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Sammanfattning 

Världen genomgår ett skifte mot ett mer tjänsteorienterat samhälle och det intellektuella 

kapitalets värdeskapande egenskaper blir allt viktigare att kunna hantera. Ett företags 

resursomvandlingar har genom resursbaserad teori tydliggjort det intellektuella kapitalets 

värdeskapande. Forskare inom området har kommit fram till att det finns generella mönster av 

resursomvandlingar, bland annat för professionella tjänsteföretag. Tidigare forskning har i 

princip inte behandlat en systematisk jämförelse mellan professionella tjänstebolag, varför 

denna studie kommer att göra en jämförelse mellan revisionsbyråer och arkitektbyråer.   

Syftet med studien är därför att förklara två olika professionella tjänsteföretags 

resursomvandlingar, för att identifiera om de följer tidigare forsknings generella mönster eller 

om de skiljer sig åt i förhållande till varandra på grund av skilda egenskaper inom 

branscherna. De branschspecifika egenskaperna kommer utav nämnarna: klientmakt, 

kommersialiseringen och konkurrensen.  

Studien har en deduktiv ansats av kvantitativ karaktär med både en jämförande- och 

tvärsnittsdesign. Datainsamligsmetoden var webbaserade enkäter som skickades ut till 499 

arkitekt- och revisionsbyråers kontorschefer. Som stöd för utformningen av enkäten gjordes 

en pilotstudie på en verksam arkitekt för att testa relevansen och tydligheten i enkätens frågor 

och påståenden. Hypoteserna som formulerades byggde på samband, varför författarna valde 

att använda korrelationstest och multipel regressionstest vid hypotesprövning.  

Resultatet av studien är att det förekommer både likheter och skillnader mellan branscherna. 

Främst visar dock resultatet att tidigare påståenden som talar om att det finns generella 

mönster för professionella tjänsteföretag inte stämmer. 

Skälet till att undersöka resursomvandlingar och dess påverkan av branschspecifika 

egenskaper är för att förädlingen av en resurs till en annan, alltså en resursomvandling, 

tydliggör värdeskapande i ett företag. En insikt i ett bolags värdeskapande är således av 

strategisk relevans. Denna studie kan även med sin jämförande design motbevisa tidigare 

forsknings påstående om generella resursomvandlingar inom professionella tjänsteföretag.  

 

Nyckelord: resurs, resursomvandling, klientmakt, kommersialisering, konkurrens, arkitekt, 

revisor  
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Abstract 

The world is moving towards a more service minded society and the value adding attributes of 

the intellectual capital has become more important to be able to handle. According to the 

resource based view of the firm, a company’s resource transformations can clarify the 

intellectual capital. Researchers within this field have reached a conclusion that generic 

patterns of resource transformation exist among professional service companies. Due to the 

fact that systematic inter-comparisons basically have not been treated between professional 

service companies, this study will make a comparison between architect firms and audit firms.  

Thus the purpose of this study is to explain professional service companies’ resource 

transformations, to identify if they follow previous researches’ stated generic patterns or if 

they differ in relation to each other, due to different attributes in the industry. 

The study has a deductive approach with a quantitative nature, with both a comparing and 

cross-sectional design. The data gathering was conducted through an online based 

questionnaire, which was sent out to 499 office managers at architect firms and audit firms. 

To support the design of the questionnaire a pilot research was conducted. It was conducted 

on a working architect, to test its relevance and the clarity of the questionnaire’s questions and 

statements. The stated hypotheses were built on relations, thus the authors chose to use a 

correlation test and a multiple regression test when testing the hypotheses. 

The research findings show that both similarities and differences occur between the industries. 

In essence the result shows that earlier statements about the existence of generic patterns of 

resource transformations between professional service firms turned out not to be true. 

The reason to explore how industry specific attributes influence resource transformations is 

because the processing of a resource into another resource is the source of value creation in a 

firm. Hence, an insight in the value creation of a company has strategic relevance. With this 

study’s comparing design, it can refute earlier research statements about generic resource 

transformations within professional service firms. 

Key words: resource, resource transformation, client capture, commercialization, 

competition, architect, auditor  
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Förord 

Denna uppsats är resultatet av tio hårda och inspirerande veckor. Författarna till studien vill 

framförallt tacka sin handledare Elin Smith, som stöttat och varit tillgänglig i alla lägen. Utan 

hennes expertis hade uppsatsen inte varit genomförbar. De svenska revisionsbyråerna samt 

arkitektbyråerna som deltagit i den undersökning som genomförts vill författarna även tacka, 

utan dem hade uppsatsen inte blivit komplett.  

Sist men inte minst vill författarna tacka sina anhöriga som har stått ut med mycket arbete på 

kvällar och helger. 

    

 

Kristianstad, juni 2013 

 

 

 

 

Filip Cazacu  Cecilia Fritzell 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras först en bakgrund och en problemdiskussion som behandlar 

resurser och resursomvandlingar samt professionella tjänsteföretag. Diskussionen utmynnar i 

en problemformulering som berör resursomvandlingsprocessens formation samt en förklaring 

av studiens syfte. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar och en sammanfattad 

överblick av uppsatsens fortsatta disposition.  

1.1 Bakgrund 

Bakgrunden ger en beskrivning av den förändring som skett i den globala ekonomin och 

vilken inverkan detta har haft på företag och deras inriktning. Det intellektuella kapitalet och 

dess ökade betydelse för ett företags värdeskapande konkretiseras samt hur detta 

värdeskapande kan förtydligas i ett företags resursomvandlingar.  

Världsekonomin har genomgått ett skifte, då företag idag är mer tjänsteorienterade än förr. 

Dagens samhälle präglas av ett ökat fokus på kunskap, innovationer, teknologi och 

kompetens. Detta har fått företagen att i allt större grad börja förstå vikten av att kunna 

hantera sitt intellektuella kapital (Kannan & Aulbur, 2004). Forskning visar dessutom att det 

föreligger ett kausalt samband mellan mängden intellektuellt kapital i företaget och företagets 

finansiella prestation (Naslmosavi, Ghasemi & Mehri, 2011).  

I och med att infrastrukturen ständigt utvecklats och fortsätter att utvecklas har nya 

möjligheter för att utnyttja humankapital på uppkommit. De nya tjänsteföretagen Google, 

Apple och Microsoft är exempel på bolag vars innovationer till produkter lett dem till att bli 

världsomfattande bolag som listas på S&P 500 index (Standard and Poor’s, 2013). Detta 

påvisar att det humana kapitalet är en resurs som skapar värde i företag om det används rätt.  

Företag har poängterat vikten utav sina anställda, bland annat har SKF Logistics Services 

(SKF Logistics Services, 2013) uttryckt sig om att deras mest värdefulla tillgång är deras 

anställda. Denna värdefulla resurs tar hissen hem efter dagens slut och man vet inte om den 

med säkerhet återkommer dagen efter. Osäkerheten som uppstår beror på att företagen ej äger 

sina anställda. Enligt nuvarande regelverk och internationell normgivning kan man inte 

redovisa anställda som en tillgång (IFRS, 2012). Det humana kapitalet är således en utav 

företagets tillgångar, som inte syns i balansräkningen. Detta kapital är en del i det 

intellektuella kapitalet (Edvinsson, 1997). Utöver humankapitalet består det intellektuella 

kapitalet av ytterligare en resurs, strukturkapitalet, som i sin tur kan delas in i ytterligare två 
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underkategorier: kundkapital samt organisatoriskt kapital. Det organisatoriska kapitalet 

innehåller sedan ytterligare underkategorier av kapital, som är specifika för organisationen 

(Edvinsson, 1997).    

Med en ökad uppmärksamhet på det intellektuella kapitalets betydelse har fortsatt forskning 

kring intellektuellt kapital även fokuserat på resursomvandlingsprocessen (Pike, Fernström & 

Roos, 2005; Morris & Empson, 1998). Till skillnad från redovisningens beskrivning av dåtid 

låter förståelsen av resursomvandlingar observatören att fokusera på framtiden. En 

resursomvandling kan beskrivas som en förädling av en resurs till en annan sorts resurs 

(Smith, 2006). Exempelvis kan humana resurser förädlas till fysiska resurser genom att 

företaget använder personalens kunskap och innovation för att skapa nya produktprototyper; 

organisatoriska resurser kan förädlas till monetära resurser genom försäljning av ett patent. 

