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Sammanfattning
Sedan lagändringen år 2010, gällande avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag, ställs
numera företag inför ett val. Likt samtliga företag så krävs ett ställningstagande om vilken
revisionsbyrå som väljs att anlitas. Ett litet aktiebolag antas, på grund av mindre resurser, behöva
överlägga för- och nackdelar i högre grad än större företag. Vilket leder till studiens syfte som är
att ta reda på vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val av revisionsbyrå. Tidigare forskning
och redovisningsteorier tyder på att det inte bara är små aktiebolags värderingar som leder till vilken
revisionsbyrå som väljs, utan också företagets struktur påverkar valet. Därför är studiens avsikt att
både analysera revisionsbyråers skiljande faktorer samt företagsstrukturen hos små aktiebolag.
Detta görs med hjälp av en enkätundersökning som skickas ut till slumpmässigt valda företag i
Sverige.

Studiens resultat bekräftar en del av tidigare forskning. Det påvisas att sannolikheten att ett litet
aktiebolag väljer en revisionsbyrå inom Big 4 ökar med företagets storlek samt företaget s
skuldsättningsgrad. Vidare tyder resultatet på att desto mindre priskänsligt företaget är och desto
mer de värdesätter kvalité, personlig relation och varumärke, ju troligare är det att Big 4 väljs.
Studien ämnar att ge en bättre förståelse kring revisionsvalet samtidigt som både små aktiebolag
och revisionsbyråer kan fokusera på de faktorer som inverkar valet. Som framtida forskning anses
revisorn som oberoende vara ett intresseväckande område att fördjupa sig mer i.
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Abstract
Since 2010 when the accounting laws in Sweden changed, small businesses are now facing
a choice whether to be audited or not. Like all businesses, this includes a choice regarding
what auditing firm to hire. Small businesses must consider the pros and cons in greater
extent than bigger businesses because of their overall lower resources. This leads to the
purpose of the study which is to find out what factors affect the choice of selecting an
auditing firm. Previous research and accounting theories suggest that, in addition to the
factors of the auditing firm, the business’ corporate structure can affect their choice.
Therefore, the study is aiming to analyze both the auditing firms various characteristics and
the corporate structure of the business.

This is performed by sending out a survey to

randomly selected small businesses in Sweden and analyzing the data once received.

The result of the study partly confirms the previous studies conducted in the same field. It
indicates that the probability for a small business to choose an auditing firm within Big
four increases with the business size and the gearing ratio. Further, the result indicates that
the less price sensitive a business is. So, the higher they value auditing quality, personal
relationship and that the auditing firm is well-known, the higher is the probability that they
will decide to hire an auditing firm within Big four firms. The research is aiming to increase
the understanding regarding auditing choice and help both the auditing firms and the
companies to understand what factors can affect the choice. As a topic for future research,
we find that the auditors’ independence would be interesting, since this research indicates
the relevance of it.

Key words: Auditing firms, small businesses, accounting theories, corporate structure,
audit quality

Förord
Vi vill börja med att tacka vår handledare Jennifer Emsfors som har hjälpt till med råd och
tips under resans gång. Vi vill även tacka Nellie Gertsson, Timurs Umans, Pierre
Carbonnier och Pernilla Broberg som hjälpt till med statistiska råd och programmet SPSS.
Dessutom vill vi tacka Annika Fjelkner för hjälp med textbearbetning. Sist men inte minst
vill vi rikta ett stort tack till alla respondenter som besvarat vår enkät, utan era svar hade
inte undersökningen varit möjlig.

Tack!

Kristianstad 26 maj 2016

Ida Althini

Malin Tedblad

Innehållsförteckning
1 Inledning ........................................................................................................................ 7
1.1 Problembakgrund .................................................................................................... 7
1.2 Problematisering ..................................................................................................... 8
1.3 Frågeställning.......................................................................................................... 9
1.4 Syfte ........................................................................................................................ 9
1.5 Disposition ............................................................................................................ 10
2 Vetenskaplig metod...................................................................................................... 11
3 Teoretisk referensram .................................................................................................. 13
3.1 Agentteorin............................................................................................................ 13
3.1.1 Företagets storlek ........................................................................................... 14
3.1.2 Chefers aktieägande ....................................................................................... 14
3.1.3 Antal delägare ................................................................................................ 15
3.1.4 Skuldsättningsgrad ......................................................................................... 15
3.2 Legitimitetsteorin .................................................................................................. 15
3.3 Revisionsbyråer..................................................................................................... 17
3.3.1 Kvalité ............................................................................................................ 18
3.3.2 Kostnad .......................................................................................................... 19
3.3.3 Rykte .............................................................................................................. 20
3.3.4 Revisor som rådgivare ................................................................................... 21
3.3.5 Revisor som oberoende .................................................................................. 22
3.3.6 Geografisk närhet ........................................................................................... 23
3.4 Vår modell............................................................................................................. 23
4 Empirisk metod ............................................................................................................ 25
4.1 Litteratursökning ................................................................................................... 25
4.2 Datainsamlingsmetod............................................................................................ 25
4.3 Urval...................................................................................................................... 26

Althini & Tedblad
4.4 Operationalisering ................................................................................................. 27
4.4.1 Beroendevariabel............................................................................................ 28
4.4.2 Oberoendevariabel ......................................................................................... 28
4.4.3 Kontrollvariabel ............................................................................................. 29
4.6 Reliabilitet och validitet ........................................................................................ 30
5 Resultatanalys............................................................................................................... 31
5.1 Beskrivande statistik ............................................................................................. 31
5.2 Bedömning av normalfördelning .......................................................................... 32
5.3 Korrelationstest ..................................................................................................... 32
5.4 Faktoranalys .......................................................................................................... 34
5.5 Logistisk regression............................................................................................... 36
5.5.1 Logistisk regression: Big4ellerinte................................................................. 36
5.5.2 Logistisk regression: Big7ellerinte................................................................. 37
5.5.3 Jämförande analys av de logistiska regressionerna ........................................ 38
5.6 Medelvärdesanalys ................................................................................................ 39
6 Diskussion & Slutsats................................................................................................... 41
6.1 Skiljande faktorer mellan revisionsbyråer............................................................. 42
6.2 Sammanfattning av studiens resultat..................................................................... 45
Litteraturförteckning ....................................................................................................... 48

Bilagor
Bilaga 1:

Enkät

53

Bilaga 2:

Beskrivande statistik

57

Bilaga 3:

Korrelationsmatris

58

Bilaga 4:

Medelvärdesanalys

59

6

Althini & Tedblad

1 Inledning
I det här kapitlet kommer inledningsvis studiens bakgrund presenteras följt av
problematisering, frågeställning och syfte.

1.1 Problembakgrund
I Carrington (2014) beskrivs revision som komfort ur den sociologiska traditionen, vilket
relaterar till att revision bidrar med trygghet. Innebörden är att det inte handlar om hur
pålitlig redovisningen är, utan huvudsaken är att företag har en revision. Det här leder till
att revision i sig skapar legitimitetet gentemot både företaget och samtliga intressente r
(Carrington, 2014; Knechel, Niemi, & Sundgren, 2008).

Det finns flera fördelar med revision vilka kan variera beroende på organisation. Utöver
den externa försäkran i form av granskning och ökad trovärdighet gentemot intressente r na
(Haw, Qi, & Wu, 2008), finns även interna fördelar som kan resultera i minskade
agentproblem samt att företaget blir bättre på att följa regelverk när de fått extern expertis
(Knechel et al., 2008). Forskning tyder också på att företags kreditbetyg påverkas positivt
av revision. De företag som väljer att behålla revisionen får högre kreditpoäng hos
kreditvärderingsinstitut än de företag som väljer att avskaffa den (Dedman & Kausar,
2012).

Trots de många positiva effekter som revision bidrar med så införde riksdagen år 2010,
efter regeringens

proposition,

att avskaffa

revisionsplikten

för små aktiebolag 1

(Regeringskansliet, 2010). De politiska målsättningarna och syftet med avskaffandet var
framförallt att göra det billigare, enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige
(Frivision,

2011). Det var också ett steg i den process gällande 25-procentig

kostnadsreduktion av administrativa kostnader som EU framförde 2007 (Regeringe n,
2008). Den här lagändringen kom att påverka 250 000 aktiebolag i Sverige (Frivisio n,
2010).

Det kan vara ett svårt val att välja vilken revisionsbyrå som ska anlitas då det finns många
alternativ i Sverige och många faktorer att ta ställning till. Revisionsbyråerna är

1

Ska minst uppfylla två av följande tre kriterier under ett av de två senaste räkenskapsåren: årsomsättning på högst tre
miljoner kronor, tillgångar på max 1,5 miljoner kronor och max tre anställda.
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uppdelade i tre grupper. De fyra största revisionsbyråerna (EY, PwC, Deloitte och
KPMG) går under samlingsnamnet Big 4, de tre mellersta (BDO, Grant Thornton och
Mazars) benämns som second-tier och resterande faller under små revisionsbyråe r.
Tidigare forskning visar att olika revisionsbyråer skiljer sig åt, utöver storlek, även när
det gäller pris, kvalité och kompetens (DeAngelo, 1981; Lennox, 1999; Sundgren &
Svanström, 2013). Där priset, revisionskostnaden, har ett positivt samband med
revisionsbyråns

storlek

(Sundgren

& Svanström,

2013; Hay,

2013).

Större

revisionsbyråer tenderar att locka till sig mer kompetenta revisorer vilket i sin tur bidrar
till ökad revisionskvalité (Sundgren & Svanström, 2013). Medan efterfrågan och kravet
på revision påverkas av företags storlek, hur länge verksamheten bedrivits samt antal
företagsmedlemmar (Niskanen, Karjalainen, & Niskanen, 2010).

1.2 Problematisering
Stora aktiebolag världen över anlitar, i stor utsträckning, en revisionsbyrå inom Big 4
(Chaney, Jeter, & Shivakumar, 2004). Det antas främst bero på att det finns en förvänta n
från investerare att revisionsbyråer inom Big 4 håller en hög revisionskvalité, vilket
sammankopplas med både mindre skandaler och ett gott rykte (Chen, 2016). Dessutom
menar Sundgren & Svanström (2013) att Big 4 lockar många kompetenta arbetstagare
som kan vara en bidragande faktor att revisionskvalitén ökar. Både den höga kvalitén och
det goda rykte anses grunda sig på att Big 4 är mer exakta, vilket menas med att de gör
färre fel i sina rapporter, i jämförelse med mindre byråer (DeAngelo, 1981). Eftersom
felaktigheter lätt kan bidra till kundförluster, bör Big 4 vara mer exakta, med tanke på att
Big 4 har större kundkretsar än mindre revisionsbyråer. De tar där med en större risk om
de skulle göra felaktigheter (DeAngelo, 1981).

Vidare måste kvalitén ställas i relation till den kostnad som revisionsarbetet bidrar med
för att besluta vad som är optimalt för företag (Knechel et al., 2008). Knechel et al. (2008)
tyder på att det är oklart hur mycket revision som är optimalt ur ett kostnads- och
intäktsperspektiv. Företag måste därför jämföra de positiva effekterna mot den kostnad
det medför. Det kan vara en potentiell anledning till varför vissa aktiebolag väljer att
anlita mindre lokala revisionsbyråer (Knechel et al., 2008). Små aktiebolag som upplever
låg efterfrågan på revision väljer i högre grad en revisor med lägre kvalité (Lennox, 1999).
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Tauringana & Clarke (2000) beskriver kostnadsfrågan som att den fasta kostnaden, inte
skiljer sig väsentligt åt mellan små eller stora företag, i ett första skede bildar en
uppfattning om företaget. Det är den rörliga kostnaden som uppstår i nästa skede som
varierar med företagets storlek. Totalt sett blir det slutliga priset oproportionerligt baserat
på företagets storlek och det blir därför en procentuellt sett högre utgift för små företag.
I förhållande mellan revisionskvalité och pris menar Maijoor & Vanstraelen (2012) att
revisionsbyråer mestadels tävlar om priset, när de idealt istället borde fokusera på
kvalitén. Uttrycket raison d’ˆetre som betyder att om revisionen är opålitlig förlorar den
sitt värde (Maijoor & Vanstraelen, 2012).

Finland, Storbritannien och Kina är exempel på länder där tidigare studier utförts gällande
val av revisionsbyrå (Dedman & Kausar, 2012; Haw et al., 2008; Knechel et al., 2008).
Eftersom länder skiljer sig åt med olika regelverk och hur styrning i ett företag bestäms,
är det därför svårt att dra generella slutsatser hur företag i Sverige resonerar vid val av
revisionsbyrå. Bristen av forskning på den svenska marknaden leder till ett kunskapsgap
som är av intresse att studera. Studien behandlar små aktiebolag, som faller utanför den
svenska revisionsplikten, med målsättning att få reda på vilka faktorer som påverkar
företags val av revisionsbyrå.

