorerna ser 

alltså på revisionen och revisionsrådgivnigen utifrån ett brett perspektiv, där de även 

innefattar närliggande tjänster som exempelvis att hjälpa klienten på diverse olika sätt 

som kan generera mervärde. Företagarna, å andra sidan, verkade ha en mer ensidig syn 

på revisorn och menade att revisorn i sin yrkesroll i stort sätt endast sysslar med att 

granska och rådgiva vilket kan förklara det lägre medelvärdet.  

 

Upplevelse av mervärdeskapande aktiviteter - revisor 

Revisorn bidrar med ett mervärde  N Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Kompetens 167 4 7 6,63 1,42 

2. Engagerad 168 4 7 6,48 0,71 

3. Bollplank 168 3 7 6,46 0,83 

4. Tillgänglig 169 2 7 6,17 1,04 

5. Förklara vad revision är 168 1 7 5,15 1,61 

6. Nätverk 167 1 7 5,10 1,50 

7. Uppmuntran 167 1 7 4,81 1,42 

8. Dämpa motsättningar 168 1 7 3,99 1,67 

9. Konfliktlösning 169 1 7 3,56 1,76 

10. Agera mellanhand 168 1 7 3,41 1,70 

11. Budbärare 168 4 7 3,19 1,67 

Tabell 2 - Revisorers upplevelse av mervärde 
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Enligt tabellen ovan kan vi se att revisorerna upplevde att de kunde tillföra klienten 

mest mervärde genom att bidra med kompetens där medelvärdet för aktiviteten uppgick 

till 6,63. Samtidigt uppgick standardavvikelsen för denna aktivitet till 1,42 vilket 

innebär att revisorerna var relativt överens eftersom standardavvikelsen ligger över 

mitten i förhållande till standardavvikelserna för de övriga aktiviteterna. Att de är 

relativt överens kan bero på att aktiviteten kompetens uppfattas som en väsentlig 

egenskap i revisorsyrket och därmed även är väsentlig faktor för möjligheten att skapa 

mervärde och anledningen till att företagen utöver revision väljer att anlita en revisor.  

 

Som nämndes i avsnittet Empirisk metod för enkätstudie, använde vi oss av 

“täckmantlar”   för   aktiviteterna  medling   och   förmedling   i   form   av   två   synonymer   för  

varje aktivitet. Detta eftersom vi misstänkte att respondenterna skulle ha svårt att förstå 

innebörden av aktiviteterna, vilket vi försökte underlätta med hjälp av synonymer som 

vi ansåg att respondenterna skulle ha lättare att relatera till. För att påminna läsaren om 

vilka  synonymer som användes presenteras de återigen enligt nedan:  

 

Medling:  bidra med konfliktlösning och dämpa motsättningar  

Förmedling: att vara budbärare och agera mellanhand 

 

Den aktivitet som revisorerna upplevde som minst viktig för mervärdeskapandet var att 

vara budbärare, en synonym som avsåg att mäta aktiviteten förmedling. För denna 

aktivitet var medelvärdet 3,19 och standardavvikelsen 1,67, som även var den 

standardavvikelse som var högst för samtliga värdeskapande aktiviteter. Att 

standardavvikelsen var högst för denna aktivitet kan vara en indikator på att revisorerna 

hade svårt att relatera till aktiviteten och inte riktigt visste vad den i praktiken skulle 

innebära, vilket är något vi även fick indikationer på i intervjustudien. I intervjustudien 

framkom även att revisorerna inte ville kännas vid denna roll då de ansåg att förmedling 

var något som inte hörde till revisorrollen, något som kan förklara den höga 

standardavvikelsen i form av varierande svar. Lägst standardavvikelse var 0,71 för 

aktiviteten bollplank som sig ligger på tredje plats över mervärdeskapande aktiviteter. 

Att standardavvikelsen var lägst för denna aktivitet kan grundas i att revisorerna lätt kan 

identifiera  sig  i  denna  “roll”.  Något  som  även  styrks  av  att  revisorerna  på  eget  initiativ  i  

intervjustudien framförde att en viktig egenskap för att generera mervärde var att genom 
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argumentation och diskussion med klienten komma fram till nya idéer och 

tillvägagångssätt vilket kännetecknas av att vara bollplank.  

 

Upplevelse av mervärdeskapande aktiviteter - företagare 

Företagare upplever att revisorn 

bidrar med ett mervärde genom att 

N Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Bidra med kompetens 26 1 7 5,41 1,67 

2. Vara bollplank 26 1 7 4,96 1,64 

3. Vara engagerad 27 1 7 4,48 2,00 

4. Vara tillgänglig 27 1 7 4,19 2,43 

5. Förklara vad revision är 25 1 7 3,52 2,02 

6. Bidra med uppmuntran 26 1 7 3,42 1,81 

7. Bidra med nätverk 26 1 7 3,35 1,83 

8. Dämpa motsättningar 26 1 6 2,96 1,87 

9. Agera mellanhand 25 1 6 2,92 1,87 

10. Vara budbärare 26 1 6 2,85 1,80 

11. Bidra med konfliktlösning 25 1 6 2,52 1,69 

Tabell 3 - Företagares upplevelse av mervärde 

 

Även företagarna upplevde att aktiviteten kompetens var den viktigaste aktiviteten med 

vilken revisorn kunde bidra med mervärde, vilket gav ett medelvärde på 5,41. 

Standardavvikelsen för denna aktivitet var 1,67 vilket i detta fall innebär att företagarna 

var överens i svar angående aktiviteten då endast aktiviteten att vara bollplank hade en 

lägre standardavvikelse. Kompetens var viktigast för båda parterna, dock hamnade 

medelvärdet högre bland revisorerna på 6,63 i jämförelse med företagen på 5,41. Dels 

tror vi att detta beror på att revisorerna i sig mer eller mindre jobbar och bygger sitt yrke 

på att bidra med kunskap i form av kompetens och därav anser att kompetens är viktigt 

för mervärdeskapandet. Dels tror vi att kompetens för företagen är viktigt för det 
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upplevda mervärdet då kunskap är grunden för att förstå och hantera sitt företag 

samtidigt som de inte är lika givmilda med hur viktigt det är att få från just revisorn.  

 

Minst viktig var konfliktlösning som avsåg att mäta aktiviteten medling. Medelvärdet 

för denna aktivitet var 2,52 och standardavvikelsen var 1,69. Precis som aktiviteten att 

vara budbärare (som revisorerna ansåg som minst viktig för mervärdeskapandet i 

ovansående beskrivning) är det tänkbart att företagarna ansåg att konfliktlösningen var 

svår att relatera till. Det är möjligt att de inte riktigt väntar sig denna roll av revisorn och 

hade svårt att se hur den kunde kopplas till revisorsprofessionen. Precis som för 

revisorerna var standardavvikelsen lägst för aktiviteten bollplank vilket kan betyda att 

de var relativt eninga om aktivitetens betydelse.  

 

Sammanfattning upplevelse av mervärde: 
 

Revisorer Företagare 

Mest viktig kompetens kompetens 

Minst viktig vara budbärare konfliktlösning 

 

7.1.2 Beskrivande data - revisor-klientrelation  
 

Tabell 4 - Mervärde i revisor-klientrelationen 

 
Revisorernas perspektiv - upplevelse av god relation med klient  
I ovanstående tabeller avsåg vi att mäta i vilken utsträckning revisorerna och 

företagarna ansåg att de hade en god relation med varandra, vilket vi utifrån teorin och 

intervjustudien kunnat identifiera som grunden för att revisorn ska kunna skapa 

mervärde. Utan en god relation begränsas de sociala utbytena (Cropanzano & Mitchell, 

2005) mellan revisor och klient, vilket i sin tur hämmar revisorns möjlighet att utföra 

värdeskpande tjänster. De flesta revisorer ansåg sig ha en god relation till klienten, 

vilket gav ett högt medelvärde på 6,33 och en låg standardavvikelse på 0,7.  

Upplevelse av god relation till 
klienten Min Max 

Medel-
värde Standardvvikelse 

God relation till klienten 1 7 6,33 0,70 
     
Upplevelse av en god relation 
med revisorn Min Max 

Medel-
värde Standardvvikelse 

God relation till revisorn 1 7 6,38 1,30 
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Företagarnas perspektiv - upplevelse av god relation med revisor 

Även företagarna fick ta ställning till ett påstående huruvida de ansåg att de hade en god 

relation till sin revisor. I tabellen ovan framgår det att även företagarna upplevde att de 

hade en god relation till sin revisor med ett likvärdigt medelvärde som för revisorerna 

och i detta fall på 6,38. Även om 6,38 ligger väldigt nära revisorernas medelvärde på 

6,33 så ser vi att företagen upplever att de har en bättre relationen till revisorn än vad 

revisorn anser att de har till klienten och vi kan konstatera att båda parterna överlag 

anser att de har en god relation sinsemellan.  Detta styrks av Ruyter & Wetzels (1999) 

som menar att relationen mellan revisorn och klienten känntecknas ett ömsesidigt 

åtagande och som enligt Herda & Lavelle (2013) bygger på ett ömsesidigt bemötande 

från båda parter.  

 

7.1.3 Beskrivande data - situationer 
I kommande avsnitt av den beskrivande datan presenteras vårt tredje och sista koncept, 

det vill säga hur olika situationer påverkar revisorns mervärdeskapande. För att kunna 

identifiera vilka mervärdeskapande aktiviteter som är viktigast vid respektive situation 

kommer vi i följande avsnitt att presentera varje aktivitet för sig i samband med 

samtliga identifierade situationer. Vi kommer att presentera både revisorernas och 

företagarnas svar under respektive aktivitet för att uppnå en överskådlig bild som 

möjliggör en jämförelse mellan revisorernas och företagarnas svar.   

 

Medling 
Dämpa motsättningar - 
revisor Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Dämpa motsättningar - 
företag Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. Generationsskifte 1 7 4,25 1,85  
1. Förändring i 
ägarstrukturen 1 7 4,26 2,20 

2. Förändring i 
ägarstrukturen 1 7 4,01 1,75  

2. Okunskap inom 
företaget 1 7 4,00 2,37 

3. Företaget går dåligt 1 7 3,85 1,80  3. Generationsskifte 1 7 3,82 2,37 

4. Okunskap i företaget 1 7 3,60 1,79  4. När företaget går dåligt 1 7 3,59 2,22 

5. Speciella transaktioner 1 7 3,16 1,66  5. Speciella transaktioner 1 7 3,35 2,10 

6. Vid investeringar 1 7 2,90 1,50  6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,17 1,99 

7. Vid nedskärningar 1 7 2,93 1,37  7. Vid investeringar 1 7 3,04 1,94 

8. Hållbarhetsfrågor 1 7 2,59 1,51  8. Vid nedskärningar 1 7 2,83 1,75 
Tabell 5 - Dämpa motsättningar 

Konfliktlösning - revisorer Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse Konfliktlösning - företagare Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. Vid generationsskifte 1 7 3,96 1,77  1. Vid generationsskifte 1 7 3,65 2,40 
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2. Vid för'ndring i 
ägarstrukturen 1 7 3,66 1,68  

2. Vid förändring i 
ägarstrukturen 1 7 3,62 2,22 

3. När företaget går dåligt 1 7 3,37 1,69  
3. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 3,45 2,34 

4. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 2,68 1,73  4. När företaget går dåligt 1 6 3,05 1,91 

5. Vid speciella transaktioner 1 7 2,94 1,60  5. Vid speciella transaktioner 1 7 3,00 2,00 

6. Vid nedksärningar 1 6 2,88 1,35  6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,96 1,99 

7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,68 1,64  7. Vid stora investeringar 1 6 2,77 1,90 

8. Vid stora investeringar 1 7 2,62 1,46  8. Vid nedskärningar 1 6 2,72 1,72 
Tabell 6 - Konfliktlösning 

 
Medling - revisorer mest viktigt vid: 
Vi inleder mätningen av konceptet situationen med termen att dämpa motsättningar, 
som var en av våra två synonymer som avsåg att mäta aktiviteten medling. Enligt 

revisorerna var det viktigast att försöka dämpa motsättningar vid generationsskifte med 

ett medelvärde på 4,25. Dock fick denna situation även högst värden på 

standardavvikelse, vilken uppgick till 1,85. Detta innebär det att revisorerna överlag har 

haft en aning varierade svar på frågan vilket kan bero på att revisorers erfarenheter av 

att arbeta med generationsskifte skiljer sig åt.  

 

Vår andra synonym som användes för aktiviteten medling var att bidra med 
konfliktlösning. Enligt revisorerna var konfliktlösning en aktivitet som var särskilt 

viktig att bidra med vid generationsskifte, med en svarsfrekvens som gav ett 

medelvärde som understeg mitten på likert skalan (1-7) och låg på 3,96. Detta innebär 

att revisorerna har svarat på samma sätt angående aktiviteten medling. De har i två 

påståenden varit överens om att medling är särskilt viktigt vid generationskifte genom 

att svara på samma sätt med två olika synonymer. Vi kan dra paralleller till detta från 

vår intervjustudie där det framgick att olika ägare ibland kan vara oense angående hur 

företaget ska drivas. Under sådana omständigheter kan revisorn bidra med olika förslag 

och råd om hur ägarna ska gå tillväga, vilket kan liknas med situationen 

generationskifte där det troligtvis kan uppstå delade meningar mellan olika parter.  

 

Medling revisorer - mindre viktigt vid: 
Den situation som var minst viktig vid aktiviteten att dämpa motsättningar visade sig 

vara vid hållbarhetsfrågor.  

 



  
 

- 97 - 
 

Minst viktig var aktiviteten att bidra med konfliktlösning vid stora investeringar. 

Vilket innebär att revisorerna har svarat på två olika sätt angående i vilken situation det 

är minst viktig för revisorn att bidra med medling, något som kan vara en indikation på 

att de antingen tolkar synonymerna på olika sätt eller att de inte riktigt kan relatera till 

aktiviteterna.  

 

Medling - företagare viktigast vid: 
Enligt företagarna är det viktigast för revisorn att dämpa motsättningar vid 

förändring av ägarstrukturen där medelvärdet för denna aktivitet var 4,26 och 

standardavvikelsen 2,2. Vad gäller att bidra med konfliktlösning anser företagarna att 

denna aktivitet är särskilt viktigt vid generationsskifte, vilket gav ett medelvärde på 

3,65 och en standardavvikelse på 2,4. Företagarna har således svarat på olika sätt i två 

olika påståenden som mäter samma sak, vilket kan bero på svårigheterna i att relatera 

till aktiviteterna som synonymerna avsåg att mäta. 

 

Medling- företagare mindre viktigt vid: 
Den situation som företagarna ansåg som minst viktig för aktiviteten att dämpa 
motsättningar var vid nedskärningar fick ett medelvärde 2,83 och en 

standardavvikelsen på 2,2.  

 

Vad gäller konfliktlösningen menade företagarna att den är minst viktig vid situationer 

där företaget ska göra nedskärningar med ett medelvärde på 2,72 och en 

standardavvikelse på 1,72. Vi kan alltså dra slutsatsen att företagarna upplever 

konfliktlösningen som minst central vid nedskärningar eftersom företagarna har svarat 

på samma sätt vid två påståenden som avser att mäta aktiviteten medling.  

 

Sammanfattningsvis kan vi med hjälp av ovanstående tabeller se att revisorer och 

företagare hade något varierande svar angående aktiviteten medling. Däremot kan vi dra 

slutsatsen att det är särskilt viktigt för revisorn att bidra med medling vid 

generationsskifte då det är denna situation som varit mest förekommande. Revisorn bör 

lägga minst fokus på medlingsaktiviteten vid nedskärningar eftersom det var denna 

situation som företagarna ansåg som minst viktig.  

 

Sammanfattning att dämpa motsättningar (medling): 
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Revisorer Företagare 

Mest viktig  Generationsskifte Vid förändring ägarstruktur 

Minst viktig  Vid hållbarhetsfrågor  Vid nedskärningar 

 

Sammanfattning konfliktlösning (medling): 
 

Revisorer Företagare 

Mest viktig Generationsskifte Generationsskifte  

Minst viktig  Stora investeringar  Nedskärningar  

 

Förmedling 
Agera mellanhand - 
revisorer Min  Max 

Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse Företagare Min Max 

Medel-
värde 

Standard- 
avvikelse 

1. Generationsskifte 1 7 3,68 1,90  
1. Förändringar i 
ägarstrukturen 1 7 4,27 2,14 

2. Förändringar i 
ägarstrukturen 1 7 3,66 1,79  2. Vid generationsskifte 1 7 3,87 2,34 
3. Vid okunskap i 
företaget 1 7 3,27 1,76  

3. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 3,74 2,24 

4. När företaget går 
dåligt 1 7 3,14 1,76  

4. Vid specialla 
transaktioner 1 7 3,39 2,83 

5. Vid speciella 
transaktioner 1 7 3,05 1,73  

5. När företaget går 
dåligt 1 7 3,29 2,12 

6. Vid stora 
investeringar 1 7 2,70 1,56  6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,00 1,81 

7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,58 1,53  
6. Vid stora 
investeringar 1 7 3,00 1,70 

8. Vid nedskärningar 1 7 2,50 1,34  7. Vid nedskärningar 1 7 2,83 1,80 
Tabell 7 - Agera mellanhand 

Budbärare - revisorer Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse Budbärare - företagare Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. Vid generationsskifte 1 7 3,46 1,86  1. Vid generationsskifte 1 7 3,48 2,21 
2. Vid förändring i 
ägarstrukturen 1 7 3,32 1,75  

2. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 3,41 2,24 

3. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 3,25 1,81  

3. Vid förändringar i 
ägarstrukturen 1 7 3,27 1,93 

4. När företaget går 
dåligt 1 7 3,17 1,70  

4. Vid speciella 
transaktioner 1 7 3,00 2,07 

5. Vid speciella 
transaktioner 1 7 2,82 1,67  5. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,82 1,87 

6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,65 1,65  6. När företaget går dåligt 1 6 2,81 1,81 
7. Vis stora 
investeringar 1 7 2,55 1,52  7. Vid stora investeringar 1 7 2,63 1,97 

8. Vid nedskärningar 1 6 2,39 1,27  8. Vid nedskärningar 1 5 2,36 1,36 
Tabell 8 - Vara budbärare 
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Förmedling - revisorer mest viktigt vid: 
Att agera mellanhand var en av två synonymer som användens för att mäta aktiviteten 

förmedling. Enligt revisorerna var denna aktivitet särskilt viktig vid generationskifte 

vilket gav ett medelvärde på 3,68 och den högsta standardavvikelse på 1,90. Detta ligger 

även  i linje med det vi identifierat i teori och intervjustudie. I teorin nämnde vi att 

revisorns förmedlingsroll kan vara särskilt betydande i situationer där informationen är 

känslig och ingen vill agera budbärare (Collin et al. 2014) vilket sannolikt skulle kunna 

appliceras i en situation där det ska ske ett generationsskifte. I intervjustudien framgick 

att revisorn ibland kan inträda i situationer där denne med sin yrkeskompetens kan få 

rådgiva och vägleda klienten om fortsatt drift av verksamheten. Något som kan kopplas 

till det vi tog upp i förmedlingsavsnittet där vi hänvisar till Brante (1988) som menar att 

revisorn tack vare sin yrkesproffesion är en individ som klienten ofta känner förtroende 

för. Vilket i sin tur kan utgöra en viktig grund för förmedlingsaktiviteten.  