Resursbaserad teori visar att ett företag skapar värde genom resursomvandlingar. Forskare 

som Pike et al. (2005) har utifrån ett resursbaserat synsätt diskuterat ett företags 

resursomvandlingar och påpekat att samtliga resursomvandlingar i ett företag skapar ett värde, 

men att dessa ser olika ut beroende på företagets unika struktur. Annan forskning ur ett 

resursbaserat synsätt har lyft fram kopplingen mellan företagets prestation och dess humana 

resurser (Wright, Dunford & Snell, 2001). Ett dynamiskt resursbaserat synsätt har dessutom 

utvecklats, som ser till ett företags resurser samt möjligheter övertiden, för att kunna förklara 

möjliga konkurrensfördelar samt nackdelar (Helfat & Peteraf, 2003).    

En ökad tjänstefokusering och en allt mer komplex omgivning ökar betydelsen av ett företags 

medvetenhet kring det intellektuella kapitalet, som kan synliggöras genom dess unika resurser 

samt resursomvandlingar (Pike et al., 2005). Detta för att skapa konkurrensfördelar, men även 

för att överleva.  

1.2 Problemdiskussion och problemformulering   

Problemdiskussionen behandlar resurser samt resursomvandlingar. En modell som belyser 

resursomvandlingar presenteras och en diskussion kring professionella tjänsteföretag och tre 

nämnare som karaktäriseras dessa företag utvecklas. Resonemanget sammanfattas sedan i en 

problemformulering, som förtydligar studiens inriktning.   

Tidigare forskare har kommit fram till olika definitioner av resursbegreppet (Pike et al., 2005; 

Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984; Barney, 1991). Vissa studier använder begreppet resurs 

medan andra väljer att kalla det för kapital, något som enligt Barney (1991) kan användas 
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parallellt för att beskriva samma sak inom det resursbaserade synsättet. Generellt kan 

materiella tillgångar delas in i antingen fysiska resurser eller monetära resurser (Pike et al., 

2005). Dessa kan man mäta och kvantifiera på ett tillförlitligt sätt, därmed blir tillgångarna 

jämförbara mellan olika bolag. Immateriella tillgångar behöver inte vara under ett företags 

kontroll och kan generellt sett vara svåra att sätta ett tillförlitligt värde på, dock förväntas 

dessa tillgångar kunna skapa ekonomiskt värde (Pike et al., 2005). Enligt Barney (1991) kan 

man dela in företagets resurser i fysiska-, humana- samt organisatoriska resurser. De fysiska 

resurserna omfattar bland annat teknologi, fabriker, lokaler, utrustning, dess geografiska plats 

samt företagets tillgång till råmaterial. Humankapitalet innefattar relationer, kunskap, träning, 

erfarenhet samt insikter och bedömningar hos de anställda. Det organisatoriska kapitalet 

inkluderar formell- och informell planering, kontroll, informationssystem, nätverk inom och i 

företagets omgivning. 

Resurserna som ett bolag har kontroll över kan kombineras med varandra och i företaget 

förädlas till olika former av service samt produkter (Pike et al., 2005). Råmaterial kan 

exempelvis kombineras med kunskap och innovation, som tillsammans producerar en ny 

produkt. Det är denna kombination och omvandling av resurser som leder till hållbara 

konkurrensfördelar för ett företag.     

Utifrån Stabell och Fjeldstads (1998) forskning, där de postulerar tre former av strukturer på 

företag, har Pike et al. (2005) härlett tre generella mönster av resursomvandlingar. De menar 

exempelvis att professionella tjänsteföretag generellt sett uppvisar ett mönster bestående av 

humana-, organisatoriska- och relationella resurser. Dessa tre resurser står för det 

intellektuella kapitalet hos ett företag. Produktionsbolag däremot skiljer sig mot 

professionella tjänsteföretag i den mån att de utmärker sig av fysiska resurser som omvandlas 

till fysiska resurser, med stöd av humana resurser och organisatoriska resurser (Pike et al., 

2005).  

Essensen i Pike et als. (2005) modell är att mäta och synliggöra det intellektuella kapitalet. 

Professionella tjänstebolag består till stor del av detta kapital, varför det är intressant utgå från 

deras modell vid en undersökning. Utöver Pike et als. (2005) modell, finns det andra modeller 

som mäter intellektuellt kapital och delar samma filosofi: att fungera som riktlinje för 

styrning. Tai och Chens (2009) avancerade modell mäter exempelvis det intellektuella 

kapitalets prestation med hjälp av lingvistiska variabler; ”Tobins Q monetära modell” är en 

modell som bygger på Edvinsson och Malones Skandia navigator. Modellen är simpel och 
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den försöker förklara värdet på det intellektuella kapitalet genom att jämföra företagets 

marknadsvärde med bokfört värde (Naslmosavi et al., 2011). Moon och Kyms (2006) modell 

som är till för värdering av intellektuellt kapital mäter däremot kausaliteten och korrelationen 

mellan human-, struktur- och relationellt kapital. 

Denna studie kommer att utgå från Pike et als. (2005) modell för att genomföra en jämförelse 

mellan två professionella tjänstebolag. Valet av modell för att göra en systematisk jämförelse 

på beror på modellens funktion, filosofi och syfte. Andra modeller lägger inte lika stor tonvikt 

på resursomvandlingen, utan på det monetära värdet av intellektuellt kapital. ICN, som Pike et 

als. (2005) modell benämns, anses därmed vara den lämpligaste modellen för en systematisk 

jämförelse.   

Vid en jämförelse mellan två professionella tjänstebolag bör skillnader i Pike et als. (2005) 

modell uppstå tjänsteföretag emellan. Den komplexitet som föreligger inom olika branscher 

av professionella tjänstebolag talar för unika branschspecifika resursomvandlingar. 

Resursomvandlingar är dock en utveckling av det resursbaserade synsättet (Pike et al., 2005). 

Det resursbaserade synsättet, som denna studie utgår ifrån, antar i sin teoretiska modell att 

resurser är heterogena och att resurser inte är fullt mobila (Barney, 1991). Om resurserna 

sedan har vissa givna karakteristika, som att vara värdefulla, ovanliga, ofullständigt imiterbara 

samt icke-substituerbara, kan detta leda till hållbara konkurrensfördelar företag emellan 

(Barney, 1991). Detta talar för diversifiering företagen emellan, då de flesta bolag har olika 

uppsättningar av resurser. Man bör dock finna generella mönster av resursomvandlingar 

branscherna emellan, utifrån vissa givna nämnare.  

Nämnarna som kommer att undersökas är klientmakt, kommersialiseringen och konkurrensen 

i branscherna. Syftet är att påvisa att det med hänsyn till nämnarna förekommer både likheter 

och olikheter mellan branscherna, vilket kan förklara resursomvandlingsstrukturer. 

Klientmakt och dess påverkan på företagens tjänster är ett redan utforskat ämne (Malhotra & 

Morris, 2009; Erman, Altay & Altay, 2004), dock finns det inte mycket forskning om i vilken 

grad den påverkar ett företags resursomvandlingar. Vad gäller de andra två nämnarna, finns 

det inte mycket branschspecifik forskning om hur kommersialiseringen och konkurrensen 

påverkar ett företags resursomvandlingar. Faktorerna är även intressanta att utforska då den 

rådande konkurrensen och en ökad kommersialisering beror på aktuella omvärldsfaktorer 

(Cohen et al, 2005; Velte & Stiglbauer, 2012). 
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De professionella tjänstebolagen som ska undersökas i denna studie är revisionsbolag samt 

arkitektbolag (Morris & Empson, 1998; Awuah, 2007). Båda typerna av bolag kan anses vara 

professionella tjänstebolag eftersom de uppfyller kraven utav den komplexa kunskapsnivån, 

klientrelationen och andra särdrag som utmärker professioner (Maister, 1993; Hughes, 1963; 

Stabell & Fjeldstad, 1998; Malhotra & Morris, 2009; Sager, 1995). Dess tjänster är dock 

väldigt skilda. Arkitekterna kännetecknas ofta av deras fria och kreativa estetik (Styhre & 

Gluch, 2009; Cohen, Wilkinson, Arnold & Finn, 2005), medan revisorerna har kännetecknats 

för att vara tråkiga rutinmänniskor bakom regler och normer (Sweeney & McGarry, 2011). 