1.3 Frågeställning
Vilka faktorer påverkar valet av revisionsbyrå hos små aktiebolag?

1.4 Syfte
Syftet är att studera vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val av revisionsbyrå i
Sverige.
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1.5 Disposition

Inledning

Vetenskaplig
metod

Det inledande kapitlet presenterar problembakgrunden och
problematiseringen vilka leder fram till studiens frågeställning
samt syfte.

Detta kapitel kommer behandla studiens forskningsfilosofi, den
vetenskapliga ansatsen och forskningsmetod.

Teoretisk
referensram

Det teoretiska kapitlet kommer inledningsvis beskriva två
redovisningsteorier; agentteorin och legitimitetsteorin. Därefter
kommer revisionsbyråer och dess olika egenskaper belysas för
att slutligen mynna ut i vår modell.

Empirisk
metod

Den empiriska metoden kommer förklara valet av
litteratursökning, datainsamlingsmetod, urvalet till studien,
operationaliseringen och slutligen reliabilitet samt validitet.

Resultatanalys

Diskussion
& slutsats

Inledningsvis kommer en kort redogörelse av beskrivande
statistik. Därefter presenteras samtliga analysmetoder och dess
resultat; normalfördelning,
korrelationstest,
faktoranalys,
logistisk regression, medelvärdesanalys samt en kvalitativ analys
gällande rådgivning.

Diskussionen är uppdelad i de två områden som studien berör.
Först presenteras slutsatserna gällande företagets struktur, för att
därefter presentera slutsatserna gällande skiljande faktorer i
revisionsbyråer. Vidare presenteras studiens bidrag slutlige n
förslag på framtida forskning.
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2 Vetenskaplig metod
I detta kapitel motiveras studiens ansats, metod och teorival.

Syftet med studien var att kartlägga de faktorer som låg till grund för valet av
revisionsbyrå för små aktiebolag i Sverige. Studien baserades främst på tidigare forskning
och teorier, utifrån vilka empiriska studier utfördes. Forskningsfilosofin var därför
positivistisk vilket innebär att kunskap är skapat genom observationer och logik
(Kristensson, 2014), där det handlar om att undersöka och bekräfta. Vanligtvis utförs den
positivistiska metoden med framtagning av fakta och siffror som kan förklara vissa
konsekvenser av orsakande fenomen (Denscombe, 2016). Två metoder som också finns
men valdes bort på grund av att de inte passade i studien är hermeneutiken och den
fenomenografiska metoden. Hermeneutiken innebär tolkning och förståelse där sökandet
efter en inre mening och helhetsförståelse är den metodiska tillvägagångsättet. Den
fenomenografiska metoden handlar om teoriutveckling av olika personers upplevelse r
och värderingar, vilket denna studies syfte inte var och därför också valdes bort (Befring,
1994).

Forskning brukar benämnas med två olika begrepp; deduktiv och induktiv. Induktiv är då
utgångspunkten för fenomenet består av observationer och analyser, varifrån hypoteser
formuleras och eventuellt nya teorier. Medan deduktiv, vilket var den forskningsansa ts
som användes i denna studie, har utgångspunkten i teorierna och utifrån dessa härleda
hypoteser som styr hur eventuella observationer, enkäter och intervjuer utformas
(Befring, 1994). Fördelen med studien som deduktiv var att vi kunde utgå från tidigare
forskning och etablerade teorier, vilket ökar graden av objektivitet. Samtidigt fanns en
risk att outforskade områden missades då chansen var stor att studien vandrade i samma
riktning som tidigare forskning vid användning av befintlig teori (Patel & Davidson,
2011).

Utifrån syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar valet av revisionsbyrå valdes en
kvantitativ forskningsstrategi, vilket lämpade sig med den generalisering som gjordes
gällande små svenska aktiebolag. Det överensstämmer även med hur Eliasson (2013)
förklarar en kvantitativ forskningsstrategi som är att kunskap fås bäst genom att bredden
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mäts, möjligheten att nå ut till fler företag och därigenom kunna dra generella slutsatser
som kan jämföras med populationen (Eliasson, 2013). Kvantitativ metodik är mer lik en
envägskommunikation där undersökningen sker på forskarens villkor. Till skillnad från
kvalitativ metodik som tenderar att samla in djupare och mer ingående empiri, vilket
skapar en

enhetligare

förståelse

som dessutom

ger

upphov

till

ett friare

förståelseperspektiv (Befring, 1994). Vid kvalitativ metod hade antal undersökta företag
varit färre, vilket därför också gjort det svårare att kunna dra generella slutsatser om små
svenska aktiebolag än vid kvantitativ metodik där möjligheten gavs fler respondenter och
ett bredare resultat.

Vidare var studiens primärdata, vilket handlar om hur insamlingen av empiri görs, våra
enkäter som skickades ut till olika små aktiebolag. Empirin som samlades in via enkäterna
bildade det underlag som behövdes för den fortsatta processen. Studiens sekundärdata var
den insamling som gjordes med teorier och tidigare forskning som behövdes för att skapa
enkäten (Befring, 1994).
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3 Teoretisk referensram
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen. Först och främst beskrivs olika
redovisningsteorier vilka kan kopplas samman med hur företagets struktur påverkar
revisionsvalet. Vidare kommer skiljande faktorer mellan revisionsbyråer belysas vilket
också antas påverka valet. Slutligen presenteras den modell som studien undersöker.

Efter att revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades har synen och värdet på revisio n
ökat (Lennox, 1999). Detta har gjort att revision i dagsläget signalerar och tillför ett
synligt värde istället för den tidigare uppfattningen om revision som kontroll av
verksamheten (Carrington, 2014). Värdet som revision bidrar med är framförallt ökad
tillförlitlighet till samtliga intressenter samt ökad trovärdighet för finansiell data
(Carrington, 2014; Haw et al., 2008).

3.1 Agentteorin
I tidigare forskning används ofta agentteorin som utgångspunkt där revisions va l
undersöks utifrån agentteoretiska företagsdrag (Tauringana & Clarke, 2000; Chow,
1982). Agentteorin utgör antagande för relation mellan agent och principal (Eisenhard t,
1989). Det är en organisatorisk teori som försöker förklara intressekonflikter som kan
uppkomma mellan två parter, så kallade agentproble m (Tauringana & Clarke, 2000).
Huvudsakligen grundar sig konflikter i brist på fullständig information och ineffektivite t
(Eisenhardt, 1989). Konflikterna uppstår framförallt när mål eller önskningar står i strid
med varandra eller när attityden gentemot risker skiljer sig åt mellan intressente r.
Agentteorin belyser också det egenintresse, främst gällande ekonomisk förmögenhet, som
antas föreligga på den organisatoriska nivån bland samtliga inblandade vilket kan komma
att skapa konflikt (Eisenhardt, 1989). Agentteorin belyser fyra faktorer som antas kopplas
samman med sannolikheten att ett företag väljer att revideras; företagets storlek,
skuldsättningsgrad, chefernas aktieinnehav samt antal delägare i företaget. Företagets
storlek, skuldsättningsgrad och antal delägare korrelerar positivt med efterfrågan av
revison, medan chefers aktieinnehav antas korrelera negativt (Chow, 1982; Tauringa na
& Clarke, 2000).
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3.1.1 Företagets storlek
Det finns ett positivt samband mellan efterfrågan av revision och storlek på företaget, där
kostnadsfrågan är det som främst står i fokus (Chow, 1982; Mustapha, Hoh Yaen &
Ismail, 2015; Tauringana & Clarke, 2000). Storlek på företag mäts i enlighet med
agentteorin i omsättning, totala tillgångar och antal anställda, där samtliga tre antas bidra
till ökad efterfråga på revision (Tauringana & Clarke, 2000). Mustapha et al. (2015)
förklarar sambandet med att ökad företagsstorlek leder till att antal transaktioner ökar,
vilket bidrar till ökad risk för misstag, som i sin tur leder till ökad efterfrågan av extern
expertis och kontroll av räkenskaperna. En annan förklaring till sambandet är att vid ökad
företagsstorlek ökar behovet av antal ledarpositioner, vilket bidrar till eventuella
agentproblem, vilket i sin tur leder till ökad efterfrågan på revision (Niskanen et al.,
2010). Vid agentproblem så anses revision agera som konfliktlösare mellan dels ledarna ,
men också mellan intressenterna (Niskanen et al., 2010).
Insamlingen av övergripande information från ett företag, det vill säga grunden till
revision, är i stort sett lika tidskrävande oberoende av storlek och utgör därför i stort sett
samma kostnad oavsett företagsstorlek. Däremot varierar marginalkostnaden i och med
storlek på företaget, vilket resulterar i att den totala kostnaden för revision blir
procentuellt sett högre för ett litet företag än för ett stort (Chow, 1982). Det här betyder
att i och med att kostnaden är procentuellt sett lägre för stora företag så ökar efterfråga n
på revision med företagets storlek (Tauringana & Clarke, 2000; Chow, 1982).
3.1.2 Chefers aktieägande
Tauringana

& Clarke (2000) har undersökt efterfrågan

Storbritannien

utifrån

fyra karakteristiska

företagsdrag

av frivillig

revision

som agentteorin

i

belyser.

Resultaten tyder på att chefers aktieägande korrelerar negativt med efterfrågan på
revision. Orsaken är att desto större aktieägande cheferna har, i desto större utsträckning
kommer denne att handla i sitt eget intresse istället för resterande aktieägare. På så sätt
kommer viljan att förvalta egendomen i sitt eget bästa ekonomiska intresse att ske, och i
många fall väljer ägaren då att inte upprätta en revisionsberättelse (Tauringana & Clarke,
2000).
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3.1.3 Antal delägare
Ur det agentteoretiska perspektivet antas efterfrågan på revision öka vid flera delägare
och det är då agentproblem antas uppstå i större utsträckning (Eisenhardt, 1989).
Generellt anses inga agentproblem uppstå vid styrning av endast en ägare (Eisenhard t,
1989; Jensen & Meckling, 1976). Anledningen är att vid flertalet delägare kan
intressekonflikter uppstå och delägarnas egenintressen kollidera (Eisenhardt, 1989;
Mustapha et al., 2015). Niskanen et al. (2010) har undersökt och styrker det
agentteoretiska faktum att agentproblem ökar i takt med att antalet inblandade delägare
ökar, vilket i sin tur bidrar till en ökad efterfråga på revision. Forskning tyder på att om
det endast finns en delägare i aktiebolaget är behovet av revision lägre än vid två eller
fler delägare (Mustapha et al., 2015).
3.1.4 Skuldsättningsgrad
Det finns även ett samband som tyder på att desto mer belånat ett företag är, desto större
är efterfrågan på revision (Chow, 1982; Tauringana & Clarke, 2000). Banker och
låneinstitut efterfrågar framförallt att små företag med hög skuldsättningsgrad ska
revideras av utomstående tredje part för att säkerhetsställa de finansiella rapporterna
(Mustapha et al., 2015). Knechel et al. (2008) menar att bankerna i större utsträckning
kräver reviderad finansiell information av stora företag, medan det för små aktiebolag
snarare handlar om att styrka förtroendet för den finansiella informationen för att bli
beviljade lån (Knechel et al., 2008).
I Storbritannien

har

lagändringen

till

frivillig

revision

kritiserats

av

både

kreditvärderingsinstitut och redovisningsorgan (Dedman & Kausar, 2012). Dedman &
Kausar (2012) påstår att genomförandet av frivillig revision minskar förtroendet hos
låneinstitut, vilket leder till minskad revisionskvalité. Samtidigt menas att även om ett
företag rapporterar lägre vinst procentuellt så har företag som valt att behålla revisio n
högre kreditpoäng än företag som valt att avskaffa revision, och blir därför i större
utsträckning beviljade lån (Dedman & Kausar, 2012).

3.2 Legitimitetsteorin
Revision är nära associerat med legitimitet då yrkets huvudsakliga syfte är att skapa
förtroende gentemot intressenter genom att granska och uttala sig om de finansie lla
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rapporterna (Deegan & Unerman, 2011). Revision beskrivs också som beroende av
legitimitet, vilket menas att revisionen utger en viss trovärdighet och förtroende bland
samtliga intressenter såsom kunder, ägare och allmänheten (Whittle, Carter, & Mueller,
2014). Genom att inte uppträda legitimt utsätter revisionsb yråerna sig för stora risker. Ett
exempel var år 2001 när Enron-skandalen uppdagades och utsatte hela dåvarande Big 52
för risker. En utav de forna revisionsbyråerna inom Big 5, Arthur Andersen, gjorde sig
skyldiga

till

avsiktliga

företagsbedrägerier

och välplanerade

bokföringsbrott

åt

energijätten Enron. Samhällets syn på Big 5 påverkades negativt och kunder till samtliga
revisionsbyråer började tvivla på det goda rykte och den höga kvalité som hörde samman
med Big 5. Bristen på legitimitet blev ett faktum, vilket gjorde att företag bytte ”ner” sig
från Big 5 till second-tier eller mindre byråer (Chang, Cheng, & Reichelt, 2010; Hogan
& Martin, 2009).

Hogan et al. (2009) menar att det här ledde till ökade företagsrisker för revisionsbyråe r na
inom second-tier. Dels på grund av den eskalerande expansionen av klientportfolio som
antas bidra till ökad risk för revisionsbyråerna. Dessutom är förväntningarna på kvalité
och kompetens höga, då de tidigare anlitat byråer inom Big 4 (Big 5). Ytterligare orsak
kan vara att företagen förväntas ha relativt högre revisionsrisk eller bidra med lägre
lönsamhet till revisionsbyrån (Hogan & Martin, 2009).

Legitimitetsteorin belyser det faktum att det är essentiellt för organisationer att handla
legitimt gentemot utomstående tredje part (Deegan & Unerman, 2011). Genom att
upplysa och försäkra intressenter om att gränser och normer följs så skapas legitimite t.
Inom revisionsbranschen bidrar legitimt handlade till ett positivt rykte vilket antas
generera nya kunder samt bibehålla befintliga. Legitimitet är baserat på kulturella normer
och beskrivs som en nödvändig resurs för organisationers överlevnad och ses även som
ett socialt kontrakt mellan organisation och samhälle (Deegan & Unerman, 2011). Det är
samhällets uppfattning som avgör huruvida en organisation är legitim eller inte.
Legitimitetsteorin förutsäger att företagsledare är benägna att vidta strategier för att
försäkra sig om att samhället är medvetna om att de gränser och normer som finns
uppfylls för revision. Till skillnad från agentteorin, som belyser det egenintresse som
föreligger samtliga parter vad gäller maximering av ekonomisk förmögenhet, fokuserar

2
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legitimitetsteorin på hur organisationen är en del av det samhälle de är verksamma i
(Deegan & Unerman, 2011).

3.3 Revisionsbyråer
Svenska revisionsbyråer är indelade i tre kategorier; stora, mellan och små. Till de stora
byråerna hör PwC, Deloitte, EY och KPMG och går under det internatione lla
samlingsnamnet Big 4. Till de mellanstora byråerna hör Grant Thornton, BDO, Baker
Tilly Sverige och Mazars SET (Konsultguiden, 2014), vilka brukar benämnas som
second-tier. De resterande byråer är de små svenska revisionsbyråer som inte faller under
varken Big 4 eller second-tier. Tillsammans bildas Big 4 och second-tier i dagligt språk
Big 7, se figur 3.1. I jämförelse med andra länder i världen innehar Sverige stor variatio n
av olika revisionsbyråer (Sundgren & Svanström, 2013). Sundgren & Svanström (2013)
menar att det i Sverige finns många små lokala revisionsbyråer samt att de stora byråerna
inom Big 4 har etablerat kontor i alla regioner landet över.

Revisionsbyråer
EY
Deloitte
PwC

Big 4
Big 7

KPMG
Grant Thornton
Mazars
BDO

Second-tier

Figur 3.1 Uppdelning av revisionsbyråer

Studier visar att det finns ett positivt samband mellan storlek på revisionsbyrå och så väl
pris som kvalité (Sundgren & Svanström, 2013). Större revisionsbyråer, framför allt Big
4, anses ha bättre rykte än mindre byråer (Lennox, 1999). I en större revisionsbyrå med
fler anställda finns det i större utsträckning utrymme för specialisering inom specifika
revisionsområden. Specialiseringen leder till ökad kvalité (Sundgren & Svanström,
2013). Vidare skiljer sig även graden av rådgivning, som egentligen faller utanför en
revisorns uppgifter, åt mellan revisionsbyråer (Anandarajan & Kleinman, 2000).
Dessutom kan geografisk närhet hänföras till revisorns tillgänglighet, vilket innebär var
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revisionsbyrån har sin arbetsplats i förhållande till var dess klient bedriver sin verksamhet
(Sands & McPhail, 2003).
3.3.1 Kvalité
Syftet med revision är att som utomstående tredje part granska och uttala sig om ett
företags finansiella rapporter (Carrington, 2014). Den främsta orsaken till yrkesrollen är
att styrka och försäkra intressenter om att informationen är trovärdig och relevant
(Carrington, 2014). Det är därför av stor vikt att revisionen håller hög kvalité (Sundgren
& Svanström, 2013). Kvalité är ett ämne som är omdiskuterat då det många gånger nämns
i tidigare forskning. DeAngelo (1981) antyder att det finns ett positivt samband mella n
revisionskvalité och revisionsbyråns storlek. Det vill säga, i takt med att revisionsbyr å ns
storlek växer, ökar också kvalitén på revisionen (Sundgren & Svanström, 2013). Där med
anses Big 4 ha högre kvalité på revisionen än de mindre revisionsbyråerna (DeAngelo,
1981; Lennox, 1999; Sundgren & Svanström, 2013).
Samma sak gäller vid efterfrågan av revisionskvalité från företagen. Efterfrågan och
behovet av revisionskvalité drivs av företagets komplexitet, vilket innebär att desto större
företaget blir, ju mer användning av lån från kreditinstitut förekommer (Knechel et al.,
2008). För att företagen ska kunna få tillgång till lån, måste kreditvärderingsinstituten ge
sitt godkännande, vilka godkänner fler lån till företag som har revision än de som inte har
(Dedman & Kausar, 2012). Användning av lån leder till ett ökat behov av både eget
kapital och lånefinansiering för företaget. På så vis anses även kravet på högre
revisionskvalité

öka. Eftersom företagets komplexitet hör ihop med kravet på

revisionskvalité, väljer företaget en revisionsbyrå med högre kvalité (Knechel et al.,
2008).
De sex största byråerna är de som kräver högst revisionsarvode, vilket antas höra samman
med den höga revisionskvalitén som byråerna bidrar till (Sundgren & Svanström, 2013).
Samtidigt som vissa studier anser att kvalitén är högre hos Big 4 (DeAngelo, 1981;
Lennox, 1999; Sundgren & Svanström, 2013), påstår andra att det inte skiljer märkbart
mellan Big 4 och de som inte tillhör Big 4 (Lawrence et al., 2011). Då båda förhåller sig
till samma regelsystem och standarder måste de uppvisa ett visst krav av kvalité, vilket
gör att de båda grupperna borde kunna ge en jämförbar revisionskvalité till sina klienter
(Lawrence et al., 2011). Lawrence et al. (2011) har undersökt effekterna
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revisionskvalitén för att få fram vilka skillnader som finns bland klientegenskaperna hos
både Big 4 och de som inte tillhör Big 4. Resultatet tyder på att skillnaderna mer beror på
klientens storlek och karaktärsdrag snarare än kvalitén mellan revisionsbyråe r na
(Lawrence et al., 2011).

Revisionskvalitén anses som en viktig parameter vid val av revisionsbyrå. Dock ställs
kvalitén i förhållande till de generellt sett högre priserna som de största byråerna kräver,
vilket gör att det inte ett självklart val. Har företaget dessutom inte några externa
påtryckningar, är det sannolikt att valet istället hamnar på en billigare revisionsbyrå med
lägre revisionsarvode och därmed inte lika hög kvalité. Stora företag som oftast har
påtryckningar från marknaden, till skillnad från små företag, vilket gör att valet nästan
alltid hamnar på en revisionsbyrå inom Big 5 3 (Chaney et al., 2004).
3.3.2 Kostnad
Kostnaden som företaget får betala har länge varit en fråga inom revision och ett populärt
ämne för bland annat forskare där effekterna av att ständigt tävla om priset har varit en
intressant aspekt att studera (Chaney et al., 2004). Då alla tjänster har ett pris, och
bedömningen om vilket pris som matchar efterfrågan på revision och dess kvalité är ett
individuellt beslut för respektive företag (Knechel et al., 2008). Studier har bekräftat att
större revisionsbyråer, det vill säga de som är inom Big 8 4 , kopplas samman med
komponenterna högre kvalité och högre priser. Där priset stiger i förhållande till den
högre kvalitén (Sundgren & Svanström, 2013; Hay, 2013).

Tidigare studier visar att den ekonomiska frågan, alltså revisionsarvodet är den mest
väsentliga och avgörande faktorn beroende på vilken revisor som företaget väljer (Beattie
& Fearnley, 1995, 1998). Där valet som förstagångsväljare kan få ett lägre pris hos
revisionsbyrån som många gånger vill locka till sig nya klienter. Med tiden brukar
revisionsarvodet öka när företaget hållit sig till samma revisionsbyrå en längre period.
Därför har förslag funnits att företag borde byta revisionsbyrå periodvis, vilket benämns
som revisionsrotation, för att ha möjlighet att ständigt jaga ett bättre pris. Tidigare

3
4
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forskning visar dock att fördelarna med att periodvis byta revisionsbyrå är lägre än den
kostnaden som uppstår av processen (Hay, 2013).
Som tidigare nämnts är kostnaden en diskussionsfråga. Vad är lämpligt att betala för
revision för ett litet aktiebolag? Revisionsbyråer tar i stora drag lika mycket betalt för att
utföra sina tjänster hos ett litet företag som ett stort företag, men för företaget som ska
betala kan kostnaden ha en större betydelse. Då ett litet företag generellt inte har det
kapital som stora företag har resulterar det i att små företag kan ha det svårare att betala
kostnaden i jämförelse med stora företag (Tauringana & Clarke, 2000).
Vidare är premium en avgift som majoriteten av de största revisionsbyråerna tar betalt
för utöver kostnaden, vilket förklaras med dess högre kvalité och goda rykte. Chaney et
al. (2004) anser i deras studie att Big 5 i genomsnitt inte generar den kvalité och service
för att ta ut den högre premium som görs. Och att små företag hellre väljer en
revisionsbyrå som kan minimera deras revisionsarvode, snarare än priset. Där med väljer
de inte en revisionsbyrå inom Big 5 som oftast har ett fast pris, vilket många gånger beror
på teknologi, faciliteter och träning för att matcha mer komplexa och större klienter. Där
det fasta priset som investeras i dessa resurser kanske inte är så intressant för små företag.
Den mest kostnadseffektiva revisionsbyrån skulle då innebära en mindre revisionsb yrå
som har de karaktärsdrag som matchar små klienter (Chaney et al., 2004).
3.3.3 Rykte
Större revisionsbyråer, framför allt Big 4, anses ha bättre rykte än mindre byråer (Lennox,
1999). Där studier gjorts då rykte och monetära resurser använts som hypoteser för att
förklara varför större revisionsbyråer är mer exakta än små (DeAngelo, 1981), med mer
exakta syftas till att större byråer gör mindre fel i sina rapporter i jämförelse med små.
DeAngelo (1981) menar att Big 4 är mer exakta i revisionsarbetet på grund av att de har
ett större rykte att bibehålla. Om de dessutom har högre revisionsavgifter än små skulle
det göra att förlusten blir större vid en felaktig rapport jämfört med en liten byrå. Det här
leder till att Big 4 borde vara mer benägna om att vilja behålla sitt goda rykte och därmed
vara mer exakta i sitt revisionsarbete (DeAngelo, 1981).
En annan hypotes var att stora revisionsbyråer borde vilja undvika tvister då de anses ha
mer att förlora eftersom det handlar om större belopp (Dye, 1993). Resultaten av den här
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studien visade att stora revisionsbyråer inte alls förlorade kundkretsar och fick lägre
revisionsarvoden när fel uppkom i rapporter jämfört med små byråer. Det här kan bero
på det bättre rykte som stora revisionsbyråer fått, vilket i många fall skapas av
investerarna. Då investerarna räknar med att stora revisionsbyråer gör mindre fel i
rapporterna och dessutom har bättre kapital, just eftersom de är stora och har fler resurser
att tillgå än små byråer. Detta i sig skapar det bättre rykte som stora revisionsbyråer fått .
Noggrannheten som finns hos stora revisionsbyråer handlar snarare om aktsamheten att
hamna i rättstvister än vikten av att förlora några kundkretsar eller få in lägre arvoden
(Lennox, 1999).
3.4.4 Revisor som rådgivare
För många små och medelstora företag upplevs ett större behov av revisor som rådgivare,
då mindre företag många gånger inte sitter på den breda kompetensen som ibland behövs
för att utföra strategiska beslut (Svanström, 2004). Det kan vara beslut som måste stämma
överens med de krav på lagar och standarder som finns inom både redovisning och
skattehantering. Fördelaktigt är då att kunna rådfråga revisorn om extern kompetens, som
kan bidra med annat perspektiv och andra erfarenheter (Svanström, 2004). Revisorn som
erbjuder sin rådgivning har där med en väldigt stark position till att influera företaget som
står i stort behov av extern kompetens (Kirby & King, 1997). Att anlita en revisionsb yrå
för rådgivningstjänster är vanligt, då tidigare studier visar att minst 70 % av företagen
använder sig av dessa tjänster (Gooderham, Tobiassen, Døving, & Nordhaug, 2004;
Kirby & King, 1997).

Det finns flera fördelar med att ha en revisor som rådgivare i företaget. Först och främst
gör det att revisorn blir mer insatt i företaget och det skapar en bättre förmåga för revisorn
att

värdera

både risk-

och väsentlighetsbedömningar

som

anses

viktiga

i

revisionsprocessen (Svanström, 2004). Även företaget själva blir bättre på att utföra
redovisningshandlingar med hjälp av extern kompetens. I slutändan leder användning av
revisor som rådgivare även till att kvalitén på företagets redovisningsrapportering kan
höjas (Gooderham et al., 2004; Svanström, 2004).

Däremot finns det också en del risker med att helt förlita sig på den externa rådgivninge n.
Då många företag kan lämna ifrån sig all redovisning och dokument, finns risken att
företagets interna kompetens minskar. Även revisorns rådgivning kan vara fel anpassad
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för att matcha mindre företags behov (Nitsch, 1989; Nyström, 1996). Skulle
företagsledaren vara grundaren för företaget är det vanligt att de inte anlitar extern
kompetens då företagsledaren gärna inte släpper ifrån sig kontrollen om företaget
(Svanström, 2008).
3.3.5 Revisor som oberoende
Som tidigare nämnts kan revisorn utöver revisionen även bidra med olika typer av
rådgivning (Svanström, 2008). I de fall då företaget har samma revisor som både sköter
granskning samtidigt som den ger rådgivning till företaget finns kritik mot att revisorn
förlorar sin oberoende (Svanström,

2004). Med revisorns oberoende menas att

granskningen av revisionen sker på ett oberoende sätt och detta för att inte kunden ska
komma över attraktiva sätt att få rådgivningstjänster som kan missgynnas. Samtidigt som
revisorn inte ska kringgå sina grundläggande krav som oberoende för att kunna åta sig
rådgivningsuppdrag (Reynolds, Francis, & Deis, 2004). Det är väldigt viktigt med
revisorn som oberoende eftersom revisionen annars kan förlora sin tillförlitlighet mot
företagets intressenter (Svanström, 2004). Det här ett ämne som länge varit omdiskutera t
då det är svårt att dra gränser när revisorn förlorar sin oberoende vid extern kompetens
till kunden (Svanström, 2008).
I ett litet företag är det vanligare med en närmre relation mellan revisorn och kliente n,
vilket gör att det finns ett mer påtagligt hot för att revisorn ska förlora sin oberoende vid
rådgivningstjänster (Gooderham et al., 2004; Seow, 2001). Lagreglering gällande revisor
som oberoende har länge diskuterats både på nationell nivå (Regeringens proposition
2000/01:146), europeisk nivå (2002/590/EC; 2006/43/EC) och även internationell nivå
(SOX 2002, section 201; IFAC:s etiska regler 2005) om huruvida begränsningar borde
göras. Däribland har obligatorisk revisionsrotation varit ett av ämnena. Däremot visade
Svanström (2008) i hans studie att kvalitén på revisionen blev högre vid extern expertis
då revisorn hade bättre kunskap om klienten och dess verksamhet för att utföra rapporten
till det bättre. Samtidigt som det kan vara mer värdefullt för ett litet företag med
rådgivningstjänster då företaget vanligtvis inte sitter på så bred kunskap inom
redovisningsfrågor (Gooderham et al., 2004; Seow, 2001). Alltså behöver inte revisorns
oberoende hotas när revisorn erbjuder fler tjänster utöver revisionen eftersom det inte
innebär att revisionskvalitén försämras. Både redovisnings- och revisionskvaliteten leder
snarare till en positiv effekt av att revisorn utför fler tjänster utöver revisio ne n
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(Svanström, 2008). Vilket betyder att längre uppdrag hos klienten inte anses hota
revisorns oberoende och därför anses inte ytterligare begränsningar behöva göras. Detta
betyder att varken i kvalitetsperspektiv eller för revisorns oberoende behövs införas
rotation av revisorer för mindre bolag (Svanström, 2008).
3.3.6 Geografisk närhet
Geografisk

närhet kan enligt Sands & McPhail (2003) hänföras

till revisorns

tillgänglighet, vilket innebär var revisionsbyrån har sin arbetsplats i förhållande till var
dess klient bedriver sin verksamhet. Att vara lätttillgänglig som revisor är något företag
förväntar

sig, detta för att kunna få den flexibilitet

som kan behövas vid

revisionsrelaterade frågor och behovet av snabba svar (Magri & Baldacchino, 2004).
Baldacchino & Cardona (2011) gjorde en studie på Malta där prioriteringen av revisorns
geografiska placering var en av deras faktorer som undersöktes. Enligt Galdes (1994,
refererad i Baldacchino & Cardona, 2011) i är Malta ett mindre bra exempel då det är en
mikrostat och var man än bor på Malta så är det en geografisk närhet mellan revisor och
klient (Galdes, 1994, refererad i Baldacchino & Cardona, 2011). Resultatet av studien var
i vilket fall att skillnader sågs beroende på om revisionen gjordes på Malta eller Gozo 5 ,
där de företag som gjorde revisionen på Gozo ansåg att geografisk närhet var mycket
betydelsefullt. Medans företag som hade sin revision på Malta inte tyckte geografisk
närhet var särskilt viktigt (Baldacchino & Cardona, 2011).

3.4 Vår modell
Vår teori är att valet av revisionsbyrå för små aktiebolag är indelad i två steg. För det
första tror vi att de karaktäristiska dragen särskiljer företagen och dess preferenser åt. Alla
företag har olika förutsättningar, både vad det gäller dess finansiella ställning och
betalningsmöjlighet, men även beroende på hur företaget är styrt och av vilka.

De

karaktäristiska faktorerna är storlek (mätt i antal anställda, omsättning och totala
tillgångar), chefers aktieägande, antal delägare samt skuldsättningsgrad. Samtliga fyra
faktorer har återkommande stått till grund för tidigare studier gällande efterfrågan av
revision, vilket styrker dess relevans gällande differentiering av företag.

5

Gozo är en ö ligger utanför M alta och som tillhör den maltesiska ögruppen.
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För det andra skiljer sig egenskaperna åt även mellan revisionsbyråer.

Större

revisionsbyråer tenderar att ha högre kvalité och ett mer väletablerat rykte, däremot så är
kostnaden generellt sett högre. Detta gör att revisionsbyråerna skiljer sig åt och
förmodligen attraherar olika typer av företag. Utifrån detta tror vi att beroende på hur
företaget ser ut och vilka framhävande egenskaper en revisionsbyrå innehar så ser valet
av revisionsbyrå olika ut. Figur 3.2 beskriver den teoretiska utgångspunkt som ligger till
grund för studien.

Företagsstruktur
Företagsstorlek

Antal delägare

Skuldsättningsgrad
Skuldsättnings
gra

Chefers
aktieägande

d

Revisionsbyrå

Geografisk
närhet

Kvalité
Kostnad

Revisorn som
oberoende
Revisor som
rådgivare

Rykte

Figur 3.2 Vår modell
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4 Empirisk metod
I detta kapitel presenteras studiens litteratursökning, datainsamlingsmetod och urval.
Därefter görs en beskrivning av enkätens utformning samt studiens validitet och
reliabilitet.

4.1 Litteratursökning
Den teoretiska referensramen var främst uppbyggd på vetenskapliga artiklar, vilket har
gjorts för att få den teoretiska referensramen så relevant och tillförlitlig som möjligt. De
vetenskapliga artiklarna söktes upp i den elektroniska databasen som Högskolan i
Kristianstad har tillgång till, samt även Google Scholar om artiklar inte gick att hitta via
förstnämnda. Vid sökning i databasen har relevans tagits till forskare som exempelvis
DeAngelo (1981) och Hay (2013) som återkommande har nämnts i flera artiklar. Kontakt
via e-post fanns även med Svanström (2004; 2008) som är universitetslektor inom
redovisning/finansiering vid Umeå universitet (Umeå universitet, 2014) för att få artiklar
som han skrivit, eftersom dessa inte gick att hitta via databaserna. Ord som uppkom i
sökningar var bland annat quality, reputation, premium, Agency theory tillsammans med
ord som auditor och accounting. Den teoretiska litteratur som användes är främst från
Deegan & Unerman (2011) och Patel & Davidson (2011). Dessa användes för att förklara
olika begrepp inom metodkapitlet.

4.2 Datainsamlingsmetod
Den kvantitativa metoden som valdes var enkätundersökning, vilket gav respondenten
själv möjlighet att välja när frågeformuläret skulle fyllas i. Svarsfrekvensen vid enkäter
brukar vara lägre i jämförelse med intervjuer, vilket troligtvis beror på den personliga
kontakten som man går miste om vid enkätundersökningar. Då missförstånd lättare kan
uppstå om frågor inte presenteras kort och koncist (Eliasson, 2013), motverkades detta
genom att utforma frågorna på detta sätt för att respondenten skulle svara och därigeno m
öka studiens svarsfrekvens. Samtidigt gjordes den även kort för att undvika att
respondenten skulle bli uttråkad och sluta svara. Enkäten (se bilaga 1) utformades via en
webbaserad hemsida (SurveyMonkey), vilket troligtvis gav oss snabbare svar än om
enkäten skickats ut via post. Aktsamheten mot miljön och möjligheten det gavs att täcka
ett bredare geografiskt område i Sverige är några av fördelarna som gavs (Denscombe,
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2016). Insamlingstekniken ansågs passa studien på bästa sätt, då bredden på företag
maximeras och olika begränsningar undgås som exempelvis geografisk placering eller
bransch.

4.3 Urval
Det finns två typer av urvalsmetodik; sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurva l.
Sannolikhetsurval bygger på ett slumpmässigt urval vilket är lämpligast i de fall då det är
ett stort antal som ska undersökas (Denscombe, 2016). Detta var det urval som passades
bäst i denna studie. Användandet av ett slumpmässigt urval innefattade att alla företag
hade lika stor sannolikhet att bli inkluderade i undersökningen. Till hjälp att hitta
företagen har Business Retriever använts, vilket är en databas vi fått använda via
Högskolan i Kristianstad. Genom att kryssa i förutbestämda val i databasen, som
aktiebolag och inte revisorspliktig med revisor kom 9359 företag att innefatta vårt urval.
Företagen valdes ut systematiskt (var 15:e företag), detta för att undvika olika mönster
som kunnat uppstå i listan med små aktiebolag.

E-postadresser letades upp via internet men då dessa kan ändras över tid var
tillvägagångssättet generellt svårare, till skillnad mot postadresser som oftast är
oförändrade (Denscombe, 2016). Vissa företag var troligtvis för små till omsättninge n
eftersom vi inte hittade någon e-postadress till dessa aktiebolag eller så använde de sig
inte av e-post, utan bara av postadress och telefonnummer. Detta är en risk som togs då
förutsättningen var att tillgången till dator fanns (Denscombe, 2016). Tillvägagångssätte t
gjorde att vi fick leta upp fler företag för att få tag i den mängd som behövdes för att få
en hög trovärdighet och kunna generalisera resultatet.
Enkäten (se bilaga 1) som skickades ut var öppen under perioden 3 maj – 12 maj.
Eftersom fokus var företag som kunde räknas till kategorin små aktiebolag6 och som
använde sig av en revisor skickades enkäten enbart ut till dessa företag. Detta gjorde att
svarsfrekvensen blev högre då populationen var rätt inriktad och företag som inte
räknades inom det bestämda urvalet fick inte heller någon enkät (Denscombe, 2016).
Andra åtgärder som gjordes för att uppnå en högre svarsfrekvens var att följa upp enkäten

6

Ska minst uppfylla två av följande tre kriterier under ett av de två senaste räkenskapsåren: årsomsättning på högst tre
miljoner kronor, tillgångar på max 1,5 miljoner kronor och max tre anställda.
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med påminnelser av uteblivna svar. Till de som inte svarade skickades ytterligare två
påminnelser ut för att uppmana respondenten att fylla i (Denscombe, 2016). Den första
påminnelsen skickades ut den 9 maj medan den andra skickades ut två dagar senare.

Vid enkätundersökningen räknade vi med en svarsspontanitet,

vilket betyder att

svarsintensiteten är som högst under de första dagarna för att sedan avta. Utifrån de 500
insamlade e-postadresser var förhoppningen om en svarsfrekvens på minst 10 %, vilket
skulle generera minst 50 svar. Dock till skillnad om enkäten hade presenterats för en
samlad grupp skulle svarsfrekvensen nästan alltid vara 100 % (Befring, 1994). Detta var
tyvärr inte möjligt och därför behövdes en stor mängd e-postadresser för att få en
svarsfrekvens på 10 %.

Av de 500 företag som slumpmässigt valdes ut besvarade 67 företag enkäten. 13 företag
hörde av sig och informerade att de av olika anledningar inte hade möjlighet att delta i
undersökningen. En huvudsaklig anledning var tidsbrist eller att de inom företaget hade
som policy att inte öppna upp länkar för att undgå risk för virus. Vidare av de 67 företag
som besvarade enkäten så var det sju som föll bort på grund av att de grundades nylige n
och därför inte hade någon bokföring som vi kunde ta del av. I och med att företags
omsättning, tillgångar och skuldsättningsgrad står till grund för studiens undersökning
var dessa tvungna att ses som bortfall.

4.4 Operationalisering
Då avsikten var att ta reda på vilka faktorer som hade en avgörande roll vid val av
revisionsbyrå, var enkäten uppbyggd på tidigare forskning och teorier gällande de
faktorer som togs upp i teoriavsnittet (kvalité, kostnad, rykte, revisor som rådgivare,
revisor som oberoende och geografisk närhet) samt utifrån företagets uppbyggnad
(företagets

storlek, chefers aktieägande,

antal delägare,

skuldsättningsgrad

och

legitimitetsteorin) då de antogs påverka företagets beslutsfattande.

Vidare var enkäten (se bilaga 1) inte strukturerad utefter de olika variablerna, utan
frågorna och de olika påståendena var blandade. Ungefär hälften av påståendena var i hög
grad av strukturering och standardisering, vilket menas att det var en enkät med fasta
svarsalternativ (Patel & Davidson, 2011). Detta valdes i förhoppning om tydligare svar
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och bättre sortering av enkätens resultat. Andra hälften av enkäten bestod av låg grad av
strukturering, vilket gav respondenten möjlighet att besvara frågorna med egna ord. Valet
att frågorna utformades på båda visen, gjorde att vi kunde få in fler intressanta aspekter
ur en låg grad av strukturering till skillnad mot fasta svarsalternativ (Patel & Davidson,
2011).

4.4.1 Beroendevariabel
Valet av revisionsbyrå och de olika faktorerna (kvalité, kostnad, rykte, revisor som
rådgivare, revisor som oberoende och geografisk närhet) var variabler som förhölls till
varandra, vilket betyder att det rådde ett nära samband mellan dessa (Befring, 1994).
Beroendevariabeln var valet av revisionsbyrå, då valet förändrades beroende på vilka
faktorer företag ansåg vara viktiga. I studien grupperades revisionsbyråerna enligt Big 4,
second-tier och mindre revisionsbyråer och därför skapades två beroendevariabler ;
Big4ellerinte och Big7ellerinte. Fråga 7 i enkäten (se bilaga 1) mätte beroendevariabe ln
genom att fråga om vilken revisionsbyrå företaget använde sig av. Respondenten fick
välja bland sju fasta svarsalternativ, vilka var de sju största revisionsbyråerna som
kodades enligt: PwC (1), EY (2), KPMG (3), Deloitte (4), Grant Thornton (5), Mazars
(6), BDO (7). Utöver fanns alternativet “annan byrå (0)” som respondenten kunde fylla i
om företaget inte hade någon av ovanstående sju byråer. I och med att hela studien
handlade om vilken revisionsbyrå företag valde var detta en mycket väsentlig fråga.

4.4.2 Oberoendevariabel
Oberoendevariablerna utgjorde de 15 påståenden i fråga 8 (se bilaga 1) som byggdes upp,
i den mån det var möjligt, med synonymer till studiens valda faktorer så att vi undvek
specifika frågor om faktorerna. Detta ansåg vi var bättre då människor lättare annars har
en förutbestämd åsikt om vad de tycker om olika faktorer och då svarat annorlunda.
Påståendena gjordes enligt en Likertskala, där respondenten tog ställning till de olika
påståendena på en sjugradig skala (1=inte viktigt och 7=mycket viktigt) (Befring, 1994;
Patel & Davidson, 2011). En sjugradig skala valdes då människor vanligtvis styrs av den
så kallade centraltendensen, vilket betyder att människor har en förmåga att välja
alternativet i mitten istället för något av alternativen i ändpunkterna. Samtidigt som vi
fick en bättre spridning av svaren genom en sjugradig skala till skillnad om skalan var
uppbyggd på tre steg (Patel & Davidson, 2011). Eftersom en sjugradig skala valdes fanns

28

Althini & Tedblad
inget alternativ där respondenten kunde svara vet ej, detta på grund av att det gavs ett
mittenalternativ (4).

Revisionskostnaden mättes inte bara genom påståenden utan ytterligare frågor gjordes,
fråga 9 och 10, där respondenten ombads svara hur mycket företaget betalade i
revisionskostnad samt om de tyckte priset kändes rimligt i förhållande till det utförda
arbetet. Revisionskostnaden

efterfrågades

då man som människa

kan ha olika

uppfattningar om vad som är dyrt och billigt och därför var det lättare för oss att efteråt
kategorisera kostnaden utefter vårt val. Fråga 10 mätte kostnaden i relation till övriga
faktorer, det vill säga i förhållande till kvalité, kostnad, rykte, revisor som rådgivare,
revisor som oberoende och geografisk närhet. Fråga 11 mätte vad respondenten tyckte
revisorn bidrog med utöver revisionen. Anledningen till att en sådan öppen fråga fanns
med var för att ge respondenten möjlighet att själv reflektera över vad revisorn bidrog
med, utan att bli styrd av olika alternativ. Potentiellt kunde nya tankar och åsikter skapas
som gav upphov till studiens framtida forskningsområde.

Sista frågan i enkäten, fråga 12 (se bilaga 1) ombads respondenten att rangordna vilka
faktorer som ansågs vara viktigast hos revisionsbyrån. Risken fanns att det var svårt att
rangordna dessa faktorer men tanken var att jämföra svaren från fråga 12 med
påståendena i fråga 8, vilket kunde stärka studien om företagen ansåg samma faktorer
vara viktiga i båda frågorna. Detta eftersom faktorerna i fråga 12 var utskrivna med namn
medan fråga 8, till den mån det var möjligt, inte var specificerade med faktorerna.

4.4.3 Kontrollvariabel
Kontrollvariabel är en konstant variabel som inte påverkar beroende variabeln (Befring,
1994). I studien var dessa kontrollvariabler respondentens position i företaget, storlek på
stad där företaget bedrevs, vilken bransch företaget var verksam inom, chefers
aktieägande och även hur länge företaget bedrivit sin verksamhet. Storleken på staden
mättes genom fråga 4, bestående av olika förutbestämda svarsalternativ (glesbygd, tätort
och storstad) där respondenten valde det alternativ som passade bäst. Medan längden på
företagets verksamhet mättes genom fråga 2 där respondenten fick fylla i vilket år
företaget grundades. Detsamma gällde för bransch och position som skapades i fråga 3
respektive fråga 1. Flera studier visade på ett positivt samband mellan revision och
företagets storlek (Chow, 1982; Mustapha et al., 2015; Tauringana & Clarke, 2000). Även
29

Althini & Tedblad
efterfrågan på revision ansågs öka när antal delägare blev fler i företaget (Eisenhard t,
1989). Därför bedömdes det viktigt att revisionen var legitim då det gav förtroende för
både ägare och dess intressenter (Whittle et al., 2014). Fråga 5 och 6 mätte hur stort
aktieägandet var hos chefer och även antalet delägare som fanns i bolaget. Tidigare
forskning tyder på att desto större aktieägande chefer har, desto troligare är det att de
agerar efter sitt eget intresse istället för resterande aktieägare. Vilket leder till att chefer
väljer att inte upprätta en revisionsberättelse då viljan att förvalta egendomen i sitt eget
bästa ekonomiska intresse inträffar (Tauringana & Clarke, 2000).

4.6 Reliabilitet och validitet
Begreppen reliabilitet och validitet handlar om undersökningens trovärdighet, där målet
är att uppnå en hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet förklaras med hur pålitlig
undersökningen är. Genom att göra undersökningen flera gånger under likartade
förutsättningar och därigenom få samma resultat, kan man säga att det finns en hög
reliabilitet. Om undersökningen däremot skulle ge ett annat resultat betyder det att
reliabiliteten är låg (Eliasson, 2013). Begreppet är viktigt inom vetenskapen då andra ska
kunna kontrollera den data som samlats in med de slutsatser som undersökningen bygger
på. Genom att olika frågor och påstående skapades efterfrågades de viktigaste variabler na
flera gånger för att mäta samma variabel och på vis ökade reliabiliteten i vår studie
(Eliasson, 2013).

Medan validitet handlar om huruvida undersökningen verkligen mäter det som ska mätas.
Eftersom begreppen reliabilitet och validitet hänger ihop så innebär det att förutsättninge n
för hög validitet skapas genom hur hög reliabiliteten är (Eliasson, 2013). Studiens
validitet ökade då enkätens frågor och påstående kopplades ihop med undersökninge ns
teoriavsnitt. Den insamlade informationen från samtliga små aktiebolag antogs vara
sanningsenlig för att på så vis få ökad validitet.
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5 Resultatanalys
Den empiriska analysen inleds med en överblick av insamlad data samt en förklaring till
de olika statistiska tester som görs. Analysens delar jämförs genomgående med studiens
modell.

5.1 Beskrivande statistik
Analysen sker med hjälp av programmet SPSS, ett verktyg för statistisk dataanalys. Den
valda signifikansnivån är 0,1. Tabell 5.1 finns i bilaga 2 och innefattar beskrivande
statistik över alla studiens variabler. Nedanstående tabell 5.2 visar företagens fördelning
mellan revisionsbyråerna. Fördelningen är att 40 % av studiens företag använder sig av
en revisionsbyrå inom Big 4 medan 48 % Big 7 och återstående 52 % använder sig av en
liten lokal revisionsbyrå.

Tabell 5.2 Fördelning mellan revisionsbyråer

EY
11%

Deloitte
3%

PwC
24%

Inte Big 7
52%

BDO
1%

Mazars
4%

KPMG
2%
Grant Thornton
3%

Tabell 5.3 visar fördelningen av revisionsbyråer utifrån var företag bedriver sin
verksamhet; glesbygd, tätort och storstad. 100 % av de små aktiebolagen som bedriver
sin verksamhet i en glesbygd använder sig av en liten revisionsbyrå. Till skillnad mot
företagen som bedriver sin verksamhet i en storstad till 67 % använder sig av en liten
revisionsbyrå.
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Tabell 5.3 Placering av verksamhet
100%

80%

60%

Liten revisionsbyrå

Second-tier
40%

Big 4

20%

0%

Glesbygd

Tätort

Storstad

5.2 Bedömning av normalfördelning
Genom att sätta in beroendevariablerna Big4ellerinte och Big7ellerinte i ett KolmogorovSmirnov test så bedöms huruvida framtagen data är normalfördelad eller inte. Det vill
säga om signifikansnivån är mer än 0,05 är resultatet inte signifikant och framtagen data
är normalfördelad medan mindre än 0,05 inte är normalfördelad (Pallant, 2013). I tabell
5.4 visas att signifikansnivån är mindre än 0,05 vilket betyder att vår data inte är
normalfördelad.

Tabell 5.4 Kolmogorov-Smirnov test

Signifikansnivå

Big7ellerinte

Big4ellerinte

,000

,000

5.3 Korrelationstest
Eftersom vår data är uppbyggd på kategorier och rangordning lämpar sig ett ickeparametisk test bäst. Dock är nackdelen med ett icke-parametisk test att det inte är lika
starkt som ett parametisk test. Detta på grund av att den icke-parametiska tekniken inte
känner av om det finns samband eller skillnader i variablerna även om det finns det
(Pallant, 2013). På grund av vår datas uppbyggnad är ett icke-parametisk test ändå det
bästa alternativet. Beroende om framtagen data är normalfördelad eller inte görs antinge n
ett Pearson eller Spearman test. Båda testerna är korrelationsanalyser som görs då man
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vill kunna se samband eller skillnader mellan två variabler. I vårt fall gjordes ett
Spearman test för att kunna se vilka faktorer som korrelerar med varandra. Det vill säga
hur starka sambanden är mellan variablerna, och även vilken riktning (positiv eller
negativ) de har. Positiv korrelation innebär att om den ena variabeln ökar, ökar också den
andra variabeln. Medan vid en negativ korrelation tyder på att om den ena variabeln ökar,
minskar den andra (Pallant, 2013). I vårt test som kan ses i bilaga 3 tabell 5.5 finns ett
flertal samband som är korrelerade till en statistik säkerställd nivå på både 0,001 och 0,01.
Det är också dessa som har de fem starkaste sambanden och som väljs att ta upp här:


Variabel 3 (revisionsbyrån är välkänd) och 4 (revisionsbyråns varumärke) har ett
positivt samband, revisionsbyråns varumärke förklarar till 73 % att revisionsbyrå n
är välkänd.



Variabel 14 (revisionsbyrån skapar ökad tillförlitlighet gentemot intressenter) och
15 (revisionen anses skapa legitimitet hos myndigheter) har ett positivt samband,
till 58 % förklaras att revisionsbyråns tillförlitlighet gentemot intressenter ökar då
revisionen har legitimitet hos myndigheter.



Variabel 5 (revisionen håller hög kvalité) och 10 (revisionsbyrån är lätt att nå) har
ett positivt samband och kan förklaras till 42 % att revisionens kvalité ökar då
revisionsbyrån är lätt att nå.



Variabel 7 (revisionsbyrån tillhandahåller, utöver revision även rådgivning) och
8 (revisionsbyrån verksamhetsanpassar sina tjänster utefter företagets behov) har
ett positivt samband där revisionsbyråns tillhandahållande av rådgivning förklaras
till 40 % att den är anpassad till förtagets behov.



Variabel 12 (den personliga relationen till revisionsbyrån) och 16 (revisorerna på
revisionsbyrån är kända för sina höga kompetens) har ett positivt samband mella n
varandra. Det förklaras till 32 % att desto mer det finns en personlig relation
mellan företaget och revisionsbyrån, ju mer kända blir revisorerna för sin höga
kompetens.
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De fem ovanstående sambanden är variablerna med starkast korrelation, men det finns
fler variabler som är intressanta att ta upp. Dessa är samband som också korreleras
positivt och kan förklaras av determinationskoefficienterna 24 % - 28 %. Det första
sambandet är att Big 4 väljs av företag på grund av deras varumärke, vilket också stämmer
överens med hur företag väljer Big 7. Ett annat samband är att revisionsbyråerna inom
Big 4 och Big 7 väljs av företag för att de är välkända.

5.4 Faktoranalys
För att kunna göra en faktoranalys måste två kriterier uppfyllas. Dels måste värdet i
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy vara 0,6 eller högre (Pallant, 2013)
medan Bartlett´s Test of Sphericity måste vara signifikant, det vill säga 0,05 eller lägre. I
tabell 5.6 visas att båda dessa kriterier uppfylls och en faktoranalys kan därför stå till
grund för en gruppering.

Tabell 5.6 Principalkomponentanalys
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett's Test of Sphericity - signifikansnivå

0,715
0,000

En faktoranalys innebär att man statistiskt testar om flera variabler kan slås samman
(Pallant, 2013). Detta görs i en principalkomponentanalys vilket är en utforskande
faktoranalys för att undersöka samband mellan faktorer. Faktoranalysen syftar till att hitta
ett samband mellan olika variabler. I tabell 5.7 visas att de 15 faktorerna kan delas in i
nedanstående fem grupper. Faktorernas innehåll varierar mellan en till fem variabler per
grupp.
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Tabell 5.7 Principalkomponentanalys

Faktorindelning
Revisorerna på revisionsbyrån är kända för sin höga kompetens
Revisionsbyrån är lätt att nå (ex. via telefon och e-post)
Revisionen håller hög kvalité
Den personliga relationen till revisionsbyrån
Revisionsbyråns geografiska placering
Revisionen skapar ökad tillförlitlighet gentemot intressenter (ex. kunder,
leverantörer och aktieägare)
Revisionen anses skapa legitimitet hos myndigheter
Revisionsbyrån tillhandahåller, utöver revision även rådg ivning (ex. kring
ekonomiska frågor)
Revisionsbyrån verksamhetsanpassar sina tjänster utefter företagets behov
Revisionsbyråns varumärke
Revisionsbyrån är välkänd
Rekommendationer från sociala kontaktnät
Liknande företag använder sig av samma revisionsbyrå
Tredje parts (ex. leverantörers, stat och kommuns) åsikt om revisionsbyrån
Rimlig kostnad för revisionen

1
0,845
0,749
0,729
0,668
0,566

2

3

4

0,869
0,831
0,534
0,585
0,933
0,909
0,785
0,802
0,554

Efter en analys av fördelningens fem grupper benämns varje faktor enligt nedanstående
tabell 5.8. Grupp 1 inkluderar två samlingsnamn eftersom faktorn innefattas av fem
påstående som var svårare att benämna med ett gemensamt namn.

Tabell 5.8 Faktorindelning
Faktor
1

Kvalitet och relation

2

Legitimitet

3

Varumärke

4

Anseende

5

Priskänslighet

För att kunna kontrollera och bekräfta grupperingen utfördes ett Cronbach´s Alpha test.
Cronbach´s Alpha är den vanligaste metoden för att försäkra sig om att frågor eller
påstående mäter samma underliggande faktor. Testet kräver minst tre variabler per
underliggande faktor, vilket ursprungligen inte inkluderas i denna studie. Därför gjordes
först en utforskande faktoranalys (principalkomponentanalys) och faktorerna som
bildades i principalkomponentanalysen analyseras därefter i Cronbach´s Alpha för att
bekräfta grupperingen. Det krävs att Cronbach´s Alpha är minst 0,7 för att bekräfta
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sambandet (Pallant, 2013). Eftersom två av faktorerna enbart innehåller en respektive två
variabler går det inte att utföra en Cronbach´s Alpha analys på dessa. Däremot undersöks
faktorerna kvalité och relation, legitimitet och sist faktorn anseende vilka bekräftas i
tabell 5.9.

Tabell 5.9 Cronbach´s Alpha
Faktorer

Cronbach´s Alpha

Antal variabler

Kvalité och relation

0,782

5

Legitimitet

0,780

4

Anseende

0,702

3

5.5 Logistisk regression
Logistisk

regression används vid undersökning av kategoriska beroendevariab le r

(Pallant, 2013) och den vanligaste är linjär regressionsanalys, men den förutsätter att
beroendevariabeln är kontinuerlig. Skillnaden mellan logistisk och linjär regression är att
linjär regression beräknar ett predicerat värde på beroendevariabeln medan logistisk
regression beräknar sannolikheten att respondenten svarar det svar som är kodats med 1
till skillnad från 0 (Djurfeldt & Barmark, 2009). Då studiens beroendevariabel är
kategorisk och oberoendevariablerna är både kategoriska och kontinuerliga används
logistisk regression för analys.

För att testet ska kunna användas krävs att

signifikansnivån av Hosmer-Lemeshow Goodness of Fit Test överstiger 0,05. Vidare
indikerar värdet på Nagelkerke R Square mängden data som antas förklaras av variabler na
i modellen

(Pallant,

2013). Ett högre värde (mellan

0 och 1) indikerar

att

oberoendevariablerna förutspår beroendevariabeln bättre.
5.5.1 Logistisk regression: Big4ellerinte
I tabell 5.10 kan nedanstående faktorer (kvalité och relation, legitimitet, varumärke och
sist anseende) och företags karaktärsdrag (omsättning, antal anställda, totala tillgånga r,
skuldsättningsgrad, antal delägare och chefers aktieägarandel) till 90,5 % förklaras av
revisionsvalet. En logistisk

regression görs i tabell 5.10 med beroendevariabe ln

Big4ellerinte och visar på att samband finns mellan valet av revisionsbyrå tre av fem
faktorer (kvalité och relation, varumärke och kostnad). Samtliga tre faktorer har en
signifikansnivå lägre än 0,05 och en positiv B-koefficient, vilket betyder att faktorerna
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korrelerar positivt med beroendevariabeln Big4ellerinte. Tolkningen av B-koefficiente n
och signifikansnivån är att desto viktigare ett företag anser att samtliga faktorer,
oberoende av varandra, är vid val av revisionsbyrå desto större är sannolikheten att valet
hamnar på en revisionsbyrå inom Big 4.

Tabell 5.10 Logistisk regression: Big4ellerinte
B-koefficient
1,845*

F1. Kvalité och relation

Standardfel
0,919

F2. Legitimitet

0,828

0,598

F3. Varumärke

2,445*

1,005

F4. Anseende

-0,147

0,722

F5. Kostnad

1,997*

0,925

Omsättning

0,000

0,000

Antal anställda

-0,196

0,212

Totala tillgångar

0,000

0,000

Skuldsättningsgrad

0,010

0,068

Antal delägare

-0,735

0,791

Chefers aktieägarandel

1,121

2,217

Konstant

-0,963

2,970

27,298***

Modell chi-2
Rätt klassificerade

90,5%

Nagelkerke R²

0,656

Hosmer and Lemeshow Test

0,112

Signifikansnivå † <0.1, * <.05, ** <.01, *** <0.001

5.5.2 Logistisk regression: Big7ellerinte
Den andra logistiska regressionen i tabell 5.11 behandlar valet av att välja en
revisionsbyrå inom Big7ellerinte, där beroendevariabeln benämns som Big7ellerinte.
Regressionen antas förklara 81 % av företags val. Den enda faktorn som visar på ett
signifikant samband med valet av revisionsbyrå inom Big 7 är faktor tre (varumärke). Bkoefficienten är positiv och indikerar på att desto viktigare ett företag tycker att
varumärket är, i desto större utsträckning väljer de en revisionsbyrå inom Big 7.
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Tabell 5.11 Logistisk regression: Big7ellerinte
B-koefficient
0,505

F1. Kvalité och relation

Standardfel
0,535

F2. Legitimitet

-0,159

0,443

F3. Varumärke

1,745**

0,640

F4. Anseende

-0,125

0,527

F5. Kostnad

0,868

0,574

Omsättning

0,000

0,000

Antal anställda

-0,065

0,157

Totala tillgångar

0,000

0,000

Skuldsättningsgrad

0,013

0,062

Antal delägare

0,146

0,468

Chefers aktieägarandel

1,757

1,842

-2,100

2,177

Konstant
Modell chi-2

21,682*

Rätt klassificerade

81,00%

Nagelkerke R²

0,538

Hosmer and Lemeshow Test

0,304

Signifikansnivå: † <0.1, * <.05, ** <.01, *** <0.001

5.5.3 Jämförande analys av de logistiska regressionerna
I båda statistiska testerna påvisas signifikant påverkan av faktorn varumärke. I och med
att Big7ellerinte inkluderar samtliga företag som ingår i Big4ellerinte betyder det att
desto viktigare ett företag anser att revisionsbyråns varumärke är, desto större sannolikhet
är det att de väljer att anlita en revisionsbyrå inom Big 7. B-koefficienten är starkare för
beroendevariabe ln Big4ellerinte, vilket påvisar att sambandet är starkare hos företag
som väljer en revisionsbyrå inom Big 4 än inom Big 7. Faktorn kvalité och relation är även
den positivt signifikant, men dock endast för företag som använder sig av Big 4.
Tolkningen av detta är att företag som värdesätter kvalité och relationen till revisionsbyrån
i stor utsträckning använder sig av en revisionsbyrå inom Big 4. På liknande sätt finns
ett samband mella n Big 4 och faktorn priskänslighet. Tolkningen är att ju mer priskänsligt
ett företag är, desto större är sannolikheten att företaget inte väljer en revisionsbyrå inom
Big 4. Det vill säga ju mindre priskänsligt ett företag är, ju större är sannolikheten att Big
4 väljs. Vidare visas i ovanstående logistiska regressioner, i tabell 5.10 och 5.11, att
det inte finns något signifikant samband mellan valet av Big 4 och de båda faktorerna
legitimitet och anseende.
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5.6 Medelvärdesanalys
Som komplement till den logistiska regressionen utförs även en medelvärdesanalys, ett
independent-samples t-test som jämför medelvärden för en kontinuerlig variabel för två
olika grupper av respondenter (Pallant, 2013). Testet syftar till att undersöka om det finns
en statistisk signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden, det vill säga de som fått
kodning 0 gentemot 1. Syftet är att hitta eventuella signifikanta samband mellan företags
egenskaper, i detta fall skuldsättningsgraden, och huruvida de väljer Big 4, respektive Big
7, eller inte. Två gånger utförs t-testet, första gången med Big4ellerinte som
beroendevariabel och andra gången med Big7ellerinte som beroendevariabel. Testet visar
på positiv signifikans mellan skuldsättningsgrad och båda beroendevariablerna, se tabell
5.12. Det vill säga desto högre skuldsättningsgrad ett företag har, desto större är
sannolikheten att företaget vänder sig till en revisionsbyrå inom Big 4 respektive Big 7.

Tabell 5.12 Medelvärde skuldsättningsgrad
Medelvärde
Big4ellerinte

Big7ellerinte

Big 4

11,510

Inte Big 4

2,204

Big 7

9,733

Inte Big 7

2,065

Signifikansnivå
0,065

0,057

Medelvärdesanalys görs även på samtliga av studiens kontrollvariabler (se bilaga 4 tabell
5.13 och 5.14). Dock påvisas inga andra signifikanta samband i analysen. Däremot skiljer
sig medelvärdet av omsättning väsentligt. Medelvärdet för omsättning för företag inom
Big 4 är cirka 11 miljoner SEK medan för företag som väljer en som inte tillhör Big 4 är
5,5 miljoner SEK, se bilaga 4 tabell 5.13. Vilket betyder att medelvärdet är dubbelt så
högt för företag som väljer en revisionsbyrå inom Big 4. Skillnaden på omsättning mella n
företag som väljer en revisionsbyrå inom Big 7 och företag som väljer en revisionsb yrå
som inte tillhör Big 7 är 10,2 miljoner SEK respektive 5,5 SEK, se bilaga 4 tabell 5.14.

5. Kvalitativ analys av enkätfråga
Enkätfråga

X:

Vad

anser

ni

att

revisorn

granskningen/revisionen?
39
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Eftersom detta var en öppen fråga delas svaren upp i fyra olika kategorier för att lättare
analysera och kunna dra slutsatser. Kategorierna är rådgivning och tips, trygghet och
legitimitet, kunskap och information samt sista kategorin personlig kontakt. 75 % av
respondenterna valde att svara på frågan. Svaren visar att majoriteten av företagen anser
att revisorn främst bidrar med rådgivning och tips, vilket inkluderar både ekonomiskaoch skattefrågor samt allmänna tips. Även trygghet och legitimitet finns med bland
flertalet av de svarande respondenterna. Vissa företag anser också att revisorn i stor
utsträckning bidrar med kunskap och information och att den personliga lättillgängliga
kontakten därför är viktigt.
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6 Diskussion & Slutsats
Detta avsnitt innefattar en diskussion kring studiens resultat samt slutsatser vilka kopplas
samman till bakomliggande teori. Vidare mynnar slutsatserna ut i en sammanfattning och
resultatmodell. Slutligen presenteras studiens bidrag och förslag på framtida
forskningsområde.

6.1 Hur företagets struktur påverkar valet av revisionsbyrå
Tauringana & Clarke (2000) har undersökt revisionsvalet utifrån agentteorin, där
strukturen i företaget (företagets storlek, skuldsättningsgrad, antal delägare och chefernas
aktieägande) anses ha en påverkan vid valet (Tauringana & Clarke, 2000). Dessa fyra
egenskaperna undersöks i vår studie, men enbart skuldsättningsgraden visar på en
signifikant skillnad och ett positivt samband vid valet av en revisionsbyrå inom Big 4
(tabell 5.12). Detta resulterar i att desto högre skuldsättningsgrad ett företag har, desto
större är sannolikheten att företaget väljer att anlita en revisionsbyrå inom Big 4. Detta
stämmer i enlighet med Chow (1982) och Tauringana & Clarke (2000) som visar i sina
studier att mer skuldsatta företag i stor utsträckning väljer en revisionsb yrå inom Big 4.
Framförallt kan det höra ihop med att företag vill styrka förtroendet gentemot låneinstitut
för att bli beviljade lån (Knechel et al., 2008) samt efterfrågan som finns av intressente r
att visa trygghet på att revisionen görs enligt lagar och regler (Mustapha et al., 2015).

Vidare visas att företagets storlek bestående av omsättning och tillgångar är minst 75 %
högre i ett företag som använder sig av Big 4, till skillnad från ett företag som inte har en
revisionsbyrå inom Big 4 (tabell 5.13). Detta överensstämmer med Chow (1982),
Mustapha et al. (2015) samt Tauringana & Clarke (2000) som menar att valet av en
revisionsbyrå inom Big 4 korrelerar positivt med företagets storlek. Troligtvis beror detta
på att antal transaktioner ökar med företagets storlek, vilket bidrar till ökad risk för
misstag, som i sin tur leder till ökad efterfråga av revisor som kontroll av verksamhete n
(Mustapha et al., 2015). Desto mer komplext och större företaget blir ju mer omges det
av externa påtryckningar och då faller valet naturligt på en revisionsbyrå inom Big 5 (Big
4) (Chaney et al., 2004). Detta verkar stämma överens med företagen som medverkar i
vår studie, då företag som är större använder sig av Big 4 (tabell 5.12 och 5.13).
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Det finns

inget signifikant

samband mellan

faktorn legitimitet i de logistiska

regressionsanalyserna, varken i Big 4 eller Big 7 (tabell 5.10 och 5.11). Detta är
intresseväckande då de större revisionsbyråerna tidigare sammankopplats med flera
skandaler (Chang et al, 2010; Hogan & Martin, 2009), vilket fortfarande verkar satt sina
spår när respondenterna i studien inte anser Big 4 eller Big 7 bidrar med legitimite t.
Däremot visas ett positivt

samband att revisionsbyråns

tillförlitlighet

gentemot

intressenter ökar då revisionen har legitimitet hos myndigheter (tabell 5.5). Detta tyder
på att revision är nära förknippat med legitimitet där syftet, genom att granska och uttala
sig om de finansiella rapporterna, är att skapa förtroende gentemot intressenterna (Deegan
& Unerman, 2011). Sambandet är inte så förvånande då respondenter även i den öppna
frågan (se fråga 11 i bilaga 1) nämner att utöver revision bidrar revisorn med trygghe t
och legitimitet, vilket tyder på att företag redan anser att revisionen har legitimitet hos
myndigheter. Dock då majoriteten (52 %) använder sig av en revisor som inte ingår i Big
7, betyder det att det är hos dessa företag känner en trygghet och legitimitet, inte hos
revisionsbyråerna inom Big 7.

6.2 Skiljande faktorer mellan revisionsbyråer
I den logistiska regressionen visar endast Big 4 ett positivt samband med hög kvalité
(tabell 5.10). Detta i enlighet med tidigare forskning som hävdar att Big 4 anses ha högre
kvalité i jämförelse med mindre revisionsbyråer (DeAngelo, 1981; Lennox, 1999;
Sundgren & Svanström, 2013). Däremot påvisar inte regressionen något samband mella n
hög kvalité och revisionsbyråer inom Big 7 (tabell 5.11). Då Lawrence et al. (2011),
menar att det inte finns några markanta skillnader i revisionskvalité mellan Big 4 och
second-tier, som gemensamt bildar Big 7, så är detta resultatet förvånande. Eftersom både
Big 4 och Big 7 förhåller sig till samma regelsystem och standarder finns ett krav av att
uppehålla en viss nivå av kvalité och därför borde båda kunna ge en jämförbar
revisionskvalité till sina klienter (Lawrence et al., 2011).

Tidigare studier visar att revisionskostnaden är den mest beslutsavgörande faktorn vid val
av revisionsbyrå (Beattie & Fearnley, 1995, 1998). Den logistiska regressionen visas på
signifikant samband mellan Big 4 och priskänslighet (tabell 5.10), vilket menas att desto
mindre priskänsligt ett företag är desto större är sannolikheten att företaget väljer en
revisionsbyrå inom Big 4. Däremot saknas signifikant samband med priskänslighet och
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Big 7 (tabell 5.11). Majoriteten av studiens respondenter väljer en revisionsbyrå som
varken tillhör Big 4 eller Big 7 (tabell 5.2), vilket betyder att företagen i studien generellt
sätt är mer prismedvetna. Rättare sagt, anser företaget att revisionskostnaden är för dyr
faller valet på en annan revisionsbyrå som är billigare. Då Big 4 även är sammankopp lad
med hög kvalité (tabell 5.10) (DeAngelo, 1981; Lennox, 1999; Sundgren & Svanström,
2013) stärks resonemanget om att ett högre pris jämförs med revisionsbyråns kvalité.
Eftersom företag som är mer priskänsliga istället väljer en annan revisionsbyrå (Chaney
et al., 2004).

Rådgivningen som revisionsbyrån tillhandahåller verksamhetsanpassas till 40 % ut av
fallen efter företagets behov (tabell 5.5). Detta skiljer sig gentemot tidigare forskning som
visar att rådgivningen snarare skulle vara fel anpassad för att matcha mindre företags
behov (Nitsch, 1989; Nyström, 1996). Det är intressant då det antagligen tyder på att
tillfrågade företag är nöjda med den rådgivning som utförs av revisionsbyråerna, vilket
även överensstämmer med svaren som gavs i den öppna frågan i enkäten (se fråga 11 i
bilaga 1). Majoriteten av respondenternas svar var att utöver revisionen bidrog revisorn
med rådgivning och tips. Vidare kan spekulationer dras att de företag som inte angav att
revisorn bidrog med rådgivning, i stor utsträckning även svarade lågt på fråga 8 i enkäten
(bilaga 1) om hur viktigt respondenten ansåg att rådgivning är, kan slutsatsen dras att det
förmodligen handlar om omedvetenhet. För företagare är det antagligen svårt att förstå
innebörden av revisorn som rådgivare om det aldrig har erbjudits. Därför är troligtvis
företag som värderar rådgivning

högt nöjda med den rådgivning

som fås av

revisionsbyrån och de företag som inte anser att rådgivning är viktigt har i de flesta fall
inte blivit erbjudna det heller.

Korrelationsmatrisen

ger utslag på ett positivt

samband mellan revisionsbyr å ns

personliga relation till sin klient och att revisorerna på revisionsb yrån är kända för sin
höga kompetens (tabell 5.5). Detta betyder att desto bättre relation revisorn har med sin
klient ju mer omtalade blir de för sin höga kompetens. Dessutom visar tidigare forskning
att små och medelstora företag har ett större behov av revisor som rådgivare (Svanström,
2004), där bland annat den personliga relationen ingår. Revisorn blir istället mer insatt i
företaget vilket i slutändan höjer kvalitén på företagets revision (Gooderham et al., 2004;
Svanström, 2004). Detta är en intressant aspekt och visar att båda parterna vinner på att
skapa en ökad relation till varandra. Däremot går det inte att bortse från det ständigt
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aktuella ämnet om revisor som oberoende (Svanström, 2008), vilket troligtvis kommer
kvarstå som ett aktuellt ämne. Då det är väldigt viktigt med revisorn som oberoende för
att revisionen inte ska förlora sitt värde gentemot företagets intressenter (Svanström,
2004)

Det visas också att Big 4 korrelerar positivt med revisionsbyråns personliga relation till
sin klient och att revisorerna på revisionsbyrån är kända för sin höga kompetens (se tabell
5.7 och 5.10). Vidare anser Sundgren & Svanström (2013) att hög kompetens och rykte
är nära sammankopplade till varandra medan DeAngelo (1981) & Lennox (1999) tyder
på att Big 4 har ett mer välkänt rykte än mindre byråer (DeAngelo, 1981; Lennox, 1999).
Då positivt rykte och legitimit handlande är nära assocerade med varandra, betyder detta
att om en revisionsbyrå har ett positivt rykte anses det även vara legitimit (Deegan &
Unerman, 2011). Dock som tidigare visas, enligt tabell 5.10, kopplas inte Big 4 samman
med legitimitet utifrån våra respondenters svar, vilket skulle kunna bero på att ryktet i
detta sammanhang inte är positivt assocerat med Big 4. Fast än ryktet inte skulle vara
positivt associerat med Big 4 väljs Big 4 många gånger på grund av dess varumärke och
för att de är välkända (tabell 5.5 och 5.10). Detta styrks också av tidigare forskning att
Big 4 väljs merparten av gångerna jämfört med andra revisionsbyråer (Chaney et al.,
2004).

I analysen visas att variablerna revisionsbyrån är lätt att nå och revisionsbyr å ns
geografiska placering har ett positivt samband med Big 4 (tabell 5.5). Detta bekräftas då
tidigare forskning visar att företag förväntar sig att revisorn är lättillgänglig då snabba
svar är något som motsvarar kundens behov (Magri & Baldacchino, 2004). Eftersom
studiens respondenter består av små aktiebolag känns detta samband inte förvånande då
det antagligen är småföretagare som har behovet av att lättillgängligt kunna nå sin revisor
ett telefonsamtal bort. I korrelationsmatrisen visas även att revisionsbyrån är lätt att nå
har ett positivt samband med hög kvalité (tabell 5.5), vilket nämnts tidigare anses hög
kvalité höra ihop med Big 4 (se tabell 5.7 och 5.10 ) (DeAngelo, 1981; Lennox, 1999;
Sundgren & Svanström, 2013). Detta styrker än en gång att Big 4 skiljer sig från Big 7.

Vidare visas i tabell 5.3 att 100 % av de företag som bedriver sin verksamhet i glesbygde n
använder sig varken av Big 4 eller Big 7. Det vill säga att företagen troligare använder
sig av någon lokal revisionsbyrå i deras närhet. Vilket stämmer överens med tidigare
44

Althini & Tedblad

studier att företag som bedriver sin verksamhet centralt, mindre prioriterar geografisk
närhet medan företag som bedriver sin verksamhet mindre centralt tycker geografisk
närhet är vitkigt (Baldacchino & Cardona, 2011). Även då antalet företag, tre stycken,
som bedriver sin verksamhet i en glesbygd är låg i denna studie så tror vi med ett ökat
antal skulle resultatet visa detsamma. Detta tänks höra ihop med att företag gärna stöttar
sina verksamheter i glesbygden på grund av släktingar, kontakter och för att bibehålla
verksamheter i glesbebyggelser.

6.3 Sammanfattning av studiens resultat
Eftersom studiens syfte är att studera vilka faktorer som ligger till grund för revisionsva le t
av små aktiebolag,

kan vi med

den teori och studiens

enkätundersökning

sammanfattningsvis påvisa att det finns flera faktorer som påverkar valet. Det är inte bara
hur småföretag uppfattar de olika faktorerna (kvalité, kostnad, rykte, revisor som
rådgivare, revisor som oberoende och geografisk närhet) kring revisionsbyrån utan även
hur det egna företagets struktur är uppbyggd

gällande

företagets storlek och

skuldsättningsgrad som spelar in vid val av revisionsbyrå. För att lättare se det ultima ta
företag som väljer Big 4 visas det i nedanstående figur 5.15. Vidare är tolkningen av
studiens slutsatser att motsatta företagsegenskaper och preferenser leder till att valet
istället faller på en revisionsbyrå som inte ingår i Big 4.

Figur 5.15 Sammanfattning av studien
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6.4 Studiens bidrag
Det har tidigare gjorts ett flertal studier om det valda ämnet; vilka faktorer som påverkar
valet av revisionsbyrå för små aktiebolag (Dedman & Kausar, 2012; Haw et al., 2008;
Knechel et al., 2008). Dock har tidigare vetenskapliga artiklar som hittats mestadels
behandlat andra länder vilket gör att faktorerna som prioriteras antagligen skiljer sig åt
från Sverige och andra länder. Detta gör att vår studie kan bidra med mer kunskap och en
insyn hur små företag i Sverige resonerar kring valet av revisor. Vidare är studien
fördelaktig på det vis att den är uppdelad i två delar, en utifrån företagets struktur och en
om skiljande faktorer gällande revisionsbyråer. Med tanke på denna uppdelning och
studiens slutsatser leder det till, att valet inte enbart beror på små aktiebolags värderinga r
om olika faktorer kopplade till revisionsbyråer, utan även aktiebolagets storlek och
skuldsättningsgrad avgör vilket val företaget gör i slutändan.

Lawrence et al. (2011) hävdar att det knappt är några skillnader gällande kvalitén mella n
Big 4 och Big 7, ändå visas det än en gång i denna studie att det faktiskt är skillnad mella n
dessa två (tabell 5.10 och 5.11) (DeAngelo, 1981; Lennox, 1999; Sundgren & Svanström,
2013). Dessutom anses våra respondenter vara prismedvetna då 52 % väljer en
revisionsbyrå som varken tillhör Big 4 eller Big 7 (tabell 5.2), vilket innebär att det
faktiskt finns en gräns till vilken prisklass små aktiebolag är beredda att betala för
kvalitén. Detta stämmer överens och stärker samma resonemang som Chaney et al.
(2004) framför.

Även om flera intressanta bidrag är väl värda att nämnas, är bidragets sistnämnda om
revisor som rådgivare och dess relation till sin klient intresseväckande. Studien visar att
små företag idag är nöjda med sin rådgivning som fås av revisorn (tabell 5.5). Detta är en
tankeställare värd att fundera vidare på då revisor som oberoende är ett ständigt aktuellt
om var gränsdragningarna ska dras.

6.5 Förslag på framtida forskning
Det finns många intressanta aspekter som dykt upp under studiens gång som skulle vara
spännande att studera vidare på. Dock det positiva samband som finns mella n
revisionsbyråns personliga relation till sin klient och att revisorerna på revisio nsbyrån är
kända för sin höga kompetens (tabell 5.5) anses för oss som ett extra intressant ämne att
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kunna studera vidare på. Betydelsen i sambandet blir att desto bättre relation revisorn har
med sin klient ju mer omtalade blir revisorn för sin höga kompetens. Detta är positiva
effekter där båda parter vinner på att skapa en ökad relation till varandra. I den mening
att små och medelstora företag har ett större behov av revisor som rådgivare (Svanström,
2004), där bland annat den personliga relationen ingår medan revisorn blir mer insatt i
företaget. Detta medför att den interna kompetensen höjs i företaget samtidigt som i
kvalitén på företagets revision blir bättre (Gooderham et al., 2004; Svanström, 2004).
Vidare är detta också en svårighet med att skapa en för god relation till varandra då det
är väldigt viktigt med revisorn som oberoende för att revisionen inte ska förlora sitt värde
gentemot företagets intressenter (Svanström, 2004).

Revisor som oberoende är ett intressant och ständigt aktuellt ämne som inte går att bortse
ifrån (Svanström, 2008). Det är ett svårdiskuterat område som samtidigt behövs det
forskas mer om för att undvika gränsöverskridande för både företags och revisorers del.
Därför anser vi som förslag på framtida forskning att revisor som oberoende vore ett
fängslande ämne att fördjupa sig mer om.
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Bilaga 2 Beskrivande statistisk
Tabell 5.1 Beskrivande statistik
N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse
Omsättning tkr

60

0

83 271

7 831,13

12 390,74

Antal anställda

60

0

23

4,53

4,47

Tillgångar tkr

60

60

65 673

4 828,7

8 948,475

Skuldsättningsgrad

60

-5,261

89,909

5,771

14,856

Delägare

65

0

17

2,46

2,525

Företagets ålder

66

1

112

11,621

18,42

Bransch1ellerinte

67

0

1

0,3

0,461

Bransch2ellerinte

67

0

1

0,19

0,398

Bransch3ellerinte

67

0

1

0,51

0,504

Var bedrivs verksamheten

67

1

3

1,75

0,532

Big7ellerinte

67

0

1

0,48

0,503

Big4ellerinte

67

0

1

0,39

0,491

Revisionsbyråalt

67

1

8

5,75

2,727

Pris

56

1

3

1,8

0,818

Revisionsbyrån är välkänd

67

1

7

3,209

1,919

Revisionsbyråns varumärke

67

1

7

3,179

1,93

Revisionen håller hög kvalité

67

2

7

6,06

1,278

Revisionsbyråns geografiska närhet

67

1

7

4,836

1,729

Rimlig kostnad för revisionen

67

1

7

5,567

1,54

67

1

7

5,134

1,714

67

1

7

5,09

1,631

67

1

7

3,299

1,767

Revisionsbyrån är lätt att nå (ex. via telefon och e-post)

67

1

7

5,836

1,298

Rekommendationer från sociala kontaktnät

67

1

7

4,254

1,878

Den personliga relationen till revisionsbyrån

67

1

7

5,493

1,599

Liknande företag använder sig av samma revisionsbyrå

67

1

7

2,985

1,737

Revisionen skapar ökad tillförlitlighet gentemot
intressenter (ex. kunder, leverantörer och aktieägare)

67

1

7

4,522

1,845

67

1

7

4,791

1,745

67

3

7

5,224

1,253

Revisionsbyrån tillhandahåller, utöver revision även
rådgivning (ex. kring ekonomiska frågor)
Revisionsbyrån verksamhetsanpassar sina tjänster utefter
företagets behov
Tredje parts (ex. leverantörers, stat och kommuns) åsikt
om revisionsbyrån

Revisionen anses skapa legitimitet hos myndigheter
Revisorerna på revisionsbyrån är kända för sin höga
kompetens
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Bilaga 3 Korrelationsmatris
Tabell 5.5 Korrelationsmatris
1
1

2

,833***

3

4

5

6

7

8

9

,520***

1

,528***

,552***

,856***

1

-0,017

-0,079

-0,024

-0,097

1

-0,107

-0,118

-0,021

-0,027

,325**

-0,088

-0,136

***

,342**

-0,137

*

**

**

,634***

*

0,208† ,395***

0,066
-0,023
-0,023
-0,002
-0,101
0,045
-0,026
0,128
0,144

12

13

14

15

16

17

-0,065
-0,148
0,005
-0,054
-0,090

0,213
0,034
0,065

0,007

0,015

-0,061

*

0,008
0,035

,244

0,207†
0,148

-,251

,528

,346

0,074

0,208†

-0,054

***

,647

1

,317

,287
,335

**

1

,473

***

-0,087

-0,040

0,075

0,092

-0,121

**

**

**

0,156
0,158
0,130

,369

-0,026
,260

*

,252

*

**

,315

,343

1

,397

,249
,507

,382

***

0,070

0,073

**

**

0,080
,414

***

,423

***

,357

**

-0,036

0,092

0,034

,362

*

0,235†

0,069

0,117

-0,054 -0,240† -0,030

,378
,442

***

,352

,341**

*

0,095
,380

1

***

0,079

0,045
,280

11

1

***

,486

10

**

**

1
0,010

,424

***

,426

***

0,025

,477

***

**

,538

***

,476

***

0,014

0,120

,499

***

,341

1
,304*

1

**

0,221†

1

0,188

0,225†

,243*

1

0,197

**

0,202

,760***

1

***

0,221†

0,22†

,427***

1

0,021

0,011

0,115

0,071

,391

,430

***

,462

***

0,182

,569

-0,158

-0,128

-0,006

,353

Signifikansnivå: † <0.1, * <0.05, **
<0.01, *** <0.001

1 Big4ellerinte
2 Big7ellerinte
3 Revisionsbyrån är välkänd
4 Revisionsbyråns varumärke
5 Revisionen håller hög kvalité
6 Revisionsbyråns geografiska närhet
7 Revisionsbyrån tillhandahåller, utöver revison även rådgivning (ex. kring ekonomiska frågor)
8 Revisionsbyråns verksamhetsanpassar sina tjänster utefter företagets behov
9 Tredje parts (ex. leverantörs, stat och kommuns) åsikt om revisionsbyrån
10 Revisionsbyrån är lätt att nå (ex. via telefon och e-post)
11 Rekommendationer från sociala kontaktnät
12 Den personliga relationen till revisionsbyrån
13 Liknande företag använder sig av samma revisionsbyrå
14 Revisionen skapar ökad tillförlitlighet gentemot intressenter (ex. kunder, leverantörer och aktieägare)
15 Revisionen anses skapa legitimitet hos myndigheter
16 Revisorerna på revisionsbyrån är kända för sin höga kompetens
17 Kostnad
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Bilaga 4 Medelvärdesanalys
Tabell 5.13

Omsättningtkr
Antal anställa
Tillgångartkr
Skuldsättningsgrad
Antal delägare
Chefers aktieägande

Big4ellerinte
inte Big4
Big4
inte Big4
Big4
inte Big4
Big4
inte Big4
Big4
inte Big4
Big4
inte Big4
Big4

Mean
5648,57
11342,22
4,35
4,83
3781,38
6513,52
2,204
11,51
2,73
2
0,839
0,813

Big7ellerinte
inte Big7
Big7
inte Big7
Big7
inte Big7
Big7
inte Big7
Big7
inte Big7
Big7
inte Big7
Big7

Mean
5656,23
10156,03
4,48
4,59
3828
5898,41
2,065
9,733
2,6
2,3
0,8
0,864

Tabell 5.14

Omsättningtkr
Antal anställda
Tillgångartkr
Skuldsättningsgrad
Antal delägare
Chefers aktieägande
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