 

Att agera som budbärare var vår andra synonym som användes för att mäta 

förmedlingsaktiviteten. Revisorerna ansåg även att denna aktivitet var särskilt viktig vid 

generationsskifte vilket överensstämmer med föregående påstående. Medelvärdet och 

standardavvikelserna låg på ungefär samma värden för båda påståenden vilket indikerar 

liknande uppfattningar angående förmedlingen.  

 

Förmedling - revisorer minst viktig vid: 
Enligt revisorerna var det minst viktigt att bidra med förmedling vid nedskärningar, 
vilket kan konstateras utifrån det faktum att de svarade på samma sätt vid två olika 

påståenden. Detta kan kopplas till intervjustudien där det från revisorerna där det 

framför allt uppmuntran och rådgivning var det som klienten särskilt efterfrågade vid 

nedskärningar. 

 

Förmedling- företagare mest viktig vid: 
Företagarna ansåg att det var mest betydelsefullt att agera mellanhand vid förändring 

av ägarstrukturen med ett medelvärde på 4,47, vilket innebär att vi får ett värde som är 

över mitten på skalan.  

 

Enligt företagarna var det också viktigt att agera budbärare vid generationsskifte, där 

medelvärdet låg på 3,46 och standardavvikelsen på 2,21.  
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Förmedling - företagare mindre viktigt vid: 
Att agera mellanhand och att agera budbärare var enligt företagarna minst viktigt 

vid nedskärningar eftersom de svarade på samma sätt vid två olika påståenden. Vilket 

kan bero på att företagarna först och främst värderar andra aktiviteter från just revisorn i 

denna situation, aktiviteter som väger tyngre ur företagarnas perspektiv. Detta eftersom 

nedskärningar är en svår situation som sätter tung press på de som är inblandade, där 

ibland främst ledande befattningshavare.  Med detta sagt menar vi inte att förmedlingen 

inte kan vara uppskattad från företagarna, bara att den är mindre prioriterad i 

förhållande till andra handlingar just i denna situation.  

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att förmedlingen är den aktivitet som är 

särskilt viktig vid generationsskifte eftersom det är denna situation som framkommit 

flest gånger i samband med förmedlingsaktiviteten. Samtliga respondenter, både 

revisorer och företagare, är överens om att nedskärningar är den situation där 

förmedlingen är minst framträdande vilket bekräftas av att respondenterna har svarat på 

samma sätt i fyra olika påståenden.  

 

Sammanfattning agera mellanhand (förmedling): 
 

Revisorer Företagare 

Mest viktig generationsskifte förändring av ägarstrukturen 

Minst viktig  nedskärningar nedskärningar 

 

Sammanfattning att vara budbärare (förmedling): 
 

Revisorer Företagare 

Mest viktig  generationsskifte generationsskifte  

Minst viktig  nedskärningar  nedskärningar 
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Uppmuntran - revisor Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Uppmuntran - 
företagare Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1.När företaget går 
dåligt 1 7 4,77 1,56  

1. Förändring i 
ägarstrukturen 1 7 4,22 2,11 

2. Vid 
generationsskifte 1 7 4,52 1,66  

2. När företaget går 
dåligt 1 7 4,05 1,99 

3. Vid okunskap i 
företaget 1 7 4,14 1,80  

3. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 4,40 2,23 

4. Förändring i 
ägarstrukturen 1 7 3,90 1,73  4. Vid generationsskifte 1 7 3,96 2,30 
5. Vid speciella 
transaktioner 1 7 3,70 1,66  

5. Vid speciella 
transaktioner 1 7 3,57 2,11 

6. Vid 
hållbarhetsfrågor 1 7 3,52 1,74  

6. Vid stora 
investeringar 1 7 3,3 2,01 

7. Vid stora 
investeringar 1 7 3,41 1,77  7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,27 1,96 

8. Vid nedskärningar 1 6 3,36 1,33  8. Vid nedskärningar 1 6 3,21 1,74 
Tabell 9 - Ge uppmuntran 

Att ge uppmuntran - revisorer 

Som framgår av tabellen enligt ovan ansåg revisorerna att det var det viktigast att bidra 

med uppmuntran till klienterna vid situationer när klientföretaget går dåligt vilket gav 

ett medelvärde som låg något över mitten på skalan och låg på 4,77. Vilket kan tyckas 

vara befogat då detta är en svår situation där företagsledare kan behöva revisorn i form 

av en coach som kommer med konstruktiv rådgivning och vägledning, något som ligger 

i linje med det som sades av revisorerna i intervjuerna.  

 

Av tabellen ovan kan vi se att uppmuntran var den aktivitet som revisorerna uppgav 

som minst viktig vid situationer där klientföretaget ska göra nedskärningar. 

 

Att ge uppmuntran - företagare  
Företagarna ansåg att uppmuntran var mest önskvärd vid förändring av ägarstrukturen, 

något som även ligger i linje med  intervjuerna med företagarna där det framgick att de 

önskade få uppmuntran i situationer som kunde vara kritiska. I dessa situationer kan 

revisorn genom olika typer av råd bidra med uppmuntrande stöd och handlingar.  

 

Den situation som enligt företagarna var minst viktig för revisorn att bidra med 

uppmuntran var vid nedskärningar, vilket innebär att både revisorer och företagare är 

eniga om att uppmuntran inte är särskilt prioriterat vid just denna situation i förhållande 

till övriga aktiviteter.  

 

 

 



  
 

- 102 - 
 

Sammanfattning att ge uppmuntran: 
 

Revisorer Företagare 

Mest viktig  när företaget går dåligt förändring ägarstruktur 

Minst viktig  nedskärningar  nedskärningar  

 

Nätverk - revisorer Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse Nätverk - företagare Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. Vid 
generationsskifte 1 7 5,27 1,55  1. Vid generationsskifte 1 7 4,39 1,85 
2. Vid speciella 
transaktion 1 7 5,06 1,77  

 2. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 4,17 1,97 

3. När företaget går 
dåligt 1 7 5,02 1,65  

3. När företaget går 
dåligt 1 7 4,00 1,98 

4. Förändring i 
ägarstrukturen 1 7 4,88 1,66  

4. Vid speciella 
transaktioner 1 7 3,96 1,92 

5.Vid okunskap inom 
företaget 1 7 4,69 1,80  

5. Förändring i 
ägarstrukturen 1 7 3,86 1,96 

6. Vid stora 
investeringar 1 7 4,64 1,73  

6. Vid stora 
investeringar 1 7 3,79 1,96 

7. Vid 
hållbarhetsfrågor 1 7 4,44 1,88  7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,39 1,88 

8. Vid nedskärningar 1 6 3,96 1,49  8. Vid nedskärnignar 1 5 2,91 1,41 
Tabell 10 – Bidra med nätverk 

 
Att bidra med nätverk - revisorer  
Att bidra med nätverkande var enligt revisorerna särskilt viktigt vid situationer där det 

sker ett generationsskifte i klientföretaget. Medelvärdet för denna situation var 5,27, 

vilket innebär relativt hög svarsfrekvens på denna fråga. Det är sannolikt att detta är en 

situation där breda kontaktnät i form av bank- och försäkringskontakter är viktiga, vilket 

kan vara den bakomliggande förklaringen till revisorernas svar.  

 

Minst viktig var det enligt revisorerna att bidra med nätverkande vid situationen 

nedskärningar.  

 

Bidra med nätverk - företagare 

Enligt företagarna var nätverkande särskilt viktigt vid generationsskifte, vilket 

överensstämmer med revisorernas svar. Medelvärdet för denna situation var 4,39 och 

standardavvikelsen var 1,85.  
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Minst viktigt var nätverkande vid nedskärningar vilket också stämmer överens med 

revisorernas svar. Medelvärdet var 2,29 och standardavvikelsen 1,41.  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att samtliga respondenter svarade på samma sätt. Vi 

kan således konstatera att ett bidragande med nätverk vid generationsskifte genererar 

mest mervärde och minst fokus från revisorns perspektiv bör läggas på nedskärningar. 

 

Sammanfattning bidra med nätverk: 
 

Revisorer Företagare 

Mest viktig  generationsskifte generationsskifte  

Minst viktig nedskärningar  nedskärningar 

 

Bollplank - revisorer Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse Bollplank - företag Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. När företaget går 
dåligt 1 7 6,37 1,02  1. Vid generationsskifte 1 7 5,04 1,77 

2. Vid generationsskifte 1 7 6,33 1,03  
2. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 4,95 1,89 

3. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 6,22 1,18  

3. Förändring i 
ägarstrukturen 1 7 4,94 1,91 

4. Förändring i 
ägarstrukturen 1 7 6,14 1,18  

4. Vid speciella 
transaktioner 2 7 4,91 1,60 

5. Vid speciella 
transaktioner 1 7 6,05 1,30  

5. När företaget går 
dåligt 1 7 4,62 1,99 

6. Vid stora 
investeringar 1 7 5,88 1,27  

6. Vid stora 
investeringar 1 7 4,39 1,92 

7. Vid nedksärningar 1 7 4,99 1,19  7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,77 2,02 

8. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 4,80 1,87  8. Vid nedskärnignar 1 6 3,64 1,71 
Tabell 11 - Agera bollplank 

Agera bollplank -revisorer 

Från intervjustudien framkom att bollplank ansågs vara en viktig mervärdeskapande 

aktivitet. Genom att i enkätundersökningen koppla aktiviteten bollplank till olika 

situationer, kunde vi konstatera att revisorerna ansåg att aktiviteten bollplank var 

särskilt viktig vid situationer där klientföretaget går dåligt. Detta visades med ett högt 

medelvärde på 6,37, vilket innebär att revisorerna i stor utsträckning var överens om att 

denna aktivitet var särskilt viktig vid denna situation. Standardavvikelsen för situationen 

var den lägsta och låg på 1,02, vilket också stryker att revisorerna var överens. Detta 

bekräftade det vi fick fram i intervjustudien där revisorerna själva framförde att 
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klientföretagen  blir  mer   “beroende”  av  sin   revisor  och  dennes   rådgivning   i situationer 

där verksamheten inte går särskilt bra.  

 

Minst viktig var aktiviteten vid hållbarhetsfrågor där medelvärdet var 4,8 och 

standardavvikelsen 1,87. Detta kan vara ett resultat från att hållbarhetsfrågor kan vara 

ett resultat från att alla företag inte arbetar med aktivt med hållbarhetsfrågor, som i så 

vissa fall begränsar revisorns möjligthet att generera mervärde i denna situation.   

 

Agera bollplank - företag  
Enligt företagarna var aktiviteten bollplank särskilt viktig vid generationskifte vilket 

gav ett medelvärde på 5,04 och en standardavvikelse på 1,77. Bollplank har generellt 

hamnat högt i samtliga situationer och att det är den viktigaste aktiviteten vid 

generationsskifte kan bero på att det i dessa situationer kan uppstå mycket frågor och 

diskussioner kring hur generationsskiftes processen ska gå till.  

 

Minst viktig var aktiviteten vid nedskärningar med ett medelvärde på 3,64 och en 

standardavvikelse 1, 71. Nedskärningar överlag verkar vara en situation där 

mervärdeskapande är minst viktig och största anledningen tror vi kan bero på att företag 

inte har erfarenhet av att behöva gå igenom en sådan process.   

 

Sammanfattningsvis innebär detta att revisorerna och företagarna hade delade meningar 

om i vilken situation som denna aktivitet var särskilt viktig, vilket gör att trots 

aktivitetens höga bidragande till mervärde inte kan koppla mervärdeskapandet till en 

specifik situation. Således kan att agera bollplank vara en mervärdeskapande aktivitet i 

flera situationer.   

 

Sammanfattning att agera bollplank  
 

Revisorer Företagare 

Mest viktig när klientföretaget går dåligt generationsskifte 

Minst viktig  vid hållbarhetsfrågor nedskärningar 

 

 



  
 

- 105 - 
 

Kompetens - revisorer Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse Kompetens - företag Min  Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. När företaget går 
dåligt 1 7 6,54 0,81  

1. Vid speciella 
transaktioner 3 7 5,5 1,44 

2. Vid  okunskap inom 
företaget 1 7 6,54 0,89  2. Vid generationsskifte 1 7 5,42 1,77 

3. Vid generationsskifte 4 7 6,51 0,73  
3. Vid förändring i 
ägarstrukturen 1 7 5,52 1,68 

4. Vid förändring i 
ägarstrukturen 3 7 6,33 0,99  

4. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 5,33 1,83 

5. Vid speciella 
transaktioner 2 7 6,20 1,13  

5. När företaget går 
dåligt 1 7 5,17 1,77 

6. Vid stora 
investeringar 1 7 6,04 1,22  

6. Vid stora 
investeringar 1 7 4,67 2,10 

7. Vid nedskärningar 1 6 5,24 0,99  7. Vid hållbarhetfrågor 1 7 4,04 2,22 

8. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 4,91 1,90  8. Vid nedskärningar 1 6 3,88 1,85 
Tabell 12 - Bidra med kompetens 

 
Att bidra med kompetens - revisorer 

Revisorerna ansåg att aktiviteten kompetens var lika viktig att bidra med vid både 

situationer när klientföretaget går dåligt och vid okunskap inom klientföretaget med 

ett medelvärde på 6,54 för respektive situation. Standardavvikelsen för när företaget går 

dåligt var 0,81 och vid okunskap inom klientföretaget 0,89, vilket innebär att 

revisorerna var relativt överens i sina svar och att den mervärdeskapande aktiviteten 

kompetens var lika viktig vid båda  ovanstående situationerna.  

 

Minst viktig var aktiviteten vid hållbarhetsfrågor med ett medelvärde på 4,91 och en 

standardavvikelse på 1,9.  

 

Bidra med kompetens - företag  
Enkätundersökningen visade att företagarna ansåg att aktiviteten kompetens är särskilt 

viktigt vid förändring av ägarstruktur med ett medelvärde på 5,52 och en 

standardavvikelse på 1,68. Vi kan även se att det lägsta värdet som någon företagare har 

svarat är 3, vilket innebär att samtliga företagare anser att revisorn kan generera 

mervärde i en viss utsträckning genom kompetens vid förändring av ägarstruktur.  

 

Minst viktig var kompetens vid nedskärningar  vilket gav ett medelvärde på 3,88 och 

en standardavvikelse på 1,85.  

 

Utifrån ovanstående tabell kan vi sammanfattningsvis urskilja att samtliga respondenter 

tycker olika angående denna aktivitet. I och med att kompetens överlag var en aktivitet 
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som upplevdes som mervärdeskapande både från revisorernas och företagarnas 

perspektiv är det möjligt att respondenterna ansåg att denna aktivitet var central för flera 

situationer.  

 

Sammanfattning att bidra med kompetens 
 

Revisor Företagare 

Mest viktig •  klientföretaget  går  dåligt 

•  okunskap  inom  företaget 

 

förändring av ägarstruktur 

Minst viktig  hållbarhetsfrågor nedskärningar  

 

Förklara vad revision 
innebär - revisorer Min  Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Förklara vad revision 
innebär -företagare Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 4,61 2,03  

1. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 4,04 2,40 

2. Vid speciella 
transaktioner 1 7 3,29 1,97  2. Vid generationsskifte 1 7 3,71 2,16 
3. När företaget går 
dåligt 1 7 3,69 1,95  3. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,00 1,98 
4. Vid 
hållbarhetsfrågor 1 7 3,52 1,94  3. När företaget går dåligt 1 6 3,00 1,84 
5. Förändring i 
ägarstrukturen 1 7 3,31 1,85  

3. Vid förändringar i 
ägarstrukturen 1 7 3,00 1,97 

6. Vid 
generationsskifte 1 7 3,29 1,97  

3. Vid speciella 
transaktioner 1 7 3,00 2,00 

7. Vid stora 
investeringar 1 7 3,04 1,89  4. Vid stora investeringar 1 7 2,55 1,82 

8. Vid nedskärningar 1 6 2,79 1,55  5. Vid nedskärningar 1 6 2,36 1,47 
Tabell 13 - Förklara revision 

Förklara vad revision innebär - revisorer  
Genom intervjustudien fick vi fram att revisorerna ansåg att ett sätt att skapa mervärde 

åt klientföretaget var genom att tydligt förklara vad revision är. Enligt intervjuerna med 

revisorerna framkom att många klienter hyser misstankar mot revisorn och var skeptiska 

till dennes handlingar. Men genom att vara tydlig i sitt utförande och förklara för 

klienten  vad   som   ingår   i   “produkten   revision”   samt  vad  klienten  kommer  att   få  ut   av  

revisionen, kunde man vända misstankarna mot en mer positiv upplevelse av revisionen 

menade revisorerna. Med hjälp av enkätundersökningen försökte vi undersöka i vilken 

situation det kan vara särskilt angeläget för revisorn att att tydligt förklara vad revision 

innebär. Inte helt oväntat svarade revisorerna att denna aktivitet var viktig vid okunskap 
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inom klientföretaget där meddelvärdet låg på strax över hälften på skalan och uppgick 

till 4,61, medan standardavvikelsen uppgick till 2,03.  

 

Minst viktig var denna aktivitet vid nedskärningar där medelvärdet var 2,79 och 

standardavvikelsen 1,55.  

 

Förklara vad revision innebär - företagare 

Även företagarna ansåg att det var viktigt att revisorn förklarade var revision innebär 

vid okunskap inom företaget med ett medelvärde på 4,04 och en standardavvikelse på 

2,40.  

 

Minst viktig var aktiviteten vid nedskärningar och medelvärdet var 2,36 och 

standardavvikelsen 1,47. Vilket innebär att både revisorer och företagare var eniga om i 

vilka situationer det var viktigast att tydligt förklara vad revision innebär. Att denna 

aktivitet uppfattades som minst viktig kan tyckas vara befogat då en förklaring av vad 

revision är vid nedskärningar troligtvis inte klienten någon upplevelse av mervärde. Då 

nedskärningar är en komplicerad situation där många olika parter är involverade 

(Homburg et al. 2012),  är det sannolikt att ledande befattningshavare är hårt pressade 

under detta situation (Akdere, 2011). Vilket i sin tur kan göra att en förklaring av vad 

revision innebär inte är prioriterat från företagarnas sida.  

 

Sammanfattning att tydligt förklara vad revision innebär: 
 

Revisorer  Företag  

Mest viktig  okunskap inom företaget okunskap inom företaget  

Minst viktig  nedskärningar  nedskärningar  
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Att vara tillgänglig - 
revisorer Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Att vara tillgänglig - 
företagare Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. När företaget går 
dåligt 4 7 6,42 0,83  

1. Okunskap inom 
företaget 1 7 4,96 2,27 

2. Vid generationsskifte 1 7 6,38 0,94  2. Vid generationsskifte 1 7 4,87 2,34 
3. Vid förändringar i 
ägarstrukturen 3 7 6,27 0,96  

2. Vid förändringar i 
ägarstrukturen 1 7 4,87 2,36 

4. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 6,21 1,07  

3. När företaget går 
dåligt 1 7 4,36 2,30 

5. Vid speciella 
transaktioner 2 7 6,15 1,21  

4. Vid speciella 
transaktioner 1 7 4,35 2,14 

6. Vid stora investeringar 1 7 5,90 1,31  5. Vid stora investeringar 1 7 4,08 2,28 

7. Vid nedskärningar 1 6 5,22 0,98  6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,96 2,25 

8. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 5,11 1,85  7. Vid nedskärningar 1 6 3,57 1,97 
Tabell 14 - Vara tillgänglig 

 
Att vara tillgänglig - revisorer  
Revisorerna ansåg att den situation där det var viktigast att som revisor vara tillgänglig 

var när klientföretaget gick dåligt, vilket gav ett högt medelvärde på 6,42 och den 

lägsta standardavvikelsen på 0,83. Vidare vi även kan urskilja genom att ingen av 

revisorerna hade svarat utifrån minimumvärdet 1, utan det minsta värdet för 

revisorernas svar var 4. Samtliga revisorer var således överens om att revisorn i någon 

utsträckning kunde bistå med mervärde genom att vara tillgänglig när klientföretaget 

går dåligt. Sannolikt är att företagarna är i störst behov av revisorn i kritiska situationer 

som exempelvis när företaget går dåligt, varför det är troligt att klienten uppskattar om 

revisorn är tillgänglig i dessa situationer.  

 

Minst viktig var det att vara tillgänglig vid hållbarhetsfrågor, där medelvärdet uppgick 

till 5,11 och standardavvikelsen på 1,85. Samtliga situationer fick höga medelvärden 

och låga standardavvikelser, vilket kan tolkas som att det är viktigt för revisorn att 

överlag vara tillgänglig för klienten oavsett situation.  

 

Att vara tillgänglig - företagare  
Företagarna uppskattade om deras revisor var tillgänglig vid okunskap inom företaget 
där medelvärdet uppgick till 4, 96 och standardavvikelsen till 2,27, vilket innebär att de 

svarat på samma sätt i denna fråga som revisorerna. Detta kan tyckas vara självklart 

eftersom klienten sannolikt anlitar revisorn som grund för att det finns okunskap inom 

företaget.  
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Vid nedskärningar ansåg företagarna att det var minst viktigt att revisorn var 

tillgänglig. Här uppgick medelvärdet till 3,57 och standardavvikelsen till 1,97.  

 

Sammanfattning tillgänglighet: 
 

Revisorer Företagare 

Mest viktig vid okunskap inom företaget vid okunskap inom företaget 

Minst viktig  vid hållbarhetsfrågor  nedskärningar  

 

Att vara engagerad - revisor Min Max  
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Att vara engagerad - 
företagare Min Max 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. När företaget går dåligt 4 7 6,52 0,77  
1. Vid förändringar i 
ägarstrukturen 1 7 5,09 2,17 

2. Vid generationsskifte 3 7 6,49 0,84  2. Vid generationsskifte 1 7 5,00 2,20 
3. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 6,34 1,06  3. När företaget går dåligt 1 7 4,87 2,03 
4. Vid förändringar i 
ägarstrukturen 1 7 6,30 1,11  

4. Vid okunskap inom 
företaget 1 7 4,61 2,39 

5. Vid speciella 
transaktioner 2 7 6,23 1,17  

5. Vid speciella 
transaktioner 1 7 4,26 2,14 

6. Vid stora investeringar 1 7 5,99 1,27  6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 4,04 2,18 

7. Vid nedskärningar 1 6 5,33 0,87  7. Vid stora investeringar 1 7 4,00 2,43 

8. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 5,20 1,85  8. Vid nedskärningar 1 6 3,75 2,00 
Tabell 15 - Vara engagerad 

Att vara engagerad - revisor 

Att vara engagerad var enligt revisorerna särskilt viktigt vid situationer där 

klientföretagets verksamhet går dåligt, vilket de flesta dessutom var överens om då 

medelvärdet uppgick till 6,52 och standardavvikelsen till 0,77. I intervjustudien med 

revisorerna framgick att klienten uppskattade om revisorn visade engagemang gentemot 

klienten främst när dennes verksamhet gick dåligt genom att fråga hur klienten tänkte 

vända på den nedåtgående trenden, något som således bekräftades genom detta 

påstående.  

 

Revisorerna ansåg att det var minst viktigt att bidra med engagemang vid 

hållbarhetsfrågor där medelvärdet uppgick till 5,20 och standardavvikelsen till 1,85.  

 

Att vara engagerad - företagare 

Företagarna ansåg att det var viktigast att deras revisor var engagerad vid förändring av 

ägarstrukturen där medelvärdet uppgick till 5,09 och standardavvikelsen till 2,17. 
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Förändring av ägarstruktur kan också ses som en kritisk situation där företagarna 

behöver revisorns hjälp, precis som i den situation där klientföretaget går dåligt. Dessa 

situationer kan således bedömas som likvärdiga i komplexitet där det krävs att revisorn 

är engagerad och aktivt arbetar med att rådgiva och vägleda klientföretaget.  

 

Minst viktig var situationen nedskärningar där medelvärdet 3,75 och 

standardavvikelsen 2,00. Det vi kan urskilja är således att både revisorer och företagare 

svarar på olika sätt avseende denna fråga och vi kan därmed inte se något samband 

mellan respondenternas svar.  

 

Sammanfattning engagemang: 
 

Revisorer Företagare 

Mest viktig klientföretagets går dåligt  förändring ägarstrukturen 

Minst viktig  hållbarhetsfrågor nedskärningar  

 

7.2 Sammanfattning av resultat enkätstudie: mest och minst 
framträdande aktiviteter från beskrivande data 
 

Koncept mervärde Revisorer Företagare 

Mest viktiga  1. Kompetens 1. Kompetens 

 

2. Engagemang  2. Bollplank  

 

3. Bollplank  3. Engagemang 

   

Mindre viktiga 1. Dämpa motsättningar  1. Dämpa motsättningar 

 

2. Konfliktlösning 2. Agera mellanhand 

 

3. Agera mellanhand 3. Budbärare 

 

4. Budbärare 4. Konfliktlösning 

Tabell 21 -  Sammanfattning av resultat från enkätstudiens beskrivande data 
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I tabellen ovan kan vi se att både revisorer och företagare är relativt överens om vilka 

aktiviteter som revisorn kan bistå med för att generera mervärde, med aktiviteterna 

kompetens, engagemang och bollplank i toppen. Aktiviteten kompetens ansågs som 

mest viktig och fick höga medelvärden av båda parterna i flertalet av påståendena i 

enkätstudien, medan svarsfrekvensen för de övriga aktiviteterna engagemang och 

bollplank varierade något.  

 

I botten hamnade aktiviteterna förmedling och medling som mättes med hjälp av fyra 

olika synonymer då de vid olika påståenden i samband med olika situationer fick minst 

värden av respondenterna.  

 

7.3 Mann-Whitney U test 
För revisorernas och företagarnas svar från enkätstudien  kontrollerade vi om 

variablerna var normalfördelade enligt testet Kolmogorov Smoirnov (Bryman & Bell, 

2013) I detta test framgick att variablerna från revisorernas och företagarnas svar inte 

var normalfördelade vilket gjorde att vi behövde testa variablerna med ett icke-

parametriskt test. Vi valde att testa vår data genom ett Mann-Whitney U Test, vilket är 

lämpligt att använda som icke-parimatiskt test för att jämföra två grupper med varandra. 

(Pallant, 2010) Genom Mann-Whitney U Test avsåg vi att jämföra de påståenden som 

uppvisat signifikanta skillnader mellan vad revisorernas och företagarnas svar  under 

våra tre koncept mervärde, revisor-klientrelationen och situationer.  

 

Nedan presenterar vi alla aktiviteter i varje situation där det förlåg signifikant skillnad 

mellan revisorernas och företagarnas svar. Vi har utgått ifrån ett 90-

procentigt  konfidensintervall med en signifikansnivå på < 0,10 se följande: 

 

†  p  <  .10,  *  p  <  .05,  **  p  <  .01,  ***  p  <  .001   

 

(Wahlgren, 2012) 

  

Vi valde även undersöka hur stor skillnaden var mellan revisorerna och företagarna 

genom att använda oss av Z-värdet och räkna ut effect size.  Genom att använda oss av 

kriterierna presenterade av Cohen (1988) tolkade vi resultatet enligt följande:  
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0,1 = liten effekt 

0,3 = medel effekt 

0,5 = stor effekt  

                                        (Pallant, 2013) 

 

Efter att analyserat effect size på samtliga signifikanta aktiviteter i varje situation (se 

appendix 10) kunde vi tydligt se att alla aktiviteter låg under 0,1. Följaktligen visar det 

att skillnaderna mellan revisorernas och företagens svar trots signifikansen var liten och 

att respondenterna tenderar att ha liknande uppfattningar om aktiviteternas förmåga att 

generera mervärde i respektive situation.   

 

I följande tabeller presenterar vi de aktiviteter där det förelåg en signifikant skillnad för 

mervärde och respektive aktivitet. I testerna har vi plockat bort de aktiviteter som inte 

visade signifikanta skillnader och presenterar nedan de aktiviteter där revisorernas och 

företagarnas svar skiljer sig åt.  

 

7.3.1 Mann-Whitney test av mervärde 
Den första variabeln som testades med hjälp av Mann-Whitney under konceptet 

mervärde var vår beroende variabel mervärde kopplat till revisorer samt företagare. På 

så sätt avsåg vi att kunna urskilja skillnaden mellan företagares och revisorers 

uppfattning om i vilken utsträckning de anser att revisorn kan bidra med mervärde.  

 

Mervärde 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

Revisorn skapar 
mervärde 0,000 Revisor 181 -4,55 113,35 6,13 0,02 
    Företag 30  61,67 4,70  

Tabell 16 - Mann-Whitney, mervärde 

Enligt ovanstående tabell kan vi se att revisorerna överlag har svarat högre på skalan för 

detta påstående än vad företagarna har gjort, vilket bekräftar den information vi fick 

fram genom den beskrivande datan. Precis som vi nämnde i den beskrivande datan kan 

en förklarande faktor till detta baseras på att att revisorer ofta ser på revisionen och 

revisionsrådgivningen utifrån ett bredare perspektiv än företagarna, där revisorerna även 

innefattar närliggande tjänster vilket gör att de ser större möjligheter för ett 

värdeskapande. Det är möjligt att företagarna har en mer ensidig syn på revisorerna där 

de först och främst förknippar revisorn med revision och revisionsrådgivning.  
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Vi körde även testet Mann-Whitney där vi kopplade mervärde till våra olika aktiviteter 

för att få en tydlig bild över de aktiviteter där det förekom störst skillnader i svar mellan 

revisorerna och företagarna angående vilka aktiviteter respondenterna tycker är mest 

viktiga för mervärdeskapande. Testresultaten visar att det fanns störst skillnad mellan 

respondenternas svar vid aktiviteten att vara tillgänglig vilket gör att vi kan identifiera 

ett gap för denna aktivitet. Företagarna tycker således inte att revisorn behöver vara 

tillgänglig i den utsträckning som revisorerna själva anser, vilket i sin tur kan vara en 

indikation för revisorerna att lägga vikt vid att framhäva andra handlingar.  

 

7.3.2 Mann-Whitney test av revisor-klientrelationen 
  
Revisor-
klientrelationen  

Sig. (2-
tailed) Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

Upplevelse av god 
relation 0,054 Revisor 169 -1,929 115,98 6,34 0,01 
  Företag 26  95,23 6,38  

Tabell 17 - Mann-Whitney, revisor-klientrelationen 

Testresultaten i ovanstående tabell visar att det finns en skillnad mellan revisorernas och 

företagarnas svar angående i vilken utsträckning de anser att de har en god relation 

sinsemellan. Vad vi kan urskilja i tabellen är att företagarna anser sig ha en bättre 

relation till revisorn än vad revisorn anser sig ha till klienten, vilket även framgick i 

företgående avsnitt om studiens beskrivande data när vi avläser medelvärdet. Trots det 

faktum att det inte rör sig om några betydande skillnader kan vi med hjälp av detta test 

urskilja signifikans mellan respondenternas svar.  

 

7.3.3 Mann-Whitney U Test av situationer 
I detta avsnitt presenteras de tester som visade signifikanta skillnader i revisorer och 

företagares attityder till situationer kopplat till mervärdeskapande aktiviteter. I testerna 

har vi således plockat bort de aktiviteter som inte visar signifikanta skillnader i svar för 

att kunna jämföra de aktiviteter som fått störst skillnader i mervärde i respektive 

situation. För att se omfattningen på skillnaderna i svar kommer vi att utgå ifrån 

medelvärdet för respondenternas svar för att sedan jämföra detta mot Mann-Whitney 

Test där vi identifierat signifikanta skillnader i svar.  

 

Något som är återkommande genom samtliga situationer och som vi även har kunnat 

urskilja tidigare är att revisorerna generellt sett gav högre medelvärden än företagarna 
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för respektive aktivitet. Vilket kan sammanfattas med att respondenterna har delade 

meningar om vad de tycker att revisorn kan göra för att skapa mervärde i en specifik 

situation. Detta visar att företagarna inte uppskattar eller behöver mervärdeskapande vid 

investeringar i den utsträckning som revisorerna själva anser, något som möjligtvis kan 

hjälpa revisorerna i valet om framtida fokus på vilka tjänster byråerna ska 

marknadsföra. 

 

Vid investeringar 

Vad gäller investeringssituationen så fick denna situation överlag höga medelvärden av 

såväl revisorer och företagare. Av tabellen kan vi också konstatera att de aktiviteter som 

var signifikanta vid investeringar var att vara engagerad, att vara tillgänglig, att agera 

bollplank samt att bidra med kompetens. Den aktivitet där revisorerna och företagarna 

tyckte mest olika var vid aktiviteten att vara engagerad med störst skillnad i 

medelvärde.  Vilket kan vara ett resultat av att att dessa aktiviteter inte prioriteras av 

företagarna i den utsträckning som revisorerna själva anser, utan att företagarna 

troligtvis värdesätter andra handlingar från revisorn vid investeringssituationer.  

 

Från tabellen kan vi urskilja minst skillnader i medelvärde vid aktiviteten att agera 

bollplank, vilket kan förklaras av att investeringar är en situation där ledande 

befattningshavare kan behöva objektiv vägledning och rådgivning. Här kan revisorn 

spela en central roll i dennes egenskap av att agera bollplank. Att de övriga aktiviteterna 

inte visade någon signifikans innebär att svaren var likvärdiga angående aktivitetens 

betydelse vid investeringar.  

 

Vid investeringar 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

1. Vara engagerad 0,000 Revisor 137 -3,91 86,71 6,02 0,02 
  Företag 24  48,40 4,00   
2. Vara tillgänglig 0,000 Revisor 138 -3,87 87,22 5,94 0,02 
  Företag 24  48,58 4,09  
3. Agera bollplank 0,000 Revisor 138 -3,75 86,38 6,04 0,02 
  Företag 23  48,72 4,73  
4. Bidra med 
kompetens 0,002 Revisor 136 -3,07 84,97 5,90 0,02 
  Företag  24  55,19 4,55  

Tabell 18 – Mann-Whitney,  investeringar 
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När företaget går dåligt 
Att revisorn kan bidra med mervärde särskilt vid situationer där klientföretaget går 

dåligt identifierades både i teori och i intervjustudien och kan tyckas falla naturligt inom 

ramarna för revisorsyrket. Testresultatet i tabellen ovan visar att respondenterna 

uppskattar mervärde i denna situation vilket kan bekräftas med relativt höga 

medelvärden för såväl företagare och revisorer.  

 

Den aktivitet som uppvisade störst skillnad mellan respondenternas svar i denna 

situation var att vara tillgänglig. Detta kan förklaras av att när det går dåligt för företag 

vill företagare undvika att visa det för revisorn och allmänheten, vilket kan vara därför 

företagarna inte vill att revisorn är tillgänglig i samma utsträckning som revisorerna 

upplever att de bör vara.  

Jämfört med föregående tabell kan vi också se att det i denna situation har tillkommit en 

aktivitet där det finns signifikanta skillnader i svar mellan revisorer och företagare, 

nämligen att bidra med nätverk. Detta kan bero på att företagarna har delade meningar 

om hur revisorn i sin yrkesroll kan hjälpa företaget när det går dåligt genom att bidra 

med kontaktnät, vilket troligtvis är mer självklart vid den föregående situationen där 

företaget ska göra investeringar.  

 

När företaget går 
dåligt 

Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effct 
size 

1. Agera bollplank 0,000 Revisor 134 -4,60 83,93 6,36 0,03 
  Företag 21  40,19 4,55  
1. Bidra med 
kompetens 0,000 Revisor 133 -4,30 84,06 6,55 0,03 
  Företag 23  46,33 4,95  
1. Vara tillgänglig 0,000 Revisor 135 -4,85 85,44 6,44 0,03 
  Företag 22  39,48 4,15  
1. Vara engagerad 0,000 Revisor 133 -4,45 84,36 6,55 0,03 
  Företag 23  44,61 94,6  
2. Bidra med nätverk 0,019 Revisor 135 -2,34 82,37 5,02 0,01 
  Företag 22  58,34 3,85  

Tabell 19 - Mann-Whitney, klientföretaget går dåligt 

 

Förändringar i ägarstruktur  
Samma aktiviteter som vid föregående situationer fick signifikanta skillnader i svar 

även i denna situation utan några större skillnader i medelvärde. Vilket innebär att dessa 
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aktiviteter i förhållande till situationen bedömdes som likvärdiga med avseende till vikt 

av mervärde. Både revisorer och företagare menade att det var viktigast för revisorn att 

bidra med kompetens i denna situation. 

 

Förändring i 
ägarstrukturen 

Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

1. Agera bollplank 0,001 Revisor 131 -3,20 81,38 6,17 0,02 
  Företag 22  50,91 5,10  
2. Vara engagerad 0,008 Revisor 131 -2,64 81,07 6,30 0,02 
  Företag 23  57,17 4,90  
2. Vara tillgänglig 0,008 Revisor 131 -2,65 81,17 6,28 0,02 
  Företag 23  57,17 4,67  
3. Bidra med 
komptens 0,018 Revisor 131 -2,37 80,70 6,35 0,02 
  Företag 23  59,28 5,43  
4. Bidra med nätverk 0,022 Revisor 130 -2,30 79,82 4,88 0,02 
  Företag 22  56,89 3,95  

Tabell 20 - Mann-Whitney, ägarstrukturen 

 

Vid nedskärningar 

Vad gäller revisorns mervärdeskapande vid nedskärningar skiljer sig dessa medelvärden 

från de föregående situationerna genom generellt sett lägre medelvärden för såväl 

revisorers och företagares svar, dock fortfarande med högre medelvärden för revisorer. 

Detta ligger i linje med vad vi tidigare identifierat utifrån vårt empiriska material om att 

nedskärningar är en av de situationer som respondenterna anser är minst viktiga för 

revisorn att lägga fokus på vad gäller mervärdeskapande. Vilket vi kommer att ta med i 

beräkningen vid utformandet av vår slutgiltliga modell där vi avser att exkludera de 

situationer som är minst betydande för revisorns mervärdeskapande. Den aktivitet där 

respondenterna tyckte mest olika var aktiviteten att vara engagerad där skillnaden 

mellan medelvärdena uppgick till ett värde på 1,78.  