Trots den till synes stora skillnaden i tjänsterna och dess karaktär, finns det likheter: de är 

båda professionella tjänstebolag (Awuah, 2007; Malhotra & Morris, 2009). Det är denna 

paradox, så olika men ändå så lika, som gör det intressant att titta på dessa bolag vid en 

systematisk jämförelse. Det faktum att arkitekter har varit relativt åsidosatt i litteraturen kring 

professioner, trots att den organisatoriska kontexten, arbetet i projekt samt yrkets känslighet 

mot förändringar i ekonomiska, sociala och politiska faktorer gör branschen ännu mer 

intressant att studera (Cohen et al., 2005). 

En jämförelse mellan revisionsbolag samt arkitektbolag, med ett resursbaserat synsätt, kan 

bidra med en ökad förståelse för generella skillnader och likheter mellan professionella 

tjänsteföretag, då tidigare studier i princip inte behandlat sådana liknelser (Malhotra & 

Morris, 2009). Appliceringen av Pike et als. (2005) modell, som utgår från ett resursbaserat 

synsätt, konkretiserar dessutom det svårmätbara intellektuella kapitalet och om det föreligger 

generella mönster av resursomvandlingar mellan de professionella tjänstesektorerna.    

Utifrån ovan förda resonemang kring resurser samt resursomvandlingar har följande 

problemformulering utvecklats: 

 Hur påverkas resursomvandlingsprocessen av branschspecifika egenskaper? 

1.3 Syfte 

Syftet är att förklara två olika professionella tjänsteföretags resursomvandlingar, för att 

identifiera om de följer tidigare forsknings generella mönster eller om de skiljer sig åt i 

förhållande tillvarandra på grund av skilda egenskaper inom branscherna.     

1.4 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att begränsa oss till att undersöka sju stycken resursomvandlingar. 

Dessa resursomvandlingar innefattar humana-, organisatoriska-, relationella-, samt monetära 
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resurser. Detta dels för att begränsa oss, men även för att nämnarna som vi ska undersöka: 

klientmakt, kommersialiseringen samt konkurrensen, talar för särskilda resursomvandlingar.  

Begränsningen ger oss även möjlighet till att generalisera resultatet, då studien kan mätas 

kvantitativt. Om samtliga av Pike et als. (2005) resursomvandlingar hade undersökts, som 

uppgår till 25 stycken, skulle en kvalitativ studie varit att föredra, då komplexiteten associerad 

till en resursomvandling samt antalet gör en kvantitativ studie opassande. 

Ytterligare en faktor till valet av begränsning är att alla resursomvandlingar som presenteras i 

Pike et als. (2005) modell ej är relevanta, vilket kommer utav bolags heterogenitet. Pike et al. 

(2005) påtalar även att professionella tjänstebolag uppvisar en struktur som involverar 

humana-, relationella-, samt organisatoriska resurser (Pike et al., 2005). Denna företeelse 

stärker vårt val av resursomvandlingar att studera.   

Denna studie kommer även att begränsa sig geografiskt, genom att studera arkitektbyråer samt 

revisionsbyråer på den svenska marknaden.         
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1.5 Disposition  

Kapitel 1 – Inledning 

I detta kapitel presenteras först en bakgrund och en problemdiskussion som behandlar resurser och 

resursomvandlingar samt professionella tjänsteföretag. Diskussionen utmynnar i en 

problemformulering som berör resursomvandlingsprocessens formation samt en förklaring av 

studiens syfte. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar och en visuell överblick av uppsatsens 

fortsatta disposition.  

… 

Kapitel 2 – Teoretisk metod 

I detta kapitel förklaras kopplingen mellan syftesformuleringen, problemformuleringen samt teorier 

applicerade. Studiens tillvägagångssätt presenteras och val av forskningsfilosofi, ansats samt strategi 

härleds.   

… 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I detta kapitel sätts ramarna för vilka teorier som ska behandlas. Först ges en omfattande teoretisk 

beskrivning av resursbegreppet och resursomvandlingar. Tidigare forskning kring dessa ämnen lyfts 

även fram. Följt därefter förklaras studiens modell, dess komponenter och vilka nämnare som kan 

påverka dessa komponenter. Slutligen formuleras hypoteser utifrån angivna argument framtagna om 

nämnarna. 

… 

Kapitel 4 – Empirisk metod 

I detta kapitel diskuteras hur litteratursökning samt data samlades in. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av insamlingens metodologi, som sedan följs upp utav operationaliseringen av de tidigare 

nämnda och studerade koncepten. En diskussion bakom valet av varje indikator och mått lyfts fram. 

Slutligen diskuteras undersökningens grad av reliabilitet och validitet. 

… 

Kapitel 5 – Empirisk analys 

I detta kapitel behandlas den dataanalys som genomförts, på det material som samlats in från 

respondenter inom revisions- samt arkitektbranschen. Den beskrivande statistiken ger en överblick av 

de respondenter som valt att delta i studien. Hypotesprövningen blir möjlig genom ett korrelationstest, 

som testar sambanden mellan de oberoende- samt beroende variablerna. Slutligen genomförs ett 

regressionstest för att utröna ytterligare samband mellan studerade variabler. En sammanfattning 

avslutar kapitlet.  

… 

Kapitel 6 – Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att förhållas till dess syfte. En visuell överblick av de 

resursomvandlingar som författarna kunnat påvisa utifrån de branschspecifika egenskaper som 

undersökts presenteras. En diskussion kring funna samband utvecklas och en jämförelse utifrån Pike 

et als. (2005) modell genomförs. Det teoretiska- samt praktiska bidraget diskuteras och en kritisk 

granskning genomförs. Slutligen ges förslag på framtida forskningsområden. 



- Cazacu & Fritzell - 

 - 16 -  

2. Teoretisk metod 

I detta kapitel förklaras kopplingen mellan syftesformuleringen, problemformuleringen samt 

teorier applicerade. Studiens tillvägagångssätt presenteras och val av forskningsfilosofi, 

ansats samt strategi härleds.   

2.1 Forskningsfilosofi, ansats och strategi 

Syftet med denna studie är att förklara två olika professionella tjänsteföretags 

resursomvandlingar, för att identifiera om de följer tidigare forsknings generella mönster eller 

om de skiljer sig åt i förhållande tillvarandra på grund av skilda egenskaper inom branscherna. 

Syftesformuleringen klargör att studien ska förklara resursomvandlingar i två olika 

professionella tjänstebolag. En förklarande studie är kongruent med positivism, som är en 

position inom epistemologin och ontologin (Bryman & Bell, 2011). Epistemologin behandlar 

vad som ska anses vara acceptabel kunskap inom en disciplin, medan ontologi behandlar 

naturen av sociala enheter (Bryman & Bell, 2011). Inom positivismen är det endast fenomen 

och kunskap bekräftad av sinnena som kan anses vara kunskap. Sociala enheter anses även 

vara objektiva enheter som har en verklighet extern till sociala aktörer (Bryman & Bell, 

2011). I studien ska regelbundenheter testas, för att kunna dra generaliserbara slutsatser för de 

populationer som ska studeras, det vill säga arkitektbolag samt revisionsbolag på den svenska 

marknaden. Utmärkande för positivsim inom epistemologin är att man arbetar med en 

observerbar socialverklighet, som man kan dra generaliserbara slutsatser utifrån (Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009). Detta är överensstämmande med de metoder som naturvetare 

använder sig av (Bryman & Bell, 2011). Forskning anses även vara till för att testa hypoteser, 

för att skapa material för att kunna utveckla lagar. 

För att besvara vår problemformulering kommer en deduktiv forskningsansats att appliceras 

på denna uppsats. Detta då studien kommer att utgå från existerande teori: resursbaserad teori 

och agentteori, för att förklara hur branschspecifika egenskaper påverkar 

resursomvandlingsprocessen. Utifrån dessa teorier samt branschspecifika egenskaper som 

kommer utav tre studerade nämnare: klientmakt, kommersialiseringen samt konkurrensen, 

formuleras hypoteser kring resursomvandlingens formation. Hypoteserna kommer sedan att 

granskas empiriskt, genom en enkätundersökning bland revisionsbyråer samt arkitektbyråer 

på den svenska marknaden. Denna granskning leder sedan till att hypoteserna förkastas eller 

ej. Slutligen kan man då ta ställning till om existerande teori kring resursomvandlingar ska 
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revideras. Den deduktiva forskningsstrategin utmärker sig av att teori och hypoteser 

formuleras först och att detta sedan driver insamlandet av data (Bryman & Bell, 2011), vilket 

är överensstämmande med vår forskningsprocess. Den induktiva forskningsansatsen utgår 

istället från empiri för att sedan skapa teorier (Bryman & Bell, 2011) och hade därmed ej varit 

lämplig. 

Enligt Bryman och Bell (2011) kan man antingen utgå från en kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsstrategi. Forskningsstrategin kan generellt beskrivas som den vägledning som 

används vid utförandet av en forskning och valet av strategi kan liknas vid valet av 

forskningsfilosofi, således finns det en uppdelning bland forskare (Bryman & Bell, 2011). 

Denna studie utgår från en kvantitativ forskningsstrategi. En kvantitativ strategi 

överensstämmer med en deduktiv ansats samt en positivistisk filosofi (Bryman & Bell, 2011).   

En kvantitativ strategi syftar bland annat till att mäta kvantifierbar data. Christensen, Engdahl, 

Grääs och Haglund (2010) talar om att man bör särskilja på kvantitativ data och kvalitativ 

data utifrån dess form och innehåll, det vill säga forskningens generella karaktär. Detta 

innebär att det inte enbart är kvantifierbarheten som avgör strategi, utan även det framtagna 

data innehållet. Saunders et al. (2009) påtalar att termerna kvalitativ och kvantitativ forskning 

är vitt använda begrepp inom ekonomi och styrningsrelaterad forskning för att särskilja 

datainsamlingstekniker och data analys processer. Då denna studie kommer att genomföra en 

enkätundersökning, som ger kvantifierbardata som ska mätas och analyseras för att urskilja 

om det föreligger samband mellan variabler eller ej, är en kvantitativ strategi att föredra. 

Christensen et al. (2010) påpekar dock att de två forskningsstrategierna inte ska ses isolerade 

från varandra. Det är inte möjligt att vara antingen kvantitativ eller kvalitativ, då verkligheten 

består av dem båda (Christensen et al., 2010). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel sätts ramarna för vilka teorier som ska behandlas. Först ges en omfattande 

teoretisk beskrivning av resursbegreppet och resursomvandlingar. Tidigare forskning kring 

dessa ämnen lyfts även fram. Följt därefter förklaras studiens modell, dess komponenter och 

vilka nämnare som kan påverka dessa komponenter. Slutligen formuleras hypoteser utifrån 

angivna argument framtagna om nämnarna. 

3.1 Strategic management och ett resursbaserat synsätt 

Först introduceras ämnet ”Strategic management” kort, som en grund för det resursbaserade 

synsättet. Sedan introduceras den vida definitionen av resursbegreppet. Slutligen förklaras hur 

dessa resurser kan skapa hållbara konkurrensfördelar, med hjälp av resursbaserad teori. 

Forskning som berör området ”Strategic management” har försökt skapa förståelse för hur 

företag skapar hållbara konkurrensfördelar (Barney, 1991). Forskare som Michel Porter 

(1980) har exempelvis utvecklat modeller som framförallt fokuserar på ett företags 

möjligheter och hot i dess omgivning, medan andra forskare som Penrose (1959) har 

diskuterat ett företags styrkor och svagheter (Barney, 1991). Barney och Zajac (1994) 

framhäver vikten av en kombinerad förståelse av yttre och inre faktorer hos ett företag, för att 

kunna skapa hållbara konkurrensfördelar. Det är företagets inre resurser och förmågor som 

kan parera yttre hot i ett företags omgivning (Barney, 1991).   

Ordet ”företagsresurs” är ett begrepp vars definition kan beskrivas på olika sätt. Många 

forskare är dock överens om att det är viktigt att företaget kan hantera sina resurser, då det är 

resurserna som skapar värde åt företaget (Pike et al., 2005). Wernerfelts (1984, s. 172, egen 

översättning) definition av en resurs är: ”vad som helst som kan anses vara en styrka eller 

svaghet för ett företag”, medan Barneys (1991, s. 101) definition av en företagsresurs är: 

[…] firm resources include all assets, capabilities, organizational processes, firm 

attributes, information, knowledge, etc. controlled by a firm that enable the firm to 

conceive of and implement strategies that improve its efficiency and effectiveness 

[…].  

Barneys beskrivning påminner mycket om Wernerfelts beskrivning, dock på en mycket mer 

detaljerad nivå; i princip allt som kontrolleras av ett företag och som kan skapa nytta kan 

anses vara en resurs.   
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Wernerfelt (1984) delade in resurser i materiella resurser samt immateriella resurser utifrån 

tidigare forskning av Caves, kring ekonomistyrning. Wernerfelts (1984) enkla klassificering 

är allmänt accepterad inom det resursbaserade synsättet. Uppfattningen om hur vidare 

klassificering av immateriella resurser skal gå till skiljer sig däremot forskare emellan. Barney 

(1991) väljer att klassa materiella resurser som fysiska resurser och immateriella resurser som 

humana resurser samt organisatoriska resurser. 

Det resursbaserade synsättets uppkomst förknippas ofta med Wernerfelts (1984) forskning. 

Den metodologi Wernerfelt bygger sin forskning på härstammar dock från Penrose (1959) 

som behandlar ett företags resurser (Wernerfelt, 1984). Penrose (1959) argumenterade redan 

då för att företaget är en enda stor pool av resurser och att det är användandet av dessa som 

skapar värde. Kärnpunkten i hennes forskning var att ett företags tillväxt är en funktion av 

heterogena resurser, som kan beskrivas som ett oändligt lager av potentiella unika tjänster.  

Enligt Barney (1991) utgår det resursbaserade synsättet från två alternativa antaganden i sin 

teoretiska modell, för att analysera vad det är som skapar hållbara konkurrensfördelar hos ett 

företag. Det ena antagandet är att heterogenitet hos företag inom en och samma industri kan 

förekomma på grund av de strategiska resurser som ett företag besitter (Barney, 1991). För 

det andra är inte resurserna fullt rörliga mellan företag, därmed kan hållbara 

konkurrensfördelar uppstå (Barney, 1991). Barney (1991) har utvecklat fyra olika utmärkande 

egenskaper hos resurser: att de ska vara värdefulla, ovanliga, ofullständigt imiterbar samt 

icke-substituerbara. Dessa egenskaper kan ses som indikatorer på hur pass heterogena och 

orörliga ett företags resurser är, samt om resurserna kan skapa hållbara konkurrensfördelar 

(Barney, 1991).  

3.2 Resursomvandlingar 

I detta avsnitt förklaras först resursomvandlingen med dess funktion och syfte, samt tidigare 

forskning och dess uppkomst. Sedan följer en beskrivning av den modell studien kommer 

använda sig av, följt av en djupare beskrivning av modellens komponenter: de olika 

resurserna. 

Det är omvandlingen av en resurs till en annan resurs som skapar värde i en organisation 

(Pike et al., 2005). Pengar (monetära resurser) kan exempelvis omvandlas till affärskontakter 

(relationella resurser), genom investering i sociala nätverk. Ytterligare kombinationer av 

resursomvandlingar presenteras i bilaga 1.  
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Det finns en hel del forskning som utgår från ett resursbaserat synsätt (Wernerfelt, 1984; 

Barney, 1991; Pike et al., 2005; Wright et al., 2001; Helfat & Peteraf, 2003; Eddleston, 

Kellermanns & Sarathy, 2008). Forskning som utgår från det resursbaserade synsättet har 

dock fått kritik för att framförallt se till resursers karaktär, istället för att förklara sambandet 

mellan resurser och företags prestationer (Gruber, Heinemann, Brettel & Hungeling, 2010). 

Förklaringar om hur företag skapar värde i form av sina resurser har således varit knapp 

(Gruber et al., 2010). När man utgår från ett företags resursomvandlingar tar man dock 

hänsyn till hur resurserna används och inte enbart hur de är utformade, för att skapa värde i ett 

företag (Pike et al., 2005). Resursomvandlingar tar således det resursbaserade synsättet ett 

steg längre, då transformationen tydliggör ett bolags värdeskapande.   

Transformationer och omvandlingar har studerats på olika sätt. Uhlenbruck, Meyer och Hitt 

(2003) behandlar problematiken kring transformationen av före detta statligt ägda bolag på 

central- och östeuropeiska marknaden, utifrån ett resursbaserat synsätt samt ett organisatoriskt 

lärandeperspektiv. Deras forskning framhäver vikten av en förbättrad hantering och förståelse 

av resursprocesser för att påskynda den transformation som behöver ske på företagsnivå. 

Feldman (2004) studerar resurser och dess omvandling vid förändring av organisatoriska 

rutiner. Studien utgår från ”social practice theory” och konkretiserar bland annat att resurser 

ej är statiska utan påverkas av kontexten som de verkar i (Feldman, 2004).    

Pike et al. (2005) använder en modell, skapad i samarbete med företaget ICS Ltd, för att 

identifiera resursomvandlingar som anses skapa värde till företaget. Deras modell är således 

mer detaljerad än Uhlenbruck et als. (2003) forskning och har en annan inriktning än 

Feldmans (2004) studie. Syftet med modellen är att agera som stöd för strategiska beslut. 

Modellen kallas för ”The Intellectual Capital Navigator” (ICN) och den är bland annat en 

tvåstegsanalys som resulterar i en visuell framställning av ett företags resursomvandlingar. 

Första steget är att identifiera de enligt ledningen viktigaste resursomvandlingarna, alltså de 

resurser och resursomvandlingar som anses skapa mest mervärde. Detta första steg med 

möjliga resursomvandlingar illustreras i figur 3.1. Pilarna visar riktningen på omvandlingen. 
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Figur 3.1 Modell som illustrerar generella resursomvandlingar i ett bolag.  

(Källa: Pike et al, Generic resource transformations at ”level 1”, s. 497, 2005) 

Pike et al. (2005) har valt att till viss del använda Barneys (1991) indelning av resurser, 

fysiska-, humana- samt organisatoriska resurser. Utöver det har de dock lagt till två typer av 

resurser i modellen, relationella resurser samt monetära resurser. Dessa val är baserade på 

ICSs metodologi.  

Pike et al. (2005) påtalar i sin studie att professionella tjänstebolag uppvisar en struktur 

innefattande: humana-, relationella- samt organisatoriska resurser. Detta indikerar på att 

professionella tjänstebolags resursomvandlingar bör inkludera dessa former av resurser. 

Samtidigt talar förändringar i den kontext som bolagen verkar inom, som 

kommersialiseringen i branscherna (Sweeney & McGarry, 2011; Cohen et al., 2005), samt 

ändrad konkurrens (Carson, Simnett, Soo & Wright, 2012; Bloom, 1984; Cohen et al., 2005), 

för att monetära resurser blivit allt mer framstående och viktigare att sträva efter.   

I modellens andra steg utvecklas matrisen i steg ett till en numerisk matris, som visar vikten 

av de olika resursomvandlingarna som äger rum i ett företag. På så sätt blir matrisens innehåll 

jämförbart. I detta andra steg tar man även hänsyn till avdelningschefernas specifika 
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kunskaper inom sina områden för att vikta betydelsen av resursomvandlingarna. Denna 

numeriska framställning visualiseras sedan i en navigator. 

3.2.1 En jämförelse mellan ICN och Skandianavigatorn 

Valet av resurser i ICN är gjorda med hänsyn till att omfatta alla typer av resurser och kan 

sammanfattas som intellektuellt kapital och finansiellt kapital, baserat på Edvinssons 

metodologi i Skandianavigatorn (Pike et al., 2005). Skandianavigatorn är en väldigt detaljerad 

indelning av resursbegreppet. Edvinsson benämner dock ett företags resurser som kapital, 

men innebörden är densamma. Modellen säger att resurser består av fem nivåer innehållande 

olika typer av kapital (se bilaga 2). Enligt Edvinsson (1997) kan intellektuellt kapital 

beskrivas som 

                                                    

där komponenten strukturkapital kan beskrivas som 

                                                    

På så sätt kan intellektuellt kapital beskrivas som 

                                                                        

Vidare kan organisatoriskt kapital brytas ner i ytterligare två nivåer, enligt Edvinsson (1997), 

men Pike et al. (2005) har valt att endast använda human-, kund- och organisatoriskt kapital 

för att sammanfatta det intellektuella kapitalet. Kundkapital benämns dock numera ofta som 

relationellt kapital, eftersom forskare påstår att kundkapital även bör inkludera relationen 

mellan organisationen och tredjeparter, inte enbart kunder (Alcaniz, Gomez-Bezares & 

Roslender, 2011). Pike et al. (2005) har valt att använda relationellt kapital istället för 

kundkapital. Vidare väljer Pike et al. (2005) att, till skillnad från Edvinsson (1997), benämna 

det intellektuella kapitalets komponenter som resurser, istället för kapital. Det intellektuella 

kapitalet kan därmed i ICN beskrivas 

                                                                                       

Det finansiella kapitalet består i Pike et als. (2005) modell av fysiska resurser samt monetära 

resurser. I nästkommande avsnitt presenteras samtliga resurser som ICN innehåller, vilka är: 

humana-, organisatoriska-, relationella-, fysiska- och monetära resurser. 
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3.2.2 Humana resurser 

Humankapital kan sammanfattas som den kunskap, skicklighet och förmåga, samt andra 

liknande egenskaper som en anställd besitter (Ployhart & Moliterno, 2011; Alcaniz et al., 

2011). Denna resurs är bunden till individen och kan således inte ägas av företaget (Alcaniz et 

al., 2011). Humankapitalet, alltså företagets anställda, kan inte anses som en hållbar 

konkurrensfördel, då det inte uppfyller kravet att resursen ej ska vara fullt mobil (Campbell, 

Coff & Kryscynski, 2012). Trots detta har tidigare forskning inom det resursbaserade 

synsättet föreslagit att humankapital kan anses som en hållbar konkurrensfördel. De menar att 

humankapitalet består av både individspecifikt och företagsspecifikt humankapital. Den 

kunskap som en individ har om ett företag kan inte nödvändigtvis användas på en ny 

arbetsplats, därmed kan en del av humankapitalet anses vara orörligt (Campbell et al., 2012).  

Individen kan som sagt inte ägas, men den kan kontrolleras (Pike et al., 2005). Många 

anställda har uppsägningstid, en mekanism som låter arbetsgivaren med nästintill säkerhet 

utnyttja den anställdas humankapital under minst den period som uppsägningstiden gäller 

(Lagen om Anställningsskydd [LAS], SFS 1982:80, 11§). Denna mekanism ger ledningen 

möjligheten att kunna planera utnyttjandet av denna resurs relativt säkert, därmed får de en 

ökad kontroll över resursen. 

En individ kan anses ha ett oändligt lager av humankapital, en källa som ej minskar vid 

användning utan växer vid nyttjande (Pike et al., 2005). Alltså ökar en individs skicklighet 

inom det yrke den utövar desto mer denne genomför sina arbetsuppgifter.  

3.2.3 Organisatoriska resurser 

Det organisatoriska kapitalet är, precis som det humana kapitalet, svårt att kvantifiera 

eftersom de är en abstrakt resurs. Utvecklingen av normer, tekniskt språk, organisationskultur 

och patent är exempel på denna resurs (Gomes, 2007; Pike et al., 2005). Till skillnad från 

humankapitalet kan organisatoriskt kapital ägas (Pike et al., 2005). Just denna egenskap gör 

att företag förespråkar en ökad andel av organisatoriskt kapital (Alcaniz et al., 2011).  Då 

humankapital endast kan ”hyras” blir det mer volatilt, alltså ökar osäkerheten kring dess 

kontroll, vilket medför att intresset för organisatoriskt kapital ökar (Edvinsson, 1997). Företag 

anses kunna kontrollera sitt organisatoriska kapital (Pike et al., 2005), exempelvis genom att 

skapa god arbetsmiljö. 

Värdet i det organisatoriska kapitalet är lite speciellt. Edvinsson (1997) argumenterar för att 

organisatoriskt kapital är en balanserande resurs vid uträkning, det vill säga att den är en 
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residual mellan strukturkapital och relationellt kapital. En utmärkande egenskap hos 

organisatoriskt kapital är att dess värde inte anses skapas direkt, utan indirekt (Gomes, 2007). 

Gomes (2007) menar att de organisatoriska resurserna skapar bättre förutsättningar för den 

mänskliga faktorn att lyckas och dessutom att skapa ett högre värde. En god företagskultur 

ökar exempelvis inte det totala marknadsvärdet direkt, men det skapar bättre atmosfär för 

arbetstagarna, som i sin tur ökar möjligheten för ett ökat värde.  

Det organisatoriska kapitalet skrivs inte av vid användning, utan det anses vara ett lager av 

information, som kumuleras vid användning (Gomes, 2007).  

3.2.4 Relationella resurser 

Relationellt kapital kan definieras som alla typer av relationer mellan företag, institutioner och 

individer. Exempel på detta är: marknadsrelationer, maktförhållanden, förtroende och 

samarbete, som härrör från en stark känsla av tillhörighet och ett mycket utvecklat samarbete 

mellan kulturellt lika individer och institutioner (Capello & Faggian, 2005; Falcone & 

Castelfranchi, 2011). Inom den professionella tjänstebranschen är det ofta viktigt med en 

interaktion mellan principalen och agenten (Malhotra & Morris, 2009). Graden av förtroende 

principalen har för agenten anses påverka agentens makt (Falcone & Castelfranchi, 2011).  

Relationellt kapital är raka motsatsen till organisatoriskt kapital när det gäller ägande- och 

kontrollegenskapen (Pike et al., 2005). Kapitalet kan enligt Pike et al. (2005) ej ägas eller 

kontrolleras, eftersom en relation är ett samspel mellan två eller fler parter. Vad gäller 

kontrollen av detta kapital finns det teori om hur man kan påverka denna resurs. Inom 

forskning av relationellt kapital finns två teoriskolor med olika uppfattningar om dess 

uppkomst: geograferna och industriella ekonomerna, samt regionala ekonomerna. 

Bakgrunden till detta är att man vill veta hur relationellt kapital uppstår. Gemensamt för dem 

båda är likheten mellan relationellt kapital och socialt kapital (Capello & Faggian, 2005). 

Dessa kapital skiljer sig dock åt i den bemärkelsen att relationellt kapital anses vara mer 

sällsynt, alltså svårare att anskaffa än socialt kapital, eftersom det sociala kapitalet anses 

existera i alla typer av samhällen (Capello & Faggian, 2005). Skolorna skiljer sig i åsikten om 

hur kunskap sprids lokalt. Geograferna och de industriella ekonomerna förespråkar att det 

viktigaste för kunskapsspridning är fysisk anslutning mellan parter, medan de regionala 

ekonomerna menar att det är den lokala kulturen som ger förutsättningar (Capello & Faggian, 

2005). 
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Humana-, organisatoriska- samt relationella resurser ingår alla under benämningen 

immateriella tillgångar (Pike et al., 2005).  I nästa avsnitt presenteras de materiella 

tillgångarna: monetära resurser samt fysiska resurser.   

3.2.5 Monetära resurser och fysiska resurser 

Monetära resurser och fysiska resurser är båda materiella resurser, som ägs av företaget. De 

kan värderas utifrån accepterade redovisningsregler och deras avkastning påstås vara 

avtagande (Pike et al., 2005). Barney (1991) gör inte samma uppdelning av materiella 

resurser i fysiska resurser och monetära resurser. Barney delar endast in samtliga resurser i 

human-, organisatoriska-, samt fysiska resurser. De fysiska resurserna är således de enda 

materiella resurserna. Barney (1991) nämner att fysiska resurser är företagets lokaler, verktyg, 

tillgång till råmaterial, teknisk utrustning samt geografisk plats. Allt fysiskt kapital kan dock 

inte anses vara en strategiskt relevant resurs. En del kan till och med hindra företaget från att 

implementera och fullfölja en viktig strategi (Barney, 1991).    

Andra kategoriseringar och definitioner har gjorts på ett företags resurser i tidigare forskning. 

Raddats och Easingwood (2010) delar in resurserna i finansiella-, fysiska-, legala-, humana-, 

informativa-, relationella- samt organisatoriska resurser. De finansiella resurserna är 

exempelvis pengar, medan de fysiska är fabriker (Raddats & Easingwood, 2010). Detta är 

jämförbart med Pike et als. (2005) indelning av materiella resurser, som är fysiska resurser 

och monetära resurser. 

Enligt Pike et al. (2005) beror uppsättningen och omvandlingen av resurser till viss del på 

industri och enligt dem är materiella resurser utmärkande för produktionsbolag, medan 

immateriella resurser är framträdande hos professionella tjänstebolag. De branscher som 

presenteras i nästa avsnitt tillhör den senare kategorin, vilket innebär att immateriella resurser 

i form av humana-, relationella-, samt organisatoriska resurser bör vara framträdande.  

3.3 Professionella tjänstebolag 

I följande avsnitt sker en beskrivning av två professionella tjänstebolag, revisionsbolag samt 

arkitektbolag, utifrån nämnarna, kommersialisering, konkurrensen samt klientmakt. Syftet 

med detta avsnitt är att diskutera hur dessa nämnare förhåller sig till de professionella 

tjänstebolagen, för att sedan konkretisera olikheter och skillnader inom branscherna.  

Professionella tjänstebolag särskiljer sig från vanliga tjänstebolag. Brante (1988) behandlar 

problematiken med att definiera en profession. Detta beror enligt honom på att definitioner 
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som lagts fram ofta är tids- och rumsberoende, samt att de ofta blir allt för snäva eller för vida 

för att fånga just egenskaperna som särskiljer en profession. En kategorisering av professioner 

efter givna särdrag, för att visa på att professionerna inte är avhängiga av sin omgivning samt 

för att konkretisera skillnader och likheter blir en antites i Brantes (1988) verk. I detta 

konkretiserar han komplexiteten kring professioner, som kommer utav sociala, politiska, 

historiska, teoretiska samt nutida aspekter (Brante, 1988). Professionella tjänstebolags särdrag 

har ändå lyfts fram bland forskare. Image och rykte bland klienter är enligt Houlder och 

Williamson (2012) centralt, samt att bolagen har en unik karaktär av esoterisk kunskap inom 

vissa tjänster. En professions tjänster kan även beskrivas som leveransen av esoteriska tjänster 

i form av en åtgärd eller ett råd till ett problem (Hughes, 1963). Kunskapen som krävs är en 

komplex blandning av olika kunskaper, som kan anskaffas via akademisk utbildning (Hughes, 

1963).   

Både arkitekter och revisorer är professioner, men omfattningen av den forskning som skett 

kring de tre studerade nämnarna som utmärker branscherna skiljer sig. Den ökade 

kommersialiseringen inom revisionsbranschen har studerats (Sweeney & McGarry, 2011), 

dock är forskning inom arkitektbranschen mer knapp (Cohen et al., 2005). Denna faktor sägs 

påverka målsättningar samt förhållningssätt till klienter (Sweeney & McGarry, 2011), vilket 

gör den intressant att undersöka inom professionella branscher. Detta för att professionella 

bolag har standarder och etiska riktlinjer att förhålla sig till (Bloom, 1984). Konkurrensen 

inom de båda branscherna är också ett utforskat ämne (Velte & Stiglbauer, 2012; Carson et 

al., 2012; McMeeking, 2007; Cohen et al., 2005; Bloom, 1984), dock är denna intressant att 

se till för att den påverkas av ändrade marknadsförhållanden, som kommer utav ändrat antal 

bolag, skandaler, olika nätverks konstellationer samt arbetsprocesser et cetera. Graden av 

klientmakt har likväl studerats i tidigare forskning, vid systematiska jämförelser av 

professionella tjänstebolag (Malhotra & Morris, 2009). Faktorn tydliggör förhållandet mellan 

tjänstegivaren och klienten. Detta förhållande stämmer överens med principal och agent 

förhållandet, som behandlas i agentteorin.   

3.3.1 Agentteorin 

I denna studie kan agentteorin hjälpa till att förklara varför klientmakt uppstår och hur den 

fungerar. Agentteorin har främst varit användbar inom redovisning, marknadsföring, finans, 

organisationsteori, politik och sociologi, men kan även användas inom det resursbaserade 

synsättet (Eisenhardt, 1989). Ursprungligen är incitament ett centralt problem som agentteorin 

är baserad på (Laffont & Martimort, 2001). Agentteorin bygger på relationen mellan två 
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parter som är beredda att dela risk, fast båda parterna har olika mål (Eisenhardt, 1989). En 

agent är alltså beredd att dela på principalens risk, för rätt typ av incitament (Laffont & 

Martimort, 2001).  

Då en principal (uppdragsgivaren) vill få en uppgift utförd, men ej på egenhand, kan denne få 

en agent (uppdragstagare) att utföra uppgiften. Att principalen inte vill utföra uppgiften själv 

kan bero på otillräcklig kunskap inom ämnet, som agenten då besitter. Förhållandet skapar 

informationsasymmetri (Laffont & Martimort, 2001). Detta innebär att en principal med 

privat information delegerar över ansvaret på en agent, för att principalen tror att agenten har 

större kunskap och kan utföra uppgiften bättre (Laffont & Martimort, 2001). Naturligtvis 

skiljer sig dock agentens personliga mål från principalens, varför principalen måste ge 

agenten incitament nog för att utföra uppgiften (Laffont & Martimort, 2001).  

Principalens brist på fullt förtroende för en agent och de olika intressemålen parterna har, 

leder till en så kallad agentkostnad (Jensen & Meckling, 1976). Den består av 

övervakningskostnader, bindande kostnader och residualkostnader (Jensen & Meckling, 

1976). Övervakningskostnaden är den tid och summa pengar principalen lägger på att 

övervaka att agenten utför uppgiften efter principalens intresseändamål. Den bindande 

kostnaden är den kostnad principalen betalar för att begränsa agentens handlingsförmåga, 

medan residualkostnaden är den värdeskillnad som uppstår mellan principalens önskade 

optimala värde och agentens faktiska utförda värde av uppgiften, vilket beror på 

intresseskillnader mellan parterna (Jensen & Meckling, 1976). 

Agentteorin kan exemplifieras på en arkitekt och dennes klient. Om en familj (principalen) 

vill bygga ett nytt hus och vet ungefär hur de vill ha det, men har inte kompetensen att göra 

ritningar själva, kan de anlita en arkitekt (agenten). För att få arkitekten att göra ritningar 

måste de ge arkitekten incitament i form av pengar. Den informationsasymmetri som finns 

parterna emellan ger således upphov till maktskillnader (Laffont & Martimort, 2001).  

3.3.2 Klientmakt 

Inom den professionella tjänstebranschen påstås det att principalens, det vill säga klienternas, 

grad av makt över uppdraget kan påverka agentens beslutsförmåga samt uppdragets prisbild 

(Cohen et al., 2005; Malhotra & Morris, 2009; Laffont & Martimort, 2001). Detta fenomen 

kallas för ”client capture” och benämns i denna studie som klientmakt.  
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När graden av klientmakt anses vara hög kan klienten i större utsträckning styra över den 

prismetod som tillämpas och vara delaktig i projektet, alltså begränsas agentens makt. Detta 

tar sig uttryck i en fast prismodell, då principalens risk för ett dyrt och utdraget projekt istället 

lämpas över på agenten, som får ett fast arvode oavsett tidslängden på projektet. En låg grad 

av klientmakt leder däremot ofta till att det är klienten som får stå för risken i den service som 

produceras. Detta tar sig då uttryck i en rörlig prismodell (Malhotra & Morris, 2009).  

Det finns olika faktorer som kan anses påverka graden av klientmakt (Abbott, 1988). Större 

klienter, alltså organisationer och statliga organ, har exempelvis större makt än mindre 

klienter och professioner inom monopsonistiska marknader tenderar att ha hög grad av 

klientmakt. I slutändan är det klienterna som bestämmer hur mycket makt varje profession får 

ha (Abbott, 1988).  

Inom revisionsbranschen skedde ett skifte på 80-talet som bland annat ändrade klienternas 

makt. Förvärv och fusioner skedde hos större bolag, vilket ledde till ett mindre antal aktörer 

som revisionsbolagen skulle dela på (Malhotra & Morris, 2009). Samtidigt påverkades även 

revisionsbolagen av samma tryck, vilket ledde till att de åtta stora bolagen blev fyra stora 

(McMeeking, 2007). Dessa är: KPMG, PwC, Deloitte och Ernst & Young (Velte & 

Stiglbauer, 2012). Sedan 90-talet har kommersialiseringen i branschen ökat, vilket innebär att 

revisorn dels ska utföra revisionen efter gällande lagkrav, samtidigt som företaget och dess 

åsikter kring revisionens användbarhet ska tas hänsyn till (Hellman, 2006). Denna 

kommersialisering beskrivs av Malhotra och Morris (2009) som ett steg mot mer byråkratiska 

verksamheter. Inom revisionsyrket måste man förhålla sig till många regler och normer, något 

som revisorn inte kan bortse från för klientens skull (Malhotra & Morris, 2009). Vid hög 

rättslig kontroll över yrket är informationsasymmetrin mellan principalen och agenten hög, 

varför graden av klientmakt kan antas vara låg. 

Andra faktorer som påverkar klientmakten inom revisionsbranschen har varit revisorernas 

förhållningssätt till klienter som potentiella arbetsgivare, samt tillhandahållandet av 

konsulttjänster till klienter (Malhotra & Morris, 2009). Dart (2011) påvisar i sin studie att 

investerare har en relativt större oro över revisorernas ekonomiska beroende till klienten samt 

den provision som revisorn erhåller från konsulttjänster, än relationen mellan parterna. Darts 

(2011) studie stärker således Malhotra och Morris (2009) påstående, att graden av klientmakt 

bör påverkas av revisorernas tjänsteerbjudande. Avregleringen som skedde inom 

revisionsbranschen 2010, för privata aktiebolag som uppfyller särskilda kriterier (Carrington, 
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2010), har lett till att revisorer behövt utöka sina konsulttjänster (Grahn, 2011). Denna 

företeelse talar för en högre grad av klientmakt inom branschen idag relativt förr. Trots detta 

argument, väger föregående argument om låg klientmakt tyngre, varför klientmakten i hela 

branschen kan antas vara låg.     

Klientmakten inom arkitektyrket är hög (Malhotra & Morris, 2009). En arkitekts arbete 

innebär ofta en hög grad av samarbete och kommunikation med externa parter, som klienter, 

byggbolag, samt slutanvändare (Styhre & Gluch, 2009). Tjänsten som produceras är komplex 

och arbetet utförs ofta i så kallade projekt. I arkitektyrket har det uppstått en konflikt mellan 

estetiken och kostnadseffektivitet. Många gånger är det således modifierade praktiska 

lösningar som produceras, istället för grundidén ritad och framförd av arkitekten (Styhre & 

Gluch, 2009). Andra parter, som byggbolagen, kan framföra idéer till klienten, som är 

billigare, men som gör avkall på arkitektens kreativa ritning (Styhre & Gluch, 2009). Detta 

fenomen har blivit allt vanligare för klienter att acceptera, vilket beror på att klienternas 

förtroende för arkitekterna har sjunkit på senaste tiden (Siva & London, 2011). Arkitekten 

måste spendera mycket energi på att försöka övertala kunden om att dennes ritning är bättre, i 

förhållande till andra yrkesverksamma, genom kreativa och innovativa lösningar (Styhre & 

Gluch, 2009).  

Om klientmakt förekommer och till vilken grad beror på professionens kunskapsbas, samt 

rättslig kontroll (Malhotra & Morris, 2009). Inom arkitektyrket har det visat sig svårt att 

tydligöra och kategorisera vad kunskap egentligen är (Styhre & Gluch, 2009). Problematiken 

kretsar kring definitionen av vad en arkitekt gör och vilken kunskap de kan erbjuda sina 

klienter (Styhre & Gluch, 2009). Enligt Cohen et al. (2005) identifierar sig arkitekten med 

åtminstone tre olika roller: konstnärer, företagare samt tjänstemän (Styhre & Gluch, 2009).   

Även demografiska och genusvariabler har visat sig påverka graden av klientmakt i liten 

utsträckning (Erman et al., 2004). Forskning visar exempelvis att äldre manliga arkitekter, 

runt 60-årsåldern, har en tendens att se sig själva som eliter inom sitt område och som 

överordnade sina klienter. Konsekvensen av denna bransch- och kunskapspatriotism är att de 

äldre manliga arkitekterna har svårt att acceptera klienters makt, de anser att de alltid vet vad 

som är bäst för sina klienter (Erman et al., 2004). 

Nya kulturella trender bland allmänheten påverkar problematiken kring arkitektens 

serviceerbjudande. Media, i form av TV-program, visar idag många olika ” att gör det själv 

program”, inom hushåll och trädgård. Att sköta renoveringen på egen hand blir därmed 
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enklare. Medians effekt har fått potentiella klienter att underskatta den kunskap som krävs för 

en arkitekts arbete och därmed ifrågasätta projektets värde (Cohen et al., 2005; Malhotra & 

Morris, 2009). Graden av klientmakt stärks till följd därav. 

Diskussionen ovan kan sammanfattningsvis avslutas med att graden av klientmakt anses vara 

låg inom revisionsbranschen och hög inom arkitektbranschen. 

3.3.3 Kommersialiseringen 

Personalens kunskap, det humana kapitalet, kan anses vara revisionsbolagens viktigaste 

resurs. Revisorerna har dock gång på gång blivit påkomna med att vara jäviga. Den neutralitet 

som ska föreligga mellan företaget och revisorn har inte upprätthållits och därmed har den 

ifrågasatts (Dart, 2011). Det har visats sig finnas en konflikt mellan revisorernas 

professionella- och kommersiella mål (Sweeney & McGarry, 2011). Revisorernas förmåga att 

tjäna pengar på sina klienter har således fått en ökad relevans.    

En ökad kommersialisering tar sig uttryck i en ökad ekonomisk lystnad på bekostnad av de 

traditionella etiska värdena i branschen, som objektivitet samt oberoende till klienten 

(Sweeney & McGarry, 2011). Tidigare forskning kring revisionsbolagsskandaler, som 

skandalen om Arthur Anderson, har påvisat att lönsamhet varit det huvudsakliga målet för 

bolaget innan dess kollaps (Sweeney & McGarry, 2011). Granskning av revisionsbolagen i 

Sverige har nyligen ägt rum, då bolagens delägarsystem misstänks dölja miljontals kronor, 

genom försäljning av aktier i bolaget till orimligt låga priser (Karström, 2011). Lönsamhet 

kan således fungera som ett incitament för att agera oetiskt enligt professionens traditionella 

värden samt att undanhålla information från myndigheter. 

Precis som för revisionsbolagen har även arkitekterna en central roll i företagets 

värdeskapande. Deras arbetsuppgifter förknippas med den estetiska delen, själva ritningen, 

men kan traditionellt sett ses som ett paket av uppgifter (Styhre & Gluch, 2009). I den 

traditionella upphandlingsprocessen av en byggnad agerar arkitekten som projektledare, där 

denne ansvarar både för ritningsprocessen samt koordineringen av bygget (Cohen et al., 

2005). Det traditionella synsättet har dock med tiden åsidosatts allt mer av ett 

kostnadseffektivt synsätt, som förespråkar att arkitektens roll endast ska omfatta 

ritningsprocessen (Cohen et al., 2005). Forskare menar därmed att en konflikt uppstått inom 

arkitektyrket (Cohen et al., 2005). 
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Professionerna påverkas av omvärlden. Medvetna klienter, globalisering, avreglering och 

teknisk innovation har gjort kontexten som de yrkesverksamma verkar inom allt mer diffus 

och oviss (Cohen et al., 2005). Arkitekter som samarbetar med flera externa parter, påverkas 

av sociala, politiska samt ekonomiska förändringar. I England har upphandlingsprocesserna 

även förändrats, vilket har lätt till att arkitekterna fått en mer underminerad roll relativt 

byggbolagen (Cohen et al., 2005). För att parera detta fenomen har professionella organ 

försökt stärka arkitekternas roll i samhället, genom att förespråka deras expertis inom 

kreativitet och design, gällande byggnad och konstruktion (Cohen et al., 2005).   

Arkitekter har alltid fått arbeta i en miljö med teknologi, kreativitet, socialt ansvar och 

ekonomiska faktorer. Förändringarna inom professionen har dock ändrat premisserna och 

yrkesverksamma som inte titulerar sig arkitekter har ändrat fokus från immateriella variabler 

som kreativitet och rykte, till kostnadseffektivitet (Cohen et al., 2005).    

Gemensamt för hela hierarkin inom arkitektyrket är att kreativitet anses vara essentiellt för 

dess överlevnad och att deras syfte är att skapa högt estetiskt värde (Cohen et al., 2005; 

Styhre & Gluch 2009). Det nya kostnadseffektiva synsättet med rådande förutsättningar 

begränsar både kreativiteten och möjligheterna att skapa samma höga värden av estetik och 

låter således arkitektens arbete bli en kompromiss mellan dess kärnsyfte och 

kostnadseffektivitet. Detta talar för att arkitektbolagen genomgått samma skifte emot en ökad 

kommersialisering som revisionsbolagen har gjort, det vill säga emot ett ökat fokus på resultat 

och vinst.  

Diskussionen ovan kan sammanfattningsvis avslutas med att graden av kommersialisering 

anses vara hög inom bägge branscherna. 

3.3.4 Konkurrens 

Mellan 1989 och 2006 har sammanslagningar och fusioner lett till att revisionsbyråerna gått 

från åtta till fyra stora internationella bolag (McMeeking, 2007). Dessa är: KPMG, PwC, 

Deloitte och Ernst & Young (Velte & Stiglbauer, 2012). Antalet aktörer på en marknad sägs 

ha ett kausalt samband till graden av priskonkurrens på marknaden, enligt ”the traditional 

industrial economics structure-conduct-performance framework” (McMeeking, 2007). 

Marknaden för revisorer kan ses som ett oligopol och oro för aktörernas möjliga dominans har 

uttryckts (McMeeking, 2007). Fusioner som berör stora bolag granskas numera för att de 

antas kunna påverka koncentrationen och prisbilden negativt (McMeeking, 2007). 
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Den ökade koncentrationen på marknaden för revisionsbolag kan förklaras av 

stordriftsfördelar, fusioner och ett ökat behov för revisionsbolagen att vara globala på grund 

av internationella klienter (Velte & Stiglbauer, 2012). