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Abstract 
 
Accounting firms have, due to legislation and ethical limitations, the possibility to 
market themselves. The marketing is however not so much about selling the 
auditing service itself, but about distinguishing the firm in relation to other firms 
of accountants. This study’s purpose has been to explain what dominates the 
choice of accounting firm. Our study was based on a questionnaire survey with an 
experimental element. The theory that our study was based on was based on three 
theoretical perspectives: the marketing theory perspective, the agency theory 
perspective and the institutional theory perspective. We could from our study 
conclude that an optimal mix of marketing should be designed with the main 
emphasis on product and promotion. There were indications that ownership 
structure of companies affects the attraction towards consultant services in firms 
of accountants. We can also from our study gather that companies with 
international influence were more attracted by accounting firms that are 
internationally situated than other companies are.  
 
Keywords: choice of accounting firm, accounting firms, mix of marketing  



SAMMANFATTNING   
 
Vad styr valet av revisionsbyrå? Revisionsbyråers kunder kan ha svårt att uppfatta konkreta 
skillnader mellan byråernas revision, då dess utformning är standardiserad. Revisionens 
homogena utformning, kravet på oberoende i relation med företaget som ska revideras, vissa 
normer vid prissättningen av revision och kravet på saklighet i marknadskommunikationen 
medför begränsningar för revisionsbyråerna när det gäller differentiering av revisionstjänsten. 
Vi ville komma fram till vad i revisionsbyråernas marknadsföring som köpande bolag 
attraheras av samt vad som utmärker bolag som reagerar på en viss konkurrensfördel. 
Kundens köpbeteende kan förklaras utifrån dess preferenser och bakgrund. I vår studie har vi 
velat förklara köpbeteendet gällande revisionsbyråers tjänster, med utgångspunkt i de 
köpande bolagens karaktäristik. Detta innebär att vi har aggregerat individuellt beteende till 
organisatoriskt beteende och därmed betraktat det köpande bolaget som en handlande agent.  
 
Vi har genomfört vår studie med ett positivistiskt synsätt och en deduktiv ansats. Uppsatsens 
teori är uppbyggd utifrån tre perspektiv; det marknadsföringsteoretiska, det agentteoretiska 
och det institutionella perspektivet. Målpopulationen var 100 börsbolag och 100 onoterade 
bolag. Undersökningen har genomförts genom en webbenkät utformad med påståenden, vilka 
kan härledas till marknadsföringens 4 P:n, pris, produkt, plats och påverkan. Svarsfrekvensen 
blev slutligen 47 bolag, 24 %.  
 
En optimal marknadsföringsmix för revisionsbyråer borde, om vi får tro bolagen i vår studie, 
vara utformad med tyngdpunkten i produkt och påverkan. I produktens utformning framträder 
attraktion för företagsspecifik kompetens och förmåga att anpassa revisionen efter företagets 
komplexitet, vilket efterfrågas före konsultation och branschkompetens. Vad gäller påverkan, 
sociala nätverk skapar möjligheter för en position på marknaden och företagen i under-
sökningen anser att rekommendationer är mycket betydande för val av revisionsbyrå. Bolagen 
visar på viss känslighet för pris, men inte på bekostnad av upplevd kvalitet. Av vad som kan 
utläsas i vår studie, attraheras företagen inte påfallande av geografisk närhet. Platsen är det 
enda konkurrensmedel som inte är reglerat i revisionsverksamheter, vilket visar sig i de större 
revisionsbyråernas förmåga att exploatera sig dels lokalt men även internationellt.  
 
Vi har med försiktighet kunnat visa på att olika bolagskaraktäristik skapar olika preferenser 
vad gäller revisionsbyråerna. Ägarledda bolag tenderar att efterfråga konsultation till skillnad 
från bolag med många små ägare. En orsak tror vi kan vara att relationen med revisorn tillåts 
vara mindre oberoende i ett ägarlett bolag, till skillnad från diffust ägda bolag. De 
koncentrerat ägda bolagen i vår studie visar en antydan till att ha en föreställning om att 
revision uppfyller kontrollsyftet, till skillnad från bolagen med diffust ägande. Institutionella 
placerare synes inte vara känsliga för ryktesspridning men tenderar att attraheras av 
branschspecifik kompetens, liksom holdingbolag, vars aktieägare till stor del utgörs av 
institutionella placerare. Bolag som är utsatta för internationell påverkan, har en benägenhet 
till positiv attityd till revisionsbyråer med internationell spridning. Dock behöver inte ökad 
utsatthet för internationell påverkan medföra att attityden till internationella revisionsbyråer 
blir ännu mer positiv.  
 
Vi vill alltså påstå att bolagens karaktäristik har inverkan på valet av revisionsbyrå, då 
reaktionen på revisionsbyråernas marknadsföringsmix varierar beroende på hur bolagen ser 
ut. När det gäller marknadsföringsmixen, oavsett bolagskaraktäristik, framträder av de fyra 
P:na produkten, i form av företagsspecifik kompetens och påverkan, genom rekom-
mendationer. 
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1. INLEDNING 
 
 
Vad styr valet av revisionsbyrå? Revisionsbyråer måste ägna sig allt mer åt 
aktiviteter som skapar gynnsammare förutsättningar för utbyten. I revisions-
branschen har dock en stark normstyrning skapat en profession vars kultur är i 
strid med marknadsföring. Revision är därjämte en homogen produkt vilken är 
svår att utmärka på marknaden. Vekligheten kräver emellertid nya tankebanor. 
Konkurrensen hårdnar, bland annat därför att kunskapsföretagen blir allt fler. 
Kunskapen om marknadsföring i revisionsbyråer är emellertid liten, åtminstone 
om man får tro allas vår Kotler. 
 

1.1 Bakgrund 
 

”Kunskapsföretag är sällan duktiga på marknadsföring. Har de inte en 
nedlåtande attityd till marknadsföring, saknas ofta kunskapen och erfarenheten” 

(Kotler, Bloom  & Hayes, Marketing Professional Services 2002, sid 1) 
 

Företag kan inte överleva utan marknadsföring (Kotler, Bloom & Hayes, 2002). 
Detta gäller även kunskapsföretag, såsom revisionsbyråer. Men marknadsföringen 
kan inte vara utformad på samma sätt som om det är tandkräm som säljs. 
Speciella förhållanden påverkar kunskapsföretagens marknadsföring, bland annat 
därför att de tjänster som erbjuds på marknaden är svåra att skilja åt. 
Revisionsbyråerna vill framstå som unika men köparen kan ha svårt att uppfatta 
konkreta skillnader mellan byråernas revision, eftersom dess utformning är 
standardiserad (Kotler et al, 2002).   
 
Tjänster innebär alltid att något utförs av någon och kvaliteten avgörs vid mötet 
med kunden (Grönroos, 1990). De som utför tjänsterna i en revisionsbyrå 
genererar således intäkterna och det är därför essentiellt att dessa personer kan och 
vill sälja. Normstyrning har dock skapat en stark profession vars kultur är i strid 
med försäljning (Kotler et al, 2002). Kulturen är en konsekvens av de normer som 
revisionsbranschen är förpliktad att följa. Det stadgas krav på opartiskhet och 
självständighet, vilket till exempel innebär att revisionsbyråer ska avböja uppdrag 
om det finns ett indirekt eller direkt ekonomiskt intresse av uppdragsgivarens 
verksamhet.  (FAR, 2003)  
 
Lag och etik sätter sålunda gränser. I revisionsverksamheter anses det inte etiskt 
att använda sig av marknadsföring (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 1999). 
Revisionens homogena utformning, kravet på oberoende i relationen med 
företaget som ska revideras, normer vid prissättningen av revisionen och kravet på 
saklighet i marknadskommunikationen, är exempel som medför begränsningar för 
revisionsbyråerna vad gäller differentiering av revisionstjänsten (Westermark 
2004). Revisionsbyråerna har enligt Westermark möjligheter att marknadsföra sig 
men eftersom bolag måste revideras, handlar revisionsbyråernas marknadsföring 
inte så mycket om att sälja in själva revisionstjänsten till bolagen. För 
revisionsbyråer handlar det följaktligen mer om att utmärka revisionsbyrån i 
förhållande till andra revisionsbyråer. 
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Framgångsrika marknadsförare förstår sig på köparna och deras beteende (Kotler, 
Bloom & Hayes, 2002). Kundens köpbeteende kan förklaras utifrån preferenser 
och bakgrund. Köpbeslut påverkas av en rad faktorer, bland annat syftet och 
förhållningssättet till den produkt som erbjuds (Axelsson, 1996). Syftet med 
revision är kontroll och det är därmed förhållningssättet till kontroll och det som 
ska revideras, det vill säga företag, som är föremål för köpbeslutet.  
 

1.2 Problem 
 
Marknadsföringsagerandet kan ses som ett utformningsproblem där säljaren av en 
produkt fördelar tillgängliga resurser inom de skilda konkurrensmedlen (4 P); 
pris, plats, produkt och påverkan, så att en optimal marknadsföringsmix kan 
utformas (Axelsson, 1996).  
 
En lyckosam differentieringsstrategi har en marknadsföringsmix vilken kunden 
upplever skiljer sig relativt till konkurrenternas marknadsföring (Axelsson, 1996; 
Gummesson, 1991). Revisionsbyråers verksamhet karaktäriseras emellertid av 
relationer med andra företag och tjänsteverksamhet, varför relationsmarknads-
föring och tjänstemarknadsföring i kombination med 4 P formar marknads-
föringsmixen. Revisionsbyråernas verksamhet är därtill omgärdad med  lagar och 
etiska regler. 
 
I denna studie vill vi studera utseendet på den marknadsföringsmix som 
revisionsbyråer med hänsyn till sin profession har att tillgå och vilken 
marknadsföringsmix som attraherar köpande bolag. Vår utgångspunkt är att 
revisionsbyråer, likväl som andra företag, för att överleva i konkurrensen på 
marknaden, utformar konkurrensfördelar genom att identifiera köpbeteenden. Vi 
finner det därför intressant att studera de preferenser och förutsättningar som styr 
de köpande bolagens köpbeteende. Vi vill därför i denna uppsats utröna om det 
beroende på de köpande bolagens karaktäristika finns skillnader i preferenser 
gällande den marknadsföringsmix som revisionsbyråer har till förfogande. Vår 
uppsats inriktning inbegrips i följande bild: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 Syfte 
 
Målet med vår studie är följaktligen att komma fram till vad i revisionsbyråernas 
marknadsföring som köpande bolag attraheras av samt vad som utmärker bolag 
som reagerar på en viss konkurrensfördel. Syftet med denna uppsats är sålunda 
att förklara vad som styr valet av revisionsbyrå.  
 

 
Revisionsbyrå Regelverk

Profession
Attraktion  Marknadsföring

 
 

 

 

 

Bolag 

Figur 1.1 Vad styr valet av revisionsbyrå?
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1.3 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel två diskuteras det vetenskapliga synsätt som vi utgått från i vår uppsats, 
vilket är positivistiskt. Där förklaras vidare att vi använder oss av en deduktiv 
undersökningsansats samt argument för den teori som ligger till grund för studien. 
 
I kapitel tre redogörs för den teori som våra hypoteser formulerats utifrån. 
Kapitlet börjar med en kort beskrivning av revisionsmarknaden i Sverige. Därefter 
följer en redogörelse av revisionsbyråers möjligheter och begränsningar vad gäller 
marknadsföring, det vill säga relationer och nätverk i kombination med marknads-
föringsmixen. Sedan diskuteras våra förväntningar på bolagens reaktion vad gäller 
revisionsbyråernas marknadsföring. Teorin utgörs av agentteori, institutionell 
teori samt företagsstyrningsteori. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 
utifrån teorin formulerade hypoteserna. 
 
I kapitel fyra beskrivs vilken ansats vår undersökning har samt vilka 
insamlingsmetoder som har använts vid insamlandet av primär- och sekundärdata. 
Därefter redogörs för vilken urvalsmetod som ligger till grund för framtagandet av 
målpopulationen. Vidare redogörs för våra bakgrundsvariabler samt vilka 
statistiska metoder som använts. Kapitlet avslutas med en bortfallsanalys samt en 
diskussion kring uppsatsens validitet och reliabilitet.  
 
I kapitel fem analyseras den empiri, primär och sekundär, som insamlats till vår 
studie. Kapitlet börjar med en presentation av svarsfrekvensen i vår enkätunder-
sökning. Därefter följer en analys av var och en av våra hypoteser.  
 
I kapitel sex svarar vi på uppsatsens syfte, nämligen vad som styr valet av 
revisionsbyrå samt presenteras resultatet av vår studie. Kapitlet avslutas med 
förslag på fortsatt forskning.  
 
 

1.4 Kapitelsammanfattning 
 
Vad styr valet av revisionsbyrå? Företag kan inte överleva utan marknadsföring, 
vilket även gäller kunskapsföretag, såsom revisionsbyråer. Revisionsbyråerna vill 
framstå som unika, men köparen kan ha svårt att uppfatta konkreta skillnader 
mellan byråernas revision, då dess utformning är standardiserad. Lag och etik 
sätter sålunda gränser. I revisionsverksamhet anses det inte etiskt att använda sig 
av marknadsföring. Revisionens homogena utformning och normer vid 
prissättning av revisionen är exempel som medför begränsningar för revisions-
byråerna vad gäller differentiering av revisionstjänsten. Revisionsbyråerna har 
dock möjlighet att marknadsföra sig, men revisionsbyråernas marknadsföring 
handlar inte så mycket om att sälja själva revisionstjänsten till bolagen, utan det 
handlar följaktligen mer om att utmärka revisionsbyrån i förhållande till andra 
revisionsbyråer. Målet med vår studie är att komma fram till vad i revisions-
byråernas marknadsföring som köpande bolag attraheras av samt vad som 
utmärker bolag som reagerar på en viss konkurrensfördel. Syftet med denna 
uppsats är att förklara vad som styr valet av revisionsbyrå. 
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2. METOD 
 
 
För att finna samband mellan olika bolag och deras reaktion på revisionsbyråers 
marknadsföring i termer av konkurrensfördelar har vi antagit en positivistisk 
forskningsinriktning. Vår ambition har varit att med ett öppet och objektivt 
förhållningssätt kvantitativt mäta attityder och företagskaraktäristik i syfte att 
finna orsak-verkan samband. Vi har ansett att det finns tre starka teoretiska 
perspektiv som kan appliceras på vår studie, varför vi har valt den deduktiva 
ansatsen. De teoretiska perspektiv som utgör grunden för vår studie är det 
marknadsföringsteoretiska, det agentteoretiska och det institutionella. Med 
förankring i teorin har vi formulerat hypoteser och antaganden om förväntade 
reaktioner på revisionsbyråers marknadsföring. Dessa hypoteser har formulerats 
i syfte att falsifiera dem. 
 

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 
 
Vårt mål har varit att finna samband mellan bolagstyp och deras reaktion på 
revisionsbyråers marknadsföringsmix i termer av konkurrensfördelar, vilket enkelt 
uttrycks i vårt syfte; att förklara vad styr som valet av revisionsbyrå. Kunskapen 
om marknadsföring i revisionsbyråer är emellertid liten, vad vi vet finns inte 
någon substantiell forskning som explicit behandlar vår fråga. Detta kan bero på 
att sådan forskning kräver att sambandet mellan två ämnesdiscipliner inom 
företagsekonomin, revision och marknadsföring i en blandning undersöks. Det är 
möjligt att forskare av olika skäl föredrar att hålla sig inom en av disciplinerna 
men vår strävan efter ny kunskap medför att vi tycker att ett sådant synsätt är 
begränsande. Ty ny kunskap kan inte produceras om vi inte utforskar det vi inte 
ännu har förståelse för.  
 
Den ringa kunskap vi har inom området har dock medfört att vi inte har ansett det 
värdefullt att genom våra tolkningar av innebörder och sammanhang i till exempel 
samtal, förklara vad som kan tänkas ligga bakom valet av revisionsbyrå. En sådan 
forskningsattityd menar Jacobsen (2002) förutsätter förförståelse i termer av 
kulturell och språklig gemenskap. I överensstämmelse med det positivistiska 
synsättet har vi istället strävat efter att finna kunskap genom ett öppet och 
objektivt förhållningssätt och vi har därför haft ambitionen att förhålla oss 
oberoende och inte låta oss påverkas av forskningsområdet. Saunders, Lewis och 
Thornhill (2000) menar att ett sådant synsätt möjliggör ny kunskap eftersom 
verkligheten kan förenklas i generaliseringar. Vårt mål har således inte varit att 
tolka eller förstå utan snarare att som objektiva analytiker försöka kartlägga och 
finna orsak-verkan samband mellan företagskaraktäristik och företagspreferenser 
gällande revisionsbyråer. Den empiriska undersökningen har vi, för att förvissa 
oss om objektivitet och oberoende, utfört genom kvantitativa mätningar som vi 
sedan har analyserat. Att mäta preferenser är dock att mäta villkor för beteenden, 
det vill säga att mäta attityder, varför viss risk finns för subjektivitet. Vi har 
emellertid ansett att vi genom en enkätundersökning har kunnat avpersonifiera 
mötet med respondenterna. Därtill har vi för att finna orsaken till olika preferenser 
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gällande revisionsbyråer sökt samband i företagens karaktäristik genom 
information ur företagens årsredovisningar och i AffärsData. 
 
Utgångspunkten i vår studie är av förklarande karaktär, det vill säga, vi har velat 
förklara huruvida bolag, beroende på skilda karaktäristik, har olika preferenser 
och därmed reagerar olika på revisionsbyråers marknadsföring. Med antagandet 
om att revisionsbyråer, likväl som andra företag, för att överleva i konkurrensen 
på marknaden, försöker utforma konkurrensfördelar genom att identifiera 
kundernas köpbeteenden utifrån preferenser och bakgrunder, har vi valt att 
angripa vårt problem med en teoretisk förankring. Enligt Saunders et al. (2000) 
innebär den deduktiva ansatsen att söka efter kausala samband utifrån befintlig 
teori, till skillnad från den induktiva ansatsen, där avsaknad av teori medför att 
datainsamlingen först sker kvalitativt utan förankring i befintlig teori. Vi har 
emellertid ansett att det finns tre starka teoretiska perspektiv som kan appliceras 
på vår studie, varför vi har valt den deduktiva ansatsen. 
 
Det marknadsföringsteoretiska perspektivet förklarar hur företag strategiskt kan 
agera för att attrahera potentiella kunder, varför vi anser det adekvat att applicera 
marknadsföringsteori på revisionsbyråer. Revisionsbyråers verksamhet präglas 
dock av relationer med andra företag och tjänsteverksamhet. Detta har medfört att 
vi har valt att fördjupa oss i affärsmarknadsföring i form av relationsmarknads-
föring, tjänstemarknadsföring, men även i den traditionella marknadsförings-
mixen, eftersom det är i mixens utformning som konkurrensfördelarna kan 
urskiljas. Därtill har vi studerat de begränsningar inom marknadsföringen som det 
regelverk vilket omger revisionsverksamhet medför. En avgränsning har gjorts då 
vi inte har studerat huruvida kunder attraheras av revisionsbyråernas 
varumärkesstrategi, till exempel att i sponsringssammanhang aktivt medvetande-
göra byråns namn. 
 
Kundens köpbeteende kan förklaras utifrån dess preferenser och bakgrund. I vår 
undersökning försöker vi förklara köpbeteendet med utgångspunkt i bolagens 
karaktäristik. Detta innebär att vi aggregerar individuellt beteende till organisa-
toriskt beteende och därmed betraktar bolaget som en handlande agent.  
 
Vi har valt att låta det agentteoretiska perspektivet och det institutionella 
perspektivet förklara vilka preferenser bolagen kan tänkas ha. I agentteorin 
förklaras syftet med revision, det vill säga kontroll. Då aktieägare har olika syn på 
kontroll beroende på deras syfte med ägandet, anser vi att agentteorin 
kompletterad med teori om ägarstyrning kan förklara olika bolags karaktäristik, 
preferenser och därmed reaktion på revisionsbyråers marknadsföring. 
 
Organisationer existerar i en omvärld, i vilken samspel mellan människor 
försiggår. Institutionerna som de beskrivs av North (1993) är de restriktioner eller 
spelregler i ett samhälle som ger vägledning för samspelet mellan människor. 
Formella institutioner är regler utformade av människan och de informella är till 
exempel beteendenormer. Exempel på en sådan beteendenorm har vi ansett kan 
vara köpbeteende gällande de tjänster som revisionsbyråer erbjuder, varför vi har 
ansett att den institutionella teorin har förklaringsgrad i vår studie.  
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Utifrån uppställda hypoteser med förankring i befintliga teorier har vi således 
uttryckt förenklingar och generaliseringar av verkligheten. Vi har testat 
hypoteserna i syfte att falsifiera dem. De variabler som vi har mätt har samband 
med vårt val av teorier och hypoteser, därmed har vi aktivt valt bort andra 
variabler. Vissa samband som hade framkommit vid ett induktivt angreppssätt kan 
därför saknas i denna studie. Den deduktiva ansatsen är emellertid mest lämplig 
vid kvantitativa data och ett positivistiskt synsätt enligt Saunders et al (2003), 
vilket ger vårt metodval ytterligare stöd. Vi har dock, i syfte att skapa förståelse 
för vår applicering av marknadsföringsteorier på revisionsbyråer, försökt att 
nyansera vår teori genom en telefonintervju med en marknadschef tillika revisor 
på en revisionsbyrå. Personen i fråga ville på grund av konkurrensskäl vara 
anonym, varför vi i uppsatsen benämner denna person som ”revisionsbyrå A”. En 
intervjuguide finns i bilaga1.  
 

2.2 Kapitelsammanfattning 
 
Vårt mål har varit att finna orsakssamband mellan bolag och deras reaktion på 
revisionsbyråers marknadsföring i termer av konkurrensfördelar. I överensstäm-
melse med det positivistiska synsättet har vi strävat efter att finna kunskap genom 
ett öppet och objektivt förhållningssätt, då detta synsätt möjliggör ny kunskap. Vi 
har således försökt kartlägga och finna orsak-verkan samband mellan 
företagskarakteristik och företagspreferenser gällande revisionsbyråer. Vi har 
vidare valt att angripa vårt problem med en teoretisk förankring, det vill säga 
genom deduktiv ansats, då vi anser att det finns tre starka teoretiska perspektiv 
som kan appliceras på vår studie. Det marknadsföringsteoretiska perspektivet 
förklarar hur företag strategiskt kan agera för att attrahera potentiella kunder, 
varför vi anser det adekvat att applicera marknadsföringsteori på revisionsbyråer. 
Vi har vidare låtit det agentteoretiska perspektivet och det institutionella 
perspektivet förklara vilka preferenser revisionsbyråernas uppdragsgivare kan 
tänkas ha, då kunders köpbeteende kan förklaras utifrån deras preferenser och 
bakgrund.  
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3. TEORI 
 
 
Vad styr valet av revisionsbyrå? Utifrån ett marknadsföringsteoretiskt perspektiv 
studeras i detta kapitel med utgångspunkt i teorier om relationsmarknadsföring, 
nätverk, tjänstemarknadsföring och den traditionella marknadsföringsmixen, de 
möjligheter revisionsbyråer har att genom marknadsföring attrahera köpare. 
Därtill tittar vi på de begränsningar på marknadsföringen som det regelverk 
vilket omger revisionsverksamhet medför. Med antagandet om att säljaren av en 
produkt, utifrån kundens preferenser, kan förutspå köpbeteendet och anpassa 
marknadsföringen därefter, formuleras utifrån det agentteoretiska och institutio-
nella perspektivet, hypoteser och antaganden om förväntade reaktioner på 
revisionsbyråers marknadsföring.  
 
 

3.1 Presentation av revisionsmarknaden i Sverige 
 
I Sverige fanns 13860 revisionsföretag år 2001 som tillsammans sysselsatte 21366 
personer inom revision och redovisning. Enligt statistik från SCB är 96% av dessa 
företag små revisionsbyråer med 0-4 anställda som trots den höga andelen endast 
svarar för ca 38% av branschens totala nettoomsättning. Fem revisionsbyråer har 
mer än 500 anställda och dessa omsätter ca 31% av branschens totala netto-
omsättning (Gerestrand, 2003).  
 
Revision utförs i näringsverksamhet varför revisionsbyråerna är verksamma inom 
företagsmarknaden. Företagsmarknader, professionella marknader eller enligt 
engelskspråkig benämning ”business-to-business-markets” är enligt Håkansson 
(1989) vanligen koncentrerade till ett fåtal aktörer på marknaden. Dominerande på 
revisionsmarknaden är fyra revisionsbyråer: Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers 
(2980 anställda), Ernst & Young (1955 anställda), KPMG (1640 anställda) och 
Deloitte (1100 anställda).  
 
Det finns utöver de fyra största revisionsbyråerna drygt 6000 enskilda 
näringsidkare med noll anställda, knappt 7000 företag med 1-10 anställda och 149 
företag med mellan 10 och upp till drygt 500 anställda. Andel av total omsättning 
inom revisionsbranschen åskådliggörs i figur 3.1. Av Sveriges kvalificerade 
revisorer är knappt 1800 godkända och drygt 2300 auktoriserade revisorer av 
vilka de sju största byråerna år 2003 sysselsatte 2240 revisorer (Konsultguiden, 
2003). 
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Marknadsposition mätt i omsättning i % av revisionsmarknaden

Ernst & Young
9%

KPMG
8%

Deloitte
4%

Övr. 10-1000 anst 149 ftg
23%

Övr.  1-10 anst 6946 ftg
37%

Enskild näringsidkare 
6112 ftg

7% Öhrlings PWC
12%

 
Figur 3.1 Andel av total omsättning inom revisionsbranschen i Sverige år 2003. (Konsultguiden, 
2003). 
 
Följaktligen är marknaden för revision oligopolliknande då den domineras av ett 
fåtal stora aktörer.   
 

3.2 Introduktion till teorin 
 
Organisationens förmåga att leva upp till förväntningar och anpassa sig till 
omgivningens krav avgör om organisationen blir utvald, får de resurser den 
behöver och om den legitimeras. En avsiktlig strategi kan således i syfte att uppnå 
konkurrensfördelar säkerställa organisationens överlevnad, lönsamhet och rykte. 
(Hannan & Freeman, 1977; Kotler, 2003; Powell & DiMaggio, 1991) 
 
En grundläggande idé i ekonomisk teori är att priset är det fundamentala 
konkurrensmedlet. Enligt teorin är den ideala situationen som skapar effektiva 
utbyten på marknaden perfekt konkurrens, vilken kännetecknas av att antalet 
säljare och köpare är så stort att ingen ensam aktör kan påverka priset samt att 
aktörerna har fullständig information att tillgå (Kuenne, 1968). Synen på 
marknadsföring grundar sig i att företag genom differentiering strävar efter att 
skydda sig mot konkurrens.  Differentieringens syfte är emellertid att köparen 
uppfattar en skillnad mellan de produkter som erbjuds, vilket möjliggör skillnader 
i prissättning (Kotler, 2003).  
 
Ofullständig information kan beroende på köparnas syn på risk leda till att köpare 
väljer att inte lita på säljarna, vilket försvårar situationen för säljarna som måste 
nå ut till köparna och bevisa sin trovärdighet (Perloff, 2001). Enligt Barney och 
Hansen (1994) kan motsatsen till trovärdighet ses som benägenhet till 
opportunism. För att minska kundens informationsbrist kommunicerar säljaren 
därför fördelar med köpet (Edvardsson & Echeverri, 2002). Mellan varje aktör i 
det ekonomiska systemet finns dock avstånd av skilda slag, vilka försvårar 
kommunikationen. 
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Avstånden kan enligt Gummesson (1991) vara fysiska (geografiska) såväl som en 
fråga om perception, till exempel likheter och skillnader mellan säljarens och 
köparens uppfattning om vad som köparen efterfrågar. Marknadsföring kan ses 
som ett samspel mellan aktörerna, det vill säga aktiviteter som syftar till att 
överbrygga avstånd.  Enligt detta synsätt kan marknadsföring ses som att i) 
identifiera kundbehov, ii) uttrycka kundbehoven i produkter, iii) utföra aktiviteter 
som underlättar utbytesprocessen, det vill säga medvetandegöra produkternas 
existens. 
 
En utgångspunkt i marknadsföring riktad till konsumentmarknaden är enligt 
Kotler (2003) att den individuella kunden är anonym. Därför fokuserar 
marknadsförare på att identifiera kundernas olikheter, vilka mynnar i segment 
som bearbetas med anpassade marknadsföringsmixer, vanligen 4 P (pris, produkt, 
plats, påverkan). I marknadsföring riktad mot företag är dock kärnan interaktionen 
mellan parterna varför relationer och nätverk kombineras med 4 P (figur 3.2). 
 

 
Interaktionen, det vill säga mötet mellan parterna, beskrivs av Håkansson (1989) 
som ”sanningens ögonblick”, vilket kan uttryckas som ett antal kritiska moment 
som dels kan skapa förståelse för den befintliga relationen och dels kan skapa nya 
marknadsföringstillfällen. I tjänsteverksamheter sker interaktionen samtidigt i 
utvecklingen, produktionen och leveransen av tjänsten varför det inte bara är 
relationerna som marknadsförs utan även tjänsteprocessen (Grönroos, Storbacka 
& Strandvik, 1994).     
 
För att marknaden ska fungera effektivt krävs enligt Coase (2000) regelverk för 
att skydda aktörer på marknaden och underlätta utbyten. Regelsystemen ger 
anvisningar om till exempel hur en produkts sammansättning får se ut eller hur 
relationer mellan aktörer ska regleras (Coase, 2000). Revisorer tillhör en stark 
profession som styrs av normer och lagar.  Revisionsverksamhetens regleringar 
återfinns i de associationsrättsliga lagarna, revisorslagen, revisionslagen, FARs 
rekommendationer i revisionsfrågor samt i FARs etiska regler för revisorerna. 
Syftet med reglerna är att skydda företagens borgenärer, såsom aktieägare, 
kreditgivare och andra intressenter (Smiciklas, 2000). Revision är enligt 

MARKNADSFÖRINGSMIX
 

Pris   Produkt   Plats  Påverkan 

INTERAKTIV MARKNADSFÖRING 
           

Relationen -  Nätverk 

Figur 3.2  Strategiska konkurrensmedel – 
företagsmarknaden  
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Aktiebolagslagen (1975:1385) kap. 10 § 1 obligatorisk för aktiebolag och 
utformningen av tjänsten är därtill reglerad. Revisionstvånget innebär därför att 
den totala efterfrågan av revision i sig inte påverkas av preferenser vad gäller 
revisionsbyråer. Vi gör emellertid antaganden huruvida det upplevs att revisions-
byråer behövs, oavsett lagstiftad revision. Vidare är relationen mellan revisorn 
och kunden därtill normstyrd, revisorn får inte äventyra sitt oberoende gentemot 
företagsledningen (FAR, 2003). Detta innebär följaktligen begränsningar för 
revisionsbyråerna vad gäller differentiering av revisionen. Revision är således en 
homogen produkt på så sätt att dess moment är reglerade. Därtill stadgas i FARs 
etiska regel nummer 7, att publicitet och reklam i revisionsverksamhet ska vara 
saklig, detta eftersom det grundläggande för en revisors yrkesutövning är att 
sträva efter objektivitet och oberoende.  
 
Revisionsbyråernas verksamhet karaktäriseras dock av individualiserade uppdrag, 
då varje bolag är unikt. Detta innebär önskemål om byråernas revisionsprocess, 
tjänsteerbjudande, kompetens såväl som geografisk placering. Förståelse av 
kundbehoven möjliggör enligt Grönroos (1996b) aktiv anpassning, uppdragen kan 
således skräddarsys om revisionsbyrån genom hänsyn till kundvariationen kan 
strukturera sitt resursutbud. Utifrån köparens egenskaper kan förväntat köp-
beteende identifieras och de strategiska konkurrensmedlen enligt Axelsson (1996) 
anpassas, eller som Engel, Kollat och Blackwell (1978) uttrycker det: 
 

”Verklig kundkännedom innebär insikter om de mentala programmen” 
(Engel, Kollat, Blackwell (1978), citerad av Axelsson (1996) i  Professionell marknadsföring, sidan 150) . 

 
Frågan uppkommer här vems ”mentala program” som revisionsbyråerna vill 
identifiera. I finansteoretiska sammanhang talas om att ett bolag kan attrahera 
vissa typer av aktieägare, vilket i vår studie skulle innebära att det är bolagen som 
är revisionsbyråernas kunder. Vi tar emellertid i denna uppsats inte ställning till 
samspelet mellan aktieägare och bolag, det vill säga om det är bolagen som 
attraherar aktieägarna eller tvärtom. Av detta ställningstagande följer att vi i våra 
resonemang om bolagens förväntade reaktion på marknadsföringsmixen studerar 
karaktäristika hos bolagen. Således undersöker vi huruvida dessa karaktäristika 
inverkar på bolagens preferenser vad gäller revisionsbyråer. Detta gör vi genom 
att försöka utröna om det finns skillnader i förväntad reaktion på marknads-
föringsmixen beroende på; ägarstruktur/typ, kapitalstruktur, internationell 
påverkan, verksamhet, storlek samt om börsnotering har betydelse för valet av 
revisionsbyrå.  
 
 
Vår huvudhypotes är: 
 
Huvudhypotes: Olika bolag har olika preferenser vad gäller revisions-
byråernas konkurrensmedel, varför bolagen reagerar olika på 
revisionsbyråernas marknadsföring 
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Figur 3.3 Vad styr valet av revisionsbyrå? 
 
I figur 3.3 illustreras de samband vi ämnar undersöka, det vill säga hur 
revisionsbyråerna, norm- och regelstyrda, kan marknadsföra sig samt den hos 
bolagen förväntade reaktionen på marknadsföringsmixen.  
 
 

3.3 Revisionsbyråers marknadsföring – möjligheter och     
begränsningar 
 

3.3.1 Relationer  
 
Relationsmarknadsföring har till syfte att skapa kundlojalitet så att en långsiktig 
relation uppstår (Grönroos, 1996a). Skapar relationen inte kundnöjdhet är risken 
för att kunden bryter relationen överhängande (Grönroos, 1996b). I relations-
marknadsföring ses den enskilda transaktionen endast som ett inslag i relationen. 
Genom att parterna har haft en affärsrelation med varandra under en längre tid 
institutionaliseras relationen, med andra ord den tas för given, varför parternas 
åtaganden kan förutses varvid affärerna underlättas. När kundens trygghet och 
säkerhet ökar, ökar även sannolikheten att säljaren ska uppfattas som trovärdig, 
vilket i sin tur bidrar till att minska kundens uppoffring. Då relationen ökar 
kundens säkerhet och trygghet, minskas kundens uppoffring, vilket i sin tur bidrar 
till att relationen stärks ytterligare. (Grönroos, 1996a)  
 
I revisionsverksamhet finns dock etiska regler utformade i syfte att reglera 
relationen mellan revisorerna och uppdragstagaren. I inledningen till FARs etiska 
regler står att läsa: 
 
”I samhället finns det behov av en kår av oberoende revisorer, som har 
förtroende hos alla med intresse av god revision samt sund rådgivning och 
rapportering inom revisorernas yrkesområden…” (FAR, 2003, s 436). 
 
Revisorn ska granska och rapportera om företagets redovisning och förvaltning, 
varför revisorn ska avböja uppdrag om detta kan rubba förtroendet för revisorns 
oberoende. Regelverket stadgar därför att oberoendet ska kontrolleras innan 
uppdraget får accepteras. Förtroendet kan rubbas till exempel om revisorn 
bedömer sin egen rådgivning, har starka personliga relationer till någon som ska 
granskas eller om det finns andra omständigheter. (FAR, 2003)  

Revisionsbyrå Regelverk 
Profession 

Attraktion  Marknadsföring
 
Pris 

Produkt 

Plats 
Påverkan 

Bolag
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Morgan och Hunt (1994) hävdar att relationens längd är beroende av tre faktorer, 
att parterna accepterar samma normsystem, att kundens byteskostnader är högre 
relativt till fördelarna med nuvarande relation och att ingen part är opportunistisk. 
En applicering av Morgan och Hunts teori om normsystem och relationer på 
revisionsverksamhet är att om revisionsbyråerna inte följer normsystemet som 
reglerar relationen, det vill säga reglerna om oberoende, kommer relationens 
längd att vara kortvarig. Om revisionsbyråns relation med företagsledningen inte 
är oberoende kan bolaget således vilja utse en annan revisionsbyrå när det är dags 
för bolagsstämma.  
 
Vidare beror styrkan i relationen enligt Morgan och Hunt (1994) på kundens 
byteskostnader, det vill säga på intensiteten i de band som relationen har skapat. 
Ekonomiska, tekniska, legala, tid och geografiska bindningar antas enligt 
Grönroos, Storbacka och Strandvik (1994) vara effektiva exit barriärer, vilka 
utgör hinder för att byta. Sociala, kulturella, ideologiska och sociologiska bind-
ningar medför att kunden kan acceptera en lägre grad av servicekvalitet jämfört 
med andra utan att bryta relationen (Grönroos, Storbacka & Strandvik, 1994). 
Vårt antagande är att revisionsbyråer, för att behålla befintliga kunder, försöker, 
om möjligt med hänsyn till oberoendekravet, skapa band som medför höga 
byteskostnader för kunden om de bryts. En revisor väljs enligt aktiebolagslagen 
kap. 10 § 20 för en mandattid på fyra år. En anledning till denna regel är enligt 
revisionsbyrå A (personlig kommunikation, 2004-04-29) att det tar tid att lära sig 
och sätta sig in i verksamheten, en annan anledning är att det blir bättre konti-
nuitet i revisionen. Följaktligen är det lönsamt med förlängda kontrakt dels för 
revisionsbyrån och dels för företaget då revisionstiden torde bli kortare när revi-
sorn känner företaget. Det förslag till ”rotationsregel” som föreligger inför ett 8:e 
bolagsdirektiv i EU innebär att anlitad revisor ska bytas ut efter fem år, alternativt 
om revisionsbyrå anlitas, efter sju år. Detta innebär enligt revisionsbyrå A 
(personlig kommunikation, 2004-04-29) att då revisor anlitas strävar revisions-
byrån efter att efterträdande revisor anlitas från samma byrå.  
 
Opportunism motverkas enligt Blankenburg, Eriksson och Johansson (1995) om 
parterna har starka band till varandra, eftersom banden medför att relationen 
upplevs påverka ekonomiska resultat positivt. Relationer kan enligt Blankenburg 
et al. beskrivas som handlingsutrymme i form av beroende samt makt, varför 
aktörer vill skapa maktpositioner i förhållande till andra aktörer. Blankenburg et 
al. visar i en analys att företagens relativa position i förhållande till varandra avgör 
huruvida de båda parterna kan försvara och behålla sin position. Har de en likartad 
position i termer av resurser, centralitet och vilka aktörer de är kopplade till, kan 
de förmodas ha likvärdiga möjligheter att behålla positionen på marknaden. 
Revisionsbyråer kan i enlighet med Blankenburgs, Erikssons och Johanssons teori 
antas vilja skapa relationer med kunder där förutsättning för starka band finns. I 
FARs regelverk stadgas att revisionsbyråerna ska bedöma risken med uppdraget, 
såsom risk på grund av företagets verksamhet, risk för att företaget inte kan nå 
operationella mål och risk för att företaget inte följer lagar. Revisionsbyrå A 
(personlig kommunikation, 2004-04-29) menar att det händer att riskbedömningen 
som föregår innan ett uppdrag antas, mynnar i att byrån avböjer uppdraget. Vidare 
menar revisionsbyrå A att vissa branscher undviks dels på grund av risk för 
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oegentligheter och dels för att man inte vill förknippas med branscher vars 
värderingar ifrågasätts, exempelvis porrbranschen. 
 

3.3.2 Nätverk 
 
Relationsmarknadsföring innebär enligt Blankenburg et al. (1995) en strävan att 
genom befintliga relationer successivt skapa relationer med potentiella kunder och 
på så sätt utvidga sin position i förhållande till andra. Cook och Emerson (1978) 
definierar marknadsnätverk som: ”nätverk är grupper av två eller fler samman-
kopplade relationer” (Axelsson, 1996).  Nätverk är enligt Cook och Emerson 
ständigt expanderande med vilket menas att nya relationer kontinuerligt kan 
länkas till det befintliga nätverket. Det finns inte något krav på att parterna ska ha 
gemensamma mål men deras tolkningar av skeendet i nätverket påverkar i vilken 
takt nätverket expanderar. Hallén (1992) belyser personkontaktens roll i nätverk 
och menar att sociala kontakter legitimerar och skapar förutsättning för framtida 
affärer. Vidare menar Grönroos (1996a) att information om situationsspecifika 
händelser överförs via länkarna i nätverket genom till exempel rekommenda-
tioner. Nätverkets sociala konstruktion skapar således möjligheter till nya 
relationer med potentiella kunder, om kundupplevelsen är positiv. Om kundupp-
levelsen är negativ, kan antalet relationer däremot minska.  
 
Nätverkssynsättet utgår enligt Hallén (1992) från att det finns en infrastruktur av 
kontakter, vilka kan vara direkt och indirekt relaterade till förestående affärer. 
Hallén delar in aktörsbindningarna i nätverket i en högre och en lägre nivå. 
Nivåerna samspelar och affärer kan realiseras och utvecklas på båda nivåerna. 
 
På den högre nivån befinner sig företagsledningen, vilken Hallén (1992) menar 
skapar grunden till infrastrukturen i nätverket, även om dessa nätverk inte alltid är 
direkt relaterade till vardagsarbetet i företaget. Forskare har engagerat sig i 
styrelsens inverkan på företagens styrning, då det är i styrelserummet som 
strategiska beslut tas (Collin, 2003). Det förekommer att styrelseledamöter sitter i 
flera bolagsstyrelser varför det uppstår ett nätverk av ledare. Det kan således antas 
att kommunikationen mellan ledare inom ett nätverk har betydelse för valet av 
revisionsbyrå. Styrelseledamöter och ledamöter i revisionskommittéer har ofta till 
uppgift att ta fram underlag gällande revisor när det är dags för bolagsstämma, 
varför det kan tänkas att revisionsbyråer vill ingå i samma nätverk som dessa. 
 
I befintliga kunders affärsrelationer finns aktörer vilka enligt Hallén (1992) 
befinner sig på den lägre nivån i nätverket och ingår i företagets operationella liv. 
Enligt revisionsbyrå A (personlig kommunikation 2004-04-29) är relationer med 
andra rådgivare till företagen såsom banker, advokater med flera allt mer 
betydelsefull för revisionsbyråer. Kunderna blir då till exempel av sin bank, 
advokat eller redovisningskonsult rekommenderad en revisionsbyrå.  
 

3.3.3 Marknadsföringsmix 
 
Relationsmarknadsföring kombineras vanligen med 4 P (Pris, Plats, Produkt, 
Påverkan) vilka enligt marknadsföringsteorin formuleras som ett antal handlings-
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alternativ. Dessa handlingsalternativ, eller konkurrensmedel, kan utformas, 
dimensioneras och kombineras givet rådande förutsättningar, så att resultatet blir 
optimalt. Marknadsföringsagerandet är därför ett optimeringsproblem och ett ut-
formningsproblem. Detta innebär att företag så bra som möjligt fördelar tillgäng-
liga resurser inom de skilda konkurrensmedlen så att en optimal marknads-
föringsmix kan utformas. (Axelsson, 1996) 
 

3.3.3.1 Pris 
 
Porter (1980) beskriver strategierna kostnadsöverlägsenhet och differentiering. 
Vidare menar Porter att en kostnadsstrategi som syftar till att hålla priset lågt, kan 
vara konkurrenskraftigt men kan kräva att produkterna är lätta att utforma och 
standardiserade. Differentierade produkter, såsom skräddarsydda tjänster, medför 
enligt Porter att företaget måste ge upp sin kostnadsposition. Aktiviteter som 
innebär att företaget kan ta ut ett högre pris, till exempel intensivt kundstöd vilket 
fördyrar i differentieringen, blir således underordnade om en kostnadsposition ska 
behållas (Porter, 1980). 
 
I FARs etikregler stadgas begränsningar vid prissättning av revision och andra 
uppdrag där revisorn ska göra utlåtande. Pris per timme bestäms av 
revisionsbyrån, men arvodet ska vara skäligt med hänsyn till de kunskaper och de 
erfarenheter revisorn kan utnyttja i sin yrkesverksamhet. Hänsyn ska också tas till 
det enskilda uppdraget. Arvodet får inte vara beroende av det ekonomiska utfallet 
eller ha karaktären av provision. Vid offertgivning får fasta takpriser inte lämnas 
utan reservation, detta för att ett fast pris inte ska kunna medföra en otillräcklig 
revision. (FAR, 2003)  
 
En svårighet med att prismäta och skapa index för revision och redovisning är 
enligt Gerestrand (2003) emellertid att uppdrag är skräddarsydda individuellt för 
varje kund, vilket medför att det är svårt att hitta stabila och repetitiva tjänster där 
prisuppgifter kan lämnas från period till period. Vidare är prissättningen proble-
matisk då det kan vara svårt att särskilja tjänster från varandra, t ex revisionsnära 
rådgivning från övrig rådgivning (Gerestrand, 2003).  
 
Porter (1980) menar att företag måste välja mellan kostnadsöverlägsenhet eller 
differentiering. Enligt revisionsbyrå A (personlig kommunikation, 2004-04-29) 
har det förekommit viss prispress, vilket nästan helt har försvunnit då det anses 
skada revisionsbyrån. Revisionsbyrå A menar att ett lågt pris för revisionen kan 
medföra att revisionen inte skräddarsys, vilket bryter mot etikreglerna och sänker 
kvaliteten på revisionen. En revisionsbyrå som bryter mot etikregler kan tänkas få 
svårigheter att skapa relationer med nya kunder, varför det kan antas att en 
kostnadsstrategi enligt Porter används enbart om det inte sänker kvaliteten på 
revisionen. 
 

3.3.3.2 Produkt 
 
Revisionsverksamhet utgörs av uppdrag varför produkten kännetecknas av de 
immateriella drag som karaktäriserar tjänsten. Interaktiva relationer med poten-
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tiella och befintliga kunder är enligt Grönroos (1996b) av betydelse i tjänstemark-
nadsföringen. Personerna som utför tjänsterna agerar som marknadsförare och 
relationen som uppstår mellan säljare och köpare påverkar därför kundens fram-
tida köpbeslut (Grönroos, 1996b). Tjänstemarknadsföring kan delas in i tjänste-
mix, personellt resursutbud-resursstruktur och tjänsteprocess. 
 
Tjänsteerbjudandet kan delas in i tre kategorier, vilka utgörs av kärn-, bi- och 
stödtjänster. Kärntjänsten avser basen för verksamheten och är kärnan i kund-
erbjudandet. Bitjänster, såsom specialistkompetens, knyts till kärntjänsten, då det 
krävs för kärntjänstens fullgörande (Grönroos, 1990). Organisationens personella 
resursutbud-resursstruktur, det vill säga antal personer och deras kompetens 
formar tjänsteutbudet och möjliggör att organisationen kan lösa komplexa och 
specifika problem i kundens verksamhet. Revisionsbyrå A (personlig kommu-
nikation, 2004-04-29) exemplifierar med att ”utan branschkunskap står man sig 
slätt”.  Utifrån Grönroos resonemang kan revisionen klassificeras som revisions-
byråernas kärntjänst. Bitjänst kan exempelvis vara redovisningsexpertis. Vidare 
menar Grönroos att kärntjänsten kan göras mer attraktiv genom att kombineras 
med stödtjänster som visserligen inte är nödvändig för kärntjänsten men kan bidra 
till ökad kundnöjdhet. Stödtjänster i revisionsverksamhet är således tjänster utöver 
revision, det vill säga produktdifferentiering i form av konsulttjänster. Exempel på 
fristående rådgivning är redovisning, företagsvärdering, skatte- och juridisk kon-
sultation, fastighetsfrågor och finansieringsfrågor. Svensk statistik från år 2001 
visar att av branschens nettoomsättning kommer 43 % från revision och 35 % från 
redovisnings- och bokföringstjänster. Vidare står skatterådgivning (inkl deklara-
tioner) för 12 % medan resterande 10 % fördelar sig på övriga tjänster som till 
exempel konsulttjänster avseende företags organisation, data- och utbildnings-
tjänster. (Gerestrand, 2003) Revisionsbyråerna är dock skyldiga att avstå från ett 
uppdrag om det föreligger omständigheter såsom egenintresse, självgranskning 
och jäv då det rubbar förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet 
(FAR, 2003). 
 
Grönroos (1996b) menar att upplevd kundnöjdhet uppnås genom differentiering 
av faktorer i tjänsteproduktionsprocessen såsom effektivitet och kvalitet på leve-
rerad tjänst. Revisionsprocessen består av delmomenten planering, granskning och 
rapportering (FAR, 2003). För att uppnå konkurrensfördelar i revisionstjänsten 
krävs differentiering av revisionens utförande, vilket kan åstadkommas med de 
personella resurserna. Revisionsbyrå A (personlig kommunikation, 2004-04-29) 
menar att man ständigt arbetar för att effektivisera rutinerna i delmomenten, så att 
revisionsprocessen ska gå fortare. En revisionsbyrå kan dock inte ändra på 
delmomenten i revisionen, eftersom de är reglerade i FARs regelverk men den 
kan följaktligen effektivisera rutinerna i tjänsten och på så sätt effektivisera hela 
processen. 
 
Revisionsbyråerna kan alltså differentiera tjänsteerbjudandet genom fler 
konsulttjänster. Enligt Jonnergård (personlig kommunikation, 2004-04-23) kan de 
fyra stora revisionsbyråerna ta ut ett högre pris än övriga revisionsbyråer därför att 
de kan utföra revision i komplexa företag. Revisionsbyråerna kan därtill 
differentiera tjänsterna genom resursutbudet, i termer av personalens specialist-
kompetens, vilket möjliggör kvalitet i tjänsterna och förmåga att tillgodose 
specifika företag såsom företag av viss storlek, bransch etcetera. Revisions-
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processen kan göras konkurrenskraftig om rutinerna i dess moment kan effekti-
viseras och kunden därmed upplever tidsbesparing.  
 

3.3.3.3 Plats 
 
Marknadsföring innehåller aktiviteter som syftar till att överbrygga avstånd, 
perceptionella och geografiska (Gummesson, 1991). Den geografiska placeringen 
av företaget kan innebära en strategisk konkurrensfördel vars strategi vilar på 
antagandet att en målgrupp inom ett visst geografiskt område utses och att säljaren 
fokuserar på att betjäna denna målgrupp (Porter, 1980). Vidare tar strategin sin 
utgångspunkt i att kunderna bor eller arbetar på en viss ort och är lämplig när 
kunder lokalt favoriserar vissa produkter. Echeverri och Edvardsson (2002) 
exemplifierar med lokala juristbyråer, som koncentrerar sig på att tillgodose den 
lokala efterfrågan av enklare rutinärenden, varför de inte ger sig in i konkurrensen 
med de stora juristbyråerna i storstäderna, vilka har ett differentierat tjänsteutbud. 
Enligt Grönroos, Storbacka och Strandvik (1994) utgör geografisk bindning därtill 
en effektiv bytesbarriär. Revisionsbyråer kan således differentiera sig med 
geografisk närhet om det finns lokal efterfråga. 
 
På grund av att tjänstekvaliteten avgörs av personer, är det enligt Axelsson (1996) 
betydelsefullt om parterna i en interkulturell kommunikation tolkar och sänder 
signaler på samma sätt. Detta menar Axelsson underlättas med internationell 
marknadsnärvaro. Vad gäller revisionsbranschen tillgodoses internationella kon-
cerner med verksamhet utomlands av revisionsbyråer med internationell 
spridning. De största revisionsbyråerna i Sverige ingår i världsomfattande organi-
sationer och marknadsför sig med att erbjuda såväl lokal närhet som global. 
Exempelvis finns KPMG i 152 länder och har 80 kontor i Sverige. Pricewater-
houseCoopers finns i 139 länder och har 130 kontor i Sverige, Ernst &Young 
finns i 140 länder och har 75 kontor i Sverige (Hemsidor: ÖPWC, KPMG & 
E&Y). Följaktligen kan revisionsbyråer differentiera sig genom internationell 
spridning, eftersom detta underlättar kommunikationen över landsgränser. 
 

3.3.3.4 Påverkan 
 
Med påverkan menas i marknadsföringstermer det sätt marknadsföraren använder 
sig av för att kommunicera sina fördelar (Kotler, Armstrong, Saunders, & Wong, 
1999). Enligt FARs etiska regler ska dock publicitet och reklam vara saklig i 
revisionsverksamhet, vilket är en konsekvens av kravet på revisorns opartiskhet 
och självständighet. Om förtroendet för revisorn hotas till följd av direkt eller 
indirekt ekonomiskt intresse ska revisorn avsäga sig uppdraget. (FAR, 2003) Vi 
delar in begreppet påverkan i två moment, dels i det media i vilken revisions-
byråernas påverkan kan ske, dels vad som kan kommuniceras.  
 
Genom att kommunicera nyckelord som sammanfattar produktens fördelar och 
image kan en säljare påverka kunden till ett köp (Kotler, 2003). Grönroos (1990) 
belyser interaktionens betydelse för påverkan i relations- och tjänstemarknads-
föring. Marknadsstrategen kan härvid utnyttja det nätverk där befintliga kunder 
och potentiella kunder befinner sig. Morgan och Hunt (1994) hävdar att ett 
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konkurrensmedel är att kommunicera det etiska förhållningssättet till produkten, 
köparen av produkten och samhället i övrigt. Därmed attraheras köpare med 
samma etiska värderingar (Morgan & Hunt, 1994).  Enligt Morgan och Hunt är 
relationsmarknadsföring inte bara en fråga om relationen mellan kund och köpare 
utan innefattar även relationer med övriga samhället. Barney och Hansen (1994) 
menar att vid försäljning av revision säljs samtidigt produkten trovärdighet, varför 
nyckelorden enligt Morgan och Hunt (1994) är långsiktighet och förtroende. 
Zucker (1986) menar att det finns tre typer av förtroende, i) processbaserat, ii) 
karaktärsbaserat och iii) institutionellt. Det processbaserade produceras genom 
historiska transaktioner, massmedia och rykte. Om utbytet skapar ett gott rykte 
kommer en eller båda parterna att få förtroende i samhället. Det karaktärsbaserade 
förtroendet har sin grund i till exempel etnisk tillhörighet. Den tredje typen av 
förtroende, institutionellt förtroende, representerar en formaliserad form av 
förtroende. Zucker exemplifierar med tjänstemarknader såsom bank, försäkring 
och revision. Syftet med produktionen av institutionellt förtroende är enligt 
Zucker ett behov av riskreducering. (Zucker, 1986)  
 
Utifrån ovanstående resonemang antar vi att revisionsbyråerna vill upprätthålla en 
image som är i samklang med det regelverk som omger revisionsverksamhet, 
eftersom detta skapar legitimitet och säkerställer revisionsbyråns överlevnad. 
Förtroende kan enligt Zucker (1986) skapas genom historiska transaktioner och 
rykte, därtill genom att följa det handlingsmönster som är institutionaliserat i 
samhället.  Hutton (2001) menar att marknadsföring omfattar kommunikation i 
nätverk såväl som genom massmedia. Enligt Hutton går kommunikationen i 
massmedia och relationsmarknadsföring i praktiken hand i hand men att den 
massmediala kommunikationen inkluderar företagets omvärld i sin helhet och har 
inte bara en nätverksansats. Ett rykte kan således spridas i det nätverk där 
revisionsbyrån och dess potentiella kunder befinner sig såväl som kommuniceras 
genom massmedia. Revisionsbyråer kan härvid antas skapa nya kundrelationer 
genom ett gott renommé. 
 

3.3.4 Sammanfattning av revisionsbyråernas strategiska 
konkurrensmedel 
 
Med den hittills redogjorda teorin om revisionsbyråers strategiska konkurrens-
medel som utgångspunkt, sammanfattas i figur 3.4 våra antaganden om revisions-
byråernas möjligheter till marknadsföring: 
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Figur 3.4  Vad styr valet av revisionsbyrå? 
 

3.4 Bolagens reaktion på marknadsföringen 
 
I följande avsnitt studerar vi hur ägarstruktur/typ, kapitalstruktur, internationell 
påverkan, företagsverksamhet, företagsstorlek samt börsnotering kan förväntas 
påverka bolagens reaktion på revisionsbyråers marknadsföring. Utifrån detta 
formulerar vi hypoteser. 
 

3.4.1 Ägarstruktur/ägartyp 
 
Ett sätt att skapa sig en uppfattning om köpbeteende är enligt Axelsson (1996) att 
beskriva förhållningssättet till samt syftet med produkten och dess funktion. 
Revisionens syfte kan beskrivas med agentteorin, vilken utgår från en modell av 
verkligheten uppbyggd av kontrakt, där en huvudman, principal, delegerar 
beslutsfattanderätt som kan påverka hans välfärd till en agent (Jensen & 
Meckling, 1976).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5 Schematisk beskrivning av agentteorin. 
 
På bolagsstämman utser aktieägarna en styrelse, som tillsammans med aktie-
ägarna är huvudman och principal samt en VD, agent, för bolaget. För bolag med 
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flera aktieägare innebär företagsledningens mandat att sköta företaget en separa-
tion av ägare och företagsledning vilket enligt Shleifer och Vishny (1997) är 
huvudproblemet. Agentens uppdrag är att maximera principalens nytta och detta 
medför att agenten har redovisningsskyldighet till principalen för att visa hur väl 
kontraktet uppfyllts. Agenten har tillgång till mer information än principalen och 
kan använda den till sin egennytta. Denna informationsasymmetri medför att 
principalen måste övervaka agenten för att tillvarata sina intressen. Revisorn har 
till uppgift att kontrollera att agenten agerat dels för principalens bästa och dels 
enligt lagar och normer. Graden av aktieägarnas kontroll över agenten beror 
följaktligen på graden av separation mellan principalen och agenten, det vill säga, 
separation medför informationsasymmetri. Agentteorin förklarar således upphovet 
till aktieägarnas efterfrågan på kontroll och övervakning.  
 
Aktieägarnas inställning till revision kan därtill studeras utifrån vilken risk 
ägandet medför och riskbeteende. Utöver den formella rätten att kontrollera före-
taget har ägarna formell rätt till residualen, det vill säga vinsten men riskerar även 
eventuell förlust (Collin, 2003). Aktieägarna kan i detta avseende enligt Keynes 
(1936) delas in i spekulanter och industrialister. Spekulanten garanterar likvidi-
teten på marknaden genom att köpa och sälja aktier, aktiehandeln påverkar 
företaget och även priset på den individuella aktien. Industrialisten gör företags-
specifika investeringar och är aktiv i kontrollen av företaget, dels genom att utse 
styrelsen och dels genom eventuell styrelsepost eller anställning i företaget. 
Industrialisten tar således en större risk med sitt ägande, både vad gäller kapital 
och egen arbetsinsats, än vad spekulanten gör. Till detta kan ägandet ses ur ett 
tidsperspektiv då aktörerna på aktiemarknaden skiljer sig åt. Spekulationssyfte 
medför ofta kortsiktiga mål med ägandet där risken med ägandet består i 
förväntningar om aktiemarknaden, medan långsiktiga mål mer syftar till att få 
inflytande, kontroll och vinst i ett företag. (Collin, 2003)   
 
 
Många små ägare 
 
I bolag med diffust ägande, många ägare med små aktieposter, är ägandet i hög 
grad separerat. Detta medför enligt Weigand och Lehmann (1999) att företags-
ledningen inte är så övervakade av ägarna, utan kan utnyttja informations-
asymmetrin och handla i sitt eget intresse, istället för att maximera värdet för 
aktieägarna. Detta leder till högre agentkostnader genom den ökade risken att 
företagsledningen utnyttjar informationsövertaget till sin egen fördel. O’Sullivan 
(2000) visade i en studie över 402 företag på Londonbörsen att satsningen på revi-
sionen är större i diffust ägda bolag än i bolag med få ägare vilket enligt 
O’Sullivan beror på aktieägarnas avsaknad av kontroll. Revisionen och förhållan-
det mellan revisorer och ägare, liksom sättet att välja revisorer blir således av 
central betydelse och enligt Thorell (2002) har revisionskommittéer numera blivit 
en central ägarledningsfråga. Kommitténs uppgift är bland annat att bidra till ett 
kontrollklimat som minskar risken för oegentligheter och att förbättra innehållet i 
de finansiella rapporterna (Cadbury, 1993).  En av revisionskommittéernas vikti-
gaste uppgifter är enligt Thorell (2002) att utse revisorer och allt fler bolag i 
Sverige följer numera den anglosaxiska idén med revisionskommitté (Thorell, 
2002).   
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Av det ovan förda resonemanget gör vi antagandet att ju fler små ägare ett bolag 
har desto större är kontrollbehovet. Det är således revision (produkten) som i 
första hand attraherar de diffust ägda bolagen, varför övriga tjänsteerbjudanden 
kan förväntas vara sekundära i dessa bolag.  Härav följande hypotes: 
 

Hypotes (h1): Desto mer diffust ägandet i ett bolag är, desto mer attraheras det av 
revision 
 
 
Få ägare 
 
Motsatsvis gäller antagandet att i bolag där en ägare eller ett fåtal ägare genom sitt 
aktieinnehav har stort inflytande eller är engagerad i företaget genom anställning 
har sådan kontroll över företagsledningen, att det inte upplevs nödvändigt med 
övervakning av företagsledningen. En hypotes formulerad av Chow (1982), grun-
dat på antaganden gjorda av Jensen och Meckling (1976); Watts (1977) beträf-
fande frivillig revision i USA, är att ju större företagsledarens ägarandel är, desto 
lägre är sannolikheten att bolaget efterfrågar revision. I företag med koncentrerat 
ägande, det vill säga en eller ett fåtal ägare eller där ett fåtal ägare är röststarka, 
exempelvis familjeföretag, har styrelsen större inflytande och kontroll. Dessa 
aktieägare är vanligen entreprenörer och verksamma i företaget vilket innebär att 
risktagandet är högt, då ägaren inte bara investerar med kapital utan även med sin 
arbetsinsats. Styrelse och VD kan vara en och samma person, vilket innebär 
inflytande över styrelsens beslut. Revisorns roll blir då, från styrelsens sida sett, 
inte i första hand att kontrollera företagsledningen utan att utföra revisionen 
enbart för att den är lagstadgad. (Collin, 2003) Persson (ur Wennberg, 2004) 
hävdar att revisionsplikten i fåmansbolag kan ifrågasättas. Tesen är att om ägare 
och företagsledning är svårseparerade kan revisorn vara mindre oberoende, vilket 
möjliggör en mer djupgående relation. Detta för med sig att rådgivning eller 
konsultation kombineras med revisionen, bolaget behöver således konsultation 
(produkten) mer än revision, eftersom kontrollen redan finns. Vår hypotes som 
härav följer är: 
 

Hypotes (h2): Desto mer koncentrerat ägandet i ett bolag är, desto mer attraheras 
det av konsultation 
 
 
Institutionella placerare 
 
Institutionella placerare har inget uttalat intresse av att kontrollera det enskilda 
företaget då de genom att investera i företag i olika branscher diversifierar bort 
den företagsspecifika risken så att de blir riskneutrala. Då aktieinnehavet ej 
genererar önskad utdelning säljs innehavet (Macey, 1998). De institutionella 
placerarna kan följaktligen på grund av låg tillgångsspecificitet byta till ett 
lönsammare företag, varvid de genom börsmarknadens mekanismer kontrollerar 
företagsledningen. Enligt Macey menar Fisch (1994) att institutionella investerare 
inte finner det rationellt att investera i relationer såvida de inte får speciella 
fördelar med det, vilket inte är troligt att de får. Ur detta resonemang skulle 
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antagandet att kostnaden för revision är för hög relativt till aktiernas förväntade 
avkastning kunna göras, varför den institutionella ägaren inte vill betala för en 
revisionsbyrå. Antalet revisionskommittéer har enligt Thorell (2002) dock ökat i 
institutionellt ägda bolag i Sverige, vilket visar på intresse av valet av revisions-
byrå även i denna typ av bolag. En institutionell investerare kan ses som en 
spekulant, spekulationssyfte medför att risken med ägandet består i aktie-
marknadens volatilitet (Collin, 2003). Ett alternativt antagande till det förra är att 
spekulanten vill att det förväntade värdet på de egna aktierna är högt relativt till 
värdet av hela börsmarknaden, vilket kan uttryckas som att företaget vari 
spekulanten äger aktier har aktiemarknadens förtroende. Zucker (1986) menar att 
förtroende produceras genom historiska transaktioner, rykte och image. Om 
utbytet skapar ett gott rykte kommer en eller båda parterna att få förtroende i 
samhället. Om så är fallet kan det finnas anledning att anlita en revisionsbyrå med 
ett gott renommé, eftersom detta skapar förväntningar om ett välskött företag, 
vilket höjer kursen på aktierna och spekulationsvinster kan göras.  
 
Revisionsbyråns renommé beror i marknadsföringsteoretiska termer enligt 
Grönroos (1990) bland annat på kundens (här den institutionella ägarens) 
förväntningar, vilka i sin tur beror på kommunikation i form av rekommen-
dationer av aktörer i kundens omgivning, nätverk samt annan marknadskom-
munikation, såsom massmedia. Följaktligen antas att ett konkurrensmedel som 
attraherar institutionella placerare är påverkan, vilken i relationsmarknadsföring 
enligt Hallén (1992) består av kundens nätverk, det vill säga sociala kontakter 
med andra kunder och andra kontakter i kundens omgivning. Sålunda följande 
hypotes: 
 

Hypotes (h3): Desto mer institutionella placerare ett bolag har, desto mer 
attraheras bolaget av revisionsbyråer med gott renommé 
 

3.4.2 Kapitalstruktur 
 
Finansieringsformerna i ett företag består av eget kapital och skulder. De 
kortfristiga skulderna är som regel räntefria, till exempel leverantörsskulder. De 
långfristiga skulderna, vilka främst uppkommer genom att företaget upptar lån på 
finansmarknaden kompenseras med ränta. Eget kapital består till viss del av 
aktiekapital, vilket är att se som riskkapital för aktieägarna, varför kompensation 
endast kommer i fråga vid positivt resultat och då genom utdelning. Vid en 
eventuell konkurs är aktieägarna de sista att bli ersatta. (Collin, 2003) Chow 
(1982) hävdar att när ett företag har hög skuldsättning uppstår konflikt mellan 
aktieägarna och långivarna. Vid hög skuldsättning förväntas aktieägarna vilja anta 
aktiviteter som gynnar dem själva och som bekostas av långivarna. Denna trans-
ferering av kapital mellan långivare och aktieägare kan vara att besluta om 
utdelning så att räntan till långivaren inte kan betalas, eller andra aktiviteter som 
syftar till att överföra kapital till ägaren. I förlängningen skapar konflikten 
emellertid problem för aktieägaren som enligt Chow får svårigheter att kontrak-
tera nya långivare. Eftersom långivarna vill reducera sin risk med kontraktet 
avstår de från att investera i bolaget såvida de inte kan förvänta sig att bolaget 
följer ett accepterat, institutionaliserat handlingsmönster. (Chow, 1982) Om 
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omgivningen kan förvänta sig av en organisation att det följer normer, regler och 
lagar, får bolaget socialt stöd och enligt Zucker (1986) säkerställs därmed 
överlevnaden.  
 
Resonemanget som fördes vad gäller de institutionella ägarnas önskan om en 
revisionsbyrå med gott renommé, kan här analogiseras. I detta fall vill aktieägaren 
emellertid ha långivarnas förtroende, vilket enligt Zucker (1986) även det 
produceras genom ryktesspridning, men här i bankens sociala kontakter i nätverk 
och i massmedia. När företag har hög skuldsättning är det inte ovanligt att det i 
styrelsen ingår representanter för kreditgivarna vilka således kan påverka valet av 
revisor. En revisionsbyrå med gott rykte signalerar förtroende för företaget, vilket 
stärker relationen mellan kreditgivare och bolag. I marknadsföringstermer uttryckt 
kan återigen konkurrensmedlet påverkan, i form av ryktesspridning och goda 
rekommendationer av personer i nätverket, förväntas attrahera bolag med hög 
skuldsättningsgrad. Följaktligen denna hypotes: 
 
Hypotes (h4): Desto högre skuldsättning ett bolag har, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med gott renommé hos kreditgivare 
 

3.4.3 Internationell påverkan 
 
I Sverige har en ökning skett av utländska ägare (Dzialo, Jonnergård, Kärreman, 
Svensson & Urbanek, 1998).  Internationell påverkan kan medföra det som kallas 
institutionellt tryck (Powell & DiMaggio, 1991). Scott (1992) exemplifierar med 
lagar, professioner och intressegrupper i de aspekter av organisationen varigenom 
ett institutionellt inflytande verkar. De organisationer som ingår i ett 
organisationsfält (här den internationella marknaden) kan vara beroende av 
varandras resurser, såsom den svenska marknadens beroende av utländska 
investerare. En anledning till att företag är noterade på fler än en börs är att de vill 
attrahera utländska investerare (Nobes & Parker, 2002).  Om anpassning sker efter 
institutionella krav, innebär det socialt stöd och legitimering (Powell & 
DiMaggio, 1991). Enligt Jönsson och Marton (1994); Tagesson, Dahlgren, 
Gamlén och Håkansson (2003) kan bolag som är verksamma på internationella 
marknader, såväl som har utländska ägare, av institutionella och av ekonomiska 
anledningar anta andra länders kultur och värderingar. Ett institutionellt perspek-
tiv kan vara att bolag vill att revisionsbyrån ska anta samma värderingar som 
ägaren, eftersom revisorn genom redovisningen ska göra ett uttalande om före-
tagets skötsel. Gray (1988) och Hofstede (1978; 1987) har studerat redovisning ur 
kultursynpunkt och menar att redovisning avspeglar grundläggande kulturella 
förutsättningar och menar att redovisningen är ett uttryck för ett värderingssystem. 
 
Institutionella tryck skapar således förväntningar om att revisionsbyrån är 
professionell inom redovisning. Enligt det ovan förda resonemanget innebär detta 
att revisionsbyrån förväntas anta ett lands värderingssystem, eftersom det är 
revisorn som ska kontrollera att värderingen följer landets normer. Om ett bolag 
är utsatt för internationell påverkan kan det därför antas att bolaget väljer en 
revisionsbyrå som behärskar internationella normeringssystem, varför byråer med 
internationell spridning anlitas. En internationell revisionsbyrå kan anlitas på 
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grund av utländska börsmarknaders informationskrav som enligt Nobes och 
Parker (2002) kräver revisionsbyråns kompetens av det aktuella redovisnings-
systemet. Vidare menar Nobes och Parker att internationella koncernbolag av 
effektivitetsskäl finner det förmånligt om revisionsbyrån finns på plats när dotter-
bolagen ska revideras och konsolideras. Den geografiska platsen är här ett 
strategiskt konkurrensmedel som revisionsbyrån kan marknadsföra. Härav 
följande hypotes samt till denna två underhypoteser: 
 
 
Hypotes (h5): Desto mer internationellt bolaget är, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med internationell spridning 
 
 
Underhypoteserna till (h5): 
 
Hypotes (h5a): Desto mer utländskt ägandet i ett bolag är, desto mer attraheras det 
av revisionsbyråer med internationell spridning 
 
 
Hypotes (h5b): Desto fler dotterbolag ett bolag har utomlands, desto mer attraheras 
det av revisionsbyråer med internationell spridning 

 

3.4.4 Företagets verksamhet 
 
En annan orsak som enligt Chow (1982) påverkar bolagens vilja att anlita en viss 
revisionsbyrå är företagets verksamhet, då vissa verksamheter är mer komplexa 
och svårkontrollerade än andra. Återigen synes ekonomiska anledningar ha 
inverkan på valet av revisionsbyrå. Ett kompletterande resonemang är att önskan 
om att likna andra organisationer som ingår i samma organisationsfält medför ett 
mimetiskt och tvingande institutionellt tryck (Powell och DiMaggio, 1991). Detta 
kan förklaras med en reaktion på osäkerhet som inbegriper härmande av andra 
organisationers handlingsmönster. I vår tidigare diskussion om utländskt ägande 
tillämpade vi denna tankegång om organisationsfält på internationella marknader. 
Ett annat organisationsfält kan vara branschen. Branschtillhörighet kan enligt 
Axelsson (1996) studeras utifrån produkt och funktion, det vill säga om ett antal 
organisationers produkter fyller samma funktion, tillhör de samma bransch. Det 
mimetiska beteendet kan enligt Cyert och March (1963) spåras i att kostnaderna 
för att motverka osäkerhet blir lägre när en organisation löser ett problem på ett 
sätt som andra organisationer redan har gjort, än att självständigt konstruera en 
lösning (Powell & DiMaggio, 1991). Företag inom samma organisationsfält 
utvecklar således gemensamma normer och beteendemönster vilket kan mynna i 
branschpraxis. Det kan således antas att en revisionsbyrå kan försäkra sig om 
lönsamhet, om den som Axelsson (1996) menar kan utveckla de personella 
resurserna med kompetens inom specifika branscher och matcha ihop 
kompetenserna med det branschspecifika företag och utse en viss bransch som 
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målkund. Produkten, det vill säga den branschspecifika kompetensen möjliggör 
att revisionsbyrån kan skräddarsy uppdraget, vilket mynnar i följande hypotes: 
 
Hypotes (h6): Företag attraheras av revisionsbyråer som har utvecklat 
branschspecifik kompetens 

 

3.4.5 Företagets storlek 
 
Chow (1982) hävdar att stora komplexa bolag av effektivitets- och tidsskäl vill ha 
en revisionsbyrå som kan erbjuda tillräckligt antal personella resurser, brett 
tjänsteutbud och kompetens. Revisionsbyråer som har de kritiska resurserna och 
kan strukturera dem i förhållande till det företag som ska revideras anlitas därför 
(Chow, 1982). Därtill skapas enligt Grönroos, Storbacka och Strandvik (1994) 
effektiva exitbarriärer, vilket hindrar bolaget från att byta revisionsbyrå. 
Blankenburg, Eriksson och Johansson (1995) knyter an till resonemanget om 
resursberoende och menar att om aktörer i en marknad har likartad position i 
termer av resurser, centralitet och vilka aktörer de är kopplade till på marknaden, 
kan de förmodas ha likvärdiga möjligheter att behålla sin marknadsposition. Detta 
eftersom de båda aktörerna upplever att relationen påverkar det ekonomiska 
resultatet positivt. Följaktligen visar detta på att aktörernas handlingsutrymme är 
begränsat till de aktörer som likvärdiga varandra i position. Att stora revisions-
byråer förfogar över resurser som möjliggör revision (och konsultation) i stora 
företag kan förväntas göra revisionsbyråerna attraktiva för de stora bolagen. Stora 
revisionsbyråer kan därför konkurrera med produkten, det vill säga tjänste-
erbjudandet, specialistkompetens, effektivitet och ett stort antal resurser i tjänste-
processen, hypotesen är: 
 
Hypotes (h7): Desto större ett företag är, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med ett brett tjänsteerbjudande, stort antal personella resurser och 
specialistutbud 
 
Små företag torde följaktligen vara enklare att revidera varför vår tes är att stora 
resurser i revisionsbyråernas tjänsteprocesser inte lockar de mindre företagen. 
Porter (1980) beskriver strategierna kostnadsöverlägsenhet samt produktdiffe-
rentiering och menar att en kostnadsstrategi som syftar till att hålla priset lågt kan 
vara konkurrenskraftigt men kan kräva att produkterna är lätta att utforma. Ett 
konkurrensmedel som, i enlighet med Porters strategi om kostnadsöverlägsenhet, 
sannolikt attraherar de mindre bolagen är således priset, härav hypotesen:  
 
Hypotes (h8): Desto mindre ett företag är desto mer attraheras det av priset för 
tjänsten 
 
Logik talar således för att om mindre företag inte lockas av stora resurser i 
tjänsteprocessen, torde de inte attraheras av stora revisionsbyråer. I analogi med 
Blankenburgs, Erikssons och Johanssons (1995) tankebana vad gäller att aktörer 
med likartade resurser, centralitet och kopplingar till andra aktörer, vill ha 
relationer med varandra, kan förväntas att små företag ingår i andra nätverk av 
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relationer än stora företag. Nätverket skapar handlingsutrymme genom att det 
består i relationer mellan aktörer som vill utbyta resurser, exempelvis banker på 
den egna orten och egna kunder, varför en geografisk marknadsföringsstrategi, 
platsen, har sin utgångspunkt i att kunderna bor eller arbetar och är lämplig när 
vissa produkter lokalt favoriseras. Detta kan exempelvis vara lokala juristbyråer 
vilka tillgodoser den lokala efterfrågan av enklare ärenden och anlitas av före-
tagen så länge byråns resurser är tillräckliga (Echeverri & Edvardsson, 2002). Den 
institutionella teorin om organisationsfält synes även här göra sig gällande i 
skepnad av den lokala orten.  Enligt detta synsätt, utvecklar företagen inom en ort 
likartade beteendemönster, varav ett kan vara att välja en revisionsbyrå som är 
nära belägen. Följaktligen denna hypotes: 
 
Hypotes (h9): Desto mindre ett företag är desto mer attraheras det av en 
revisionsbyrå som är geografiskt nära 
 
 

3.4.6 Notering på börs 
 
En anledning till att företag kan växa sig stora är att det finns många investerare 
som är intresserade av att satsa kapital i företaget. Detta kan främst förväntas gälla 
de börsnoterade bolagen eftersom riskkapitalmarknaden är mer utvecklad för dem 
än för de onoterade bolagen. Börsnoterade bolag är dock mer genomlysta av 
analytiker och massmedia än vad de onoterade bolagen är, (www.onoterat.se) 
Chow (1982) menar att denna uppmärksamhet är en följd av bolagens position i 
samhället. Det samhällsintresse som börsnoterade bolag är utsatta för innebär 
enligt Chow att de är mer känsliga för ryktesspridning i massmedia än vad de 
onoterade bolagen är. Den massmediala kommunikationen kan därför förväntas 
utnyttjas i revisionsbyråernas marknadsföring riktad till noterade bolag. Enligt 
Hutton (2001) går kommunikationen i massmedia och relationsmarknadsföring i 
praktiken hand i hand men att den massmediala kommunikationen inkluderar 
företagets omvärld i sin helhet och har inte bara en nätverksansats. Ett rykte kan 
således spridas i det nätverk där revisionsbyrån och dess potentiella kunder 
befinner sig såväl som kommuniceras genom massmedia. Ett noterat bolag kan 
dock förväntas ha fler intressenter än ett onoterat, varför alla intressenterna inte 
kan ha personliga relationer till varandra. Massmedia kan därför antas vara en 
effektivare informationskanal än nätverket vad gäller noterade bolag. 
 
Enligt den ovan förda diskussionen kan förväntas att revisionsbyråns rykte är av 
central betydelse för att bolag, noterade såväl som onoterade, ska attraheras av 
revisionsbyrån. Revisionsbyråerna kan därför genom påverkan av informations-
flödet skapa sig en konkurrensfördel. De noterade bolagen kan dock förväntas 
vara mer känsliga för information i massmedia än vad de onoterade är, härav 
denna hypotes:  
 
Hypotes (h10): Noterade bolag attraheras av/är känsliga för revisionsbyråns 
uppmärksamhet i massmedia 
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3.5 Sammanfattning av hypoteser och utveckling av modell 
 

3.5.1 Hypotessammanfattning 
 
Nedan följer en sammanfattning av de hypoteser, vilka vi har formulerat utifrån 
redogjord teori, därtill en kortfattat teoretisk argumentation för var och en av 
hypoteserna: 
 
 
Argument (h1): Desto mer diffust ägandet i ett bolag är, desto mer attraheras 
det av revision 
i) Separerat ägande medför ökad informationsasymmetri och därmed ökat behov 
av kontroll. 
 
Argument (h2): Desto mer koncentrerat ägandet i ett bolag är, desto mer 
attraheras det av konsultation 
i) När ägandet inte är separerat från företagsledningen finns ej problem med 
informationsasymmetri, därmed minskar behovet av kontroll. 
ii) När ägandet är svårseparerat från företagsledningen tillåts revisorn vara mindre 
oberoende, vilket möjliggör en djupgående relation med företagsledningen. 
 
Argument (h3): Desto mer institutionella placerare ett bolag har, desto mer 
attraheras bolaget av revisionsbyråer med gott renommé 
i) Ej uttalat intresse av kontroll, företagsspecifik risk bortdiversifieras, den 
institutionelle ägaren vill dock göra spekulationsvinster. 
ii) En revisionsbyrå med gott rykte skapar förväntningar om ett välskött företag, 
vilket höjer aktiekursen och spekulationsvinster kan göras. 
 
Argument (h4): Desto högre skuldsättning ett bolag har, desto mer attraheras 
det av revisionsbyråer med gott renommé hos kreditgivare 
i) Hög skuldsättning medför att långivarna vill reducera sin risk, varför aktieägare 
har incitament att försöka få långivarnas förtroende. 
ii) En revisionsbyrå som är rekommenderad av kreditgivaren stärker relationen 
mellan kreditgivaren och aktieägarna. 
 
Argument (h5): Desto mer internationellt bolaget är, desto mer attraheras det 
av revisionsbyråer med internationell spridning 
i) Om ett bolag är utsatt för internationell påverkan skapas förväntningar om att 
revisionsbyrån ska behärska internationella normer, eftersom det är revisorn som 
ska kontrollera att de efterlevs.  
ii) Anpassning efter institutionella tryck legitimerar. 
iii) Effektivitet, till exempel vid revision av internationella koncernbolag. 
 
 
 
     
 
              Forts. nästa sida 
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Argument (h6): Företag attraheras av revisionsbyråer som har utvecklat 
branschspecifik kompetens 
i) Revisionen ska skräddarsys, vissa verksamheter är mer komplexa än andra 
varför kompetens inom en viss verksamhet behövs. 
ii) Mimetiskt beteende, företag i en viss bransch gör som andra företag. 
ii) Reaktion på osäkerhet, om det är visat att en revisionsbyrå kan revidera ett 
annat företag i samma bransch med gott resultat, blir kostnaden mindre än om 
man själv provar sig fram bland revisionsbyråerna. 
 
Argument (h7): Desto större ett företag är, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med ett brett tjänsteerbjudande, stort antal personella 
resurser och specialistutbud 
i) Revisionen ska skräddarsys, stora företag kan antas vara mer komplexa än små, 
varför effektivitets- och tidsskäl har inverkan på valet av revisionsbyrå. 
ii) Strävan efter att behålla sin marknadsposition. I enlighet med antagandet att 
aktörer på en marknad som har likartad position i termer av resurser, centralitet 
och kopplingar till andra aktörer, vill ha en relation med varandra/utbyta resurser, 
eftersom lönsamheten ökar för båda. 
 
Argument (h8): Desto mindre ett företag är desto mer attraheras det av priset 
för tjänsten 
i) Mindre företag är enkla att revidera, revisionen tillåts vara kostnadsöverlägsen. 
 
Argument (h9): Desto mindre ett företag är desto mer attraheras det av en 
revisionsbyrå som är geografiskt nära 
i) Företag inom en ort utvecklar likartade beteendemönster. 
ii) Det lokala nätverket skapar handlingsutrymme genom att det består av aktörer 
som vill byta resurser, såsom egna kunder, banken på orten.  
iii) Lokala byråer tillgodoser den lokala efterfrågan av enklare ärenden och 
konkurrerar därför inte med de större byråerna i storstäderna, vilka har 
differentierat tjänsteutbud.  
 
Argument (h10): Noterade bolag attraheras av/är känsliga för 
revisionsbyråns uppmärksamhet i massmedia 
i) Noterade bolag har kopplingar till många intressenter i samhället, är mer 
genomlysta av massmedia.  
ii) Alla intressenterna kan inte ha personliga relationer till varandra, varför 
massmedia är effektivare som informationskanal än nätverket. 
  

 

3.5.2 Modellutveckling 
 
Vår huvudhypotes lyder: 
 

Huvudhypotes: Olika bolag har olika preferenser vad gäller revisions-
byråernas konkurrensmedel, varför bolagen reagerar olika på 
revisionsbyråernas marknadsföring 
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Vi bygger på vår modell, vilken illustreras i figur 3.5, med våra förväntningar om 
vilka bolags- eller företagskaraktäristik som attraheras av ett visst konkurrens-
medel. Modellen kan ses som en sammanfattning av teorin i kapitel 3.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Figur 3.6  Vad styr valet av revisionsbyrå? 

 

3.6 Kapitelsammanfattning 
 
I marknadsföring riktad till företag är kärnan interaktionen mellan parterna, varför 
relationer och nätverk kombineras med 4 P. Revisionsverksamhet präglas av 
relationer mellan parter och tjänster. Relationsmarknadsföring har till syfte att 
skapa kundlojalitet så att en långsiktig relation uppstår. Skapar relationen inte 
kundnöjdhet är risken för att kunden bryter relationen överhängande. Relationens 
längd är beroende av att parterna accepterar samma normsystem, att kundens 
byteskostnader är högre relativt fördelarna med nuvarande relation och att ingen 
part är opportunistisk. Nätverkssynsättet innebär en strävan efter att successivt 
skapa relationer med potentiella kunder. I tjänsteverksamheter sker interaktionen 
samtidigt i utvecklingen, produktionen och leveransen av tjänsten varför det inte 
bara är relationen som marknadsförs utan även tjänsteprocessen. Marknads-
föringsteorin tar sin grund i de fundamentala konkurrensmedlen pris, plats, 
produkt och påverkan, mellan vilka företag på bästa sätt ska fördela tillgängliga 
resurser för att en optimal marknadsföringsmix ska kunna utformas. Konkurrens-
medlet pris kan dock vara svårdifferentierat när det gäller revision då pris-
sättningen för revision är omgärdad av normer. Ett lågt pris för revision kan 
innebära att revisionen inte skräddarsys vilket bryter mot etikreglerna och sänker 
kvaliteten på revisionen. För att uppnå konkurrensfördelar genom produkten, 
revisionstjänsten, krävs differentiering av revisionens utförande, vilket kan 
åstadkommas genom specialistkompetens hos de personella resurserna, samt ett 

Revisionsbyrå Regelverk 
Profession 

Attraktion  Marknadsföring  Bolag

Mindre företag (h8) Kostnadsstrategi Pris

Diffust ägande (h1) 

Koncentrerat ägande (h2) 

Branschen (h6) 

Stora företag (h7) Resurser/effektivitet

Konsultation

Revision 

Specifik kompetens 
Produkt

Internationella bolag (h5) 

Mindre företag (h9) 
Internationell spridning

Lokal närhet
Plats

Institutionella placerare (h3) 

Hög skuldsättning (h4) 

Notering på börs (h10) 

Rykte  

Rykte  

Massmedia 

Påverkan
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differentierat tjänsteerbjudande genom fler konsulttjänster. Den geografiska 
placeringen av företag kan innebära en strategisk konkurrensfördel vars strategi 
vilar på antagandet att en målgrupp inom ett visst geografiskt område utses och att 
säljaren fokuserar på att betjäna denna målgrupp. Revisionsbyråer kan således 
differentiera sig med geografisk närhet om det finns lokal efterfrågan samt genom 
internationell spridning. Ett företag kan vidare konkurrera genom att 
kommunicera det etiska förhållningssättet till produkten, köparen av produkten 
och samhället i övrigt, vilket för en revisionsbyrå kan innebära att upprätthålla en 
image som är i samklang med det regelverk som omger revisionsverksamheten då 
detta skapar legitimitet. För att skapa sig en uppfattning om köpbeteendet hos en 
kund kan man beskriva förhållningssättet till samt syftet med produkten och dess 
funktion, vilket för revisionen kan beskrivas genom agentteorin som förklarar 
behovet av revision som en kontrollfunktion mellan ägarna och företagsledningen. 
Därtill kan ägarens syn på risk förväntas ha inverkan på valet av revisionsbyrå. 
Vidare kan ett företags kapitalstruktur förväntas påverka valet av revisionsbyrå då 
ett företag med hög skuldsättning genom att välja en revisionsbyrå med gott 
renommé hos kreditgivarna signalerar förtroende. Ett företag utsatt för 
internationell påverkan kan förväntas vilja ha en internationell revisionsbyrå om 
legitimering på den internationella marknaden eftersträvas. På liknande sätt kan 
företag inom samma bransch anta samma normer och beteendemönster. Vidare 
kan förväntas att stora komplexa bolag ställer högre krav på att revisionsbyråer 
kan erbjuda tillräckligt antal personella resurser, brett tjänsteutbud och 
specialistkompetens än vad mindre bolag gör. Slutligen diskuteras att 
börsnoterade bolag är mer genomlysta av analytiker och massmedia än vad de 
onoterade bolagen är, vilket kan påverka valet av revisionsbyrå. 
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4. EMPIRISK METOD 
 
 
Vår undersökning har angripits genom en kvantitativ tvärsnittsansats; survey med 
inslag av experiment. Vi har samlat in vårt datamaterial genom en webbenkät. 
Vidare förklarar vi i detta kapitel grunderna för och konsekvenserna av vårt 
urval. Vi beskriver sedan vår insamlingsmetod av primär- och sekundärdata. 
Enkäten utgörs av dels attitydmätning av påståenden som ska beaktas vid valet av 
revisionsbyrå samt en rangordning av egenskaper hos revisionsbyråer som tas 
hänsyn till. Vidare beskrivs och motiveras våra bakgrundsvariabler. Data-
materialet har bearbetats med Pearson Chi-tvåtest, Kruskal Wallis test och i 
förekommande fall, mediantest. I efterkommande avsnitt återfinns en bortfalls-
analys. Slutligen motiverar vi studiens reliabilitet och validitet. 
 
 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Med vårt syfte som utgångspunkt, att förklara vad som styr valet av revisionsbyrå, 
har vi valt den så kallade tvärsnittsansatsen. Denna ansats ger enligt Saunders, 
Lewis och Thornhill (2003) en översiktlig bild av hur något förhåller sig vid en 
viss tidpunkt. Saunders et al. delar in tvärtsnittsansatsen i två typer, survey-
ansatsen och den experimentella ansatsen. En surveystudie kännetecknas av att 
verkligheten passivt registreras och att orsakssamband mellan olika företeelser 
kan beskrivas. En experimentell studie däremot innebär att verkligheten styrs 
utifrån konstruerade fall och att respondenterna testas utifrån en experiment-
variabel. (Saunders et al. 2003) 
 
Den verklighet som aktualiseras i vår studie baseras på vad i revisionsbyråernas 
marknadsföring som attraherar företagen och hur dessa företag ser ut, vilket kan 
undersökas genom åsikts- beteende- eller attitydundersökning (Saunders et al., 
2003). Inom marknadsföring är dock enligt Axelsson (1996) en attitydunder-
sökning ett lämpligt undersökningsverktyg för den som vill uppnå förståelse för 
kundens preferenser. Vårt syfte med studien är att vi vill förklara varför företag 
väljer en viss revisionsbyrå, det vill säga, vad som styr kundens preferenser. Vi 
gör således en attitydundersökning vilken för att få ökad validitet, kompletteras 
med undersökning av bakgrundsvariabler.   
 
För att testa vad i revisionsbyråernas marknadsföring som attraherar företagen har 
vi i studien utifrån marknadsföringsteorier ställt upp ett antal påståenden inför 
valet av revisionsbyrå, vilka företagen genom en sjugradig skala ska ange huru-
vida de instämmer eller ej i påståendet. Genom att jämföra företagens ställnings-
tagande med faktorer som präglar företagen, har vi sökt samband mellan vald 
revisionsbyrå och de i hypoteserna belysta faktorerna.  
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4.2 Urval 
 
Vårt mål har varit att jämföra och se vad olika bolag tar hänsyn till vid val av 
revisionsbyrå. Alla aktiebolag är skyldiga att ha revision och för att berika 
undersökningen ville vi att både börsbolag och onoterade bolag, större och mindre 
företag skulle representeras. Vem i företaget som tar fram underlag till förslag på 
revisionsbyrå vet vi inte. Det kan vara ekonomichefen, sekreterare etcetera men 
val av revisionsbyrå görs på bolagsstämman efter förslag från styrelse alternativt 
revisionskommitté, varför vi adresserat enkäten till styrelseordförande eller ord-
förande i revisionskommittén. Därtill befinner sig styrelsen organisatoriskt mitt 
emellan företaget och aktieägarna. 
 
För att kunna generalisera har vi valt ett sannolikhetsurval genom ett stratifierat, 
det vill säga gruppvis urval, slumpmässigt valda bolag. Att stratifiera urvalet 
motiveras med att vi ville ha jämn spridning, det vill säga lika många bolag börs-
noterade på aktiemarknaden, som onoterade bolag i vår undersökning. Börs-
bolagen är referensföretag då teori, tidigare undersökningar och forskning är 
koncentrerad till dessa. Då antalet onoterade bolag i Sverige är många fler än de 
börsnoterade innebär detta ett disproportionellt urval vilket inte är representativt 
för hela populationen och således medför att generaliseringar måste göras med 
försiktighet. (Jacobsen, 2002) 
 
Genom ett sannolikhetsurval har samtliga bolag i målpopulationen samma chans 
att komma med i undersökningen och vi undgår att urvalet blir systematiskt snett, 
vilket är risken med ett icke-sannolikhetsurval (Jacobsen, 2002). Genom att an-
vända stratifierat urval minskar vi slumpmässig snedvridning. 
 
Antal respondenter i varje grupp bestämdes till 100 företag. Av de 294 bolagen på 
Stockholmsbörsen valdes ut 100 bolag, genom att låta ett datorprogram slump-
mässigt välja vilka bolag vi skulle ha. När det gäller onoterade företag definierar 
Bokföringsnämnden små företag, så kallade 10/24-företag som företag med högst 
10 anställda samt ett nettovärde på tillgångarna på högst 24 miljoner kronor 
(FAR:s samlingsvolym, 2003).  Vi bestämde oss dock för att bolagen skulle ha 
minst 20 anställda. Vid sökning på företag med mer än 20 anställda och tillgångar 
på mer än 24 miljoner kronor via AffärsData fick vi en förteckning med 7805 
företag, där de på Stockholmsbörsen noterade bolagen ströks. Ur den kvarvarande 
populationen valdes slumpmässigt ut 100 bolag på samma sätt som med börs-
bolagen. Urvalet var således en avvägning mellan kvalitet och kvantitet och det 
praktiskt-ekonomiskt möjliga antalet respondenter med vald urvalsmetod 
bedömde vi till cirka 200 stycken företag.  
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4.3 Datainsamling 
 

4.3.1 Primärdata 
 
Med primärdata menas enligt Saunders et al. (2003), data som erhålls genom att 
forskaren själv samlar in den. Vårt sätt att samla in primärdata har skett genom att 
vi först skickat e-post till vart och ett av de utvalda företagens ”info-adress” med 
förfrågan om namn och e-postadress till företagets styrelseordförande. Sedan har 
vi via e-post skickat ett brev (bilaga 2) med en länk till en för ändamålet fram-
tagen hemsida innehållande en standardiserad enkät (bilaga 3). Brevet har skickats 
direkt till styrelsens ordförande i den mån vi fått tillgång till adressen och 
resterande har skickats till företagets info-adress för vidare befordran till 
styrelseordföranden.  
 
Varje företag har fått ett introduktionsbrev (bilaga 2) med ett kontrollnummer, 
vilket vi har uppmanat företagen att registrera i enkäten. Detta har gett oss 
möjlighet att skicka påminnelser till rätt företag, och därmed motverka bortfall.  
 
När påminnelse har varit aktuell, har vi skickat länken igen. Vi har på grund av 
tidspress minimerat responstiden. Den 4 maj 2004 var alla brev skickade. Den 9 
maj 2004 skickades påminnelse till samtliga som ej svarat. En andra påminnelse 
skickades den 12 maj 2004. 
 
Respondentens svar har översänts via automatik till en för syftet upplagd e-
postadress. Vi har varit noggranna med att förklara för respondenten att svaren 
behandlas konfidentiellt och presenteras aggregerat i sifferform, diagram och 
slutsatser. På så sätt har vi hoppats påverka bortfallet och överbrygga så kallad 
prestigebias, som enligt Saunders et al. (2003) innebär att respondenten inte vågar 
svara ärligt. 
 
En enkät har enligt Saunders et al. (2003) fördelen att den ger möjlighet till 
information från ett stort antal respondenter och därmed erhålls även möjligheten 
till generalisering. Därtill är en enkät ett tämligen billigt sätt att undersöka på och 
en webbenkät medger ytterligare kostnadsbesparingar i tid och pengar. 
 
Nackdelen med en enkät är den överhängande risken för bortfall och att enkäten 
missförstås. Å andra sidan har vi ansett att en enkät på webben besparar respon-
dentens tid vilket torde öka viljan att delta i undersökningen. Därtill har vi, för att 
undvika eventuella missförstånd bifogat våra namn och telefonnummer i brevet, 
så att respondenten lätt ska kunna nå oss. 
 
På grund av bortfallsrisken med enkät övervägde vi att istället för det ovan 
beskrivna förfarandet använda oss av telefonintervju som datainsamlingsmetod. 
Saunders et al. (2003) menar dock att ett problem med telefonintervjun är tidsbe-
gränsningen, såvida ämnet inte intresserar respondenten i allra högsta grad. En 
webbenkät, tror vi, stjäl mindre tid från respondenten än vad en telefonintervju 
gör, vilket torde öka viljan att delta i undersökningen. 
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Saunders et al. (2003) framhåller vidare att en annan nackdel med telefonintervju 
är intervjuareffekt, det vill säga att respondentens svar påverkas av intervjuaren. 
Då enkäten avser att mäta respondentens attityd till olika påståenden bestämde vi 
oss att låta respondenterna svara helt självständigt, utan möjlighet att diskutera 
med oss genom vår medverkan per telefon. Därtill anser vi att vi på detta sätt har 
använt oss av ett effektivt datainsamlingssätt, vilket har besparat både respon-
dentens och vår egen tid samt gjort det möjligt att tillfråga ett större antal 
respondenter.   
 

4.3.2 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är den data som andra personer än forskaren har samlat in (Saunders 
et al., 2003). I vår uppsats har vi använt sekundärdata inhämtad från Internet, 
AffärsData och företagens årsredovisningar för år 2002 alternativt år 2002/2003. 
Denna sekundärdata har vi  nyttjat till våra bakgrundsvariabler som presenteras i 
avsnitt 4.4.2. 
 

4.4 Operationalisering 
 
Med operationalisering menas enligt Saunders et al. (2003) att teorin verbaliseras 
till något mätbart som kan analyseras empiriskt.  
 

4.4.1 Enkätens utformning 
 
I detta avsnitt redogörs för de variabler som vi inhämtat genom vår enkät (se 
bilaga 3). 
 
Utifrån teorier i marknadsföring, institutionell teori och agentteori kompletterad 
med teori om ägarstyrning har vi utformat påståenden till vilka på en skala från ett 
(instämmer ej) till sju (instämmer helt) respondenten anger graden av instäm-
mande. De olika påståendena kan härledas till marknadsföringens 4P, pris, 
produkt, plats och påverkan. 
 
Inledningsvis har vi i enkäten låtit respondenten sätta sig in i att underlag från 
flera revisionsbyråer föreligger inför att ta fram förslag på revisionsbyrå som ska 
anlitas. Vidare tillfrågas hur respondenten ställer sig till följande påståenden. 
 
I första påståendet vill vi veta hur viktigt det är att revisionsbyrån även 
tillhandahåller konsulttjänster utöver revision. Detta för att kunna avläsa vad som 
betyder mest, revision eller konsultation, som produkt för företaget (produkt). 
Påståendet används vid test av hypotes (h1) Desto mer diffust ägandet i ett bolag 
är, desto mer attraheras det av revision och hypotes (h2) Desto mer koncentrerat 
ägandet i ett bolag är, desto mer attraheras det av konsultation. 
 
Det andra påståendet handlar om prisets betydelse, där vi ställer en skräddarsydd 
dyrare revision mot en standardiserad billigare. Här vill vi veta i vilken mån 
företagen är beredda att betala för revision (pris, produkt). Påståendet används vid 
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test av hypotes (h8) Desto mindre ett företag är desto mer attraheras det av en 
revisionsbyrå som är geografiskt nära. 
 
Teorierna beskriver revision som ett kontrollinstrument varför vi i påstående tre 
vill veta i vilken grad revision ger en känsla av kontroll över verksamheten 
(produkt). Påståendet används vid test av hypotes (h1) Desto mer diffust ägandet i 
ett bolag är, desto mer attraheras det av revision och hypotes (h2) Desto mer 
koncentrerat ägandet i ett bolag är, desto mer attraheras det av konsultation. 
 
Marknadsföring i revisionsbranschen innefattar i hög grad nätverk och relationer 
och vi efterfrågar i påstående fyra huruvida rekommendationer från respondentens 
sociala nätverk har betydelse för valet av revisionsbyrå (påverkan). Påståendet 
används vid test av hypotes (h3) Desto mer institutionella placerare ett bolag har, 
desto mer attraheras bolaget av revisionsbyråer med gott renommé. 
 
I påstående fem vill vi veta om det är av vikt att revisionsbyrån har internationell 
spridning, detta då många företag har delvis utländskt ägande eller dotterbolag 
utomlands (plats). Påståendet används vid test av hypotes (h5) Desto mer 
internationellt bolaget är, desto mer attraheras det av revisionsbyråer med 
internationell spridning. 
 
Teorier talar för att banker och andra långivare kan påverka val av revisionsbyrå 
och i påstående sex undrar vi huruvida t ex rekommendationer från dessa kan 
påverka valet (påverkan). Påståendet används vid test av hypotes (h4) Desto högre 
skuldsättning ett bolag har, desto mer attraheras det av revisionsbyråer med gott 
renommé hos kreditgivare. 
 
Då företag inom vissa verksamheter är komplexa kan tänkas att revisionen 
underlättas om revisionsbyrån specialiserat sig på företagets bransch. Vi under-
söker i påstående sju om detta har betydelse vid val av revisionsbyrå (produkt). 
Påståendet används vid test av hypotes (h6) Företag attraheras av revisionsbyråer 
som har utvecklat branschspecifik kompetens. 
 
Påstående åtta handlar om då revisionsbyrån fått negativ kritik, exempelvis i 
massmedia, och hur detta påverkar valet av revisionsbyrå (påverkan). Påståendet 
används vid test av hypotes (h3) Desto mer institutionella placerare ett bolag har, 
desto mer attraheras bolaget av revisionsbyråer med gott renommé och hypotes 
(h10) Noterade bolag attraheras av/är känsliga för uppmärksamhet i massmedia. 
 
Påståendena nio, tio och elva handlar om hur viktigt det anses att revisionsbyrån 
har ett brett tjänsteerbjudande, stort antal personella resurser och specialister inom 
flera områden. Anledningen är att teorier talar för att större företag antas anlita 
stora revisionsbyråer (produkt). Påståendet används vid test av hypotes (h7) Desto 
större ett företag är, desto mer attraheras det av revisionsbyråer med ett brett 
tjänsteerbjudande, stort antal personella resurser och specialistutbud. 
 
I teorin anses geografiskt nära avstånd ha betydelse för inte minst mindre företag i 
mindre orter, där lokala näringsidkare anlitas i högre grad, varför vi i påstående 
tolv menar att det är viktigt med geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån för 
att den ska väljas (plats). Påståendet används vid test av hypotes (h9) Desto 



Vad styr valet av revisionsbyrå?                                                      Gustafsson, Köhler, Olsson 
 
 

37 

mindre ett företag är desto mer attraheras det av en revisionsbyrå som är 
geografiskt nära. 
 
Slutligen avrundas enkäten med en rangordningsfråga där vi ber respondenten 
numrera sju egenskaper att ta hänsyn till vid val av revisionsbyrå, från 1 
(viktigast) till 7 (minst viktigt). Denna fråga analyseras och jämförs med 
påståendena ett till tolv. På så sätt försöker vi utröna hur en optimal marknads-
föringsmix för revisionsbyråbranschen kan se ut. Därtill blir det även en form av 
kontrollfråga då den i stort sammanfattar påståendena ett till tolv i enkäten. 
 

4.4.2 Bolagens karaktäristik 
 
Här följer en presentation av de variabler som vi har använt oss av för att kunna 
dela in företagen i grupper. Den information som krävdes för dessa variabler är 
inhämtade från AffärsData, företagens hemsidor och årsredovisningar och avser år 
2002 alternativt år 2002/2003.  
 
Flera av våra bakgrundsvariabler används både som kontinuerliga och som 
kategoriska. Det har visat sig att skillnaderna mellan kvantitativa variabler kan 
vara försumbara upp till en viss gräns innan variation i resultaten kan utläsas. Vi 
har därför ansett det givande med kategorisering. De gränser vi motiverar under 
ägarkoncentration, institutionella placerare, soliditet, utländskt ägande, utländska 
dotterbolag och storlek används konsekvent som utgångspunkt för att minska 
risken för subjektiv bedömning. Variablerna testas dock även med högre och lägre 
värden i syfte att se nyanser och variation i svaren.  
 

4.4.2.1 Ägarkoncentration 
 
Då vår enkät behandlar påståenden som har med inflytande och påverkan i 
företaget att göra har vi ansett att det är röstandel och inte kapitalandel som ska 
avgöra ägarkoncentrationen. Vi har bedömt att ett företag är koncentrerat ägt när 
den största enskilda ägaren har minst 20 % av rösterna, en gräns vi finner stöd för 
hos Andersson och Persson (2003), vilka gjorde en föredömlig undersökning av 
svenska börsbolag där de refererade till Wiwattanakantang (1999). Enligt 
Andersson och Persson menar Wiwattanakantang att en aktieägare har en 
betydande påverkan vad gäller de viktigaste besluten i ett företag vid ett innehav 
av minst 20% av rösterna i ett företag.  
 

4.4.2.2 Institutionella placerare 
 
Det diskuteras huruvida institutionella ägare i Sverige vill ha kontroll i bolagen. 
Då vår hypotes handlar om institutionella placerare, spekulanter, har vi vid 
mätning av institutionellt ägande i vårt urval exkluderat dominerande institutio-
nella ägare i sammanräkningen av det institutionella ägandet. För att kunna mäta 
huruvida institutionella placerare påverkar valet av revisionsbyrå har vi, liksom 
vid mätning av ägarkoncentration, gjort bedömningen att minst 20% sammanlagt 
av institutionellt ägande innebär att bolagen påverkas av de institutionella ägarnas 
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inflytande. Vi har även här följt Andersson och Perssons (2003) metod i 
klassificeringen.   
 

4.4.2.3 Soliditet 
 
Vi har använt soliditetsmåttet vid test av huruvida företaget anser att 
rekommendationer från exempelvis banken eller andra finansiärer är betydelse-
fulla vid val av revisionsbyrå. Var gränsen går mellan god och mindre god 
soliditet varierar från bransch till bransch och vårt urval kommer från ett brett 
spektra av branscher. Utifrån de förutsättningar vi har bestämde vi oss att anta 
gränsen 40%, som är en allmänt vedertagen tumregel, dock utan hänsyn till 
branschvariationer. 
 

4.4.2.4 Utländskt ägande 
 
Då företag med internationellt ägande kan antas vilja anlita en revisionsbyrå som 
verkar internationellt, har vi undersökt i vilken grad företagen är utländskt ägda. I 
likhet med ägarkoncentration och institutionellt ägande följer vi Andersson och 
Persson (2003) och definierar hög andel utländskt ägande som minst 20% av det 
totala röstetalet. Vi hade även tänkt använda variabeln ”noterad på utländsk börs”. 
Det var dock så få i vårt urval som var det så vi beslöt oss att inte använda den 
variabeln.  
 

4.4.2.5 Utländska dotterbolag 
 
Liksom vid utländskt ägande kan förekomsten av utländska dotterbolag ha 
betydelse för om företagen vill ha revisionsbyråer med internationell spridning. Vi 
har delat in datamaterialet i två grupper, ”har utländska dotterbolag” respektive 
”har ej utländska dotterbolag”. Uppgifter om utländska dotterbolag har inhämtats 
via Företagsfakta i AffärsDatabasen under maj månad år 2004. 
 

4.4.2.6 Bransch 
 
Då vi ville se huruvida valet av revisionsbyrå påverkas av branschtillhörighet eller 
skiljer sig mellan olika branscher, har vi branschindelat vårt urval. Detta har gjorts 
genom gruppering med hjälp av SNI-koden som anges för varje företag på 
AffärsDatas hemsidor med företagsfakta. Vårt urval tillhörde dock så många olika 
branscher, även vid gruppering på de två första siffrorna i SNI-koden att några test 
inte skulle kunna göras på vårt svarsunderlag. Den enda SNI-kod som förekom 
mer frekvent var holdingbolag, 14 bolag, vilka har testats mot övriga bolag.  
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4.4.2.7 Storlek 

 
Variabeln storlek har valts för att kunna göra jämförelser mellan större och mindre 
företag och vad de efterfrågar vid val av revisionsbyrå. Vi valde att mäta 
företagets storlek med hjälp av antalet anställda och företagets omsättning. Efter 
korrelationstest visade det sig dock att de båda variablerna är så högt korrelerade 
att vi väljer bort måttet omsättning och anger storlek med hänsyn till antal 
anställda. En orsak är att vi menar att antal anställda bättre anger hur komplext ett 
företag är än vad omsättning gör. Enligt Bokföringsnämndens definition klassi-
ficeras bolag som stora när de har > 200 anställda varför vi kodat dem som stora 
och resterande företag är följaktligen kodade som mindre företag (FARs 
samlingsvolym, 2003). 
 
 
4.4.2.8 Börsnotering 
 
I en av våra hypoteser (h10) gör vi antagandet om att börsnoterade bolag, då de är 
mer genomlysta av analytiker än onoterade bolag, är mer känsliga för ryktes-
spridning än onoterade bolag. Detta medför att vi har gjort jämförelser mellan 
noterade och onoterade bolag varför variabeln börsnotering följer. Vi har inte 
undersökt om bolagen är noterade på mer än en börs utan bara huruvida de är 
noterade på Stockholmsbörsen eller ej. 
 

4.5 Statistisk bearbetning 
 
De enkätsvar vi har samlat in har bearbetats statistiskt i Excel och i SPSS 
datorprogram. Vårt material innehåller variabler av typen ordinalskala. Dessa kan 
rangordnas och vi undersöker i vilken grad respondenten instämmer eller ej i våra 
påståenden. Avstånd mellan variablerna som är matematiskt meningsfulla saknas 
och det enda värdet som kan användas, förutom typvärdet, är median (Aronsson, 
1999).  
 
I Excel har vi bearbetat den i enkäten avslutande rangordningsfrågan. Genom att 
addera varje egenskaps placeringar i rangordningen gavs ett resultat som innebar 
att den egenskap med lägst totalpoäng var den som respondenterna tyckte var vik-
tigast, näst lägst var näst viktigast etcetera. Därefter överfördes egenskapernas 
poäng över till motsvarande konkurrensmedel (pris, plats, påverkan, produkt). De 
egenskaper där flera tillhörde samma konkurrensmedel adderades och summan 
dividerades med antalet egenskaper i gruppen. På så sätt rangordnades de fyra 
P:na och våra respondenters genomsnittliga marknadsföringsmix kunde pre-
senteras. 
 
I SPSS har vi inledningsvis använt Kolmogorov-Smirnov test för att undersöka 
om vårt svarsmaterial var normalfördelat, vilket det inte var. I vår hypotes-
prövning har vi använt oss av Pearson Chi-tvåtest som bygger på skillnaden 
mellan observerade och förväntade data och testar samband i en korstabell. Ingen 
cell bör där ha en förväntad frekvens lägre än 1,0 och högst 20% av cellerna bör 
ha en förväntad frekvens lägre än 5,0 (Aronsson, 1999). Pierre Carbonnier menar 



Vad styr valet av revisionsbyrå?                                                      Gustafsson, Köhler, Olsson 
 
 

40 

emellertid att statistisk tillförlitlighet uppnås även när 25% av cellerna har 
förväntat värde < 5,0, dock bör då förväntat värde ej understiga 3,0 (Gustafsson, 
Kruslund & Köhler, 2004). Genom klassificering av våra data har vi kunnat 
använda Pearson Chi-tvåtestet för att mäta skillnader i attityd. Gruppering av den i 
enkäten sju-gradiga skalan har gjorts så att 1-3 = instämmer ej och 5-
7=instämmer, för att sätta respondenternas ställningstaganden mot varandra. 
Nackdelen med Pearson Chi-tvåtest är enligt Aronsson (1999) dock den informa-
tionsförlust som uppstår genom klassificerade data. Den klassificering av bak-
grundsvariablerna som anges i kapitel 4.4.2 har även känslighetstestats med både 
högre och lägre värden.  
 
För att komplettera och utläsa nyanser i de samband som Pearson Chi-tvåtesten 
visar har även Kruskal Wallis test använts. Kruskal Wallis test visar skillnader 
även med hänsyn till bakgrunden. Vi har där testat parvis ”varken eller”/”instäm-
mer”, ”varken eller”/”instämmer ej”, ”varken eller”/”instämmer” och ”instämmer 
ej”, ”instämmer”/”instämmer ej” och slutligen alla tre ”varken eller”/”instäm-
mer”/”instämmer ej”.  Både Pearson Chi-två och Kruskal Wallis tillhör kategorin 
icke-parametriska test vilka med fördel tillämpas på nominal- och ordinal-
skalenivå (Aronsson, 1999). Mediantest har använts för att analysera de som 
svarat ”4”, det vill säga ”varken instämmer eller ej”, på vår sjugradiga skala. 
 
Statistiska test anses enligt Aronsson (1999) visa signifikanta samband om nivån 
är högst 5%, dock tillämpar etablerade forskare såsom Bjørnenak (1997) 10%-
nivån varför vi i vår studie accepterat signifikanta samband upp till 10%-nivån. 
 
I bortfallsanalysen har vårt urvals bakgrundsvariabler som till exempel om-
sättning, antal anställda etcetera testats med Kolmogorov-Smirnovs test för att 
avgöra om det är normalfördelat. Urvalet har sedan grupperats i de som svarat och 
de som inte svarat på enkäten. När variablerna varit normalfördelade har vi gjort t-
test och när variablerna inte är normalfördelade har vi gjort Mann-Whitney test 
för att se om det är signifikanta skillnader mellan grupperna. Bakgrundsvariab-
lerna bransch och revisionsbyrå fick testas med Pearson Chi-tvåtest då variabeln 
är i nominalskala. Om testen visar signifikanta samband är urvalet skevt. 
 

4.6 Bortfallsanalys 
 
Vår totala målpopulation bestod av 100 bolag noterade på Stockholmsbörsen och 
100 onoterade bolag. Då vi bland annat undersökte hur ägarstrukturen ser ut har vi 
bland de onoterade bolagen exkluderat 15 företag som är helägda dotterbolag, av 
samma anledning har vi exkluderat åtta helägda kommunala och statliga bolag. 
Två företag, ett onoterat och ett börsnoterat, har exkluderats då vi inte lyckats få 
fram uppgifter om deras ägarstruktur. Av vårt urval, 200 företag, har således 175 
slutligen blivit föremål för vår undersökning. Svarsfrekvensen blev 24 % (47 
företag). 
 
Vi genomförde statistiska tester för att eventuell bias i vår svarsfrekvens skulle 
kunna upptäckas och för att ta reda på om vi med hjälp av våra svar kunde dra 
generaliserande slutsatser. 
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Först undersökte vi med hjälp av Kolmogorov-Smirnov test om ägarkon-
centration, institutionellt ägande, soliditet, utländskt ägande, antal utländska 
dotterbolag, omsättning och antal anställda, det vill säga vårt urvals bak-
grundsvariabler var normalfördelade. Testet visade att alla variabler utom soliditet 
var normalfördelade. De normalfördelade variablerna testades därefter med t-test, 
grupperade i de som svarat och de som ej svarat, för att se om det förelåg 
skillnader. Soliditet, som ej var normalfördelad, testades med Mann-Whitney’s 
test. Resultaten visas i tabell 4.1.  
 
Tabell 4.1  Bortfallsanalys, Mann-Whitney test och t-test. 

 Medelvärde Standardavvikelse N 
Ägarkoncentration    
Respondenter 0,57580 0,357922 47 
Icke-respondenter 0,48355 0,328295 128 
T-test: Ej signifikant (0,115)   

Institutionellt ägda   
Respondenter 0,14933 0,261563 47 
Icke-respondenter 0,17227 0,234147 128 
T-test: Ej signifikant (0,579)   

Soliditet   
Respondenter 0,41790 0,187654 47 
Icke-respondenter 0,44698 0,193925 128 
Mann-Whitney: Ej signifikant (0,264)   

Utländskt ägande    
Respondenter 0,18028 0,321131 47 
Icke-respondenter 0,14147 0,208017 128 
T-test: Ej signifikant (0,351)   

Utländska dotterbolag   
Respondenter 4,96 7,034 47 
Icke-respondenter 8,21 13,037 128 
T-test: Ej signifikant (0,106)   

Omsättning (TSEK)   
Respondenter 2440045,20 4508646,25 47 
Icke-respondenter 3478122,50 7323123,42 128 
T-test: Ej signifikant  (0,364)   

Antal anställda   
Respondenter 1636,26 3460,43 47 
Icke-respondenter 1789,28 3955,49 128 
T-test: Ej signifikant (0,815)   

 
 
Tabell 4.1 visar att det varken i ägarkoncentration, institutionellt ägande, soliditet, 
utländskt ägande, utländska dotterbolag, omsättning eller anställda påvisas signi-
fikanta samband på skillnader mellan respondenter och icke-respondenter.  
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Pearsons Chi-tvåtest genomfördes för att testa bias i svarsfrekvensen på variab-
lerna bransch- och revisionsbyråtillhörighet. Ingen av variablerna visar skillnader 
mellan respondenter och icke-respondenter, vilket åskådliggörs i tabell 4.2. 
Branschtillhörighet är uppdelad i två grupper, holdingbolag och övriga. När det 
gäller vilken revisionsbyrå företagen anlitar har vi specificerat de sju största 
revisionsbyråerna och grupperat resten som ”övriga”. 
 

 
Tabell 4.2  Pearson Chi-tvåtest och svarsfrekvens vid uppdelning av företag i 
holdingbolag/övriga bolag samt vid uppdelning per revisionsbyrå.  

 Andel av 
totalpopulationen Svarsfrekvens 

Bransch – holdingbolag/övriga  
Holdingbolag 29,7 % 29,8 % 
Övriga 70,3 % 70,2 % 
Pearson Chi-två: Ej signifikant (0,990)  

Revisionsbyrå  
BDO Revision 1,71 % 0,00 % 
Deloitte 9,71 % 10,64 % 
Ernst & Young 22,28 % 17,02 % 
KPMG 18,30 % 19,15 % 
Lindebergs Grant Thornton 1,71 % 2,13 % 
SET Revision 3,43 % 6,39 % 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers 28,00 % 27,65 % 
Övriga 14,86 % 17,02 % 
Pearson Chi-två: Ej signifikant (0,793)   

 
Vårt urval kan betraktas som slumpmässigt, vilket medför att vi kan göra 
generaliseringar både mot börsbolag och onoterade bolag. Viss försiktighet torde 
dock vara befogad dels då urvalet är stratifierat och dels då branschindelning 
endast låtit sig göras i två grupper. 
 

4.7 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet innefattar frågor om mätmetoden i själva verket mäter det den avser att 
mäta och om den insamlade empirin verkligen inbegriper det som var avsett 
(Saunders et al., 2003). För att uppnå validitet i vår undersökning har vi baserat 
frågorna utifrån den kunskap och teori som vi inhämtat. Påståendena i enkäten har 
utformats på ett tydligt och klart sätt som ej bör kunna feltolkas. Vi har låtit en 
marknadschef tillika revisor från en av de största revisionsbyråerna granska vår 
enkät före utskick. Denna person har även intervjuats för att tillförsäkra oss att 
den teori som ligger till grund för undersökningen är relevant och saklig för 
uppsatsens problemställning. För att ej styra intervjun med flera detaljerade 
frågor, valde vi att endast ställa ett fåtal övergripande öppna frågor (bilaga 1). 
 
För att försäkra oss om att rätt person svarade på enkäten skickade vi till att börja 
med ut ett massbrev via e-mail till alla i urvalsgruppen inkluderade företags 
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infoadresser med en förfrågan om respektive företags styrelseordförandes alter-
nativt revisionskommittées ordförandes namn och e-mailadress. 82 adresser 
inhämtades på detta sätt och därmed säkerställdes att 82 styrelseordföranden 
emottog vår enkät personligen. Övriga email skickades till företagens info-
adresser för vidare befordran. Utskicket av 175 enkäter resulterade i 33 brev där 
företaget förklarade att de ej ville delta i undersökningen samt 47 svar. Det har i 
bortfallsanalysen inte visats några signifikanta skillnader mot urvalet vad gäller 
bakgrundsvariablerna.  
 
Reliabilitet innebär enligt Saunders et al. (2003) mätmetodens förmåga att stå 
emot slumpinflytande. Genom att i en standardiserad enkät utforma påståenden på 
ett klart och entydigt sätt anser vi reliabiliteten i undersökningen vara god. Svars-
alternativen har på förhand varit angivna i skalor. Vi finner att även detta torde 
höja reliabiliteten då respondenterna inte tvingats ta ställning helt för eller helt 
emot ett påstående. Vi avslutade enkäten med en rangordningsfråga där respon-
denterna fick rangordna sju egenskaper att ta hänsyn till vid val av revisionsbyrå, 
vilket även ger oss en chans att kontrollera om utfallen i påståendena stämmer 
överens med rangordningen. 
 
De svar som inhämtats genom enkäten har importerats direkt från vår för 
ändamålet konstruerade hemsida till SPSS för att på så sätt utesluta den risk för 
mänskliga misstag som hade uppkommit om de överförts manuellt. Genom att 
vara två personer vid kodning och inmatning av sekundärdata har vi minimerat 
risken för fel variabelvärden. Bakgrundsvariabler har inhämtats från urvals-
gruppens årsredovisningar vilket minskar risken att påverkas av tillfälligheter.  
 

4.8 Kapitelsammanfattning 
 
Med vårt syfte som utgångspunkt, att förklara vad som styr valet av revisionsbyrå, 
har vi valt att göra en tvärsnittsstudie med både en surveyansats och en ex-
perimentell ansats. Vi har genomfört en attitydundersökning genom att samla in 
primärdata med hjälp av en standardiserad enkät. Sekundärdata inhämtades från 
Internet, AffärsData och företagens årsredovisningar. Då vi ville att under-
sökningen skulle representera både börsbolag och onoterade, större och mindre 
företag valde vi att göra ett stratifierat sannolikhetsurval på slumpmässigt valda 
bolag. Detta resulterade i målgruppen 100 börsbolag och 100 onoterade bolag, 
båda grupperna innehållande bolag i varierande storlek. Enkäten utformades med 
påståenden till vilka på en skala från ett till sju respondenten fick ange graden av 
instämmande. De olika påståendena kan härledas till marknadsföringens 4 P, pris 
produkt, plats och påverkan. De sekundära bakgrundsvariablerna behandlar ägar-
koncentration, institutionellt ägande, soliditet, utländskt ägande, utländska dotter-
bolag, bransch, storlek samt börsnotering. I den statistiska bearbetningen har vi 
inledningsvis använt oss av Kolmogorov-Smirnov test för att undersöka om 
svarsmaterialet var normalfördelat. Vid prövningen av hypoteser har Pearson Chi-
tvåtest använts. För att komplettera och utläsa nyanser i de samband som Pearson 
Chi-tvåtestet visar har även Kruskal Wallis test använts. För att eventuell bias i 
vår svarsfrekvens (slutligen 24 %) skulle kunna upptäckas användes Kolmogorov-
Smirnovs test, t-test, Mann-Whitney test samt Pearson Chi-tvåtest. Slutligen 
beskrivs uppsatsens validitet och reliabilitet, vilka vi anser vara goda.   
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5. EMPIRISK ANALYS 
 
 
I detta kapitel analyseras den empiri som erhållits genom vår enkätundersökning. 
Vi inleder kapitlet med att redovisa respondenternas totala reaktion på revisions-
byråernas marknadsföringsmix, vilken vi har uttryckt genom påståenden i vår 
enkät. Sedan presenterar vi den marknadsföringsmix som svaren på vår enkät 
format. Vidare analyserar vi var och en av hypoteserna, vilka är formulerade 
utifrån teorin i kapitel tre och jämför dessa med den information som vår under-
sökning har gett oss. 
 
 
 
Svarsfrekvensen på vår enkätundersökning är 24% (47 bolag). Det finns dock 
respondenter som inte har svarat på alla frågor, varför det förekommer tabeller 
och figurer med totalsummor som är mindre än 47.  
 

5.1 Presentation av svarsfrekvens  
 
4 P, det vill säga pris, plats, produkt och påverkan, kan enligt teorin utformas så 
att köpare attraheras. Här redovisas i en frekvensanalys hur bolagen i vår studie 
totalt sett reagerar på revisionsbyråers marknadsföringsmix, vilken vi har uttryckt 
genom påståenden i enkäten. 
 

5.1.1 Pris 
 
Kostnadsstrategi 
 
Påstående: Vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en skräddarsydd 
revisionstjänst med högt pris framför en standardrevision med lågt pris. 
 

Som framgår av figur 5.1 är det nästan en tredjedel av de tillfrågade som varken 
instämmer eller ej med vårt påstående. Det är lika många av de tillfrågade som 
föredrar en skräddarsydd revision som en standardrevision med ett lågt pris. Ingen 
av respondenterna instämmer helt med vårt påstående, det är alltså inget av 
bolagen som till fullo attraheras av kostnadsstrategi. 
 

Svarsfrekvens - skräddarsydd revision 
framför standardrevision
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      Figur 5.1 Skräddarsydd revision framför standardrevision.
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Summering - pris: Enligt teorin kan konkurrensmedlet pris vara svårdifferentierat 
när det gäller revision, då prissättningen för revision är omgärdad av normer. 
Resultatet i undersökningen talar för en viss priskänslighet hos respondenterna, 
vilket kan tolkas som att företagen efterfrågar en skräddarsydd revision till skäligt 
pris. Det pekar även mot att priset inte är ett så effektivt konkurrensmedel för 
revisionsbyråer. 
 

5.1.2 Produkt 
 
Revision 
 
Påstående: Revision ger en känsla av kontroll av verksamheten. 
 

En hög andel (88%) av de tillfrågade bolagen anser att revision ger en känsla av 
kontroll, varför revision synes uppfylla sitt syfte.  
 
Produktdifferentiering  
 
Påstående: Vid val av revisionsbyrå är det viktigt att revisionsbyrån, utöver 
revision, kan erbjuda konsulttjänster. 
 

Det är ungefär lika många av respondenterna som föredrar revisionsbyråer som 
erbjuder konsulttjänster, som inte föredrar gör det. Det är dock drygt en femtedel 
av de tillfrågade som inte instämmer i vårt påstående. 
 
 
 
 

Svarsfrekvens - revision ger en känsla av 
kontroll

1 0 3 2

13
21

7

0

10

20

30

40

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer ej                                                            Instämmer helt

Figur 5.2 Revision ger en känsla av kontroll. 

Svarsfrekvens - revision kontra 
konsulttjänster
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   Figur 5.3 Revision kontra konsulttjänster.
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Påstående: Vid val av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 
har ett brett tjänsteerbjudande. 

 
Nästan hälften av de tillfrågade attraheras av en bred tjänstemix med många 
konsulttjänster men en tredjedel av respondenterna instämmer dock inte med vårt 
påstående. Nästan en femtedel av respondenterna, varken instämmer eller ej med 
vårt påstående. 
 
 
Specialistkompetens 
 
Påstående: Vid val av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 
har specialister inom flera områden. 
 
 

 
 
Revisionsbyråns specialistkompetens attraherar en stor andel, nästan av fyra 
femtedelar av respondenterna. 
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Svarsfrekvens - specialister inom flera områden 
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Figur 5.4  Brett tjänsteutbud har betydelse

Figur 5.5 Specialister inom flera områden har stor betydelse.
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Påstående: Revisionsbyråers specialisering inom företagets bransch är 
väsentlig för valet av revisionsbyrå. 
 

 
Det är dock nästan lika många respondenter som attraheras av revisionsbyråernas 
specialisering inom branschen, som inte attraheras av dylik kompetens. 
 
 
Resurser/effektivitet 
 
Påstående: Vid val av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 
har stora personella resurser. 
 

 
 
Effektivitet, av oss uttryckt som antal personella resurser, anses vara 
betydelsefullt vid val av revisionsbyrå av nästan två tredjedelar av respon-
denterna. Det är dock en femtedel av de svarande som varken instämmer eller ej 
med vårt påstående. 
 
Summering - produkt: En revisionsbyrå kan för att uppnå konkurrensfördelar 
genom revisionstjänsten differentiera revisionens utförande. Resultaten i studien 
visar, i enighet med teorin, att en revisionsbyrå, för att uppnå en effektiv differen-
tiering, bör erbjuda specialistkompetens samt arbeta för att skapa en känsla av 
kontroll genom revisionen. Därefter anses det betydelsefullt med stort antal 
personella resurser. En differentiering genom branschspecialisering synes inte 
vara ett effektivt konkurrensmedel enligt våra respondenter. 

Svarsfrekvens - specialisering inom 
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Figur 5.6 Specialisering inom företagsbransch är väsentlig

Figur 5.7 Stora personella resurser har betydelse
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5.1.3 Plats 
 
Geografisk placering 
 
Påstående: Geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån är viktigt för att den 
ska bli vald. 
 

 
Två tredjedelar av respondenterna anser att ett nära avstånd till revisionsbyrån är 
attraktivt. 
 

Internationell spridning 
 
Påstående: Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig för att 
byrån ska anlitas. 

 
Det är även en betydande andel, knappt två tredjedelar av respondenterna som  
attraheras av en internationell revisionsbyrå, en tredjedel av respondenterna 
attraheras dock inte av internationell spridning. 
 
Summering - plats: Den geografiska placeringen kan innebära en strategisk 
konkurrensfördel, vars strategi vilar på antagandet att en målgrupp inom ett visst 
geografiskt område utses och att säljaren fokuserar på betjäna denna målgrupp. 
Studiens resultat belyser att revisionsbyråer, i överensstämmelse med teorin, kan 
vinna konkurrensfördelar genom geografiskt nära avstånd samt genom 
internationell spridning.  
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Figur 5.8 Geografiskt avstånd är viktigt

Figur 5.9 Internationell spridning är väsentlig
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5.1.4 Påverkan 
 
Massmedia 
 
Påstående: Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har 
fått negativ kritik men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt till 
andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer denna 
revisionsbyrå. 

 
 
Nästan två tredjedelar av respondenterna skulle inte välja en revisionsbyrå som 
har fått negativ kritik, vilket visar på känslighet för revisionsbyråns rykte. 
 
 
Nätverk 
 
Påstående: I Ditt sociala nätverk har ett antal revisionsbyråer diskuterats. 
Rekommendationer från av Dig respekterade personer är viktiga vid valet av 
revisionsbyrå. 

 
 
Rekommendationer från det sociala nätverket attraherar den större andelen av 
bolagen, knappt två tredjedelar. Nätverket har alltså betydelse för val av 
revisionsbyrå men det är dock en femtedel av respondenterna som varken 
instämmer eller ej med vårt påstående. 
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Figur 5.10  Negativ kritik påverkar ej valet.

Figur 5.11  Rekommendationer har betydelse.
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Påstående: Företagets långivare har inflytande över valet av revisionsbyrå på 
så sätt att Ni tex. följer bankens rekommendationer gällande revisionsbyrå. 
 

 
Bankens rekommendationer gällande revisionsbyrå attraherar inte våra respon-
denter, då nästan fyra femtedelar av de svarande inte instämmer med vårt 
påstående. 
 
Summering – påverkan: Ett konkurrensmedel kan enligt vår teori vara att 
kommunicera det etiska förhållningssättet till produkten, köparen av produkten 
och samhället i övrigt. Resultaten i studien visar att en revisionsbyrå i beaktande 
av detta kan vinna konkurrensfördelar då respondenterna visar en stark känslighet 
för negativ publicitet rörande revisionsbyråer. Vidare är rekommendationer av 
stor betydelse vid valet av revisionsbyrå, men endast då de kommer från det 
sociala nätverket. 
 

5.1.5 Rangordning 
 
Rangordning: Rangordna följande egenskaper hos revisionsbyrån som man 
tar hänsyn till när revisionsbyrå ska väljas (1= viktigast): 
 
 
Rangordning efter totalpoäng:                  Totalpoäng       Genomsnitt i 4 P:       
 
1. Företagsspecifik kompetens (produkt)  115  
2. Rekommendationer (påverkan)  120 1. Produkt 
3. Stora personella resurser (produkt)  169 2. Påverkan 
4. Lågt pris (pris)   170 3. Pris 
5. Geografisk närhet (plats)   172 4. Plats 
6. Brett utbud av konsulttjänster (produkt)  197 
7. Negativ massmedial uppmärksamhet (påverkan) 205 
 
Denna rangordning har vi räknat fram genom att addera varje egenskaps totala 
poäng, vilket resulterade i att den egenskap med lägst poäng var den som 
respondenterna tyckte var viktigast. Därefter adderades egenskaperna gruppvis 
per konkurrensmedel och dividerades slutligen med antalet egenskaper i gruppen. 
Detta resulterar i en genomsnittlig marknadsföringsmix, formad av våra respon-
denter.  6 respondenter har dock uteslutits från denna fråga till följd av att de ej 
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Figur 5.12 Bankens rekommendationer har betydelse.
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svarat på den, eller svarat på ett sätt som inte är användbart i vår analys. Detta 
har resulterat i att endast 41 av de totalt 47 respondenterna är inkluderade. 
 
Rangordningen visar att det som anses viktigast vid val av revisionsbyrå är att 
byrån besitter företagsspecifik kompetens, men även att rekommendationer är av 
yttersta vikt. Vidare tycker bolagen i vår studie att det är relativt viktigt att 
revisionsbyrån har ett stort antal personella resurser, att priset är lågt och att byrån 
är belägen inom en geografisk närhet. Det som tycks vara mindre viktigt vid valet 
är att revisionsbyrån har ett brett utbud av konsulttjänster samt att revisionsbyrån 
utsatts för negativ massmedial uppmärksamhet. 
 
Då denna fråga kan ses som en form av kontroll av våra tolv påståenden, är en 
matchning av rangordningen mot påståendenas svarsfrekvens/resultat av intresse.  
 
Enligt rangordningen är den viktigaste egenskapen företagsspecifik kompetens, 
vilket kan matchas mot påståendet revisionsbyråns specialisering inom 
företagets bransch är väsentlig för valet av revisionsbyrå, samt påståendet vid 
val av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån har specialister 
inom flera områden. Då nästan lika många respondenter svarade att de attraheras 
av revisionsbyråns specialisering inom branschen, som inte attraheras av dylik 
kompetens, speglar rangordningen inte resultatet i det första påståendet. En 
reflektion kring detta kan vara att företagen efterfrågar företagsspecifik 
kompetens i den mening att revisionsbyrån har en kompetens inom det specifika 
företaget, vilken skapas genom långa relationer, och således inte branschspecifik 
kunskap. I det andra påståendet svarade nästan 80% av respondenterna att de 
attraheras av en revisionsbyrås specialistkompetens, vilket stämmer väl överens 
med den höga placeringen i rangordningen. 
 
Den näst viktigaste egenskapen är enligt rangordningen rekommendationer, 
vilket kan matchas mot påståendet rekommendationer från en av Dig 
respekterad person är viktiga vid valet av revisionsbyrå samt påståendet 
företagets långivare har inflytande över valet av revisionsbyrå på så sätt att 
Ni t.ex. följer bankens rekommendationer gällande revisionsbyrå. Eftersom 
större andelen av respondenterna reagerade positivt på rekommendationer från det 
sociala nätverket, motsvarar rangordningen resultatet i det första påståendet. I det 
andra påståendet svarade hela 74% av respondenterna att bankers rekom-
mendationer inte påverkar valet av revisionsbyrå, vilket inte svarar mot resultatet i 
rangordningen. Detta visar att rekommendationer har stor inverkan vid valet av 
revisionsbyrå då de kommer från personer i det sociala nätverket, men inte då de 
kommer från företagets långivare. 
 
På tredje plats i rangordningen finns egenskapen stora personella resurser, 
vilket kan matchas mot påståendet vid val av revisionsbyrå har det stor 
betydelse att revisionsbyrån har stora personella resurser. Då nästan två 
tredjedelar av respondenterna svarade att de anser att revisionsbyråns personella 
resurser är av betydelse speglar rangordningen resultatet i detta påstående. 
 
På rangordningens fjärde plats återfinns egenskapen lågt pris, vilket kan matchas 
mot påståendet vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en skräddarsydd 
revisionstjänst framför en standardrevision med lågt pris. Eftersom nästan en 
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tredjedel av de tillfrågade varken instämmer eller ej med detta påstående stämmer 
resultatet väl överens med rangordningens mittenplacering. Detta visar en viss 
känslighet för priset på revisionstjänsten men inte på bekostnad av kvaliteten. 
 
På femte plats i rangordningen kom egenskapen geografisk närhet, vilket kan 
matchas mot påståendet geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån är viktig 
för att den ska bli vald, samt påståendet revisionsbyråns internationella sprid-
ning är väsentlig för att byrån ska anlitas. Då två tredjedelar av respondenterna 
anser att ett nära avstånd till revisionsbyrån är attraktivt motsvarar inte rang-
ordningen resultatet i det första påståendet. I andra påståendet svarade en 
betydande andel av respondenterna att de attraheras av en internationell 
revisionsbyrå, vilket inte svarar mot resultatet i rangordningen. Förklaringen till 
tvetydigheten torde vara att revisionsbyråns geografiska placering upplevs som 
betydande av respondenterna, men inte i lika hög grad som de egenskaper med en 
högre placeringar i rangordningen. 
 
På näst sista plats i rangordningen återfinns egenskapen brett utbud av 
konsulttjänster, vilket kan matchas mot påståendet vid val av revisionsbyrå är 
det viktigt att revisionsbyrån, utöver revision, kan erbjuda konsulttjänster, 
samt påståendet vid val av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisions-
byrån har ett brett tjänsteerbjudande. Eftersom ungefär lika många respon-
denter svarade att de föredrar revisionsbyråer som erbjuder konsulttjänster, som 
inte föredrar det, speglar placeringen i rangordningen inte detta resultat. I det 
andra påståendet svarade nästan hälften av respondenterna att de attraheras av en 
bred tjänstemix, vilket inte stämmer överens med rangordningens sjätte placering. 
 
Sist i rangordningen placerades egenskapen negativ massmedial uppmärk-
samhet, vilket kan matchas mot påståendet antag att bolaget har fått en offert 
av en revisionsbyrå som har fått negativ kritik men alla andra villkor i 
offerten är fördelaktiga relativt till andra revisionsbyråer. Sannolikheten är 
stor att bolaget väljer denna revisionsbyrå. Nästan två tredjedelar av respon-
denterna svarade att de inte skulle välja en revisionsbyrå som har fått negativ 
kritik. Då vi i inledningen till rangordningen bad respondenterna att rangordna de 
egenskaper som man tar hänsyn till vid val av revisionsbyrå, motsvarar inte 
rangordningens sista placering resultatet i detta påstående. Vi befarar dock att 
många respondenter kan ha misstolkat denna egenskap i rangordningen och 
placerat den sist då de ej skulle välja en revisionsbyrå som fått negativ mass-
medial uppmärksamhet. Om vår misstanke stämmer, visar den på att rang-
ordningen enligt respondenternas tolkning trots allt speglar resultatet i påståendet. 
 
Summering: Resultatet i rangordningen kan översättas till en dimensionerad 
marknadsföringsmix, vilken visar att det kraftfullaste konkurrensmedlet som en 
revisionsbyrå kan tillgå är produkten och då främst företagsspecifik kompetens. 
På andra plats kommer påverkan, som enligt företagen i vår studie, framgångsrikt 
kan nyttjas i sociala nätverk. En revisionsbyrås mindre optimala konkurrensmedel 
är priset, då undersökningen visar att även om företagen efterfrågar en 
skräddarsydd revision, finns en viss priskänslighet. Konkurrensmedlet plats 
kommer sist i rangordningen. Intressant är att platsen är det enda konkurrens-
medel i revisionsverksamhet som inte är normstyrt.  
 



Vad styr valet av revisionsbyrå?                                                      Gustafsson, Köhler, Olsson 
 
 

53 

5.2 Hypotesprövning 
 
 
I våra hypoteser har vi uttryckt förväntningar om bolagens reaktion på revisions-
byråers marknadsföringsmix. Här följer en analys av var och en av hypoteserna 
utifrån den information som vår undersökning har gett oss. Vår huvudhypotes var: 
Olika bolag har olika preferenser vad gäller revisionsbyråernas konkurrensmedel, 
varför bolagen reagerar olika på revisionsbyråernas marknadsföring. 
 

5.2.1 Ägarstruktur  
 
Diffust/koncentrerat ägande 
 
Hypotes (h1): Desto mer diffust ägandet i ett bolag är, desto mer 
attraheras bolaget av revision 
 
Hypotes (h2): Desto mer koncentrerat ägandet i ett bolag är, desto 
mer attraheras bolaget av konsultation 
 
Vår teori var att separerat ägande medför ökad informationsasymmetri och 
därmed ett ökat behov av kontroll. De diffust ägda företagen kan därför förväntas 
fästa större vikt vid revisionen än konsultationen som produkt vid val av 
revisionsbyrå. Motsatsvis, när ägandet inte är separerat från företagsledningen 
finns ej problem med informationsasymmetri och behovet av kontroll kan därmed 
förväntas minska, varför konsultation i högre grad efterfrågas. Teorin var att om 
ägarna inte anser sig behöva kontroll, anser de inte heller att de behöver revision.  
 
Påstående: Vid val av revisionsbyrå är det viktigt att revisionsbyrån, utöver 
revision, kan erbjuda konsulttjänster1 
 
Vid studie av den störste ägarens röstandel har vi använt 20% som referensmått. 
Diffust ägda bolag (röstandel < 20%)  prioriterar här revisionstjänsten och 
koncentrerat ägda bolag (röstandel >20%) prioriterar konsulttjänster, vilket visas i 
tabell 5.1. Pearson Chi-tvåtest medges emellertid inte.  

 
Tabell 5.1 Ägarstruktur – vikt av revision kontra konsulttjänster 
  

Vid val av revisionsbyrå är det viktigt att revisionsbyrån, utöver 
revision, kan erbjuda konsulttjänster 

  Instämmer ej Instämmer Total 
Diffust ägande < 20%    
Observerat värde 4 1 5 
Koncentrerat ägande 
>20%    
Observerat värde 13 20 33 
Total 17 21 38 
2 celler (50%) har förväntat värde <5 
 
  

                                                 
1 Nr 1 i enkäten. 
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Vi ville se om bolagens attraktion för revision alternativt konsultation förändras 
beroende på ägarkoncentration, varför en känslighetsanalys gjordes.  Med 
referenspunkten 20% vid klassificering av ägarkoncentrationen kan jämförelse 
med 15 %- respektive 25%-alternativet göras. Jämförelsen visar svagt att antalet 
koncentrerat ägda bolag som instämmer med påståendet ökar, desto högre 
klassificeringsprocenten är, i motsats till de diffust ägda (bilaga 4). En svag 
antydan visas, att desto fler diffust ägda som ingår i studien, desto mer prioriteras 
revisionen som produkt framför konsulttjänster, vilket styrker vår teori. Pearson 
Chi-tvåtest medges dock ej, varför signifikanta samband ej kan utläsas med detta 
test. 
 
För att se om det finns signifikanta skillnader i attityden till vårt påstående 
beroende på graden av ägarkoncentration uttryckt i röstandel, utfördes Kruskal 
Wallis test, där även svarsalternativet ”varken eller” inkluderades. Som tabell 5.2 
visar, finns det ingen signifikant skillnad i ägarkoncentration mellan de 
respondenter som tagit ställning till vårt påstående och de som ej tagit ställning. 
Vad som däremot framgår är att det finns en signifikant skillnad på 10%-nivån i 
koncentration mellan de som instämmer med påståendet och de som inte 
instämmer med påståendet. 
 

Tabell 5.2  Skillnader i röstandel mot skillnad i attityd 
  

Vid val av revisionsbyrå är det viktigt att revisionsbyrån, utöver 
revision, kan erbjuda konsulttjänster 

 Kruskal Wallis test: Signifikans  
1. Varken eller/instämmer 0,814  
2. Varken eller/instämmer ej 0,384  
3. Varken eller/övriga svar 0,147  
4. Instämmer/instämmer ej 0,093  
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,226  
   

När ägandet är svårseparerat från företagsledningen var vår teori att revisorn 
tillåts vara mindre oberoende vilket möjliggör en mer djupgående (och 
konsultativ) relation med företagsledningen. Ägare som har kontroll över 
verksamheten samt i bolag där ägare och företagsledning är desamma, kan mer 
fritt köpa konsultation och förväntas således föredra konsultation före revision. Ett 
bolag ägt av en enda ägare är att anse som den högsta graden av koncentration, 
tabell 5.3 visar ett signifikant samband under 5 %-nivån mellan bolag med en 
ägare och positiv attityd till konsultation.  
 

Tabell 5.3 Ägarstruktur – vikt av revision kontra konsulttjänster 
  

Vid val av revisionsbyrå är det viktigt att revisionsbyrån, utöver 
revision, kan erbjuda konsulttjänster 

  Instämmer ej Instämmer Total 
Ej ägarlett    
Observerat värde 15 12 27 
Ägarlett    
Observerat värde 2 9 11 
Total 17 21 38 
1 cell (25%)  har förväntat värde <5.  
Pearson Chi-tvåtest: Signifikant 0,036  
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Påstående: Revision ger en känsla av kontroll av verksamheten2 
 
Vi förväntade oss att bolag med många små ägare skulle uppleva att revisionen 
ger kontroll, detta eftersom vår teori var att bolag med diffus ägarstruktur vill 
köpa revision i kontrollsyfte. Vid klassificering av koncentrerat ägande till >20%, 
visas i tabell 5.4 att de koncentrerat ägda bolagen i högre grad än de diffust ägda 
bolagen upplever att revision ger en känsla av kontroll.  
 

 
Tabell 5.4  Ägarstruktur – känsla av kontroll genom revision  
  
 Revision ger en känsla av kontroll av verksamheten  
  Instämmer ej Instämmer Total 
Diffust ägande < 20%    
Observerat värde 1 2 3 
Koncentrerat ägande 
>20%    
Observerat värde 6 33 39 
Total 7 35 42 
2 celler (50%) har förväntat värde <5 
  

 
Återigen kan jämförelse med 15 %- respektive 25%-alternativet i 
ägarkoncentration göras (bilaga 4). Vid klassificeringen 15% instämmer de 
koncentrerat ägda bolagen än mer med vårt påstående att revision ger kontroll, 
jämfört med klassificeringen 20%. Om koncentrerat ägande klassificeras som 
>25%, instämmer de koncentrerat ägda bolagen mindre med påståendet. Detta 
visar svagt på en trend mot vår teori eftersom vi förväntade oss att ju högre 
koncentrationen i ägandet är, desto färre skulle anse att revision ger kontroll med 
vårt påstående. I tabell 5.5 visas utfallet vid högsta grad av koncentration, det vill 
säga om bolaget är ägarlett. Detta styrker det nyss nämnda resonemanget, dock 
medges ej Pearson Chi-tvåtest.  
 

Tabell 5.5 Ägarstruktur – känsla av kontroll genom revision  
  
  Revision ger en känsla av kontroll av verksamheten   
  Instämmer ej Instämmer Total 
Ej ägarlett    
Observerat värde 2 29 31 
Ägarlett    
Observerat värde 1 10 11 
Total 3 39 42 
2 celler (50%) har förväntat värde <5  

 
För att se om det finns signifikanta skillnader i attityden till vårt påstående 
beroende på graden av ägarkoncentration, utfördes Kruskal Wallis test. Som tabell 
5.6 visar, finns det ingen signifikant skillnad i ägarkoncentration mellan de 
respondenter som tagit ställning till vårt påstående och de som ej tagit ställning.  
 
 
                                                 
2 Nr 2 i enkäten 
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Tabell 5.6  Skillnader i röstandel mot skillnad i attityd 
  
Revision ger en känsla av kontroll av verksamheten 
 Kruskal Wallis test: Signifikans  
1. Varken eller/instämmer 0,346  
2. Varken eller/instämmer ej 0,204  
3. Varken eller/övriga svar 0,207  
4. Instämmer/instämmer ej 0,522  
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,371  
   

 
Summering: Ägarkoncentration, uttryckt som den störste ägarens röstandel, har 
testats mot två av våra påståenden 1) Vid val av revisionsbyrå är det viktigt att 
revisionsbyrån utöver revision, kan erbjuda konsulttjänster3 samt 2) 
Revision ger en känsla av kontroll4. Vad gäller påstående 1, kan en svag trend 
utläsas, att desto högre gränsen för ägarkoncentrationen är, desto fler bolag med 
koncentrerat ägande tycker att konsulttjänster är viktiga, till skillnad från de 
diffust ägda bolagen. En svag trend kan också utläsas i påstående 2 men visar på 
motsatt attityd till revision. Det synes som att desto högre gränsen för 
koncentration är, desto mindre instämmer de koncentrerat ägda bolagen med att 
revision ger en känsla av kontroll. Vårt empiriska underlag tillåter emellertid inte 
signifikanta samband i alla test. 
 
Hypoteserna (h1): Desto mer diffust ägandet i ett bolag är, desto mer attraheras 
bolaget av revision samt (h2): Desto mer koncentrerat ägandet i ett bolag är, desto 
mer attraheras bolaget av konsultation, kan utifrån vårt empiriska underlag varken 
falsifieras eller ej. Studien visar emellertid en antydan till att attityden till 
påstående 1; vid val av revisionsbyrå är det viktigt att revisionsbyrån utöver 
revision kan erbjuda konsultation, är mer positiv bland de koncentrerat ägda 
bolagen än bland de diffust ägda bolagen, vilket styrker vår teori. Attityden till 
påstående 2; revision ger en känsla av kontroll, är dock mer positiv bland de 
koncentrerat ägda bolagen än bland de diffust ägda, vilket vi ej förväntade oss. 
 
Institutionellt ägande 
 
Hypotes (h3): Desto mer institutionella placerare ett bolag har, desto 
mer attraheras bolaget av revisionsbyråer med gott renommé 
 
Vår teori var att institutionella placerare kan ses som spekulanter, varför de inte 
har något uttalat intresse för kontroll. Den institutionella placeraren diversifierar 
bort den företagsspecifika risken men vill dock göra spekulationsvinster. Därför 
förväntade vi oss att en revisionsbyrå med gott rykte attraherar den institutionella 
placeraren, eftersom detta skapar förväntningar om ett välskött företag, vilket 
höjer aktiekursen och spekulationsvinster kan göras. 
 

                                                 
3 Nr 1 i enkäten. 
4 Nr 3 i enkäten. 
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Påstående: I Ditt sociala nätverk har ett antal revisionsbyråer diskuterats. 
Rekommendationer från av Dig respekterade personer är viktiga vid val av 
revisionsbyrå5 
 
Vid studie av andelen institutionella placerare har vi använt oss av röstandelen 
sammanlagt 20% som referensmått. Enligt tabell 5.7 framkommer inget signi-
fikant samband mellan bolag med >20% institutionella placerare och rekommen-
dationers betydelse. Tabellen visar emellertid att bolagen i vår studie anser att 
rekommendationer har betydelse, dock mindre i de institutionellt ägda bolagen än 
i övriga bolag. 
 

Tabell 5.7  Institutionellt ägande – betydelse av gott renommé 
  

I Ditt sociala nätverk har ett antal revisionsbyråer diskuterats. 
Rekommendationer från av Dig respekterade personer är viktiga 

vid val av revisionsbyrå 
  Instämmer ej Instämmer Total 
Ej institutionellt ägande 
<20%    
Observerat värde 5 22 27 
Institutionellt ägande > 
20%    
Observerat värde 4 7 11 
Total 9 29 38 
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,241  

 
Med referenspunkten 20% som klassificering av institutionellt ägande kan 
jämförelse med 15 %- respektive 25%-alternativet göras för att utvisa föränd-
ringar i attityd beroende på klassificering. Det kan svagt utläsas att desto lägre 
procenttal som används vid klassificeringen, desto mer betyder rekommendationer 
i de institutionellt ägda bolagen jämfört med övriga bolag (bilaga 4). Pearson Chi-
tvåtest uppvisar ej signifikanta samband mellan attityd till påståendet och 
institutionellt ägande. Rekommendationer synes dock ha stor betydelse men 
mindre i de institutionellt ägda bolagen än i övriga bolag. 
 
För att se om det finns signifikanta skillnader i attityden till vårt påstående 
beroende på graden av institutionellt ägande, utfördes Kruskal Wallis test. Som 
tabell 5.8 visar, finns det ingen signifikant skillnad i graden av institutionellt 
ägande mellan de respondenter som tagit ställning till vårt påstående och de som 
ej tagit ställning. 
 

                                                 
5 Nr 4 i enkäten. 
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Påstående: Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har 
fått negativ kritik men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt till 
andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer denna 
revisionsbyrå6 
 
Enligt tabell 5.9 framkommer inget signifikant samband mellan institutionella 
placerares ägande och negativ kritik. Det är emellertid lägre andel av de 
institutionellt ägda bolagen som instämmer med vårt påstående, det vill säga, som 
inte skulle välja en revisionsbyrå som har fått negativ kritik, än övriga bolag. 
 

Tabell 5.9 Institutionellt ägande – betydelse av negativ kritik 
  
Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har fått 
negativ kritik men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt
till andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer 

denna revisionsbyrå 
  Instämmer ej Instämmer Total 
Ej institutionellt ägande 
<20%    
Observerat värde 24 7 31 
Institutionellt ägande > 
20%    
Observerat värde 6 4 10 
Total 30 11 41 
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,280  

 
Med referenspunkten 20% som klassificering av institutionellt ägande görs 
jämförelse med 15 %- respektive 25%-alternativet för att utvisa variation i attityd 
beroende på klassificering. Desto högre procenttal som används vid klassi-
ficeringen av institutionellt ägande, desto färre bolag med institutionellt ägande 
instämmer med vårt påstående, att en revisionsbyrå som fått negativ kritik väljs 
(bilaga 4). Ett signifikant samband på 10%-nivån kan dock utläsas då andelen 
institutionellt ägande är >15% (bilaga 4).  
 
Kruskal Wallis – testet visar dock att det finns en signifikant skillnad under 5%- 
respektive 10%-nivån i grad av institutionellt ägande mellan bolag som ej 
instämmer med vårt påstående och bolag som inte har tagit ställning, se tabell 
                                                 
6 Nr 8 i enkäten. 

 
Tabell 5.8  Skillnader i graden av institutionellt ägande mot skillnad i
attityd 
  

I Ditt sociala nätverk har ett antal revisionsbyråer diskuterats. 
Rekommendationer från av Dig respekterade personer är viktiga vid 

val av revisionsbyrå 
 Kruskal Wallis test: Signifikans  
1. Varken eller/instämmer 0,594  
2. Varken eller/instämmer ej 0,741  
3. Varken eller/övriga svar 0,927  
4. Instämmer/instämmer ej 0,836  
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,875  
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5.10. Ett mediantest (bilaga 4) visade på 5%-nivån att de som ej tagit ställning, 6 
bolag, är bolag med högre grad av institutionellt ägande, än de som har tagit 
ställning i vårt påstående. 
 

 
Summering: Institutionellt ägande, uttryckt som total andel institutionella 
placerare i ett bolag, har testats mot två av våra påståenden. 1) I Ditt sociala 
nätverk har ett antal revisionsbyråer diskuterats. Rekommendationer från 
av Dig respekterade personer är viktiga vid val av revisionsbyrå7. 2) Antag 
att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har fått negativ kritik 
men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt till andra 
revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer denna 
revisionsbyrå.8 Vad gäller påstående 1, det kan svagt utläsas att desto lägre 
procenttalet för klassificering av institutionellt ägande, desto mer instämmer 
bolagen i att rekommendationer är viktiga. Påstående 2, visar i likhet med 
påstående 1, att desto lägre klassificeringen för institutionellt ägande är, desto 
mindre påverkan har negativ kritik som revisionsbyrån drabbats av. De bolag som 
ej tagit ställning till påstående 2 har en högre grad av institutionellt ägande än de 
bolag som har tagit ställning. 
 
Hypotes (h3): Desto mer institutionellt ägandet i ett bolag är, desto mer attraheras 
bolaget av revisionsbyråer med gott renommé, kan följaktligen utifrån vårt 
empiriska underlag falsifieras, då signifikanta samband ej uppvisas. Det visar sig 
dock att bland de företag vi har undersökt att de institutionellt ägda bolagen är 
mindre känsliga för negativ kritik och bryr sig mindre om rekommendationer än 
övriga bolag. 

 
 
 

                                                 
7 Nr 4 i enkäten. 
8 Nr 8 i enkäten. 

Tabell 5.10  Skillnader i graden av institutionellt ägande mot skillnad i 
attityd 
  

Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har fått 
negativ kritik men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt 

till andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer 
denna revisionsbyrå 

 Kruskal Wallis test: Signifikans  
1. Varken eller/instämmer 0,252  
2. Varken eller/instämmer ej 0,040  
3. Varken eller/övriga svar 0,055  
4. Instämmer/instämmer ej 0,423  
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,118  
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5.2.2 Kapitalstruktur 
 
Hypotes (h4): Desto högre skuldsättning ett bolag har, desto mer 
attraheras bolaget av revisionsbyråer med gott renommé hos 
kreditgivare 
 
Påstående: Företagets långivare har inflytande över valet av revisionsbyrå på 
så sätt att Ni t ex följer bankens rekommendationer gällande revisionsbyrå9 
 
Teorin var att hög skuldsättning kan mynna i en konflikt mellan aktieägarna och 
långivarna varför långivarna vill reducera sin risk. Aktieägare har därför 
incitament att försöka få långivarnas förtroende. En revisionsbyrå som är 
rekommenderad av kreditgivaren stärker relationen mellan kreditgivaren och 
aktieägarna och konflikten aktieägare/långivare kan mildras, samt bolaget kan 
lättare få nya lån. 
 
Test gjordes mot bolagens soliditet, med gränsvärde 40%. Pearson Chi-tvåtest 
uppvisade inte något samband. Det kan utläsas av tabell 5.11 att det inte är något 
samband mellan attityd till vårt påstående och bolag som har hög respektive låg 
soliditet. 
 

Tabell 5.11  Soliditet – betydelse av bankens rekommendationer 
  
Företagets långivare har inflytande över valet av revisionsbyrå på 

så sätt att Ni t ex följer bankens rekommendationer gällande 
revisionsbyrå 

  Instämmer ej Instämmer Total 
Soliditet < 40 %    
Observerat värde 18 2 20 
Soliditet > 40 %    
Observerat värde 22 2 24 
Total 40 4 44 
2 celler (50%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,848  

 
Soliditet är branschspecifikt, varför det är vanskligt att sätta en gräns som är 
relevant för alla branscher. Vi testade soliditeten med gränser på 20% respektive 
50% för att se om bolagens attityd till vårt påstående varierar beroende på 
soliditet, dock kunde variation ej urskiljas (bilaga 4). 
 
Även Kruskal Wallis test visar att det inte finns några signifikanta skillnader i 
attityd till vårt påstående beroende på vilken soliditet bolagen har (tabell 5.12). 
 

                                                 
9 Nr 6 i enkäten. 
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Summering: Våra respondenter har liknande attityd vad gäller vårt påstående; 
företagets långivare har inflytande över valet av revisionsbyrå på så sätt att 
Ni t ex följer bankens rekommendationer gällande revisionsbyrå10. Vi kan 
inte utläsa att variationer i soliditeten påverkar attityden. 
 
Hypotes (h4): Desto högre skuldsättning ett bolag har, desto mer attraheras 
bolaget av revisionsbyråer med gott renommé hos kreditgivare, kan följaktligen 
utifrån vårt empiriska underlag falsifieras, då signifikanta samband ej uppvisas. 
 

5.2.3 Internationell påverkan 
 
Hypotes (h5): Desto mer internationellt bolaget är, desto mer attra-
heras det av revisionsbyråer med internationell spridning 
 
Underhypoteser: 
 
h5a: Desto mer utländskt ägandet i ett bolag är, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med internationell spridning 
 
h5b: Desto fler dotterbolag ett bolag har utomlands, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med internationell spridning 
 
Påstående: Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig för att 
byrån ska anlitas11 
 
Vår teori var att internationella bolag väljer internationella revisionsbyråer på 
grund av institutionella skäl såsom legitimering, så väl som av ekonomiska 
anledningar, till exempel att bolag genom att anlita en internationell byrå kan 
attrahera kapitalmarknaden. Den teori vi hade var att om ett bolag är utsatt för 
internationell påverkan, skapas en förväntan om att revisionsbyrån ska behärska 
internationella normeringssystem såsom internationell redovisning, eftersom det 
är revisionsbyrån som kontrollerar att normeringssystemet efterlevs. Vi tänkte oss 
att internationella koncernbolag även av effektivitetsskäl vill anlita en inter-
nationell revisionsbyrå. 
 

                                                 
10 Nr 6 i enkäten. 
11 Nr 5 i enkäten. 

Tabell 5.12  Skillnader i soliditet mot skillnad i attityd 
  
Företagets långivare har inflytande över valet av revisionsbyrå på så 

sätt att Ni t ex följer bankens rekommendationer gällande 
revisionsbyrå 

 Kruskal Wallis test: Signifikans  
1. Varken eller/instämmer 1,000  
2. Varken eller/instämmer ej 0,812  
3. Varken eller/övriga svar 1,000  
4. Instämmer/instämmer ej 0,870  
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,963  
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Vi har definierat bolag som utländskt ägda om andelen utländskt ägande är minst 
20 %. Det framgår då av tabell 5.13 att bolag med utländskt ägande i högre grad 
föredrar en internationell byrå än vad övriga bolag gör. Pearson Chi-tvåtest 
uppvisar dock ej signifikant samband. 
 

Tabell 5.13  Utländskt ägande – betydelse av internationell spridning  
  

Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig 
för att byrån ska anlitas 

  Instämmer ej Instämmer Total 
Utländskt ägande <20%    
Observerat värde 14 18 32 
Utländskt ägande >20%    
Observerat värde 3 10 13 
Total 17 28 45 
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,195  

 
Genom att använda sig av 20%-gränsen för utländskt ägande som referenspunkt, 
kan en antydan till att attityden till en byrå med internationell spridning svagt 
varierar med graden av utländskt ägande urskiljas. Ett signifikant samband under 
10%-nivån mellan attityd till internationell byrå och utländskt ägande definierat 
vid en 15%-gräns visar i bilaga 4 att de utländska bolagen instämmer i högre grad 
med vårt påstående än de svenska. Desto lägre gräns som används, desto fler 
bolag klassificeras som internationella i vår undersökning, desto fler internatio-
nella bolag anser att byråns internationella spridning är betydelsefull. 
 
Kruskal Wallis test visar att det inte finns några signifikanta skillnader i graden av 
utländskt ägande mellan bolag som ej har tagit ställning till vårt påstående och 
bolag som har tagit ställning. Däremot uppvisas ett signifikant samband under 
10%-nivån mellan graden av utländskt ägande i bolag som instämmer med vårt 
påstående och bolag som inte instämmer (tabell 5.14). 
 

 
 
Bolag som äger dotterbolag utomlands instämmer i högre grad i vårt påstående 
angående revisionsbyråns internationella spridning, än vad bolag som inte äger 
utländska dotterbolag gör. Testet visar i tabell 5.15 signifikant samband på 0%-
nivån, vilket visar på att om bolag äger dotterbolag utomlands, tenderar de att 
attraheras av revisionsbyråer med internationell spridning. 
 

Tabell 5.14  Skillnader i graden av utländskt ägande mot skillnad i attityd 
  

Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig 
för att byrån ska anlitas 

 Kruskal Wallis test: Signifikans  
1. Varken eller/instämmer 0,897  
2. Varken eller/instämmer ej 0,468  
3. Varken eller/övriga svar 0,927  
4. Instämmer/instämmer ej 0,060  
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,169  
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Tabell 5.15  Utländska dotterbolag – betydelse av internationell 
spridning  
  

Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig 
för att byrån ska anlitas 

  Instämmer ej Instämmer Total 
Antal dotterbolag <1    
Observerat värde 14 3 17 
Antal dotterbolag >1    
Observerat värde 5 23 28 
Total 19 26 45 
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Signifikant 0,000  

 
Vid jämförelse med om gränsen sätts vid antal dotterbolag 5 respektive 10 
uppvisas signifikanta samband under 5%-nivån (bilaga 4). Sambandet är dock 
starkast när gränsen har sätts vid minst ett dotterbolag utomlands. Att äga fler 
dotterbolag än fem, eller tio, verkar inte medföra att man attraheras mer av 
revisionsbyråns internationella spridning än bolag som äger minst ett utländskt 
bolag. 
 
Kruskal Wallis test uppvisar samma resultat som ovan. Det vill säga, det finns en 
signifikant skillnad i antalet dotterbolag utomlands mellan de bolag som 
instämmer och de som inte instämmer med vårt påstående att revisionsbyråns 
internationella spridning är väsentlig för att byrån ska anlitas (tabell 5.16). 
 

 
Summering: Internationell påverkan har testats mot ett påstående; 
Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig för att byrån ska 
anlitas12 och två underhypoteser; h5a: Desto mer utländskt ägandet i ett bolag är, 
desto mer attraheras det av revisionsbyråer med internationell spridning, och h5b): 
Desto fler dotterbolag ett bolag har utomlands, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med internationell spridning. Vid test av h5a:visades att desto 
lägre klassificering av högsta utländska ägares andel, desto mer synes de utländskt 
ägda bolagen att instämma med påståendet. Kruskal Wallis testet visade på att det 
är signifikant skillnad i grad av utländskt ägande mellan de som instämmer 
respektive ej instämmer med påståendet. Det kan dock utläsas att bolag med 
utländskt ägande i högre grad instämmer med påståendet än svenskägda bolag. 
Vid test av h5b visades att bolag som äger dotterbolag utomlands tenderar att 
instämma med påståendet. Alla test visar på signifikanta samband. Dock, att äga 

                                                 
12 Nr 5 i enkäten. 

Tabell 5.16  Skillnader i antal dotterbolag mot skillnad i attityd 
  

Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig 
för att byrån ska anlitas 

 Kruskal Wallis test: Signifikans 
1. Varken eller/instämmer 0,967 
2. Varken eller/instämmer ej 0,226 
3. Varken eller/övriga svar 0,742 
4. Instämmer/instämmer ej 0,000 
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,001 
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fler dotterbolag än fem, eller tio, verkar inte medföra att man mer än bolag som 
äger minst ett utländskt bolag, attraheras av byråns internationella spridning. 
 
Hypotes (h5): Desto mer internationellt bolaget är, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med internationell spridning, kan varken falsifieras eller ej 
eftersom signifikanta samband inte uppvisas i samtliga Pearson Chi-tvåtest. Vi 
vill dock påstå att det finns samband mellan internationell påverkan och positiv 
attityd till revisionsbyråer som har internationell spridning. 
 

5.2.4 Företagets verksamhet 
 
Hypotes (h6): Företag attraheras av revisionsbyråer som har 
utvecklat branschspecifik kompetens 
 
Påstående: Revisionsbyråns specialisering inom företagets bransch är 
väsentlig för valet av revisionsbyrå13 
 
Det teoretiska argumentet var att eftersom revisionen ska vara individuell för 
varje bolag och vissa verksamheter är mer komplexa än andra, behövs specifik 
verksamhetskompetens. Teorin var även att företag i en viss bransch utsätts för 
institutionellt tryck varför deras beteende är mimetiskt. Detta kan vara en reaktion 
på osäkerhet, till exempel om det är visat att en revisionsbyrå kan revidera ett 
annat företag i samma bransch med gott resultat, blir kostnaden mindre än om 
man själv provar sig fram bland revisionsbyråerna. 
 
Vid test av h6 har vi försökt att dela in bolagen efter AffärsDatas SNI-kodsystem. 
Detta resulterade dock i så många branschvariationer att Pearson Chi-tvåtest inte 
blev tillämpbart på vårt underlag. Dock visas signifikant samband på 5%-nivån 
vid indelning holdingverksamhet kontra övrig verksamhet (tabell 5.17). Av de 7 
respondenter som ej tagit ställning till vårt påstående är 4 holdingbolag och 3 
övriga bolag. 
 

Tabell 5.17  Branschspecifik kompetens – betydelse av företagsspecifik 
kompetens 
   

Revisionsbyråns specialisering inom företagets bransch är 
väsentlig för valet av revisionsbyrå 

  Instämmer ej Instämmer Total 
Holdingföretag    
Observerat värde 2 10 13 
Övriga företag    
Observerat värde 16 13 29 
Total 19 23 42 
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Signifikant 0,050  

 
Tabell 5.17 visar att holdingbolag i högre grad anser att revisionsbyråns 
företagsspecifika kompetens är betydelsefull, än vad företag i övriga branscher 
anser. 
                                                 
13 Nr 7 i enkäten. 
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Holdingbolag är bolag med huvuduppgift att äga aktier i andra bolag. Deras 
verksamhet karaktäriseras av diversifiering, vilket innebär att risken mellan olika 
produktstrategier balanseras. Således ingår flera olika verksamheter i ett 
holdingbolag. Av de holdingbolag som har svarat på vår enkät, är samtliga 
börsnoterade och 70% av bolagen är klassificerade som institutionella placerare 
då de tillsammans innehar > 20% av rösterna. Teorin var att institutionella ägare 
som spekulanter ej har något uttalat intresse av att kontrollera det enskilda 
företaget då de genom att investera i företag i olika branscher diversifierar bort 
den företagsspecifika risken. Detta talar för att holdingbolag, med institutionella 
placerare (spekulanter) som ägare, attraheras av en revisionsbyrå med 
branschspecifik kompetens, mer än andra bolag. 
 
Summering: H6 har testats mot ett av våra påståenden; Revisionsbyråns 
specialisering inom företagets bransch är väsentlig för valet av 
revisionsbyrå14. Pearson Chi-tvåtestet uppvisar signifikant samband mellan 
holdingbolag och en positiv attityd till revisionsbyråer med branschspecifik 
kompetens. 
 
Hypotes (h6): Företag attraheras av revisionsbyråer som har utvecklat bransch-
specifik kompetens, kan således ej falsifieras. Av Pearson Chi-tvåtestet kan 
utläsas ett signifikant samband mellan holdingbolag och en positiv attityd till 
revisionsbyråns branschspecialisering. 
 

5.2.5 Företagets storlek 
 
Hypotes (h7): Desto större ett företag är, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med ett brett tjänsteerbjudande, stort antal 
personella resurser och specialistutbud 
 
Den teori vi hade var att större företag kan antas vara mer komplexa än mindre 
företag och eftersom revision ska skräddarsys, har effektivitets- och tidsskäl 
inverkan på val av revisionsbyrå. Detta mynnar även i antagandet om att företag 
på en marknad som har likartad position i termer av resurser och centralitet, vill 
ha en relation till andra företag som liknar dem själva eftersom detta antas öka 
lönsamheten för bägge. Därför förväntade vi oss att stora företag söker sig 
revisionsbyråer som liknar dem själva, vad gäller exempelvis resursernas antal 
och utseende, såsom tjänsteerbjudande, antalet personella resurser och 
specialistutbud. 
 
Påstående: Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att 
revisionsbyrån har ett brett tjänsteerbjudande15 
 
Vår definition av större företag är företag med mer än 200 anställda. Pearson Chi-
tvåtest uppvisar ej signifikant samband (tabell 5.18).  Dock visar testet att det är 

                                                 
14 Nr 7 i enkäten. 
15 Nr 9 i enkäten. 
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högre andel av de mindre företagen som instämmer med vårt påstående än de 
större. 
 

Tabell 5.18  Storlek – betydelse av brett tjänsteerbjudande 
  
Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 

har ett brett tjänsteerbjudande 
  Instämmer ej Instämmer Total 
Mindre företag<200 anst    
Observerat värde 5 12 17 
Större företag>200 anst    
Observerat värde 11 10 21 
Total 16 22 38 
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest:  Ej signifikant 0,154  

 
Vi testade även gränsen för företagets storlek vid 100 respektive 300 anställda, för 
att se om det förekommer skillnader i attityden till vårt påstående beroende på 
klassificering. Signifikant samband i Pearson Chi-tvåtestet under 5%-nivån 
uppvisades vid antalet anställda 300 och även i detta test var det en högre andel av 
de mindre företagen som instämmer med vårt påstående, jämfört med de större. 
Variationen beroende på storlek är dock svag (bilaga 4). 
 
Kruskal Wallis test visar på signifikanta skillnader i attityd till påståendet 
beroende på antalet anställda, dels mellan de bolag som instämmer med 
påståendet kontra de som ej instämmer, dels mellan de bolag som har tagit 
ställning kontra de som inte tagit ställning till påståendet (tabell 5.19). 
 

 
Ett mediantest (bilaga 4) visade att de som instämmer med påståendet, att det i 
valet av revisionsbyrå har stor betydelse att revisionsbyrån har ett brett 
tjänsteerbjudande, i högre grad är bolag som har färre anställda än de som inte 
instämmer. De som ej har tagit ställning till vårt påstående (9 företag) är mer lika 
de som ej instämmer, alltså större bolag vad gäller antalet anställda, än de som 
instämmer. Det vill säga, de som ej har tagit ställning  har i högre grad fler 
anställda än de som ej instämmer. 
 
Påstående: Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att 
revisionsbyrån har stort antal personella resurser16 
 
                                                 
16 Nr 10 i enkäten. 

Tabell 5.19 Skillnader i antal anställda mot skillnad i attityd  
 

Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 
har ett brett tjänsteerbjudande 

Kruskal Wallis test: Signifikans 
1. Varken eller/instämmer 0,003 
2. Varken eller/instämmer ej 0,030 
3. Varken eller/övriga svar 0,096 
4. Instämmer/instämmer ej 0,076 
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,051 
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Som tabell 5.20 visar är det i högre grad de större företagen som instämmer med 
vårt påstående. Dock medger vårt underlag ej Pearson Chi-tvåtestet. 
 
 

Tabell 5.20  Storlek – betydelse av stort antal personella resurser 
  
Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 

har stort antal personella resurser 
  Instämmer ej Instämmer Total 
Mindre företag<200 anst    
Observerat värde 4 11 15 
Större företag>200 anst    
Observerat värde 4 17 21 
Total 8 28 36 
2 celler (50,0%) har förväntat värde <5  

 
 
Förändringar i attityd kan ej urskiljas vid gränsen 300 anställda, däremot kan vid 
gränsen 100 anställda svagt utläsas att de mindre företagen instämmer i påståendet 
i högre grad än de större företagen. Pearson Chi-tvåtest medges emellertid ej 
(bilaga 4). 
 
Kruskal Wallis testet visar att det inte några signifikanta skillnader i attityder 
beroende på antalet anställda (tabell 5.21). 
 

 
Påstående: Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att 
revisionsbyrån har specialister inom flera områden17 
 
Tabel 5.22 visar på att specialistkompetens är betydelsefullt men det är inte någon 
väsentlig skillnad i attityd till påståendet mellan större och mindre företag. 
Pearson Chi-tvåtest medges ej. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Nr 11 i enkäten. 

Tabell 5.21  Skillnader i attityd beroende på antal anställda 
 

Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 
har ett stort antal personella resurser 

Kruskal Wallis test: Signifikans 
1. Varken eller/instämmer 0,399 
2. Varken eller/instämmer ej 0,900 
3. Varken eller/övriga svar 0,333 
4. Instämmer/instämmer ej 0,921 
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,618 
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Tabell 5.22  Storlek – betydelse av brett tjänsteerbjudande 
  
Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 

har specialister inom flera områden 
  Instämmer ej Instämmer Total 
Mindre företag<200 anst    
Observerat värde 1 15 16 
Större företag>200 anst    
Observerat värde 2 22 24 
Total 3 37 40 
2 celler (50,0%) har förväntat värde <5 
  

 
Förändringar i attityd kan ej heller urskiljas vid gränsen 300 anställda, däremot 
kan vid gränsen 100 anställda svagt utläsas att de större företagen instämmer i 
påståendet i högre grad än de mindre företagen. Pearson Chi-tvåtest medges 
emellertid ej (bilaga 4). 
 
Kruskal Wallis testet, tabell 5.23, visar att det inte finns några signifikanta 
skillnader i attityd till påståendet beroende på hur många anställda bolaget har. 
 

 
Summering: Tre av våra påståenden har använts vid test av h7; 1) Vid valet av 
revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån har ett brett 
tjänsteerbjudande18 2) Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att 
revisionsbyrån har stort antal personella resurser19 3) Vid valet av 
revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån har specialister inom 
flera områden20. 
 
I påstående 1 kan det utläsas att de mindre företagen i högre grad instämmer än de 
större företagen, i motsats till vår teori. Kruskal Wallis testet uppvisade 
signifikanta samband vad gäller skillnad i attityd beroende på skillnad i antalet 
anställda. De som ej har tagit ställning till påståendet är dock mer lika (avseende 
antalet anställda) de företag som inte instämmer i påståendet, det vill säga större 
företag. I påstående 2 är de som svarat instämmande i högre grad större företag än 
mindre. I påstående 3, specialistkompetens, kan någon betydande skillnad i attityd 
ej urskiljas mellan större och mindre företag. Dock kan en svag antydan urskiljas 

                                                 
18 Nr 9 i enkäten. 
19 Nr 10 i enkäten. 
20 Nr 11 i enkäten. 

Tabell 5.23  Skillnader i attityd beroende på skillnad i antal anställda   
 

Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 
har specialister inom flera områden 

Kruskal Wallis test: Signifikans 
1. Varken eller/instämmer 0,885 
2. Varken eller/instämmer ej 0,648 
3. Varken eller/övriga svar 0,846 
4. Instämmer/instämmer ej 0,980 
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,978 
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om gränsen för stora företag sätts vid 100 anställda. De större företagen 
instämmer då i högre grad i påståendet än de mindre. Pearson Chi-tvåtest uppvisar 
ej signifikant samband i något av testen. 
 
Hypotes (h7): Desto större ett företag är, desto mer attraheras det av 
revisionsbyråer med ett brett tjänsteerbjudande, stort antal personella resurser och 
specialistutbud, kan följaktligen utifrån vårt empiriska underlag falsifieras, då 
signifikanta samband ej uppvisas. 
 
Hypotes (h8): Desto mindre ett företag är desto mer attraheras det av 
priset för tjänsten. 
 
Påstående: Vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en skräddarsydd 
revisionstjänst med högt pris framför en standardrevision med lågt pris21 
 
Teorin var att mindre bolag torde vara enklare att revidera eftersom de är mindre 
komplexa, den skräddarsydda revisionen kan därför vara kostnadsöverlägsen och 
ett lägre pris kan tas ut för revisionen. 
 
Av tabell 5.24 framgår att signifikant samband inte visas i vårt test. Nästan lika 
många företag instämmer som ej instämmer både i gruppen större och gruppen 
mindre företag. 
 

 
Tabell 5.24  Storlek – betydelse av lågt pris 
  

Vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en skräddarsydd 
revisionstjänst med högt pris framför en standardrevision med lågt

pris 
  Instämmer ej Instämmer Total 
Mindre företag<200 anst    
Observerat värde 8 7 15 
Större företag>200anst    
Observerat värde 8 9 17 
Total 16 16 32 
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,723  

 
För att se om attityden till påståendet förändrades vid förändring av företagets 
storlek, gjordes en analys (bilaga 4), där antalet anställda 100 respektive 300 
testades mot påståendet. Variation kan dock ej urskiljas och Pearson Chi-tvåtesten 
visade inte på signifikanta samband mellan företagsstorlek och attityd till 
påståendet. 
 
Kruskal Wallis testet visar däremot i tabell 5.25 att det finns signifikanta 
skillnader i bolagens storlek och attityd till pris, både vad gäller de som ej tagit 
ställning och övriga, och de som instämmer/ej instämmer i påståendet. 
 

                                                 
21 Nr 2 i enkäten. 
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Ett mediantest visar ett signifikant samband under 10%-nivån, mellan attityd och 
om bolagen skiljer sig åt i antalet anställda, om gränsen för antalet anställda sätts 
vid medianvärdet. De företag som ej instämmer i påståendet att bolaget föredrar 
en skräddarsydd revisionstjänst med högt pris framför en standardrevision med 
lågt pris, är i högre grad större företag än de som instämmer i påståendet, de 
företag som ej har tagit ställning är mer lika de mindre företagen, avseende antalet 
anställda (bilaga 4). 
 
Summering: Vårt påstående; Vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en 
skräddarsydd revisionstjänst med högt pris framför en standard revision 
med lågt pris22, har testats mot antalet anställda. Pearson Chi-tvåtest uppvisar 
inte några samband mellan attityd och företagsstorlek med de gränser för antalet 
anställda som vi har använt oss av. Mediantestet visade emellertid att det i högre 
grad är större företag som instämmer i påståendet, det vill säga, i motsats till vår 
hypotes. 
 
Hypotes (h8): Desto mindre ett företag är desto mer attraheras det av priset för 
tjänsten kan falsifieras, då signifikant samband inte kan visas i Pearson Chi-
tvåtestet. Dock kan vi i Kruskal Wallis testet och mediantestet se samband mellan 
större företag och positiv attityd till påståendet. 
 
Hypotes (h9): Desto mindre ett företag är desto mer attraheras det av 
en revisionsbyrå som är geografiskt nära 
 
Teorin var att företag inom en ort utvecklar likartade beteendemönster varav ett 
kan vara valet av revisionsbyrå. Det kan förväntas att mindre företag ingår i andra 
nätverk än större företag, i enlighet med antagandet att företag på grund av 
lönsamhetsskäl vill utbyta resurser med företag som är likartade dem i termer av 
resurser. Den lokala orten kan förväntas skapa handlingsutrymme eftersom det 
består av aktörer som vill byta resurser, egna kunder såväl som revisionsbyråer. 
Lokala byråer tillgodoser den lokala efterfrågan av enklare ärenden och anlitas av 
företagen så länge deras resurser är tillräckliga.  
 
 
 

                                                 
22 Nr 2 i enkäten. 

Tabell 5.25  Skillnader i antal anställda mot skillnad i attityd 
 

Vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en skräddarsydd 
revisionstjänst med högt pris framför en standardrevision 

med lågt pris 
Kruskal Wallis test: Signifikans 
1. Varken eller/instämmer 0,063 
2. Varken eller/instämmer ej 0,040 
3. Varken eller/övriga svar 0,024 
4. Instämmer/instämmer ej 0,031 
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,069 
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Påstående: Geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån är viktigt för att den 
ska bli vald23 
 
Enligt tabell 5.26 framgår att de flesta företag, oavsett storlek, anser det vara 
viktigt med geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån, något signifikant 
samband visas dock inte. 
 

Tabell 5.26  Storlek – betydelse av revisionsbyrå geografiskt nära 
  

Geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån är viktigt för att den 
ska bli vald 

  Instämmer ej Instämmer Total 
Mindre företag<200 anst    
Observerat värde 4 10 14 
Större företag>200 anst    
Observerat värde 4 21 25 
Total 8 31 39 
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,351  

 
En jämförelse med gränserna 300 respektive 100 anställda visar inte på skillnader 
i attityd beroende på företagsstorlek (bilaga 4). 
 
Kruskal Wallis testet visar enligt tabell 5.27 inte på signifikanta skillnader i 
bolagens storlek och attityd till påståendet. 
 

 
Summering: Vi kan inte se några skillnader i företagsstorlek och attityd till vårt 
påstående; Geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån är viktigt för att den 
ska bli vald24. 
 
Hypotes (h9): Desto mindre ett företag är desto mer attraheras det av en revisions-
byrå som är geografiskt nära kan utifrån vårt empiriska underlag på grund av 
avsaknad av signifikanta samband falsifieras. 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Nr 12 i enkäten. 
24 Nr 12 i enkäten. 

Tabell 5.27  Skillnader i antal anställda mot skillnad i attityd 
 

Geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån är viktigt för att den 
ska bli vald. 

Kruskal Wallis test: Signifikans 
1. Varken eller/instämmer 0,509 
2. Varken eller/instämmer ej 0,346 
3. Varken eller/övriga svar 0,424 
4. Instämmer/instämmer ej 0,721 
5. Varken eller/instämmer/instämmer ej 0,771 
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5.2.6 Notering på börs 
 
Hypotes (h10) Noterade bolag attraheras av/är känsliga för 
revisionsbyråns uppmärksamhet i massmedia 
 
En anledning till att företag kan växa sig stora är att det finns många investerare 
som är intresserade av att satsa kapital i företaget. Teorin gäller främst de 
börsnoterade bolagen, eftersom riskkapitalmarknaden är mer utvecklad för dem än 
för de onoterade bolagen. De börsnoterade bolagen är därmed mer genomlysta av 
analytiker och massmedia än vad de onoterade bolagen är. Denna uppmärksamhet 
är en följd av bolagens position och många intressenter i samhället. Detta 
samhällsintresse, förväntade vi oss skulle innebära att de noterade bolagen är mer 
känsliga för ryktesspridning i massmedia än vad de onoterade bolagen är. 
 
Påstående: Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har 
fått negativ kritik men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt till 
andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer denna 
revisionsbyrå25 
 
I tabell 5.28 uppvisar Pearson Chi-tvåtest ett signifikant samband på 5% - nivån, 
dock i h10:s motsatta riktning. Enligt tabell 5.28 är det större andel av de onoterade 
bolagen som inte skulle välja en revisionsbyrå har fått negativ kritik, än andelen 
noterade bolag. Detta samband visar på att även onoterade bolag är känsliga för 
revisionsbyråns rykte. Vi kan således utläsa att både noterade och onoterade bolag 
är känsliga för den kritik som revisionsbyrån har fått. Av de som svarat på 
enkäten är det 6 bolag som ej tagit ställning till påståendet, varav 2 är onoterade 
och fyra är noterade. 
 

Tabell 5.28  Notering på börs – betydelse av massmedia 
   
Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har fått 
negativ kritik men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt
till andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer 

denna revisionsbyrå 
  Instämmer ej Instämmer Total 
Onoterat bolag    
Observerat värde 21 4 25 
Noterat bolag    
Observerat värde 9 7 16 
Total 30 11 41 
0 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Signifikant 0,050  

 
Av de onoterade bolagen har dock 11 bolag fler anställda än 400, varför de på 
grund av sin storlek kan tänkas inneha en position i samhället, vilket medför att 
även dessa bolag har många intressenter, om än inte börsmarknadens investerare.  
 

                                                 
25 Nr 8 i enkäten. 
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Summering: Vid test av vårt påstående: Antag att bolaget har fått en offert av 
en revisionsbyrå som har fått negativ kritik men alla andra villkor i offerten 
är fördelaktiga relativt till andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att 
bolaget väljer denna revisionsbyrå26 visar det sig att både onoterade och 
noterade bolag är känsliga för den kritik revisionsbyrån har fått, onoterade dock i 
högre grad än noterade bolag. 
 
Hypotes (h10): Noterade bolag attraheras av/är känsliga för revisionsbyråns upp-
märksamhet i massmedia falsifieras, då Chi-tvåtestet uppvisar ett samband som är 
i (h10):s motsatta riktning. 
 

5.3 Kapitelsammanfattning 
 
Resultaten i vår studie visade att produkten är det kraftfullaste konkurrensmedlet 
som en revisionsbyrå kan tillgå och då främst företagsspecifik kompetens. På 
andra plats kommer påverkan som framgångsrikt kan nyttjas i sociala nätverk. En 
revisionsbyrås mindre optimala konkurrensmedel är priset, då respondenterna 
visar en viss priskänslighet. Det minst effektiva konkurrensmedlet är plats. Vidare 
har vi testat våra tio hypoteser. H1 och h2 kan falsifieras då signifikanta samband 
ej kan uppvisas. Test visar dock en antydan till att de koncentrerat ägda bolagen 
tycker att det är viktigare att revisionsbyrån utöver revision kan erbjuda 
konsulttjänster, än vad de diffust ägda bolagen gör, vilket styrker vår teori. Även 
h3 måste falsifieras, eftersom de institutionellt ägda bolagen är mindre känsliga för 
negativ kritik och lägger mindre vikt vid rekommendationer än vad övriga bolag 
gör. H4 kan även den falsifieras då signifikanta samband ej kunde uppvisas mellan 
bolag med hög skuldsättning och val av revisionsbyrå med gott renommé hos 
kreditgivare. Vi kan ej avgöra huruvida h5 ska falsifieras eller ej, men test visar 
starka antydningar för att internationella bolag attraheras av revisionsbyråer med 
internationell spridning. H6 kan ej falsifieras då signifikanta samband kan utläsas 
mellan holdingbolag och en positiv attityd till revisionsbyråns bransch-
specialisering. Då signifikanta samband ej kan utläsas mellan större företag och 
efterfråga på ett brett tjänsteerbjudande, stort antal personella resurser och 
specialistutbud måste h7 falsifieras. H8 måste falsifieras trots att test antyder 
samband mellan större företag och en positiv attityd till en skräddarsydd revision 
med ett högre pris framför en standardrevision med lågt pris. Även h9 måste 
falsifieras då signifikanta samband ej kan utläsas mellan mindre bolag och 
efterfråga på revisionsbyråer som är geografiskt nära. Slutligen måste även h10 
falsifieras, då test visar att onoterade bolag är känsliga för revisionsbyråns 
uppmärksamhet i massmedia, vilket går i motsatt riktning mot vår hypotes. 
 
 

                                                 
26 Nr 8 i enkäten. 
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6. SLUTSATS 
 

6.1 Slutsats och reflektioner 
 
I denna studie har vi studerat utseendet på den marknadsföring som 
revisionsbyråer har att tillgå och vilken marknadsföringsmix som attraherar 
köpande bolag. Revisionsbyråernas verksamhet är dock normstyrd och regleras i 
lagtext samt etiska regler. Vårt antagande har varit att revisionsbyråer, likväl som 
andra företag för att överleva i konkurrensen på marknaden, utformar kon-
kurrensfördelar genom att identifiera kundernas köpbeteenden utifrån preferenser. 
Målet med vår studie har varit att komma fram till vad som utmärker bolag som 
attraheras av en viss konkurrensfördel. Vi har således försökt att utröna om det 
finns skillnader i bolagens preferenser och förväntad reaktion på marknads-
föringsmixen beroende på ägarstruktur/typ, kapitalstruktur, internationell påver-
kan, verksamhet, företagsstorlek samt om börsnotering har betydelse för valet av 
revisionsbyrå. En enkätundersökning riktades härvid till 175 bolag, börsnoterade 
och onoterade. Vårt syfte har varit att förklara vad som styr valet av revisionsbyrå. 
 
En optimal marknadsföringsmix för revisionsbyråer borde, om vi får tro bolagen i 
vår studie, vara utformad med tyngdpunkten i produkt och påverkan. I produktens 
utformning framträder attraktion för företagsspecifik kompetens men däremot inte 
branschkompetens. Bolagens distinktion mellan kompetenserna är intressant. En 
tolkning kan vara att revisionsbyråns kunskap om själva företaget är mer attraktivt 
än kunskap om de allmänna levnadsvillkoren i företagets bransch. Detta är i linje 
med prioriteringen av tjänsteutbudet, bolagen väljer hellre en revisionsbyrå för 
revisionens skull, än för konsultationens, eller om man så vill uttrycka det, 
bolagen betalar hellre för kontroll än för hjälp att överleva i branschen. En 
agentteoretisk fiction av detta är att principalen tycker att nyttan av kontroll 
överstiger den nytta som en inhyrd agent kan tillföra.  
 
Undersökningen visar att revisionsbyråer med förmåga att strukturera sitt 
personella utbud i enlighet med den specifika komplexiteten i det företag som ska 
revideras, har en konkurrensfördel. Företagens respons kan sannolikt vara ett 
utfall av att revisionsbyråernas uppdrag är individualiserade, då FAR:s etikregler 
stadgar att vid prissättning av revision ska hänsyn ska tas till det enskilda upp-
draget. Skräddarsydda tjänster, medför dock enligt Porter (1980), att säljaren 
måste ge upp sin kostnadsposition. Företagen i vår studie visar på viss känslighet 
för priset på revisionstjänsten men inte till bekostnad av kvaliteten i tjänsten.  
  
Vår studie visar att revisionsbyråns nätverk skapar möjligheter för en position på 
marknaden. Företagen i undersökningen anser att rekommendationer från det 
sociala nätverket är mycket betydande för val av revisionsbyrå. Nätverkssynsättet 
utgår enligt Hallén (1992) från att det finns en infrastruktur av kontakter, vilka 
kan vara direkt och indirekt relaterade till förestående affärer. Det förekommer 
exempelvis att styrelseledamöter sitter i flera bolagsstyrelser varför det uppstår ett 
nätverk av ledare (Collin, 2003).  Det kan således antas att kommunikationen 
mellan ledare inom ett nätverk har betydelse för valet av revisionsbyrå, varför 
revisionsbyråer kan tänkas vilja ingå i dessa nätverk. Etiken inom professionen 
förespråkar återhållsamhet i marknadskommunikationen men vår studie pekar på 
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att det i nätverket, genom rekommendationer, finns möjligheter för 
revisionsbyråer att påverka potentiella kunder till ett köp. Relationsmark-
nadsföring innebär enligt Blankenburg, Eriksson och Johansson (1995) en strävan 
att genom befintliga relationer successivt skapa relationer med potentiella kunder. 
I revisionsverksamhet regleras emellertid relationen mellan företagsledningen och 
revisorn i oberoendekravet. För att professionen ska hålla sig inom normsystemet, 
men ändå skapa gynnsamma förutsättningar för utbyten, är premissen sociala 
kontakter som inte hotar oberoendet.  
 
Företagen i vår studie synes tillika låta sig påverkas mer av rekommendationer 
från personer de känner väl än att de låter sig repulseras av massmedia. 
Kommunikationen i massmedia och relationsmarknadsföring går enligt Hutton 
(2001) i praktiken hand i hand. Enligt Morgan och Hunt (1994) är relations-
marknadsföring inte bara en fråga om relationen mellan kund och köpare utan 
innefattar även relationer med övriga samhället. En allmänt vedertagen sanning 
torde dock vara att en respekterad persons ord väger tyngre än massmedias. 
 
Av vad som kan utläsas i vår studie, attraheras företagen inte påfallande av 
geografisk närhet. Platsen är det enda konkurrensmedel som inte är reglerat i 
revisionsverksamheter, vilket visar sig i de större revisionsbyråernas förmåga att 
exploatera sig dels lokalt men även internationellt. Det kan tänkas att denna 
modesta rangordning av platsen beror på att större andelen av företagen anlitar 
någon av de dominerande revisionsbyråerna. Samtliga dominerande byråer är 
spridda geografiskt varför företagen inte behöver resonera i alternativ vad gäller 
geografisk närhet när revisionsbyrå ska väljas och platsen som attraktionskraft 
uppmärksammas således inte. Normsystemet begränsar revisionsbyråernas diffe-
rentiering men en reflektion är att där normsystemet håller sig undan, uppstår 
svårigheter för revisionsbyråerna att hitta en egen väg att utmärka sig på.  
 
Vi vill påstå, dock med försiktighet, att vi har sett indicier på att bolagens olika 
karaktäristik skapar olika reaktion på revisionsbyråernas marknadsföring. En svag 
antydan till att ägarstrukturen inverkar på bolagens attraktion på revisionsbyråns 
konsulttjänster har visats. Ägarledda bolag har en benägenhet att vara mer positivt 
inställda till konsulttjänster än diffust ägda bolag. Vår teori var att när ägandet är 
svårseparerat från företagsledningen, tillåts revisorn vara mindre oberoende, vilket 
möjliggör en mer djupgående relation i form av konsulttjänster. Graden av 
aktieägarnas kontroll över agenten beror enligt Shleifer och Vishny (1997) på 
graden av separation mellan principalen och agenten, det vill säga separation 
medför informationsasymmetri. Därför får principalen på grund av risken för 
företagsledningens opportunism högre agentkostnader. Intressant är emellertid att 
de koncentrerat ägda bolagen i vår studie visar en svag antydan till att ha en 
föreställning om att revision uppfyller kontrollsyftet, till skillnad från bolagen 
med diffust ägande. En reflektion är att ett diffust ägande kan tänkas innebära en 
separation mellan revisorn och företagsledningen, likväl som mellan aktieägare 
och företagsledning, varför en dominant ägare på grund av att relationen med 
revisorn är relativt nära, anser sig ha tillräcklig information om revisorns 
prestation och därmed upplever att revision ger en känsla av kontroll. I diffust 
ägda bolag skulle följaktligen revisionsbyrån lättare kunna träda in i oppor-
tunistens roll, vilken kan utnyttja informationsasymmetri för sin egen vinnings 
skull. Det kan spekuleras i om det är detta som sker bakom kulisserna i den 
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oligopolliknande situation som råder på marknaden idag. Revisionsmarknaden 
består av ett fåtal aktörer vilka erbjuder revision, en homogen produkt som till sin 
utformning är svårdifferentierad, men lyckas upprätthålla marknadspositionen, 
kanske för att motaktören lider brist på information om kvaliteten på produkten, 
men är i starkt behov av den. Bolagens osäkerhet inför köpbeslutet resulterar i 
behov av riskreducering och genom att förlita sig på det institutionella förtroende 
som produceras genom ryktesspridning via sociala kontakter i nätverket kan, 
enligt Zucker (1986), det institutionella förtroendet för revisionsbyrån produceras. 
Det kan här reflekteras över prissättningen, en rationell funktion av revisionens 
kvalitet och företagets komplexitet, eller kanske en irrationell funktion av en 
social konstellation i ett nätverk av exempelvis företagsledare. 
 
Det finns inget i vår undersökning som visar på att institutionella placerare 
attraheras av revisionsbyråns renommé. Vi hade en teori om att institutionella 
placerare föredrar en revisionsbyrå med ett gott renommé, eftersom detta skapar 
förväntningar om ett välskött företag, vilket höjer kursen på aktierna och spekula-
tionsvinster kan göras. Vad vi däremot svagt kan utläsa av de institutionella 
placerare som har svarat på vår enkät, är att de i något lägre grad än andra ägare är 
känsliga för massmedia och rekommendationer. Enligt Macey (1998) menar Fisch 
(1994) att institutionella investerare inte finner det rationellt att investera i 
relationer såvida de inte får speciella fördelar med det, vilket inte är troligt att de 
får. En tanke som härav följer är att det kan vara svårt för revisionsbyråer att ingå 
i nätverk där placerare finns, eftersom placeraren inte vill investera i relationer. 
Utan nätverk kan inte situationsspecifika händelser överföras via länkarna mellan 
relationerna, det vill säga, rekommendationer kan här inte underlätta utbytet och 
därmed torde det inte vara lönsamt för revisionsbyråer att försöka satsa på 
relationer med placerare. 
 
De institutionella placerarna utgör emellertid en betydande andel av ägandet i de 
holdingbolag som har svarat på vår enkät. Vår studie visar att holdingbolagen 
tenderar att attraheras av revisionsbyråers kompetens inom branschen, till skillnad 
från andra bolag. Institutionella placerares syfte med aktieägandet, i likhet med 
syftet med holdingverksamheter, är emellertid att diversifiera bort den företags-
specifika risken, varför det kan tyckas förundransvärt att denna grupp av 
aktieägare vill investera i kontrollkostnader. Det är möjligt att om holdingbolag 
ägs av fler än spekulanter, delas inflytandet över holdingbolagen av fler aktieägar-
preferenser. Institutionella placerare är enligt teorin inte intresserade av inflytande 
men eventuella andra ägare kan tänkas ha inverkan på bolagets långsiktiga 
styrning. Resultatet i vår studie kan emellertid vara ett utfall av att holdingbolag 
upplever brist på personer i styrelsen som är kunniga inom branschen. En enskild 
placerare sitter inte i styrelsen, kanske snarare en representant från dennes fond. 
Fonders kompetens består mer i finansiell kompetens än branschkompetens och 
om de institutionella placerarnas totala röstandel är hög, torde den kompetens som 
förutsätts för företagets överlevnad vara mindre i denna typ av bolag än i andra. 
Det kan spekuleras huruvida det är fonderna som upplever brist på den aktuella 
kompetensen, eller om det är resterande andel av ägarna som gör det. Antalet 
revisionskommittéer har dock enligt Thorell (2002) ökat i institutionellt ägda 
bolag i Sverige, vilket visar på intresse av valet av revisionsbyrå även i denna typ 
av bolag.  
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En teori som vi hade var att företag med hög skuldsättning attraheras av revisions-
byråns renommé kos kreditgivare. Vid hög skuldsättning förväntas aktieägarna 
enligt Chow (1982) vilja anta aktiviteter som gynnar dem själva och som bekostas 
av långivarna. Eftersom långivarna vill reducera sin risk med kontraktet avstår de 
från att investera i bolaget såvida de inte kan förvänta sig att bolaget följer ett 
accepterat, institutionaliserat handlingsmönster (Chow, 1982). I vår studie 
operationaliserade vi relationen mellan aktieägarna och långivarna med bolagens 
soliditetsmått. Vi har inte kunnat utvisa huruvida hög skuldsättning mynnar i att 
bolag attraheras av rekommendationer gällande revisionsbyråer från banker. Det 
är sannolikt att en relation av det slaget inte kan uttryckas i ett enda statiskt mått. 
En studie likt Perssons och Anderssons (2003), vilka koncentrerade sig på 
korrelationen mellan ägarstrukturen och kapitalstrukturen, hade kanske varit mer 
lämplig i detta fall.  
 
Enligt vår studie, har bolag som är utsatta för internationell påverkan en 
benägenhet att attraheras av revisionsbyråer med internationell spridning, vilket 
visar sig starkast vid ägande av utländska dotterbolag. Enligt Jönsson och Marton; 
(1994); Tagesson, Dahlgren, Gamlén och Håkansson (2003) kan bolag som är 
verksamma på internationella marknader, så väl som har utländska ägare, av både 
institutionella och ekonomiska anledningar anta andra länders kultur och 
värderingar. Ett institutionellt perspektiv kan vara att bolag vill att revisionsbyrån 
ska anta samma värderingar som ägaren, eftersom revisorn genom redovisningen 
ska göra ett uttalande om företagets skötsel. Nobes (2002) menar därtill att 
internationella koncernbolag av effektivitetsskäl finner det förmånligt om 
revisionsbyrån finns på plats när dotterbolagen ska revideras. Vi kan däremot inte 
utläsa några samband som talar för att desto större det utländska ägandet är, eller 
desto fler dotterbolag ett bolag har, desto mer attraheras det av en internationell 
revisionsbyrå. Detta kan tala för att det finns gränsvärden för när känsligheten för 
internationella influenser i bolag avtar. Bolagen kanske upplever det institutio-
nella trycket mindre kännbart när de internationella värderingarna väl har antagits. 
 
Vad gäller skillnader i attityd till revisionsbyråernas konkurrensfördel beroende 
på företagsstorlek har vi blott sett antydningar. Det kan mycket svagt utläsas en 
antydan till att de större företagen som har svarat på vår enkät anser att ett stort 
antal personella resurser är betydelsefullt. Chow (1982) hävdar att stora komplexa 
bolag av effektivitetsskäl vill ha en revisionsbyrå som kan erbjuda tillräckligt 
antal personella resurser, specialistkompetens och brett tjänsteutbud. Revisions-
byråer som har de kritiska resurserna och kan strukturera dem i förhållande till det 
företag som ska revideras anlitas därför. Vad gäller specialistkompetens kan inte 
någon skillnad utläsas mellan större och mindre företag. Personella resurser samt 
specialistkompetens torde dock vara villkoret för en skräddarsydd revision och det 
är därför sannolikt att större så väl som mindre företag attraheras av revisions-
byråernas förmåga att strukturera sitt resursutbud. Vi hade en teori om att mindre 
företag är enklare att revidera varför de skulle föredra en standardrevision med 
lågt pris. Det kan emellertid inte i vår studie utläsas någon skillnad mellan större 
och mindre företag i detta avseende. En skräddarsydd revisions attraherar således 
de större företagen i lika hög grad som de mindre. Vi kan inte se att större företag 
i högre utsträckning än mindre, attraheras av ett brett tjänsteerbjudande. En reflek-
tion hänförligt till brett tjänsteerbjudande är att större företag på grund av sin 
komplexitet har ökat kontrollbehov. De har kanske därför redan inom orga-
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nisationen den kompetens som revisionsbyråerna erbjuder, varför tjänster utöver 
revision inte efterfrågas. Vår teori var att mindre företag attraheras av en 
revisionsbyrå som är geografiskt nära eftersom nätverk på mindre orter skapar 
handlingsutrymme genom att det består i relationer mellan aktörer som vill utbyta 
resurser på den egna orten. Vi kan dock inte påvisa någon skillnad i attityd mellan 
större och mindre företag vad gäller geografisk närhet. 
 
Några samband mellan notering på börs och känslighet för revisionsbyråns 
massmediala kritik kan inte utläsas av vår studie. Det samhällsintresse som 
börsnoterade bolag är utsatta för innebär enligt Chow (1982) att de är mer 
känsliga för ryktesspridning i massmedia än vad de onoterade bolagen är. Av de 
onoterade bolagen som ingår i vår studie är det dock en betydande andel som vi 
har klassificerat som stora. Det kan tänkas att dessa bolag på grund av sin storlek 
innehar en position i samhället, vilket medför att även dessa bolag är utsatta för 
samhällsintresse. En annan idé är att de onoterade bolagen är mindre vana vid 
uppmärksamhet än vad de börsnoterade är, varför de reagerar kraftigare på 
revisionsbyråns rykte. 
 
 
 
Vad styr valet av revisionsbyrå? 
 
Vi har av vår studie kunnat se att den marknadsföring som revisionsbyråerna har 
att tillgå är försiktig och indirekt, en följd av normstyrningen. Den traditionella 
marknadsföringsmixen begränsas i samtliga P, förutom platsen, vilken revisions-
byråerna fritt utnyttjar.  
 
Revisorer är mer marknadsförare än vad som kanske framgår. Normstyrningen 
skapar möjligheter, aktiviteter som gynnar utbyten förflyttar sig till relationer i 
sociala nätverk, där rekommendationer reducerar köparens osäkerhet. Den 
försiktighet i marknadsföringen som föreskrivs, medför att en diskret marknads-
föring där revisionsbyråer som kan nästla sig in i kunders och potentiella kunders 
nätverk och sedan bli rekommenderade, skapar sig försprång på marknaden. 
Premissen för relationen är dock att den inte hotar oberoendet. 
 
Företagsspecifik kompetens och förmåga att anpassa revisionen efter företagets 
komplexitet efterfrågas före konsultation och branschkompetens. Bolagen visar på 
viss känslighet för pris, men inte på bekostnad av upplevd kvalitet.  
 
Vi har med försiktighet kunnat visa på att olika bolagskaraktäristik tyder på olika 
preferenser vad gäller revisionsbyråerna. Ägarledda bolag tenderar att efterfråga 
konsultation till skillnad från bolag med många små ägare. Detta tror vi beror på 
att relationen med revisorn tillåts vara mindre oberoende i ett ägarlett bolag, till 
skillnad från diffust ägda bolag.  
 
Institutionella placerare synes inte vara känsliga för ryktesspridning men tenderar 
att attraheras av branschspecifik kompetens, liksom holdingbolag, vars aktieägare 
till stor del utgörs av institutionella placerare. Internationell påverkan medför en 
benägenhet till positiv attityd till internationella revisionsbyråer, dock behöver 
inte ökad utsatthet för internationell påverkan medföra att attityden till inter-
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nationella revisionsbyråer blir ännu mer positiv. Vi kan också svagt se att stora 
företag föredrar revisionsbyråer med stora personella resurser.  
  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Aktiebolag är som bekant tvingade till att nyttja en professionell revision utförd 
av auktoriserad revisor. Då revisionsbyråers möjlighet till marknadsföring är 
etiskt begränsad åligger det bolagen att ta fram information och söka upp en 
revisionsbyrå. Detta kan innebära att bolagen måste bekosta resurser på att hitta 
den revisionsbyrå som bäst passar företaget. Denna brist på information vad gäller 
olika revisionsbyråer kan tänkas försvåra företagens möjlighet till en optimal 
revision. En studie som kan vara av intresse är att undersöka hur de revisions-
byråer som inte är lika etablerade som de dominerande på marknaden ser på detta 
problem och vad de anser om de begränsningar som förhindrar dem att använda 
sig av omfattande marknadsföring. Vi har i vår slutsats spekulerat i huruvida 
diffust ägande kan innebära brist på kontroll över revisorns prestation. Det hade 
varit intressant att undersöka om det finns en medvetenhet hos revisionsbyråer att 
de kan ha informationsövertag och hur de agerar beroende på asymmetrin. En 
annan idé är att undersöka om det finns skillnader i revisionsbyråernas marknads-
position beroende på vilka nätverk de ingår i och hur ett nätverk som gynnar nät-
verket expandering ska se ut.  
 

_____ 
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Fråga 1: 
Styrkan i en relation beror bland annat på kunders byteskostnader. Hur påverkas 
revisionsbyråer av detta och kan det utnyttjas till revisionsbyråns fördel? 
 
Fråga 2: 
Hur nyttjas nätverk? 
 
Fråga 3: 
Marknadsföringsteori talar för att företag måste välja mellan kostnadsöverlägsenhet och 
differentiering. Hur ställer sig revisionsbyråer till detta? 
 
Fråga 4: 
Vad gör revisionsbyråer för att differentiera sig genom revisionstjänsten? 
Hur kan en differentiering av revisionstjänsten tänkas se ut? 
 
 
 
 

Bilaga 1 



Hej! 
 
Vad styr valet av revisionsbyrå? I vår magisteruppsats undersöker vi på vilket 
sätt revisionsbyråer kan marknadsföra sig och vad kunder tycker är viktigt att 
ta hänsyn till när de ska välja revisionsbyrå.Vi är tre ekonomistuderande från 
Högskolan i Kristianstad som skulle vara mycket tacksamma om Du vill hjälpa 
oss genom att besvara vår enkät.  
 
Svaren kommer att behandlas konfindentiellt och resultatet av 
undersökningen kommer att visas i tabeller och diagram samt i slutsatser. Är 
Du intresserad av resultatet skickar vi gärna via email ett exemplar av vår 
uppsats i pdf-format när den är godkänd. 
 
För att Du inte ska behöva få påminnelse av oss, ber vi Dig att fylla i följande 
kontrollnummer: 
 

XXXX 
 
Länk till enkäten: 
 
http://magisteruppsats.gpcdata.se 
 
Har Du synpunkter eller frågor är Du välkommen att ta kontakt med oss via 
email eller telefon 
 
Tusen tack för Din medverkan! 
 
Lisa, Desirée och Karolina 
 
Högskolan i Kristianstad 
 
Email: magisteruppsats@gpcdata.se 
Lisa Gustafsson 0479-12067, 073-6876966 
Desirée Köhler 044-125285, 073-7448429 
Karolina Olsson 046-2116643, 0707-790427 
 
Handledare: 
Docent Sven-Olof Collin 
Tfn. 044-203119 
Email: sven-olof.collin@e.hkr.se 
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Vad styr valet av revisionsbyrå? I vår magisteruppsats undersöker vi på 
vilket sätt revisionsbyråer kan marknadsföra sig och vad kunder tycker är 
viktigt att ta hänsyn till när de ska välja revisionsbyrå.Vi är tre 
ekonomistuderande från Högskolan i Kristianstad som skulle vara mycket 
tacksamma om Du vill hjälpa oss genom att besvara vår enkät.  

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet av 
undersökningen kommer att visas i tabeller och diagram samt i 
slutsatser. Är Du intresserad av resultatet skickar vi gärna via email ett 
exemplar av vår uppsats i pdf-format när den är godkänd. 

Tusen tack för Din medverkan! 
Lisa, Desirée och Karolina  

gå till enkätundersökningen »

Email: magisteruppsats@gpcdata.se 
Lisa Gustafsson 0479-12067, 073-6876966
Desirée Köhler 044-125285, 073-7448429
Karolina Olsson 046-2116643, 0707-
790427 

Högskolan i Kristianstad 
Handledare: 
Docent Sven-Olof Collin 
Tfn. 044-203119 
Email: sven-olof.collin@e.hkr.se 

[Välkommen] [Enkät]

. Gustafsson
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VAD STYR VALET AV REVISIONSBYRÅ? - ENKÄT

Ditt kontrollnummer: 
Du har underlag från flera revisionsbyråer. Du vill ta fram ett förslag på revisionsbyrå 
som accepteras av bolagsstämman. Hur ställer du dig till följande påståenden? 
1. Vid val av revisionsbyrå är det viktigt att revisionsbyrån, utöver revision, kan 
erbjuda konsulttjänster. 
Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

2. Vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en skräddarsydd revisionstjänst med 
högt pris framför en standardrevision med lågt pris. 

Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

3. Revision ger en känsla av kontroll av verksamheten.

Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

4. I Ditt sociala nätverk har ett antal revisionsbyråer diskuterats. Rekommendationer 
från av Dig respekterade personer är viktiga vid val av revisionsbyrå.

Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

5. Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig för att byrån ska anlitas. 
Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

6. Företagets långivare har inflytande över valet av revisionsbyrå på så sätt att Ni 
t.ex. följer bankens rekommendationer gällande revisionsbyrå.

Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

7. Revisionsbyråns specialisering inom företagets bransch är väsentlig för valet av 
revisionsbyrå. 
Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

8. Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har fått negativ kritik 
men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt till andra revisionsbyråer. 
Sannolikheten är stor att bolaget väljer denna revisionsbyrå.

Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   



9. Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån har ett brett 
tjänsteerbjudande. 
Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

10. Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån har stora 
personella resurser. 
Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

11. Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån har 
specialister inom flera områden.

Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

12. Geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån är viktigt för att den ska bli vald. 
Instämmer ej               Instämmer helt 

  1 2 3 4 5 6 7   

13. Rangordna följande egenskaper hos revisionsbyrån som man tar hänsyn till när 
revisionsbyrå ska väljas (1= viktigast - 7=minst viktigt):

 Negativ massmedial uppmärksamhet

 Lågt pris 

 Brett utbud av konsulttjänster

 Geografisk närhet

 Rekommendationer

 Företagsspecifik kompetens

 Stora personella resurser

Tack för Er medverkan! 
Elisabeth Gustafsson, Desirée Köhler och Karolina Olsson

  Ja tack, jag vill gärna ha ett pdf-exemplar av den färdiga uppsatsen! 

Radera
Obs! Kontrollera att ditt 
kontrollnummer är ifyllt!  
I annat fall raderas dina svar.

Skicka »

Webmail-enkäten är gjord av: Gustafssons PC, www.gpcdata.se 

[Välkommen] [Enkät]



 
Tabell h2A. Ägarstruktur – vikt av revision kontra konsulttjänster. 
  

 Vid val av revisionsbyrå är det viktigt att revisionsbyrån, utöver 
revision, kan erbjuda konsulttjänster  

  Instämmer ej Instämmer Total
Diffust ägande < 15% 
Observerat värde 2 0 2
Koncentrerat ägande 
>15% 
Observerat värde 15 21 36
Total 17 21 38
2 celler (50%) har förväntat värde <5 
  
 
Tabell h2B. Ägarstruktur – vikt av revision kontra konsulttjänster. 
  

 Vid val av revisionsbyrå är det viktigt att revisionsbyrån, utöver 
revision, kan erbjuda konsulttjänster  

  Instämmer ej Instämmer Total
Diffust ägande < 25% 
Observerat värde 4 2 6
Koncentrerat ägande 
>25% 
Observerat värde 13 19 32
Total 17 21 38
2 celler (50%) har förväntat värde <5 
  
 
Tabell h1AÄgarstruktur – känsla av kontroll genom revision 
  

 Revision ger en känsla av kontroll av verksamheten   
  Instämmer ej Instämmer Total
Diffust ägande < 15% 
Observerat värde 1 3 4
Koncentrerat ägande 
>15% 
Observerat värde 2 36 38
Total 3 39 42
3 celler (75%) har förväntat värde <5 
  
 
Tabell h1B. Ägarstruktur – känsla av kontroll genom revision  
  

 Revision ger en känsla av kontroll av verksamheten   
  Instämmer ej Instämmer Total
Diffust ägande < 25% 
Observerat värde 0 2 2
Koncentrerat ägande 
>25% 
Observerat värde 8 32 40
Total 8 34 42
2 celler (50%) har förväntat värde <5 
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Tabell h3A. Institutionellt ägande – betydelse av negativ kritik 
  
Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har fått 
negativ kritik men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt
till andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer 

denna revisionsbyrå 
  Instämmer ej Instämmer Total
Ej institutionellt ägande 
<15% 
Observerat värde 24 6 30
Institutionellt ägande > 
15% 
Observerat värde 6 5 11
Total 30 11 41
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Signifikant 0,099  

 
Tabell h3B. Institutionellt ägande – betydelse av negativ kritik 
  
Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har fått 
negativ kritik men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt
till andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer 

denna revisionsbyrå 
  Instämmer ej Instämmer Total
Ej institutionellt ägande 
<25% 
Observerat värde 24 9 33
Institutionellt ägande > 
25% 
Observerat värde 6 2 8
Total 30 11 41
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,896  

 
Tabell h3C. Institutionellt ägande – betydelse av negativ kritik 
  
Antag att bolaget har fått en offert av en revisionsbyrå som har fått 
negativ kritik men alla andra villkor i offerten är fördelaktiga relativt
till andra revisionsbyråer. Sannolikheten är stor att bolaget väljer 

denna revisionsbyrå 
  Instämmer ej Instämmer Varken eller
Institutionellt ägande 
> Median 
Observerat värde 9 5 5
Institutionellt ägande  
<= Median 
Observerat värde 21 6 1
Total 30 11 6
Median Test: Signifikant 0,048  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabell h4A. Soliditet – betydelse av bankens rekommendationer 
  
Företagets långivare har inflytande över valet av revisionsbyrå på 

så sätt att Ni t.ex. följer bankens rekommendationer gällande 
revisionsbyrå 

  Instämmer ej Instämmer Total
Soliditet < 20 % 
Observerat värde 4 2 6
Soliditet > 20 % 
Observerat värde 36 2 38
Total 40 4 44
2 celler (50%) har förväntat värde <5  

 
Tabell h4B. Soliditet – betydelse av bankens rekommendationer 
  
Företagets långivare har inflytande över valet av revisionsbyrå på 

så sätt att Ni t.ex. följer bankens rekommendationer gällande 
revisionsbyrå 

  Instämmer ej Instämmer Total
Soliditet < 50 % 
Observerat värde 21 2 23
Soliditet > 50 % 
Observerat värde 19 2 21
Total 40 4 44
2 celler (50%) har förväntat värde <5  

 
Tabell h5A.  Utländskt ägande – betydelse av internationell spridning  
  

Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig 
för att byrån ska anlitas 

  Instämmer ej Instämmer Total
Utländskt ägande <15% 
Observerat värde 14 16 30
Utländskt ägande >15% 
Observerat värde 3 12 13
Total 17 28 45
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Signifikant 0,082  

 
Tabell h5B.  Utländskt ägande – betydelse av internationell spridning  
  

Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig 
för att byrån ska anlitas 

  Instämmer ej Instämmer Total
Utländskt ägande <25% 
Observerat värde 14 19 33
Utländskt ägande >25% 
Observerat värde 3 9 12
Total 17 28 45
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,286  
 
 
 
 



Tabell h5C. Utländska dotterbolag – betydelse av internationell 
spridning 
  

Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig 
för att byrån ska anlitas 

  Instämmer ej Instämmer Total
Antal utländska 
dotterbolag < 5 
Observerat värde 15 14 29
Antal utländska 
dotterbolag > 5 
Observerat värde 2 14 16
Total 17 28 45
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Signifikant 0,009  
 
Tabell h5D. Utländska dotterbolag – betydelse av internationell 
spridning 
  

Revisionsbyråns internationella spridning är väsentlig 
för att byrån ska anlitas 

  Instämmer ej Instämmer Total
Antal utländska 
dotterbolag < 10 
Observerat värde 16 19 35
Antal utländska 
dotterbolag > 10 
Observerat värde 1 9 10
Total 17 28 45
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Signifikant 0,040  

 
Tabell h7A.  Storlek – betydelse av brett tjänsteerbjudande 
  
Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 

har ett brett tjänsteerbjudande 

  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <100 anst
Observerat värde 3 9 12
Större företag >100 anst
Observerat värde 13 13 26
Total 16 22 38
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,147  

 
Tabell h7B.  Storlek – betydelse av brett tjänsteerbjudande 
  
Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 

har ett brett tjänsteerbjudande 

  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <300 anst
Observerat värde 5 14 19
Större företag >300 anst
Observerat värde 11 8 19
Total 16 22 38
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Signifikant 0,049  



 
 

Tabell h7C.  Storlek – betydelse av  stora antal personella resurser 
  
Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 

har stort antal personella resurser 
  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <300 anst
Observerat värde 4 13 17
Större företag >300 anst
Observerat värde 4 15 19
Total 8 28 36
2 celler (50%) har förväntat värde <5  

 
Tabell h7D.  Storlek – betydelse av  stora antal personella resurser 
  
Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 

har stort antal personella resurser 
  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <100 anst
Observerat värde 2 9 11
Större företag >100 anst
Observerat värde 6 19 25
Total 8 28 36
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,699  

 
Tabell h7E.  Storlek – betydelse av brett tjänsteerbjudande 
  
Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 

har specialister inom flera områden 

  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <300 anst
Observerat värde 1 18 19
Större företag >300 anst
Observerat värde 2 19 21
Total 3 37 40
2 celler (50%) har förväntat värde <5  

 
Tabell h7F.  Storlek – betydelse av brett tjänsteerbjudande 
  
Vid valet av revisionsbyrå har det stor betydelse att revisionsbyrån 

har specialister inom flera områden 

  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <100 anst
Observerat värde 1 11 12
Större företag >100 anst
Observerat värde 2 26 28
Total 3 37 40
2 celler (50%) har förväntat värde <5  

 
 



 

Tabell h8A.  Storlek – betydelse av lågt pris 
  

Vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en skräddarsydd 
revisionstjänst med högt pris framför en standardrevision med lågt

pris 

  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <100 anst
Observerat värde 6 5 11
Större företag >100 anst
Observerat värde 10 11 21
Total 16 16 32
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,710  

 

Tabell h8B.  Storlek – betydelse av lågt pris 
  

Vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en skräddarsydd 
revisionstjänst med högt pris framför en standardrevision med lågt

pris 

  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <300 anst
Observerat värde 9 8 17
Större företag >300 anst
Observerat värde 7 8 15
Total 16 16 32
0 celler (0%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,723  

 
Tabell h8C. Storlek – betydelse av lågt pris 
  

Vid val av revisionsbyrå föredrar bolaget en skräddarsydd 
revisionstjänst med högt pris framför en standardrevision med lågt 

pris 
  Instämmer ej Instämmer Varken eller
Anställda > Median 
Observerat värde 5 7 11
Anställda <= Median 
Observerat värde 11 9 4
Total 16 16 15
Median Test: Signifikant 0,056  

 
Tabell h9A.  Storlek – betydelse av revisionsbyrå geografiskt nära 
  

Geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån är viktigt för att den 
ska bli vald 

  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <300 anst
Observerat värde 4 13 17
Större företag >300 anst
Observerat värde 4 18 22
Total 8 31 39
2 celler (50%) har förväntat värde <5  

 



 
Tabell h9B.  Storlek – betydelse av revisionsbyrå geografiskt nära 
  

Geografiskt nära avstånd till revisionsbyrån är viktigt för att den 
ska bli vald 

  Instämmer ej Instämmer Total
Mindre företag <100 anst
Observerat värde 3 8 11
Större företag >100 anst
Observerat värde 5 23 28
Total 8 31 39
1 celler (25%) har förväntat värde <5 
Pearson Chi-tvåtest: Ej signifikant 0,512  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