 

Vid nedskärningar 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

1. Agera bollplank 0,000 Revisor 128 -3,65 80,61 4,99 0,02 
  Företag 22  45,75 3,63  
2. Vara engagerad 0,000 Revisor 127 -3,71 81,31 5,33 0,02 
  Företag 24  47,9 3,55  
2. Vara tillgänglig 0,000 Revisor 128 -3,94 81,57 5,22 0,03 
  Företag 23  45,00 3,45  
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3. Bidra med 
komptens 0,000 Revisor 128 -3,54 49,33 5,25 0,02 
  Företag 24  49,33 3,77  
4. Bidra med nätverk 0,004 Revisor 128 -2,92 80,32 3,94 0,02 
  Företag 23  51,96 2,90  

Tabell 21- Mann-Whitney, nedskärningar 

 

Vid okunskap inom företaget  
Enligt tabellen ovan ser vi att värdena för samtliga aktiviteter i denna situation är 

relativt höga, med undandag för aktiviteten att bidra med nätverk som har något lägre 

värden än de övriga aktiviteterna. Särskilt skiljer sig medelvärdet för att bidra med 

nätverk från revisorernas övriga medelvärden i denna situation. Vilket kan var ett 

resultat av att revisorerna inte anser sig kunna tillföra särskilt mycket mervärde i form 

av nätverkande vid okunskap inom företaget, utan att de istället anser att andra 

handlingar kan vara av mer nytta för klienten. Tillexempel fick aktiviteten att vara 

engagerad högst värden av revisorerna i samband med situationer där det råder 

okunskap inom företagsekonomi. Enligt revisorerna ansåg de sig kunna generera mest 

mervärde genom att bidra med kompetens i denna situation. Detta kan tyckas vara 

självklart då det troligtvis är vid okunskap som klienten i första hand anlitar 

revisorn,  vilket även förklarar företagarnas höga medelvärden på aktiviteten kompetens 

och låga värden på att bidra med nätverk vid denna situation. 

 

Vid okunskap 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean Column1 

1.Att vara engagerad 0,000 Revisor 128 -3,61 80,91 6,32 0,02 
  Företag 23  48,65 4,50  
1. Bidra med 
kompetens 0,000 Revisor 126 -3,75 80,45 6,54 0,03 
  Företag 24  49,52 5,27  
2. Agera bollplank 0,001 Revisor 128 -3,46 80,20 6,21 0,02 
  Företag 22  48,14 4,95  
3. Vara tillgänglig 0,014 Revisor 128 -2,47 79,44 6,19 0,02 
  Företag 23  56,85 4,86  
4.  Bidra med nätverk  0,056 Revisor 128 -3,46 78,83 4,96 0,02 
  Företag 23  60,24 4,14  

Tabell 22 - Mann-Whitney, okunskap inom företaget 
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Vid hållbarhetsfrågor 

Som framgick av den beskrivande datan var situationen där klientföretaget behöver 

hållbarhetsrådgivning av revisorn en av de situationer som visade sig vara minst 

betydelse för mervärdeskapande, något som vi återigen kan se enligt tabellen ovan. Från 

tabellen kan vi urskilja relativt låga medelvärden för både revisorer och företagare vilket 

gör att vi kan dra slutsatsen om att revisorns möjligheter för att skapa mervärde vid 

hållbarhetsfrågor är tämligen begränsade. Precis som i fallet med nedskärningar 

kommer vi att ta hänsyn till detta i vår slugiltliga modell. Störst skillnader mellan 

respondenternas svar i denna situation kan vi urskilja mellan aktiviteterna att vara 

engagerad och att vara tillgänglig där skillnaden i medelvärden uppgick till ett värde på 

1,28 för respektive situation.  

 

Vid 
hållbarhetsfrågor 

Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

1.Att vara engagerad 0,016 Revisor 124 -2,40 77,55 5,23 0,02 
  Företag 23  54,87 3,95  
2. Bidra med nätverk 0,017 Revisor 123 -2,39 77,07 4,45 0,02 
  Företag 23  54,41 3,27  
3. Vara tillgänglig 0,019 Revisor 124 -2,34 77,47 5,14 0,02 
  Företag 23  55,28 3,86  
4. Vara bollplank 0,027 Revisor 124 -2,22 76,72 4,81 0,02 
  Företag 22  55,34 3,77  
5. Bidra med 
kompetens 0,071 Revisor 124 -1,80 77,25 4,94 0,01 
  Företag 24  60,29 3,81  

Tabell 23 - Mann-Whitney, hållbarhetsfrågor 

 

Vid speciella transaktioner 

I denna situation är medelvärden relativt höga för både revisorer och företagare. Störst 

skillnader i medelvärden mellan revisorernas och företagarnas svar var vid aktiviteten 

att vara engagerad, vilket innebär att revisorerna tycker att denna aktivitet är viktigare 

att bidra med än vad företagarna tycker. Istället värdesätter företagarna aktiviteten 

kompetens högst vid denna situation eftersom det är denna aktivitet som företagen ger 

högst mervärde. Vilket kan vara en indikation till revisorerna om att de bör ändra fokus 

på aktivitet i deras dagliga verksamhet vid situationer där deras klienter ska göra 

speciella transaktioner. 

 



  
 

- 119 - 
 

Speciella 
transaktioner 

Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

1. Att vara engagerad 0,000 Revisor 124 -4,69 80,58 6,50 0,03 
  Företag 23  38,54 5,00  
1. Vara tillgänglig 0,000 Revisor 125 -4,45 80,78 6,38 0,03 
  Företag 23  40,35 4,87  
2. Vara bollplank 0,001 Revisor 123 -3,28 77,56 6,04 0,02 
  Företag 22  47,50 4,91  
3. Bidra med nätverk 0,010 Revisor 124 -2,58 77,84 5,13 0,02 
  Företag 23  53,28 3,95  
4. Bidra med 
kompetens 0,028 Revisor 123 -2,20 77,15 6,21 0,02 
  Företag 23  57,65 5,40  

Tabell 24 - Mann-Whitney, speciella transaktioner 

 

Vid generationsskifte  
Enligt tabellen ovan kan vi se att det var fem aktiviteter där revisorernas och företagens 

svar visade signifikans och skiljde sig åt i denna situation. Revisorerna har som i övriga 

situationer angett ett de bidrar med ett högre mervärde genom varje aktivitet än vad 

företagarna upplever. Störst skillnad mellan respondenternas svar kan identifieras i 

aktiviteten att vara tillgänglig som revisorerna ansåg som mer framträdande än 

företagarna.  

 

Vid generationsskifte 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

1. Att vara engagerad 0,000 Revisor 126 -3,49 79,62 6,48 0,02 
  Företag 23  49,72 4,32  
1. Agera bollplank 0,000 Revisor 125 -3,52 79,36 6,31 0,02 
  Företag 23  54,33 5,04  
2. Vara tillgänglig 0,003 Revisor 126 -2,93 79,00 6,21 0,02 
  Företag 23  53,09 4,00  
2. Bidra med 
kompetens 0,003 Revisor 126 -2,96 79,53 6,63 0,02 
  Företag 24  54,33 4,62  
3. Bidra med nätverk 0,027 Revisor 125 -2,22 79,36 5,08 0,02 
  Företag 23  48,11 3,20  

Tabell 25 - Mann-Whitney, generationsskifte 

 

Sammanfattande tabell över situationer enligt Mann-Whitney U test 
Nedanstående tabell visar en sammanfattning över de resultat vi fått fram genom Mann-

Whitney U Test. Här presenteras respektive situation tillsammans med den aktivitet där 
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revisorerna och företagarna har svarat mest olika. Tabellen ger således en överblick 

över såväl revisorers som företagares svar i medelvärde i syfte om att urskilja de största 

skillnaderna i svar för att visa var vår studie kan bidra med i form av praktiskt bidrag. 

Där skillnaderna är störst finns störst potential för revisorerna att utveckla sina tjänster 

för att bidra med mervärde. Även om tidigare resultat från effect size som visade att alla 

aktiviteter som visade sig signifikanta trots allt hade en relativit liten skillanad (<0,1) är 

skillnaderna störst i de aktiviteter som vi presenterar i tabellen nedan. Resultatet från 

testet visar att det råder störst skillnad mellan revisorer och företagare angående 

aktiviteterna att vara tillgänglig och att vara engagerad vid samtliga situationer.  

 

Situation Aktivitet Mean revisor Mean företag Skillnad 

Vid investeringar  Att vara engagerad 6,02 4,73 2,02 

När företaget går dåligt Att vara tillgänglig 6,44 4,15 2,29 

Förändring i ägarstruktur Att vara tillgänglig 6,28 4,67 1,61 

Vid nedskärningar Vara engagerad 5,33 3,55 1,78 

Vid okunskap  Att vara engagerad 6,32 4,5 1,82 

Vid hållbarhetsfrågor Att vara engagerad 5,23 3,95 1,28 

 

Att vara tillgänglig 5,14 3,86 1,28 

Vid speciella transaktioner Att vara tillgänglig 6,38 4,87 1,51 

Vid generationsskifte Att vara tillgänglig 6,21 4 2,21 

Tabell 26 - Sammanfattning situationer Mann-Whitney 

 

7.4 Faktoranalys 
Med hjälp av faktoranalysen avsåg vi att komprimera och sammanfatta antalet 

aktiviteter och situationer som vi testade genom  modell 3 (se s. 138 ). Vi avsåg att 

uppnå ett mindre och mer lätthanterligt antal dimensioner av aktiviteter och situationer 

och vi ville undersökra om det fanns ett underliggande mönster bland våra variabler 

som påverkade det upplevda mervärdet från olika aktiviteter och i olika situationer. I 

och med att individernas inställning och attityder kan antas påverka våra frågor ansåg vi 
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att en faktoranalys var lämplig för vår studie för att genom denna identifiera 

underliggande mönster och samband i våra variabler. (Pallant, 2010)  

 

Genom att använda sig av faktoranalyser där KMO var > 0,5 kunde vi identifiera 

samband och mönster mellan olika variabler och urskilja eventuella bakomliggande 

faktorer för att sedan undersöka dem närmare. (Pallant, 2010) 

 

7.4.1 Faktoranalys av mervärde 
Utifrån tabellerna nedan kan vi se att våra mervärdeskapande aktiviteter huvudsakligen 

har delats in i två olika komponenter. Den avvikande aktiviteten hos revisorerna är att 

förklara vad revision innebär som i faktoranalysen hamnar i en egen komponentgrupp. 

Detta innebär således att revisorerna inte upplever att denna aktivitet har samma 

innebörd eller samhörighet i förhållande till det upplevda mervärdet som de övriga 

aktiviteterna som hamnar under komponent 1 och 2. Även i faktornanalysen hos 

företagen urskiljer sig denna aktivitet från de övriga komponenterna där att förklara vad 

revision innebär ligger mellan de två huvudkomponent kategorierna. Detta är ytterligare 

en indikation på aktiviteten inte upplevs tillhöra någon specifik komponent och att den 

upplevs som mer otydlig då den hamnar i en egen komponent eller i mellan komponent 

1 och 2.   

 

Även i fortsatta faktoranalyser för situationerna tenderar denna aktivitet att hamna 

utanför eller mellan de två huvudsakliga komponenterna (se appendix 11). Att just 

denna aktivitet utmärker sig och inte tillhör någon specifik kategori tror vi beror på att 

både företag och revisorer inte ser den som mervärdeskapande i samma utsträckning 

som övriga aktiviteterna. För revisorer kan det antas vara uppenbart vad revision 

innebär. Vad gäller företagarna så är det möjligt att denna aktiviteten antas vara 

självklar i samband med revisionen, och inte i sig själv genererar lika mycket mervärde 

som till exempel att revisorn bidrar med kompetens.  Utifrån den beskrivande datan 

kunde vi se att respondenterna faktiskt uppskattade denna aktivitet och upplevde den 

som mervärdeskapande. Däremot är det möjligt att själva aktiviteten inte upplevs som 

mervärdeskapande på samma sätt som att exempelvis bidra med kompetens som kan 

upplevas som mer självklart. Det ska heller inte uteslutas att det kan finnas ett 

förväntningsgap mellan revisorerna och företagarna som gör att de uppfattar aktiviteten  

vad en revision innebär olika.   Men   i   detta   fall   tror   vi   att   “förklara   revision”   är  

crossloaded, det vill säga att aktiviteten delas upp på komponenter, på grund av att den 
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för respektive part inte upplevs som en lika självklar mervärdeskapande aktivitet som de 

övriga alternativen vi hade med i undersökningen. 

 

Mervärdeskapande 
aktiviteter - revisor 

Komponent  
- mervärde 1 

Komponent  
– mervärde 
2 

Komponent  
- övrigt 

Vara engagerad 0,85   
Vara bollplank 0,81   
Vara tillgänglig 0,81   
Bidra med kompetens 0,78   
Bidra med nätverk 0,55   
Agera mellanhand  0,86  
Bidra med konfliktlösning  0,85  
Dämpa motsättningar  0,80  
Vara budbärare  0,77  
Ge upppmuntran  0,57  
Förklara revision   0,94 

Tabell 27 - Faktoranalys mervärde, revisor 

 

Mervärdeskapande 
aktiviteter - revisor 

Komponent  
- mervärde 1 

Komponent  
– mervärde 
2 

Bidra med konfliktlösning 0,90  
Vara budbärare 0,90  
Vara tillgänglig 0,86  
Agera mellanhand 0,85  
Ge upppmuntran 0,85  
Vara engagerad 0,84  
Dämpa motsättningar 0,79  
Bidra med nätverk 0,77  
Förklara revision 0,65 0,42 
Vara bollplank  0,93 
Bidra med kompetens  0,93 

Tabell 28 - Faktoranalys mervärde, företagare 

7.4.2 Faktoranalys av situationer 
I tabellen nedan har vi gjort en sammanställning av faktoranalyserna för alla situationer, 

en för revisorerna och en för företagarna. Att vi gjorde en sammanställning var på grund 

av att vi i alla situationer kunde vi urskilja ett tydligt mönster på hur aktiviteterna 

kategoriserades bland revisorer och företagare (se tabellen nedan, med fullständiga 

tabeller i appendix s. 11). Vi kunde tydligt se att alla aktiviteterna bortsett från 

aktiviteterna attt ge uppmuntran och förklara revision hamnade i samma 

komponentgrupp oavsett situation. Därför valde vi att istället för att presentera 
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aktiviteterna i en sammanställd tabell, en för revisorerna och en för företagarna där det 

även framgår vilken aktivitet som hamnade utanför komponent 1 och 2. Komponent 1 

valde vi att kalla mervärde 1 som innehåller de mervärdeskapande aktiviteterna som 

överlag placerade sig högst upp av aktiviteter som ansågs bidra mervärde (se 

beskrivande data s. 188-190) . Komponent 2 kallar vi komponent - mervärde 2 och 

innehåller främst de aktiviteter som även är synonymer för aktiviteterna medling och 

förmedling (se s. 188-190). Aktiviteterna under komponent 3 varierar och vi valde att 

kalla denna grupp kompenent - övrigt.  

 

Som vi   tidigare   nämnt   använde   vi   synonymer   som   “täckmantel”   för   aktiviteterna  

medling och förmedling. Istället för medling använde vi oss av aktiviteterna dämpa 

motsättningar och bidra med konfliktlösning, och istället för förmedling kallade vi det 

att vara budbärare och agera mellanhand. I tabellen ovan kan vi identifiera att dessa 

faktorer kategoriseras under samma kategori och därför upplevs likvärdigt av 

revisorerna. Således kan vi konstatera att våra synonymer för medling och förmedling 

fungerade och gav ett likvärdigt resultat eftersom de upplevs tillhöra samma kategori 

och på vilket sätt de bidrar med mervärde i olika situationer.  

 

Medling = Bidra med konfliktlösning och dämpa motsättningar. 

Förmedling = Agera mellanhand och vara budbärare. 

 

Följande tabell visar en sammanställning av de faktoranalyser vi gjort från revisorernas 

svar. Genom att analysera datan kunde vi konstatera att alla aktiviteter kategoriserades 

under samma komponent oavsett situation. Följaktligen har de ett samband eftersom 

revisorerna upplever aktiviteterna i varje kategori som en gemensam förklaring till 

mervärde i respektive situation. 
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Mervärdeskpande aktiviteter - revisor 
  

Komponent 1 – Mervärde 1 Komponent 2 – Mervärde 2 Komponent 3 - Övrigt 

Vara engagerad Bidra med konfliktlösning Förklara revision 

Vara tillgänglig Dämpa motsättningar 
 

Agera bollplank Agera mellanhand 
 

Bidra med kompetens Vara budbärare 
 

Bidra med nätverk Ge uppmuntran 
 

Tabell 29 - Sammanställning faktoranalys, revisor 

Nedan presenterar vi en sammanställning av faktoranalyserna för företagen (för 

fullständiga faktoranalyser för respektive situation  se appendix 11). Mönstret som går 

att urskilja med sammanställningen från faktoranalyserna för revisorerna är att 

synonymerna som använts för medling och förmedling även här kategoriseras under 

samma komponent, komponent- mervärde 1. Företagarna upplever dessa aktiviteter 

likvärdiga i betydelse för att skapa mervärde då de även där hamnar i komponent – 

mervärde 1. Skillnaden på faktoranalysen från företagens svar är dock att förklara vad 

revision innebär och att ge uppmuntran har bytt plats. För företagarna hamnar att 

förklara vad revision innebär under samma kategori som aktiviteterna för medling och 

förmedling medan att ge uppmuntran istället hamnar i kategori tre. Vilket kan bero på 

att företagarana inte upplever att ge uppmuntran har samma innebörd som de övriga 

aktiviteter i kategori 1 och tillskillnad från revisorerna anser de att förklara vad revision 

är istället har större samhörighet med synonymerna för medling och förmedling. 

Främsta anledningen till att ge uppmuntran hamnar i en egen kategori tror vi beror på att 

uppmuntran generellt inte är något företagarna förväntar sig från revisorn i kombination 

med revisionen.  
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Mervärdeskapande aktiviteter - 

företag 

  

Komponent 1 – mervärde 1 Komponent 2 – Mervärde 

2 

Komponent 3 - 

övrigt 

Vara engagerad Bidra med konfliktlösning Ge uppmuntran 

Vara tillgänglig Vara budbärare Bidra med nätverk 

Agera bollplank Agera mellanhand 
 

Bidra med kompetens Dämpa motsättningar 
 

 Förklara revision 
 

Tabell 30 - Sammanställning faktoranalys, företagare 

 
7.5 Sammanfattning faktoranalys 
Efter att ha analyserat respektive faktoranalyser för revisorer och företagare och 

sammanställt dem i ovanstående tabeller kan vi konstatera följande: det finns tydliga 

indikationer på att det enligt både revisorerna och företagarna går att dela in 

aktiviteterna från situationerna i huvudsakligen två kategorier. I den ena kategorien 

hamnar i båda fallen samtliga synonymer för medling och förmedling som hamnar 

längst ner på listan över i vilken utsträckning de genererar mervärde (se beskrivande 

data s. 92 och 94). I den andra kategorin hamnar de mervärdeskapande aktiviteterna att 

vara engagera, vara tillgänglig, agera bollplank och bidra med kompetens vilka alla 

hamnar längst upp på listan över mervärdeskapande aktiviteter (se beskrivande data s. 

92 och 94). Denna uppdelning av aktiviteterna var tydlig i faktoranalyserna genom alla 

situationerna och båda parterna verkade uppleva dessa aktiviteter på samma sätt, alltså 

under samma komponent.   

 

Däremot visade sig de mervärdeskapande aktiviteterna att förklara vad revision innebär 

och att ge uppmuntran variera och inte tillhöra någon specifik kategori. För revisorerna 

hamnade  aktiviteten  att  “förklara  revision”  under  en  egen  kategori  vilket  innebär  att  den  

inte tillhör och har samma innebörd som någon av de andra kategorierna. Att ge 

uppmuntran hamnade tillsammans med synonymerna för medling och förmedling hos 

revisorerna. Omvänt så hamnade aktiviteten ge uppmuntran  hos företagen i en egen 
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kategori och att förklara vad revision innebär tillsammans med synonymerna för 

medling och förmedling. 

 

Anledningen till att dessa två aktiviteter blir spegelvända mellan revisorerna och 

företagen tror vi dels beror på att revisorerna inte upplever att förklara vad revision 

innebär är en mervärdeskapande aktivitet på samma sätt som att tillexempel bidra med 

kompetens, eftersom det för dem kan vara självklart att båda parter faktiskt vet vad 

revisionen innebär. Dels kan det också bero på att revisorerna upplever det som en 

förutsättning att företagarna vet vad en revision innebär eftersom de köper tjänsten.  

 

Att företagen å andra sidan inte upplever att ge uppmuntran tillhör någon av de övriga 

komponenterna kan bero på att de inte upplever att uppmuntran är något som de 

förväntar sig från revisorn i samband med revisionen. Från intervjustudien framgick det 

att uppmuntran kunde vara mervärdekspanade men att det inte var något som 

respondenterna såg som varken den viktigaste mervärdeskapande aktiviteten eller något 

som i sig var lika viktigt som tillexempel att revisorn var tillexempel kompetent och 

engagerad. Således tror vi att dessa två begrepp inte upplevs ha samma innebörd för 

respondenterna i samma utsträckning som de övriga aktiviteterna i komponentgrupp 

mervärde - 1 och komponentgrupp - mervärde 2.  

 

7.6 Resultat från enkätstudien 
Modell 3 (se s. 79) var den modell som vi byggt upp tillsammans med teori, 

diskussioner och intervjustudien om revisorns mervärdeskapande roll samt olika 

situationer som kan tänkas påverka revisorns mervärdeskapande roll. Med hjälp av vår 

kvantitativa enkätstudie avsåg vi att testa denna modell som så småningom efter 

enkätstudien mynnade ut i vår slutliga modell 4 som presenteras i slutsatsen s 139. Efter 

enkätstudien till revisorer och företagare kunde vi konstatera att revisorn överlag kan 

bidra med mervärdeskapande aktiviteter där relationen mellan parterna hade stor 

betydelse både för det upplevda mervärdet och hur mycket mervärde revisorn väljer att 

bidra med i varje situation.  

 

Vi kunde tydligt se att de fyra mervärdeskapande aktiviteterna bidra med kompetens, 

engagemang, tillgänglighet och agera bollplank som alla tre identifierades genom 

intervjustudien visade sig vara de aktiviteter som enligt enkätstudien även var de 
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aktiviteter som var mest mervärdeskapande. Vad gäller situationerna så var den allra 

tydligaste situationen där revisorn kan bidra med mervärde enligt både revisorerna och 

företagarna vid, generationsskifte, förändring i ägarstrukturen, företaget går dåligt och 

vid okunskap inom företaget.  
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8 Metodkritik 
 

I följande kapitel för vi ett resonemang kring metodval och tillvägagångssätt under 

studiens gång. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens validitet och reliabilitet 

samt forskningsetiska aspekter. 

 
 

8.1 Inledning metodkritik 
Vi är väl medvetna om att det är viktigt att forskningsresultatet så väl som möjligt 

återspeglar den faktiska verkligheten, vilket är en följd av de metodologiska 

avvägningar och inriktningar som görs i den inledande fasen av 

undersökningsprocessen. (Jacobsen, 2002) Vi är medvetna om att intervjuer- och 

enkätundersökningar medför vissa nackdelar såsom intervjuareffekter i form av yttre 

påverkan och risk för mycket bortfall. 

 

Intervjuer är fördelaktig då undersökningens syfte är riktat mot den intervjuades åsikter 

och ståndpunkter, vilket ger en mer öppen dialog med fylliga och detaljerade svar. 

Nackdelen är som nämnt de intervjuareffekter som kan uppstå på grund av egenskaper 

hos intervjuaren som kan påverka respondenternas svar. Exempel på effekter av 

intervjuarnas egenskaper som kan påverka studien är kön, etnisk bakgrund och 

socioekonomisk status. (Bryman & Bell, 2013) För att i möjligaste mån undvika 

nackdelarna med intervjustudier valde vi att utgå ifrån Kvales lista (se kapitel 4 s. 56). 

Vad gäller bortfall, så har det ökat allt mer i flera länder och blir därför ett problem så 

bör tas i beaktning vid utformning av urvalet. För att minska risken för bortfall försökte 

vi hålla enkäten så kort som möjligt eftersom en alltför omfattande enkät bidrar till ökad 

risk för bortfall och att svaren tenderar att bli ogenomtänkta. (Bryman & Bell, 2013)  

 

För att vi ska få en så rättvisande bild som möjligt av vårt undersökningsområde valde 

vi att genomföra både en kvalitativ intervjustudie och en kvantitativ enkätundersökning. 

Undersökningen kommer att påverkas av våra föreställningar och tidigare erfarenheter 

såsom exempelvis social bakgrund, erfarenhet och utbildning. (Johansson-Lindfors, 

1993). Det gjorde att vi under hela studien medvetet försökte påminna oss om att hålla 

oss objektiva och kritiska under informations- och datainsamling. Dock poängterar 

Bjereld et al (2002) i en artikel att det är omöjligt att genomföra en studie helt objektivt 
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utan påverkan av förförståelser. Därav är  vårt val av metod ytterst viktigt då det får 

konsekvenser för hur väl studien hanterar frågor som rör studiens validitet och 

reliabilitet. Med andra ord innebär det hur väl vårt metodval förmår att mäta det studien 

faktiskt avser och med vilken tillförlitlighet resultatet av mätningarna återspeglar de 

faktiska förhållande. (Jacobsen, 2002) Vi skulle i vår studie kunnat lägga fokus på en 

kvantitativ undersökning då nackdelen en kvalitativ studie bland annat är att det inte går 

att få fram något generaliserbart resultat. Men som vi förklarat och argumenterat för 

tidigare, kommer vi att ta hänsyn till detta genom att utföra en kvalitativ del för att 

komplettera vår studie och minimera antalet skevheter och felaktigheter. 

 

I och med att alla undersökningar påverkas av tidigare erfarenheter och föreställningar 

(Johansson-Lindfors, 1993) kommer vår bakgrund påverka studien. Detta innebär att det 

blir svårt att hålla sig helt objektiv även om detta är vårt mål då vår studie ämnar att öka 

förståelsen för vad revisorer gör för att skapa mervärde till klienten och hur klienterna 

uppfattar revisorns mervärdeskapande roll.   

 

8.2 Studiens reliabilitet och validitet 
En studie ska eftersträva att vara så reliabel och valid som möjligt. En undersökning 

med hög reliabilitet kännetecknas av att det är möjligt för andra forskare att reproducera 

eller upprepa studien genom att använda samma metod. Om någon vill reproducera vår 

studie kan de använda våra intervjuguider och enkäter. Om en annan forskare väljer att 

reproducerat vår studie och får samma resultat som oss är undersökning trovärdigheten, 

och reliabiliteten hög. Huruvida undersökning är valid beror på om undersökningen 

mäter det som den är avsedd att mäta och vi har noggrant utformat intervju- och 

enkätfrågor för att mäta revisorns mervärdeskapande roll.  (Bryman & Bell, 2013) 

 
8.2.1 Reliabilitet 
I grunden handlar reliabilitet om mätningarnas pålitlighet, alltså hur väl intervjuera och 

enkäterna fungerar och är ett sätt att påvisa hur fritt ett mätinstrument är från 

slumpmässiga fel. Enligt Bryman och Bell (2013) finns det tre betydelser av ordet vilka 

är stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Ett stabilt mått genererar ett 

likvärdigt resultat, vilket betyder att det resultat som följd av respondenternas svar inte 

ändras om mätningarna görs två gånger efter varandra. Det andra måttet intern 

reliabilitet handlar om de indikatorer som utgör en skala eller ett index och huruvida 
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dessa är pålitliga och konsekventa. Med andra ord innebär det hur respondenternas 

poäng på en indikator återspeglar deras poäng på andra indikatorer. När det rör sig om 

subjektiva bedömningar där det finns flera observatörer som observerar eller tolkar data 

till olika kategorier är det viktigt att ta hänsyn till internbedömarreliabilitet. 

Internbedömarreliabiliteten innebär att risken är att överensstämmelsen mellan 

observationerna och tolkningar är för liten. (Bryman & Bell 2013) 

 

8.2.2 Validitet 
Validitet förklaras med om huruvida en eller flera indikatorer som mäter ett begrepp 

verkligen mäter just det begreppet i fråga, alltså mäter mätningar det som avses att 

mätas. 

 

8.3 Diskussion om studiens reliabilitet och validitet 
Tillförlitligheten   i  materialet   får   betraktas   som  hög  och   informationen   är   hämtad   från  

flera  olika  källor  och  stuider.  Genom  att  använda  oss  av  olika  källor  har  det  varit  möjligt  

att kontrollera  uppgifternas   tillförlitlighet  eftersom  vi  har  kunnat   jämföra  olika   studier  

som  berör  samma  fråga.   Intervjudelen  å  andra  sidan  präglas  dock  av  en  något  svagare  

reliabilitet eftersom att det är viktigt att ta hänsyn till och vara medveten om 

respondenternas  eventuella  intresse  att  förmedla  en  viss  bild  av  händelseförloppen.  Men  

i och med att den information som hämtats från intervjuerna betraktas mot bakgrund av 

respondenternas situation med hänsyn till föreliggande konflikter kan denna form av 

reliabilitetsproblem till viss del övervinnas. 

 

Vad gäller studiens validitet, om vi undersöker det vi avser att undersöka, har den 

abduktiva ansatsen inneburit att problemet har angripits från olika perspektiv. Som 

utgångspunkt har vi i intervjuguiden försökt att inkludera så många och tänkbara 

aspekter och perspektiv som möjligt. För att samla in ytterligare data använde vi 

enkäter, där vi noggrant utvärderade frågemallen genom en pilotstudie där vi skickade 

ut enkäterna till fyra studenter innan vi skickade ut den till respondenterna. Detta gjorde 

vi för att försäkra oss om att frågorna och påståendena till enkäterna var tydliga som 

följd säkerställdes enkäternas validitet och vi kunde konstatera att inga viktiga aspekter 

hade missats eller försummats utifrån vår problemformulering och vårt syfte. 
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8.4 Forskningsetiska aspekter 
Under vår studie har vi varit väl medvetna om och tagit hänsyn till forskningsetiska 

aspekter. Bryman & Bell (2013) lyfter fram fem etiska regler som berör de personer 

som är direkt inblandade i forskningen. Det första, informationskravet innebär att 

forskaren är skyldig att informera berörda personer om undersökningens syfte. 

Samtyckeskravet kräver att deltagarna i undersökningen är införstådda i att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta deltagandet. 

Konfidentialitetskravet även kallat anonymitetskravet kräver att personuppgifter ska 

förvaras med försiktighet och otillgängligt för obehöriga. Nyttjandekravet tillåter 

forskaren att endast använda insamlad information till forskningsändamålet. Det sista 

kravet som är falska förespeglingar innebär att forskaren inte får ge personerna som 

deltar i studien vilseledande information om undersökningen. 
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9 Slutsats  och  implikationer 
 

Studiens sista kapitel presenterar de slutsatser som härletts från de analyser som gjorts 

av studiens teoretiska och empiriska referensram. Vi ämnar att integrera det empiriska 

materialet med tidigare presenterad teori för att ge svar på studiens 

problemformulering och syfte. Vi kommer att återkoppla till studiens relevans, samt 

dela med oss av våra tankar i form av ett teoretiskt, metodiskt, empiriskt och praktiskt 

bidrag. Slutligen kommer vi ge förslag på vidareforskning inom vårt valda 

ämnesområde. 

 
 

9.1 Slutsats  
Uppsatsens syfte är att identifiera och förklara vad revisorn tycker att han/hon kan bidra 

med för att skapa mervärde till klienten och om klientens situation påverkar 

mervärdeskapandet. Vi undersökte även vad företagare anser att revisorn gör för att 

skapa mervärde för att kartlägga om det finns några skillnader mellan vad revisorerna 

och klienterna uppfattar som mervärde. För att uppnå vårt syfte studerade vi teorier och 

tidigare gjorda studier inom revisionsområdet för att på stå sätt utforma en modell över 

olika mervärdeskapande handlingar som revisorn kan bistå med. Det vi kunde urskilja i 

litteraturen var att revisorn kan inneha fyra roller där denne reviderar och rådgiver 

(Svanström, 2008),  samt medlar och förmedlarar (Collin et al. 2014). Vi 

vidareutvecklade dessa roller i den mening där vi ansåg att de aktiviteter som revisorn i 

dessa roller bidrar med kan vara centrala för att revisorns klienter ska uppleva en känsla 

av mervärde. Vilket i sin tur till och med kan vara avgörande för vissa bolag om de 

väljer eller inte väljer att anlita revisor (Svanström, 2010). Utöver dessa aktiviteter 

kunde vi utifrån litteratur samt argumentation och diskussion även identifiera två 

ytterligare aktiviteter som revisorn kan bistå med för att generera mervärde, samt olika 

situationer där vi antog att revisorn kan tänkas vara särskilt viktig.  

 

Med utgångspunkt från teorier och tidigare gjorda studier kunde vi sammanfattningsvis 

identifiera aktiviteterna medling, förmedling, nätverkande och uppmuntran samt 

situationerna när det går dåligt för klientföretaget, vid stora investeringar, vid 

nedskärningar och vid okunskap inom företaget. I samband med intervjuer med tre 

revisorer från olika byråer och tre företagare verksamma inom olika branscher kunde vi 
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utveckla vår modell med ytterligare aktiviteter och situationer som identifierades i 

intervjustudien. Vilket gjorde att vi efter intervjuerna hade en modell med sammanlagt 

nio olika aktiviteter samt åtta olika situationer.  Vår modell testades sedan genom att 

skicka ut enkäter till revisorer och företagare där respondenterna fick ta ställning till 

olika påståenden som främst avsåg att mäta med vilka aktiviteter revisorn kunde 

generera mervärde samt hur revisor-klientrelationen och olika situationer påverkar 

mervärdeskapandet. Svaren från enkätstudien presenterades sedan genom beskrivande 

statistik och vi gjorde även statistiska analyser på revisorernas och företagarnas svar 

genom ett Mann-Whitney U test och en faktoranalys för på så sätt identifiera samband 

och skillnader mellan revisorernas och företagarnas upplevelser av mervärde.  

 

Ur den statistiska analysen kunde vi konstatera att revisorn i sin yrkesroll kan bidra med 

mervärde i samband med revisionen. Detta eftersom samtliga respondenter i stor 

utsträckning var överens om att revisorn i samband med revisionen och 

revisionsrådgivningen kan bidra med mervärde i någon form. Vi kunde urskilja starka 

indikationer på aktiviteterna kompetens, engagemang och bollplank är centrala för 

mervärdeskapandet, medan aktiviteterna dämpa motsättningar, medling och förmedling 

fick tämligen svaga indikationer. Vad gäller de situationer som identifierats kunde vi 

dra slutsatsen om att revisorns mervärdeskapande spelar en särskilt viktig roll i 

situationer där det sker ett generationsskifte eller där det sker en förändring i 

ägarstrukturen. I situationer vid nedskärningar och hållbarhetsfrågor spelade revisorns 

mervärdeskapande en mindre roll. De aktiviteter och situationer som visade sig ha minst 

betydelse för revisorns mervärdeskapande har vi uteslutit från vår slutgiltliga modell.   

 

Att revisorn bidrar med olika former av aktiviteter har således visat sig vara centralt och 

de främsta utmaningarna som revisorn står inför i sin mervärdeskapande roll är 

revisorns  anpassningsförmåga  i  form  av  att  skapa  “rätt”  mervärde,  åt  rätt  klient,  vid  rätt  

tidpunkt och att samtidigt behålla sin oberoendeställning. Vi väljer att mer utförligt 

presentera resultaten av vår undersökning genom att utgå ifrån våra koncept enligt 

nedanstående.  

 

Mervärde var någonting som både revisorerna och företagarna ansåg som uppskattat 

och centralt för värdet av den utförda revisionen. Vi konstaterade att det fanns en tydlig 

skillnad mellan revisorerna och företagen med avseende på hur mycket mervärde de 
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upplevde att revisorn bidrog med till revisionen. Revisorerna ansåg sig generellt sett 

bidra med mer mervärde än vad företagarna upplevde och tenderade överlag att ha mer 

konsekventa och likvärdiga uppfattningar i våra påståenden än vad företagarna hade. 

Detta ligger i linje med det som framgår av Brante (2009,1988) om professionsteorier 

där författaren tar upp att medlemmar inom en profession utgår från samma lagar och 

regler och tenderar att ha en känsla av identitet och delar gemensamma värderingar. 

Vilket kan vara en anledning till att revisorerna har uppvisat sig ha mer konsekventa 

svar än vad företagarna har haft.  

  

Företagarna å andra sidan visade sig ha en mer ensidig syn med störra variationer i 

svaren vad gäller revisorns yrkesroll men upplevde samtidigt att revisorn bidrar med 

mervärde, dock inte i lika hög grad som revisorerna. Detta framgick även i 

intervjustudien där företagarna hade mer skilda erfarenheter och olika förväntningar på 

revisorn. En intressant aspekt som även framkom i intervjustudien var att revisorerna i 

flera fall önskade sig kunna bidra med mer mervärde än vad de ansåg sig göra men 

hindrades på grund av lagar, regler och tidspress. Vilket i sin tur förklara en upplevelse 

av mervärde i mindre utsträckning från företagarnas perspektiv jämfört med vad 

revisorerna anser att de kan göra. Vidare kan denna aspekt även kopplas till teorin om 

service production där revisorn i sin yrkesroll står inför ett dilemma och en avvägning 

mellan effektivitetet och produktivitet (Calabrese & Spadoni, 2013), alltså en avvägning 

mellan mervärdeskapande och en effektiv revisionsprocess. I intervjustudien framkom 

att det inte alltid var motiverat från revisorernas perspektiv att lägga alltför mycket extra 

tid på mervärdeskapande aktiviteter till en specifik klient vid hög arbetsbelastning och 

tidspress. Vilket även förklaras av TBP (time budget pressure) som innebär att revisorer 

ofta lider av en tight tidsplan där de förväntas vara så effektiva och produktiva som 

möjligt. (Svanberg & Öhman. 2013) 

 

Den tydligaste mervärdeskapande aktiviteten var både bland revisorerna och företagarna  

att bidra med kompetens, följt av att revisorn i mervärdeskapande syfte även kan agera 

bollplank och att vara engagerade.   

 

Resultaten kring revisorns relation till klienten visade sig både i intervju- och 

enkätstudien som ytterst betydelsefull. Studiens teori i avsnitt 3.5 visar att en nära 

relation mellan revisor och klient anses vara en central utgångspunkt för en 
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framgångsrik revision och en möjlighet till mervärdeskapande. Styrkan och närheten i 

en relation mellan revisor och klient skapar förutsättningar för effektivitet och 

förtroende vilket i sin tur kan innebära positiva fördelar för såväl byrå som klient. 

Bakgrunden till detta är att en väl utarbetad relation gör att klienten upplever att den får 

ett värde som i viss mån täcker de höga arvodena som följer med att ha en revisor 

anlitad, något som kan generera positiva attityder och samarbetsvilja från klientföretaget 

i fråga. Från revisionsbyråns perspektiv kan en bra relation leda till att revisorns 

kännedom om företaget ökar då denne skapar en bättre förståelse för klientens visioner 

och förändringar mellan årens resultat, vikten kan påverka revisionen och 

mervärdeskapandet i en kvalitativ riktning (Golen et al. 1997).  

 

Efter intervjustudien kunde vi konstatera att det var i relationen mellan revisorn och 

klienten som det mesta av mervärdet skapades genom att revisorn var engagerad, 

tillgänglig och bidrog med värdefull kompetens. I intervjustudien framgick det att 

revisorerna tenderade att behandla klienter som var tillmötesgående mer fördelaktigt, 

vilket även kan förklaras med The social exchange theory som lyfter fram det subjektiva 

relationsorienterade kontraktet som bygger på samarbete, förtroende och ett långsiktigt 

fokus mellan parterna (Cropanzano & Mitchell, 2005). Enkätstudien styrkte påståendet 

om att relationen är viktig eftersom både revisorerna och företagarna ansåg att de hade 

en mycket god relation sinsemellan och att båda parterna upplevde att revisorn skapar 

mervärde. Shieleet et al (2012) lyfter fram relationen som ett beroendeförhållande 

mellan två parter, vilket visade sig i enkätstudien där båda parter gav likvärdiga resultat 

angående revisor-klientrelationens betydelse. Hade det omvänt inte funnits något 

beroendeförhållande hade revisorernas och företagarnas upplevelser troligtvis visat sig 

annorlunda i form av mer spridda svar, något som ligger i linje med det resonemang 

som framförs av Cropanzano & Mitchell (2005) som menar att relationen genererar 

ömsesidigt beroende mellan två aktörer.  

 

Utifrån diskussioner och i samband med teorier motiverades vi till att anta att revisorns 

mervärdeskapande handlingar tenderar att variera beroende på vilka situationer som 

klientföretaget ställs inför, vilket även var studiens tredje och avslutande koncept. Detta 

mot bakgrund till att revisorn kan besitta olika attribut som förefaller som olika viktiga 

och lämpliga i diverse olika situationer. Vilket även ligger i linje med det resultat som 

presenteras av  Collin et al. (2014) där författarna funnit indikationer på att revisorn kan 
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besitta olika roller med olika  handlingar som blir mer eller mindre framträdande 

beroende på klientföretagets situation. Intervjustudien möjliggjorde för oss att även 

identifiera ytterligare situationer vilket gjorde att vi kunde utvidga vår modell och inte 

endast innefatta de situationer vi själva i teorin hade identifierat. I intervjuerna framgick 

att revisorns mervärdeskapande kunde skilja sig åt beroende på om klientföretaget 

behövde rådgivning inom hållbarhetsfrågor, vid specifika transaktioner, vid förändring 

i ägarstrukturen och vid generationsskifte.  

 

Med hjälp av enkätstudien kunde vi bekräfta att klientföretagets situation faktiskt hade 

en påverkan på såväl klientens förväntningar på aktiviteter samt revisorns utförande av 

aktiviteter. Analysen av enkäterna visade att revisorerna menade att mervärdeskapandet 

är särskilt viktigt vid generationsskifte och vid situationer där klientföretaget går dåligt 

och företagarna menade att det var viktigt att revisorn bidrog med mervärde vid 

förändring av ägarstruktur och vid generationsskifte, vilket kunde urskiljas genom att 

koppla aktiviteterna till olika situationer. Vad gäller de situationer som ansågs som 

minst viktiga uppgav revisorerna nedskärningar och hållbarhetsfrågor och likaså 

företagarna ansåg att nedskärningar var minst viktigt. Detta kan återkopplas till det 

resonemang som förs av Burke & Jarrett (2004) om att revisorernas utmärkande 

egenskaper i form av rådgivning i bredare strategiska frågor är tämligen begränsade, 

vilket gjorde att vi kunde exkludera dessa situationer från vår slutgiltliga modell. 

 

Av våra empiriska undersökningar med utgångspunkt från intervju- och enkätstudien 

har vi tydligt sett att revisorn tillsammans vid utförandet av en revision kan skapa 

mervärde genom att bidra med olika mervärdeskapande aktiviteter. Vilka aktiviteter 

som är bäst lämpade varierar beroende på de situationer som klientföretaget kan tänkas 

befinna sig i och beror även på hur relationen mellan revisorn och klienten ser ut. Nedan 

visar vi modellerna som vi byggt upp, testat och justerat under studiens gång.  
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Modell 1 – Studiens fokus (egenarbetad modell) 
Överblick av revisorns yrkesutövande och var revisorn skapar mervärde utan att hota 

sin beroendeställning vilket också var avgränsningen för vår studie. 
 

 
Modell 2 -  Aktiviteter och situationer som påverkar mervärdeskapandet 
(egenarbetad modell) 
Efter litteraturgenomgång och diskussioner identifierade vi fyra mervärdeskapande 

aktiviteter och fyra olika situationer som vi antog var mervärdeskapande. Denna modell 

var sedan utgångspunkten för vår intervjustudie.  
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Modell 3 – Ytterligare aktiviteter och situationer som påverkar 
mervärdeskapandet (egenarbetad modell) 
Efter intervjustudien identifierade vi ytterligare mervärdeskapande aktiviteter och 

situationer där respondenterna upplevde att mervärdeskapande var extra viktigt. Det 

var denna modell vi avsåg att testa med den kvantitativa enkätstudien.   
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Modell 4 - Slutligiltig modell över mervärdeskapande aktiviteter och situationer 
(egenarbetad modell) 

Efter genomförd enkätstudie kunde vi konstatera att följande fetmarkerade aktiviteter 

och situationer var mest betydelsefulla för revisorns mervärdeskapare enligt både 

revisorerna och företagarna. De mörkgrå aktiviterna var mervärdeskapande, men inte i 

samma utsträckning som de fetmarkerade. Vad gäller situationerna så var de mörkgrå 

situationerna viktiga där revisorn kan generera mervärde, dock inte i samma 

utsträckning som de fetmarkerade. 

 

Då vårt syfte med studien var att identifiera och förklara vad revisorn tycker att han/hon 

kan bidra med för att skapa mervärde till klienten och om klientens situation påverkar 

mervärdeskapandet, samt kartlägga om det fanns några skillnader mellan vad 

revisorerna och klienterna uppfattar som mervärde kan vi avslutningsvis från intervju- 

och enkätstudien konstatera att det är och betydelsefullt att revisorn bidrar med 

mervärde i samband med revisionen och revisionsrådgivningen. Vilket kan ha 

avgörande betydelser för klientföretagets val av att såväl anlita som att behålla befintlig 

revisor och  förutsätter även en god relation till klienten. Vilka aktiviteter som revisorn 

bidrar med är olika betydelsefulla vilket påverkar det upplevda mervärdet och samtidigt 

kan vi konstatera att behovet av mervärdeskapande aktiviteter varierar beroende på i 

vilken situation klientföretaget befinner sig i.   

 

9.2 Studiens implikationer  
9.2.1 Metodologiskt bidrag 
För att skapa något nytt och undersöka mervärdeskapande aktiviteter och situationer där 

mervärdeskapande var viktigt utformade vi ett nytt mätinstrument för att undersöka 

mervärde i revisor-klientrelationen och mervärde i olika situationer. Vår metod för att 

genomföra studien om vad revisorn gör för att skapa mervärde för klienten och om 

klientens situation påverkar skapandet av mervärde var att använda oss av intervju- och 

enkätmaterial från både revisorer och företagare. Detta gjorde vi genom att identifiera 

ett antal aktiviteter och situationer där vi samtidigt avsåg att testa de tidigare 

identifierade rollerna hos revisorn, medling och förmedling. I vårt mätinstrument 

använde vi synonymer för dessa två aktiviteter tillsammans med de övriga identifierade 

aktiviteterna. Sedan bad vi respondenterna genom enkätstudien att besvara 

attitydbaserade frågor utifrån de tidigare identifierade aktiviteterna och situationerna.  
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Genom intervjuerna undersökte vid vad revisorer och företagare upplevde som 

mervärde och försökte identifiera olika mervärdeskapande aktiviteter och speciella 

situationer där mervärdeskapande var extra viktigt för att sedan använda dem i vår 

modell som vi testade med hjälp av en enkätstudie. Det här var ett nytt mätinstrument 

för att mäta vad revisorn kan göra föra att bidra med mervärde i olika situationer. För att 

instrumentet ska fungera med tydligare skillnad mellan de mervärdeskapande 

aktiviteterna behöver det utformas tydligare distinktioner mellan aktiviteterna i 

förhållande till respektive situation. För att ytterligare utveckla vår studie hade det varit 

bra att genomföra en förstudie till intervjustudien för att få möjlighet att utforma en 

tydligare intervjuguide och därmed fått ännu tydligare indikationer på 

mervärdeskapande aktiviteter och situationer som revisorn kan bidra med till klienten. I 

vårt fall skapades intervjuguiden utifrån att studerat tidigare teorier och litteratur om 

revisorns roll tillsammans med diskussion om revisorns möjlighet att bidra med 

mervärde. En förstudie hade kunnat bidra med ökad medvetenhet och precision kring 

revisorns mervärdeskapande aktiviteter och ökat möjligheten att ställa mer specifika 

frågor under intervjustudien.  

 

Genom vårt metodval avsåg vi att mäta mervärde och företagens behov av mervärde i 

olika situationer som företaget befinner sig i. Vårt metodologiska bidrag blir således att 

vi har skapat ett mätinstrument för att mäta och definiera mervärde i relationen mellan 

revisorn och klienten och i olika situationer.  

 

Sammanfattning av det metodologiska bidraget från studien: 

x Nytt mätinstrument som mäter det upplevda mervärdet hos revisorer och 

företagare. 

x Nytt mätinstrument som mäter skillnaden i det upplevda mervärdet i olika 

situationer.  

 

9.2.2 Empiriskt bidrag 
I och med att revisorns mervärdeskapande roll kan antas öka i betydelse framförallt vid 

revision i mindre bolag där valet av att ha en revisor är frivilligt, antas intresset för 

revisorns mervärdeskapande roll öka. Vi kommer i följande avsnitt att sammanfatta våra 

empiriska bidrag från den empiriska undersökningen. 
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De empiriska undersökningarna i kapitel 4 och kapitel 6 undersöker vad revisorn tycker 

att han/hon kan bidra med för att skapa mervärde till klienten och om klientens situation 

påverkar mervärdeskapandet och vad företagare anser att revisorn gör för att skapa 

mervärde för att kartlägga om det finns några skillnader mellan vad revisorerna och 

klienterna uppfattar som mervärde. Studien visar att revisorn kan bidra med olika 

mervärdeskapande aktiviteter där relationen mellan revisorn och klienten har stor 

betydelse för det upplevda mervärdet hos klienten och att klientens situation påverkar 

behovet av mervärde. Genom våra tester har vi kunnat bekräfta att de tre mest 

mervärdeskapande aktiviteterna är att revisorn kan bidra med kompetens, vara 

tillgänglig och engagerad. Testerna visade även att de situationer där behovet av 

mervärde upplevdes som störst var vid generationsskifte, förändring i ägarstrukturen 

och när företaget går dåligt 

 

Det mest intressant empiriska bidraget från denna studien är att revisorn kan bidra med 

mycket mervärde i samband med revisionen och att det är en god relation mellan 

revisorn och klienten som är grunden till mervärdeskapandet. Samtidigt varierar 

behovet av mervärde från revisorn beroende av i vilken situation som klientföretaget 

befinner sig i. 

 

Sammanfattning av det empiriska bidraget från studien: 

x Revisorn kan bidra med mycket mervärde genom att vara kompetent, engagerad 

och tillgänglig för klienten. 

x Relationen mellan revisorn och klienten har stor betydelse för revisorns 

mervärdeskapandet och det upplevda mervärdet från klienten. 

x Extra stort behov av mervärdeskapande aktiviteter från revisorn finns vid 

situationer såsom vid generationsskifte, förändring i ägarstrukturen, när 

företaget går dåligt och vid okunskap inom företaget. 

 

9.2.3 Teoretiskt bidrag 
Den teori som existerade om revisorns roll som mervärdeskapare i olika situationer var  

tämligen begränsad, vilket gjorde att vi främst utgick från teorier om revisorer samt 

även andra områden och applicerade dessa på vår studie. Vårt teoretiska bidrag är en 

vidareutvecklig av  de aktiviteter som följer med medling- och förmedlingsrollen som 
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tidigare forskning har tagit upp  (Collin et al. 2014) och en utformning av ytterligare 

aktiviteter som revisorn kan bidra i samband med revisionen för att klienten ska uppleva 

en känsla av mervärde i olika situationer. Vi hade således ambitionen att koppla 

konceptet mervärde till olika situationer vilket tidigare studier inte har gjort i samma 

utsträckning. Därmed kan vi hävda att vår studie kan förklara vad revisorn gör för att 

skapa mervärde i olika situationer med större precision än tidigare gjorda studier.  

 

Vår studie har funnit tydliga indikationer på att olika situationer som klientföretaget 

ställs inför kan påverka och styra revisorns mervärdeskapande. Utifrån studien 

konstaterar vi att revisorn kan bidra med mest mervärde då företagen står inför 

situationer såsom vid generationsskifte, förändring i ägarstrukturen, när företaget går 

dåligt och vid okunskap inom företaget. Samtliga av dessa är komplexa situationer 

under vilka ledande befattningshavare är under press och tvingas ta snabba beslut 

Akdere (2011), vilket utgör grunden för antagandet om att revisorn i sin egenskap av 

rådgivare blir särskilt viktig vid dessa situationer.   

 

Det kan ifrågasättas om revisorernas oberoende hotas vid utförandet av 

mervärdeskapande tjänster. Detta då en förutsättning för att mervärdeskapande ska var 

möjlig är att revisor och klient har en god relation sinsemellan och att 

mervärdeskapande ofta framställs i olika typer av rådgivning. Genom en nära relation 

mellan klient och byrå kan revisorn lättare anpassa sitt tjänsteutförande utifrån klientens 

behov och preferenser vilket i sin tur möjliggör en kvalitativ revision, en anpassad 

rådgivning och som följd en upplevelse av mervärde. Oberoendeställningen kan bli 

hotad vid rådgivningen om revisorn rådgiver i den utsträckning att revisorn granskar det 

denne själv har producerat. Dock är detta något vi vill avfärda eftersom det enligt FAR 

ingår i revisorns roll att agera rådgivare genom att förbättra företagets interna rutiner 

och varna för eventuella risker. Det framgår även att revisorer enligt FAR får agera i 

förbättrande syfte så länge det inte hotar revisorns opartiskhet och självständighet, 

vilket man andra ord kan tolkas som att rådgivning i form av mervärdeskapande 

aktiviteter får ske så länge det ligger inom professionens ramar. Eftersom revisorn 

tillhör en profession genomförs återkommande kontroller i syfte om att upprätthålla det 

goda ryktet inom professionen och på så sätt revisionskvaliteten. 
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Sammanfattningsvis har vi genom studien visat att revisorn kan bidra med olika 

handlingar för att skapa mervärde till klienten och att revisor-klientrelationen samt 

klientföretagetssituation påverkar mervärdeskapandet. Vår studie visar att revisorn kan 

bidra med mervärde främst i form av att vara engagerad och tillgänglig, bidra med 

kompetens och agera bollplank och att mervärdeskapandet är särskilt viktigt vid 

generationsskifte, vid förändring i ägarstrukturen, när företaget går dåligt och vid 

okunskap inom företaget. Vårt teoretiska bidrag blir således vår egenarbetade modell 

som presenteras av modell 4 på s 138. 

 

Sammanfattaning av det teoretiska bidraget från studien:  

x Vi har med hjälp av teorier, tidigare gjorda studier och argumentation utvecklat 

och identifierat olika värdeskapande aktiviteter som revisorn kan bidra med. 

x Vi har satt aktiviteterna i ett samband med olika situationer för att bidra med en 

fördjupad kundkap om revisorns mervärdeskapande i samband med 

klientföretagets olika situationer 

x Vår studie har funnit tydliga indikationer på att relationen till klienten är en 

fundamental förutsättning för revisorns möjligheter till mervärdeskapande.  

 

9.2.4 Praktiskt bidrag 
Vår studie kan bidra med ett praktiskt bidrag till revisorsbranschen samt företagare då vi 

riktat fokus på vad revisorer kan göra för att skapa mervärde och vad företagare 

upplever är mervärde. Vår studie gör att förväntningsgapet mellan vad revisorer och 

företagare föräntar sig för mervärde från respektive part minskar, eftersom vi tydligt 

identifiera vad respektive part upplever är mervärde. 

 

Enligt Herda & Lavelle (2013) genererar relationen mellan revisorn och klienten i bästa 

fall ett mervärde som således är avgörande för om företagen väljer att behålla revisorn 

eller ej. För revisorerna är det viktigt att förstå vad kunden förväntar sig av revisorn för 

att denne som följd ska kunna leva upp till dessa förväntningar och även bidra med 

ytterligare aktiviteter för att generera ett mervärde. Att minska förväntninsgapet mellan 

revisorn och klienten förbygger missförstånd och underlättar samarbetet mellan dem. I 

och med yrkesprofessionen förväntas revisorn bidra med kompetens vilket även är det 

företagen förväntar sig av revisorn. Revisorn har en konsultativ roll som kräver 
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tillgänglighet och engagemang vilka båda tydligt har visat sig uppfattas som 

mervärdeskapande.     

 

Revisionbyråer bör utifrån vår studie arbeta aktivt mot att utbilda personalen i vilka 

mervärdeskapande aktiviteter de kan bidra med och i vilka olika situationer mervärde 

efterfrågas. Ökar medvetenheten om olika aktiviteter som hos företagen upplevs som 

mervärdeskapande ökar möjligheterna att i verkligheten kunna bidra med mervärde. 

Samtidigt ges möjlighet genom att identifiera mervärdeskapande aktiviteter att som 

följd genom utbildning göra medarbetare uppmärksamma på vad som upplevs som 

mervärdeskapande hos sina kunder och hur de som följd kan agera för att skapa ett 

mervärde genom att tillexempel bidra med nätverk, kompetens och engagemang. 

Ytterligare en implikation är att när revisionbyråerna blir medvetna om att vilka 

aktiviteter som är mervärdeskapande kan de förmedlas vidare till de nyanställada, 

revisorsassistenterna. Får dessa tidigt en chans att ta del av vad de kan göra för att skapa 

mervärde hos kunden kan de tidigt lära sig och observera hur de kan och bör göra för att 

skapa en nöjd kund som upplever att den får ett mervärde till revisionen och samtidigt 

upplever revisorn som en tillgång för företaget.  

 

Genom vår studie kan företagare öka sin kunskap om revisorns syn på mervärde i 

kombination med revisionen och samtidigt lägga grunden för de förväntningar de kan 

ha på revisorn. Som följd kan vår studie bidra med att förväntningsgapet mellan 

revisorn och klienten minskar och att det bli lättare att hitta ett samarbete där båda 

parter är nöjda. Har båda likvärdiga förväntingar är det lättare att uppnå dessa för båda 

parter och således även fördelaktigt för revisorn när denne vill skapa mervärde. Vi tror 

även att det är en förutsättning att vara medveten om den andra parterns förväntningar 

för att leva upp till dessa och samtidigt överträffa förväntningarna, som kräver att 

förväntningsgapet minskar vilket vi tror att vår studie kan bidra med. 

 

Sammanfattaning av det praktiska bidraget från studien:  

x Revisionsbyråerna kan utbilda anställda i hur de kan agera för att skapa en nöjd 

kund genom att bidra med mervärdeskapande aktiviteter.  

x Företagare kan öka sin kunskap om revisorns roll och förmåga att skapa 

mervärde till klienten och således minska förväntningsgapet.  
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9.3 Förslag till vidare forskning 
Vår studie har undersökt vad revisorn kan göra för att skapa mervärde, hur företagens 

situation påverkar mervärdekspandet samt vad företagarna själva upplever är mervärde i 

revisor-klientrelationen.  

 

Det vore intressant att studera vad revisorn gör för att skapa mervärde i små respektive 

stora bolag och om företagets bransch påverkar vilken form av mervärdeskapande 

aktivitet som är fördelaktigast. Ytterligare ett alternativ till vidare forskning är att 

förändra metoden. Exempelvis kan det vara intressant att använda sig av fokusgrupper 

för att få en djupare diskussion kring revisorns agerande och hur det upplevs ur ett 

mervärdeskapande perspektiv. Ett annat exempel är att enbart fokusera på revisorer och 

undersöka om deras mervärdeskapande aktiviteter skiljer sig åt beroende på om de 

jobbar i ett stort bolag (big four) eller om de jobbar för ett mindre bolag, samt om de 

jobbar i en liten eller stor stad. En annan vinkel som kan vara intressant att undersöka är 

om mervärdeskapandet skiljer sig åt beroende på om revisorn är man eller kvinna. 

 

Vi uppmuntrar till vidare forskning inom ämnesområdet och revisorns 

mervärdeskapande roll för att styrka vårt teoretiska bidrag i form av revisorns 

mervärdekspande aktiviteter och företagens situations påverkan på behovet av 

mervärde. Genom vidare forskning inom vårt ämnesområde är vår framtida förhoppning 

att kunna generalisera det som vi härlett från studien. För att möjliggöra en bättre 

generalisering av de slutsatser vi har presenterat krävs en djupare forskning inom 

revisorns mervärdeskapande roll för företagen i anknytning till företagens situationer, 

där fler företag inom fler branscher rekommenderas. Vår förhoppning är att vår studie 

har inspirerat till att fortsätta att forska inom vårt valda ämnesområde.  
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Appendix 

Appendix 1 - Intervjuguide för revisorer 
  
Vad revisorer gör för att skapa mervärde åt klienten

 
Tack för att du ställer upp på en intervju och samtidigt bidrar med dina åsikter och 
uppfattningar som kommer ligga till grund för vår studie.  

 
 
Öppna frågor 

1. Hur upplever du att du i din yrkesroll kan skapa mervärde till klienten? På vilket 
sätt? 

 
Teorikopplade frågor 

2. Upplever du att du i din roll som revisor: 
•  även  kan  anta  en  medlarroll  mellan  parter  i  kundens  företag? 
•  förmedlar  ut  känslig  information  till  olika  parter  på  företaget?   
•  ger  uppmuntran  och  stöd  åt  dina  kunder?   
•  bidrar  med  nätverkande och kontakter för att medvetet hjälpa klienten?  

 
Nya perspektiv 

3. Utöver revisionen är det något mer ni upplever att ni kan tillföra kunden utan 
att 
kompromissa med oberoendet. 

4. Är det något du känner du vill göra för kunden men hindras ifrån på grund 
av din oberoendeställning?  

 
Relationen mellan revisorn och klienten  

5. Hur beskriver du den relation som du har till dina kunder?  
6. Upplever du att relationen till kunden påverkar mervärdeskapandet? På 

vilket sätt? 
 
Situationer  

7. På vilket sätt påverkar kundens verksamhet din möjlighet att bidra till 
mervärdeskapande (t ex om det går bra eller dåligt för företaget)? 

8. Kan du tänka dig andra situationer där du känner att du kan eller bör 
generera mervärde?  
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Appendix 2 - Intervjuguide för företagsledare 
 
Vad upplever företagsledare att  revisorn gör för att skapa mervärde  

 
Tack för att du ställer upp på en intervju och samtidigt bidrar med dina åsikter och 
uppfattningar som kommer ligga till grund för vår studie.  

 
 
Öppna frågor 

1. Hur upplever du att din revisor kan bidra med mervärde? 
 
Teorikopplade frågor 

2. Upplever du att din revisor kan: 
•  anta  en  medlaroll  mellan  dig  och  andra  parter  i  företaget? 
•  förmedla  ut  känslig  information  till  olika  parter  i  företaget?   
•  ge  uppmuntran  och  stöd  åt  dig  och  ditt  företag?   
•  bidra  med  nätverk  och  kontakter  för  att  hjälpa  dig  och  din  verksamhet?   

 
Nya perspektiv 

3. Utöver revisionen är det något mer du förväntar dig från revisorn? 
 
Relationen mellan revisorn och klienten  

4. Hur beskriver du den relation som du har till din revisor?  
5. Upplever du att relationen till revisorn påverkar mervärdeskapandet? På vilket 

sätt? 
 
Situationer  

6. Kan du tänka dig att ditt behov av mervärdeskapande handlingar skiljer sig åt 
beroende på om verksamheten går bra/dåligt? 

7. Finns det några andra situationer där du upplever att det kan bli extra viktigt för 
revisorn att generera ett mervärde?   
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Appendix 3 – Enkätbrev utskick 1 för revisorer 
 
Hej! 
 
Härmed bjuder vi in Er till att delta i enkätundersökningen om revisorns roll som 
mervärdeskapare. Enkäten är en del av vårt examensarbete för Civilekonomer vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Syfte med studien är att undersöka hur Ni som revisor i 
samband med revisionen och revisionsrådgivningen kan bidra med aktiviteter som 
tillför era kunder mervärde. 
 
Det skulle därför vara värdefullt för oss om Ni, genom att svara på vår enkät, delade 
med er av era erfarenheter.   
 
Enkäten består av 14 frågor och beräknas ta cirka sex minuter att svara på. Vi ser gärna 
att ni svarar senast den 28 april. Alla svar kommer behandlas konfidentiellt och i linje 
med forskningsetiska principer. Enkätsvaren kommer att ingå i en statistisk 
undersökning och individuella svar kommer inte att kunna urskiljas. Som tack för er 
hjälp erbjuds ni att Ni ta del av resultatet av studien vilket vi hoppas är av intresse för 
Er. Er medverkan skulle vara till stor hjälp för oss och som tack för Er medverkan får du 
gärna ta del av resultatet genom att fylla i din e-postadress i slutet av enkäten.  
 
För att komma till enkäten vänligen klicka på länken nedan: 
LÄNK 
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att skicka dem till 
sandraa.sophiem@gmail.com eller ringa oss på 076-8072760. 
Handledare Pernilla Broberg: nås på pernilla.broberg@hkr.se eller 
Timur Uman: timurs.umans@hkr.se 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sandra Andersson & Sophie Martinsson  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sandraa.sophiem@gmail.com
mailto:pernilla.broberg@hkr.se
mailto:timurs.umans@hkr.se
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Appendix 4 – Enkätbrev utskick 1 för företagare 
 
Hej! 
 
Härmed bjuder vi in Er till att dela ta i enkätundersökningen om revisorns roll som 
mervärdeskapare. Enkäten är en del av vårt examensarbete för Civilekonomer vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Syfte med studien är att undersöka hur revisorer i samband 
med revisionen och revisionsrådgivningen kan bidra med handlingar som tillför Er 
mervärde. 
 
Det skulle därför vara värdefullt för oss om Ni, genom att svara på vår enkät, delade 
med era av era erfarenheter. 
 
Enkäten består av 15 frågor och beräknas ta cirka sex minuter att svara på. Vi ser gärna 
att ni svarar senast den 28 april. Alla svar kommer behandlas konfidentiellt och i linje 
med forskningsetiska principer. Enkätsvaren kommer att ingå i en statistisk 
undersökning och individuella svar kommer inte att kunna urskiljas.  Som tack för er 
hjälp erbjuds ni att Ni ta del av resultatet av studien vilket vi hoppas är av intresse för 
Er. Er medverkan skulle vara till stor hjälp för oss och som tack för Er medverkan får du 
gärna ta del av resultatet genom att fylla i din e-postadress i slutet av enkäten.  
 

För att komma till enkäten, vänligen  klicka på länken nedan: 
LÄNK 
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att skicka dem till 
sandraa.sophiem@gmail.com eller ringa oss på 076-8072760.  
Handledare Pernilla Broberg: nås på pernilla.broberg@hkr.se & 
Timur Uman: nås på timurs.umans@hkr.se 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sandra Andersson & Sophie Martinsson  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sandraa.sophiem@gmail.com
mailto:pernilla.broberg@hkr.se
mailto:timurs.umans@hkr.se
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Appendix 5 – Enkätbrev påminnelsebrev 1 för revisorer 
       
Hej, 
 
För cirka en vecka sedan skickade vi en inbjudan till dig om att delta i vår 
enkätundersökning och vill nu påminna dig om vår förfrågan. Om Ni redan har svarat 
på enkäten ber vi dig att bortse från detta mail eftersom vi på grund av anonymitet inte 
har möjlighet att se vilka som har svarat på enkäten.     
  
 
Revisorn har en viktig roll för företagen och dess intressenter och vi inbjuder dig som 
utvald med anledning av Er kvalifikation inom revisionsbranschen till att ta del av och 
bidra med din uppfattning om revisorns mervärdeskapande roll för klienten. Syftet med 
vår studie är att identifiera och förklara vad revisorer gör att skapa mervärde åt klienten.  
       
Vi hoppas att du vill hjälpa oss att besvara 14 enkätfrågor som tar cirka sex minuter att 
svara på. Ditt svar kommer behandlas konfidentiellt och enligt forskningsetiska 
principer. Svaret kommer att ingå i en statistisk undersökning där individuella svar inte 
kan identifieras. Vi ser gärna att du svarar senast den 28 april. 
      
Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten: 
      
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att skicka dem till 
sandraa.sophiem@gmail.com eller ringa oss på 076-8072760. 
Handledare Pernilla Broberg: nås på pernilla.broberg@hkr.se eller 
Timur Uman: timurs.umans@hkr.se 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sandra Andersson & Sophie Martinsson  
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Appendix 6 – Enkätbrev påminnelsebrev 1 för företagare 
    
Hej, 
 
För cirka en vecka sedan skickade vi en inbjudan till dig om att delta i vår 
enkätundersökning och vill nu påminna dig om vår förfrågan. Om Ni redan har svarat 
på enkäten ber vi dig att bortse från detta mail eftersom att vi på grund av anonymitet 
inte har möjlighet att se vilka som har svarat på enkäten.    
   
 
Revisorn har en viktig roll för företagen och dess intressenter och vi inbjuder dig som 
utvald med anledning av Er ledande befattning till att bidra med din uppfattning om 
revisorns mervärdeskapande roll för klienten. Syftet med vår studie är att identifiera och 
förklara vad revisorer gör att skapa mervärde åt kunden.  
       
Vi hoppas att du vill hjälpa oss att besvara 15 enkätfrågor som tar cirka sex minuter att 
svara på. Ditt svar kommer behandlas konfidentiellt och enligt forskningsetiska 
principer. Svaret kommer att ingå i en statistisk undersökning där individuella svar inte 
kan identifieras. Vi ser gärna att du svarar senast den 28 april. 
      
Vänligen klicka på länken nedan för att komma till enkäten.   
    
 
Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att skicka dem till 
sandraa.sophiem@gmail.com eller ringa oss på 076-8072760. 
Handledare Pernilla Broberg: nås på pernilla.broberg@hkr.se eller 
Timur Uman: timurs.umans@hkr.se 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sandra Andersson & Sophie Martinsson  
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Appendix 7 – Enkät till revisorer 
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Appendix 8 – Enkät till företag 
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Appendix 9 –Beskrivande data 
 
 

Dämpa motsättningar - revisor Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. Generationsskifte 1 7 4,25 1,85 
2. Förändring i ägarstrukturen 1 7 4,01 1,75 
3. Företaget går dåligt 1 7 3,85 1,80 
4. Okunskap i företaget 1 7 3,60 1,79 
5. Speciella transaktioner 1 7 3,16 1,66 
6. Vid investeringar 1 7 2,90 1,50 
7. Vid nedskärningar 1 7 2,93 1,37 
8. Hållbarhetsfrågor 1 7 2,59 1,51 
     

Konfliktlösning - revisorer Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. Vid generationsskifte 1 7 3,96 1,77 
2. Vid för'ndring i ägarstrukturen 1 7 3,66 1,68 
3. När företaget går dåligt 1 7 3,37 1,69 
4. Vid okunskap inom företaget 1 7 2,68 1,73 
5. Vid speciella transaktioner 1 7 2,94 1,60 
6. Vid nedksärningar 1 6 2,88 1,35 
7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,68 1,64 
8. Vid stora investeringar 1 7 2,62 1,46 
     
Agera mellanhand - revisorer Min  Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Generationsskifte 1 7 3,68 1,90 
2. Förändringar i ägarstrukturen 1 7 3,66 1,79 
3. Vid okunskap i företaget 1 7 3,27 1,76 
4. När företaget går dåligt 1 7 3,14 1,76 
5. Vid speciella transaktioner 1 7 3,05 1,73 
6. Vid stora investeringar 1 7 2,7 1,56 
7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,58 1,53 
8. Vid nedskärningar 1 7 2,5 1,34 
     
Budbärare - revisorer Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Vid generationsskifte 1 7 3,46 1,86 
2. Vid förändring i ägarstrukturen 1 7 3,32 1,75 
3. Vid okunskap inom företaget 1 7 3,25 1,81 
4. När företaget går dåligt 1 7 3,17 1,70 
5. Vid speciella transaktioner 1 7 2,82 1,67 
6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,65 1,65 
7. Vis stora investeringar 1 7 2,55 1,52 
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8. Vid nedskärningar 1 6 3,17 1,70 
     
Uppmuntran - revisor Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1.När företaget går dåligt 1 7 4,77 1,56 
2. Vid generationsskifte 1 7 4,52 1,66 
3. Vid okunskap i företaget 1 7 4,14 1,8 
4. Förändring i ägarstrukturen 1 7 3,90 1,73 
5. Vid speciella transaktioner 1 7 3,70 1,66 
6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,52 1,74 
7. Vid stora investeringar 1 7 3,41 1,77 
8. Vid nedskärningar 1 6 3,36 1,33 
     
Nätverk - revisorer Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Vid generationsskifte 1 7 5,27 1,55 
2. Vid speciella transaktion 1 7 5,06 1,77 
3. När företaget går dåligt 1 7 5,02 1,65 
4. Förändring i ägarstrukturen 1 7 4,88 1,66 
5.Vid okunskap inom företaget 1 7 4,69 1,8 
6. Vid stora investeringar 1 7 4,64 1,73 
7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 4,44 1,88 
8. Vid nedskärningar 1 6 3,96 1,49 
     
Bollplank - revisorer Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. När företaget går dåligt 1 7 6,37 1,02 
2. Vid generationsskifte 1 7 6,33 1,03 
3. Vid okunskap inom företaget 1 7 6,22 1,18 
4. Förändring i ägarstrukturen 1 7 6,14 1,18 
5. Vid speciella transaktioner 1 7 6,05 1,30 
6. Vid stora investeringar 1 7 5,88 1,27 
7. Vid nedksärningar 1 7 4,99 1,19 
8. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 4,8 1,87 
     
Kompetens - revisorer Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. När företaget går dåligt 1 7 6,54 0,81 
2. Vid  okunskap inom företaget 1 7 6,54 0,89 
3. Vid generationsskifte 4 7 6,51 0,73 
4. Vid förändring i ägarstrukturen 3 7 6,33 0,99 
5. Vid speciella transaktioner 2 7 6,20 1,13 
6. Vid stora investeringar 1 7 6,04 1,22 
7. Vid nedskärningar 1 6 5,24 0,99 
8. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 4,91 1,90 
     
Förklara vad revision innebär - 
revisorer Min  Max Medelvärde Standardavvikelse 
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1. Vid okunskap inom företaget 1 7 4,61 2,03 
2. Vid speciella transaktioner 1 7 3,29 1,97 
3. När företaget går dåligt 1 7 3,69 1,95 
4. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,52 1,94 
5. Förändring i ägarstrukturen 1 7 3,31 1,85 
6. Vid generationsskifte 1 7 3,29 1,97 
7. Vid stora investeringar 1 7 3,04 1,89 
8. Vid nedskärningar 1 6 2,79 1,55 
     
Att vara tillgänglig - revisorer Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. När företaget går dåligt 4 7 6,42 0,83 
2. Vid generationsskifte 1 7 6,38 0,94 
3. Vid förändringar i ägarstrukturen 3 7 6,27 0,96 
4. Vid okunskap inom företaget 1 7 6,21 1,07 
5. Vid speciella transaktioner 2 7 6,15 1,21 
6. Vid stora investeringar 1 7 5,90 1,31 
7. Vid nedskärningar 1 6 5,22 0,98 
8. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 5,11 1,85 
     

Att vara engagerad - revisor Min Max  
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. När företaget går dåligt 4 7 6,52 0,77 
2. Vid generationsskifte 3 7 6,49 0,84 
3. Vid okunskap inom företaget 1 7 6,34 1,06 
4. Vid förändringar i ägarstrukturen 1 7 6,30 1,11 
5. Vid speciella transaktioner 2 7 6,23 1,17 
6. Vid stora investeringar 1 7 5,99 1,27 
7. Vid nedskärningar 1 6 5,33 0,87 
8. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 5,20 1,85 
     

Dämpa motsättningar - företag Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. Förändring i ägarstrukturen 1 7 4,26 2,20 
2. Okunskap inom företaget 1 7 4,00 2,37 
3. Generationsskifte 1 7 3,82 2,37 
4. När företaget går dåligt 1 7 3,59 2,22 
5. Speciella transaktioner 1 7 3,35 2,10 
6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,17 1,99 
7. Vid investeringar 1 7 3,04 1,94 
8. Vid nedskärningar 1 7 2,83 1,75 
     

Konfliktlösning - företagare Min Max 
Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

1. Vid generationsskifte 1 7 3,65 2,4 
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2. Vid förändring i ägarstrukturen 1 7 3,62 2,22 
3. Vid okunskap inom företaget 1 7 3,45 2,34 
4. När företaget går dåligt 1 6 3,05 1,91 
5. Vid speciella transaktioner 1 7 3,00 2,00 
6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,96 1,99 
7. Vid stora investeringar 1 6 2,77 1,9 
8. Vid nedskärningar 1 6 2,72 1,72 
     
Företagare Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Förändringar i ägarstrukturen 1 7 4,27 2,14 
2. Vid generationsskifte 1 7 3,87 2,34 
3. Vid okunskap inom företaget 1 7 3,74 2,24 
4. Vid specialla transaktioner 1 7 3,39 2,83 
5. När företaget går dåligt 1 7 3,29 2,12 
6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,00 1,81 
6. Vid stora investeringar 1 7 3,00 1,70 
7. Vid nedskärningar 1 7 2,83 1,80 
     
Budbärare - företagare Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Vid generationsskifte 1 7 3,48 2,21 
2. Vid okunskap inom företaget 1 7 3,41 2,24 
3. Vid förändringar i ägarstrukturen 1 7 3,27 1,93 
4. Vid speciella transaktioner 1 7 3,00 2,07 
5. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 2,82 1,87 
6. När företaget går dåligt 1 6 2,81 1,81 
7. Vid stora investeringar 1 7 2,63 1,97 
8. Vid nedskärningar 1 5 2,36 1,36 
     
Uppmuntran - företagare Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Förändring i ägarstrukturen 1 7 4,22 2,11 
2. När företaget går dåligt 1 7 4,05 1,99 
3. Vid okunskap inom företaget 1 7 4,40 2,23 
4. Vid generationsskifte 1 7 3,96 2,30 
5. Vid speciella transaktioner 1 7 3,57 2,11 
6. Vid stora investeringar 1 7 3,3 2,01 
7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,27 1,96 
8. Vid nedskärningar 1 6 3,21 1,74 
     
Nätverk - företagare Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Vid generationsskifte 1 7 4,39 1,85 
 2. Vid okunskap inom företaget 1 7 4,17 1,97 
3. När företaget går dåligt 1 7 4,00 1,98 
4. Vid speciella transaktioner 1 7 3,96 1,92 
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5. Förändring i ägarstrukturen 1 7 3,86 1,96 
6. Vid stora investeringar 1 7 3,79 1,96 
7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,39 1,88 
8. Vid nedskärnignar 1 5 2,91 1,41 
     
Bollplank - företag Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Vid generationsskifte 1 7 5,04 1,77 
2. Vid okunskap inom företaget 1 7 4,95 1,89 
3. Förändring i ägarstrukturen 1 7 4,94 1,91 
4. Vid speciella transaktioner 2 7 4,91 1,60 
5. När företaget går dåligt 1 7 4,62 1,99 
6. Vid stora investeringar 1 7 4,39 1,92 
7. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,77 2,02 
8. Vid nedskärnignar 1 6 3,64 1,71 
     
Kompetens - företag Min  Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Vid speciella transaktioner 3 7 5,5 144 
2. Vid generationsskifte 1 7 5,42 1,77 
3. Vid förändring i ägarstrukturen 1 7 5,52 1,68 
4. Vid okunskap inom företaget 1 7 5,33 1,83 
5. När företaget går dåligt 1 7 5,17 1,77 
6. Vid stora investeringar 1 7 4,67 2,10 
7. Vid hållbarhetfrågor 1 7 4,04 2,22 
8. Vid nedskärningar 1 6 3,88 1,85 
     
Förklara vad revision innebär -
företagare Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Vid okunskap inom företaget 1 7 4,04 2,40 
2. Vid generationsskifte 1 7 3,71 2,16 
3. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,00 1,98 
3. När företaget går dåligt 1 6 3,00 1,84 
3. Vid förändringar i ägarstrukturen 1 7 3,00 1,97 
3. Vid speciella transaktioner 1 7 3,00 2,00 
4. Vid stora investeringar 1 7 2,55 1,82 
5. Vid nedskärningar 1 6 2,36 1,47 
     
Att vara tillgänglig - företagare Min Max Medelvärde Standardavvikelse 

1. Okunskap inom företaget 1 7 4,96 2,27 
2. Vid generationsskifte 1 7 4,87 2,34 
2. Vid förändringar i ägarstrukturen 1 7 4,87 2,36 
3. När företaget går dåligt 1 7 4,36 2,30 
4. Vid speciella transaktioner 1 7 4,35 2,14 
5. Vid stora investeringar 1 7 4,08 2,28 
6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 3,96 2,25 
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7. Vid nedskärningar 1 6 3,57 1,97 
     

Att vara engagerad - företagare Min Max 
Medel-
värde Standardvvikelse 

1. Vid förändringar i ägarstrukturen 1 7 5,09 2,17 
2. Vid generationsskifte 1 7 5,00 2,20 
3. När företaget går dåligt 1 7 4,87 2,03 
4. Vid okunskap inom företaget 1 7 4,61 2,39 
5. Vid speciella transaktioner 1 7 4,26 2,14 
6. Vid hållbarhetsfrågor 1 7 4,04 2,18 
7. Vid stora investeringar 1 7 4,00 2,43 
8. Vid nedskärningar 1 6 3,75 2,00 
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Appendix 10 – Mann-Whitney Test 
 
 

Vid investeringar 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

1. Vara engagerad 0,000 Revisor 137 -3,91 86,71 6,02 0,02 
  Företag 24  48,40 4,00   
2. Vara tillgänglig 0,000 Revisor 138 -3,87 87,22 5,94 0,02 
  Företag 24  48,58 4,09  
3. Agera bollplank 0,000 Revisor 138 -3,75 86,38 6,04 0,02 
  Företag 23  48,72 4,73  
4. Bidra med kompetens 0,002 Revisor 136 -3,07 84,97 5,90 0,02 
  Företag  24  55,19 4,55  
        
När företaget går 
dåligt 

Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean Effct size 

1. Agera bollplank 0,000 Revisor 134 -4,60 83,93 6,36 0,03 
  Företag 21  40,19 4,55  
1. Bidra med kompetens 0,000 Revisor 133 -4,30 84,06 6,55 0,03 
  Företag 23  46,33 4,95  
1. Vara tillgänglig 0,000 Revisor 135 -4,85 85,44 6,44 0,03 
  Företag 22  39,48 4,15  
1. Vara engagerad 0,000 Revisor 133 -4,45 84,36 6,55 0,03 
  Företag 23  44,61 94,6  
2. Bidra med nätverk 0,019 Revisor 135 -2,34 82,37 5,02 0,01 
  Företag 22  58,34 3,85  
        
Förändring i 
ägarstrukturen 

Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

1. Agera bollplank 0,001 Revisor 131 -3,20 81,38 6,17 0,02 
  Företag 22  50,91 5,10  
2. Vara engagerad 0,008 Revisor 131 -2,64 81,07 6,30 0,02 
  Företag 23  57,17 4,90  
2. Vara tillgänglig 0,008 Revisor 131 -2,65 81,17 6,28 0,02 
  Företag 23  57,17 4,67  
3. Bidra med komptens 0,018 Revisor 131 -2,37 80,70 6,35 0,02 
  Företag 23  59,28 5,43  
4. Bidra med nätverk 0,022 Revisor 130 -2,30 79,82 4,88 0,02 
  Företag 22  56,89 3,95  
        

Vid nedskärningar 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean 

Effect 
size 

1. Agera bollplank 0,000 Revisor 128 -3,65 80,61 4,99 0,02 
  Företag 22  45,75 3,63  
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2. Vara engagerad 0,000 Revisor 127 -3,71 81,31 5,33 0,02 
  Företag 24  47,9 3,55  
2. Vara tillgänglig 0,000 Revisor 128 -3,94 81,57 5,22 0,03 
  Företag 23  45,00 3,45  
3. Bidra med komptens 0,000 Revisor 128 -3,54 49,33 5,25 0,02 
  Företag 24  49,33 3,77  
4. Bidra med nätverk 0,004 Revisor 128 -2,92 80,32 3,94 0,02 
  Företag 23  51,96 2,90  
        

Vid okunskap 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean Column1 

1.Att vara engagerad 0,000 Revisor 128 -3,61 80,91 6,32 0,02 
  Företag 23  48,65 4,50  
1. Bidra med kompetens 0,000 Revisor 126 -3,75 80,45 6,54 0,03 
  Företag 24  49,52 5,27  
2. Agera bollplank 0,001 Revisor 128 -3,46 80,20 6,21 0,02 
  Företag 22  48,14 4,95  
3. Vara tillgänglig 0,014 Revisor 128 -2,47 79,44 6,19 0,02 
  Företag 23  56,85 4,86  
4.  Bidra med nätverk  0,056 Revisor 128 -3,46 78,83 4,96 0,02 
  Företag 23  60,24 4,14  
        

Vid hållbarhetsfrågor 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean Column1 

1.Att vara engagerad 0,016 Revisor 124 -2,40 77,55 5,23 0,02 
  Företag 23  54,87 3,95  
2. Bidra med nätverk 0,017 Revisor 123 -2,39 77,07 4,45 0,02 
  Företag 23  54,41 3,27  
3. Vara tillgänglig 0,019 Revisor 124 -2,34 77,47 5,14 0,02 
  Företag 23  55,28 3,86  
4. Vara bollplank 0,027 Revisor 124 -2,22 76,72 4,81 0,02 
  Företag 22  55,34 3,77  
5. Bidra med kompetens 0,071 Revisor 124 -1,80 77,25 4,94 0,01 
  Företag 24  60,29 3,81  
        

Speciella transaktioner 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean Column1 

1. Att vara engagerad 0,000 Revisor 124 -4,69 80,58 6,50 0,03 
  Företag 23  38,54 5,00  
1. Vara tillgänglig 0,000 Revisor 125 -4,45 80,78 6,38 0,03 
  Företag 23  40,35 4,87  
2. Vara bollplank 0,001 Revisor 123 -3,28 77,56 6,04 0,02 
  Företag 22  47,50 4,91  
3. Bidra med nätverk 0,010 Revisor 124 -2,58 77,84 5,13 0,02 
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  Företag 23  53,28 3,95  
4. Bidra med kompetens 0,028 Revisor 123 -2,20 77,15 6,21 0,02 
  Företag 23  57,65 5,40  
        

Vid generationsskifte 
Sig. (2-
tailed)  Part N Z 

Mean 
Rank Mean Column1 

1. Att vara engagerad 0,000 Revisor 126 -3,49 79,62 6,48 0,02 
  Företag 23  49,72 4,32  
1. Agera bollplank 0,000 Revisor 125 -3,52 79,36 6,31 0,02 
  Företag 23  54,33 5,04  
2. Vara tillgänglig 0,003 Revisor 126 -2,93 79,00 6,21 0,02 
  Företag 23  53,09 4,00  
2. Bidra med kompetens 0,003 Revisor 126 -2,96 79,53 6,63 0,02 
  Företag 24  54,33 4,62  
3. Bidra med nätverk 0,027 Revisor 125 -2,22 79,36 5,08 0,02 
  Företag 23  48,11 3,20  
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Appendix 11 - Faktoranalys 
 
 
Vid investeringar - revisor 1 2  
Bidra med konfliktlösning 0,91   
Vara budbärare 0,88   
Agera mellanhand 0,87   
Dämpa motsättningar 0,87   
Ge uppmuntran 0,73   
Förklara revision 0,46   
Att vara engagerad  0,89  
Att vara tillgänglig  0,87  
Agera bollplank  0,81  
Bidra med kompetens  0,84  
Bidra med nätverk  0,63  
    
    
    
    
När företaget går dåligt - revisor 1 2 3 
Agera mellanhand 0,90   
Bidra med konfliktlösning 0,85   
Dämpa motsättningar 0,85   
Vara budbärare  0,84   
Ge uppmuntran 0,70   
Vara engagerad  0,87  
Vara tillgänglig  0,86  
Bidra med kompetens  0,83  
Agera bollplank  0,77  
Bidra med nätverk  0,57  
Förklara revision   0,83 
    
    
    
Vid förändring i ägarstrukturen - 
revisor 1 2 3 
Agera mellanhand 0,90   
Dämpa motsättningar 0,86   
Vara budbärare 0,85   
Bidra med konfliktlösning 0,84   
Ge uppmuntran 0,75   
Vara tillgänglig  0,87  
Bidra med kompetens  0,87  
Vara engagerad  0,79  
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Agera bollplank  0,79  
Bidra med nätverk  0,54  
Förklara revision   0,97 
    
    
Vid nedskärningar - revisor 1 2  
Agera mellanhand 0,90   
Dämpa motsättningar 0,90   
Vara budbärare 0,87   
Bidra med konfliktlösning 0,85   
Ge uppmuntran 0,63   
Förklara revision    
Vara engagerad  0,88  
Vara tillgänglig  0,85  
Bidra med kompetens  0,81  
Agera bollplank  0,78  
Bidra med nätverk  0,59  
    
    
Vid okunskap inom företaget - revisor 1 2  
Vara engagerad 0,92   
Vara tillgänglig 0,91   
Bidra med kompetens 0,85   
Agera bollplank 0,81   
Bidra med nätverk 0,51   
Förklara revision    
Agera mellanhand  0,92  
Dämpa motsättningar  0,86  
Vara budbärare  0,83  
Bidra med konfliktlösning  0,82  
Ge uppmuntran  0,58  
    
    
Vid hållbarhetsfrågor - revisor 1 2  
Vara engagerad 0,93   
Vara tillgänglig 0,92   
Bidra med kompetens 0,91   
Agera bollplank 0,90   
Bidra med nätverk  0,82   
Förklara revision 0,48   
Agera mellanhand  0,94  
Dämpa motsättningar  0,93  
Bidra med konfliktlösning  0,92  
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Vara budbärare  0,87  
Ge uppmuntran 0,46 0,66  
    
    
Vid speciella transaktioner - revisor 1 2 3 
Dämpa motsättningar 0,91   
Agera mellanhand 0,89   
Vara budbärare 0,87   
Bidra med konfliktlösning 0,82   
Ge uppmuntran 0,72   
Vara tillgänglig  0,91  
Vara engagerad  0,90  
Bidra med kompetens  0,85  
Agera bollplank  0,80  
Förklara revision   0,82 
Bidra med nätverk   -0,50 
    
    
Vid generationsskifte - revisor 1 2 3 
Agera mellanhand 0,88   
Vara budbärare 0,88   
Dämpa motsättningar 0,85   
Bidra med konfliktlösning 0,85   
Ge upp uppmuntran 0,73   
Bidra med kompetens  0,86  
Vara tillgänglig  0,83  
Vara engagerad  0,80  
Agera bollplank  0,78  
Bidra med nätverk    
Förklara revision   0,93 
 
 
Vid investeringar - företag 1 2 
Förklara revision 0,95  
Vara budbärare 0,94  
Bidra med konfliktslösning 0,90  
Dämpa motsättningar 0,84 0,51 
Ge uppmuntran 0,79 0,54 
Agera mellanhand 0,76 0,50 
Bidra med nätverk 0,57   
Bidra med kompetens  0,90 
Agera bollplank  0,85 
Vara engagerad 0,54 0,73 
Vara tillgänglig 0,55 0,71 
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När företaget går dåligt - företag 1 2 
Förklara revision 0,92  
Vara budbärare 0,91  
Bidra med konfliktlösning 0,89  
Dämpa motsättningar 0,84  
Agera mellanhand 0,82 0,48 
Bidra med kompetens  0,90 
Agera bollplank  0,83 
Vara engagerad 0,47 0,77 
Vara tillgänglig 0,53 0,75 
Ge uppmuntran 0,59 0,70 
Bidra med nätverk 0,60 0,61 
   
   
   
Vid förändring i ägarstrukturen - 
företag 1 2 
Vara budbärare 0,93  
Förklara revision 0,90  
Bidra med konfliktlösning 0,83 0,46 
Agera mellanhand 0,82 0,44 
Dämpa motsättningar 0,77 0,58 
Ge uppmuntran 0,75 0,62 
Bidra med kompetens  0,92 
Vara bollplank  0,90 
Vara engagerad 0,571 0,75 
Vara tillgänglig 0,622 0,71 
Bidra med nätverk 0,591 0,65 
   
   
Vid nedskärningar - företag 1 2 
Förklara revision 0,93  
Vara budbärare 0,89  
Dämpa motsättningar 0,89 0,43 
Agera mellanhand 0,88 0,43 
Bidra med konfliktlösning 0,84 0,48 
Ge uppmuntran 0,77 0,54 
Bidra med nätverk 0,73 0,44 
Agera bollplank  0,92 
Bidra med kompetens  0,90 



  
 

- 187 - 
 

Vara engagerad 0,61 0,68 
Vara tillgänglig 0,63 0,66 
   
   
Vid okunskap inom företaget - företag 1  
Förklara revision 0,93  
Vid konfliktlösning 0,92  
Ge uppmuntran 0,91  
Vara budbärare 0,91  
Dämpa motsättningar 0,90  
Bidra med kompetens 0,89  
Vara tillgänglig 0,88  
Agera mellanhand 0,88  
Vara engagerad 0,87  
Agera bollplank 0,86  
Bidra med nätverk 0,83  
   
   
Vid hållbarhetfrågor - företag 1  
Ge uppmuntran 0,98  
Dämpa motsättningar 0,97  
Agera mellanhand 0,96  
Bidra med nätverk 0,94  
Förklara revision 0,94  
Vara budbärare 0,93  
Bidra med konfliktlösning 0,92  
Agera bollplank 0,90  
Vara tillgänglig 0,89  
Bidra med kompetens 0,88  
Vara engagerad 0,88  
   
   
Vid speciella transaktioner - företag 1 2 
Bidra med konfliktlösning 0,93  
Förklara revision 0,91  
Dämpa motsättningar 0,85 0,44 
Ge uppmuntran 0,84 0,44 
Vara budbärare 0,84  
Agera mellanhand 0,82 0,50 
Bidra med nätverk 0,79  
Vara tillgänglig 0,63 0,54 
Vara engagerad 0,66 0,56 
Agera bollplank  0,89 
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Bidra med kompetens  0,85 
   
   
Vid generationsskifte - företag 1  
Ge uppmuntran 0,96  
Bidra med konfliktlösning 0,95  
Agera mellanhand 0,95  
Dämpa motsättningar 0,94  
Vara budbärare 0,93  
Vara tillgänglig 0,87  
Vara engagerad 0,87  
Förklara revision 0,85  
Bidra med nätverk 0,78  
Bidra med kompetens 0,78  
Agera bollplank 0,77  
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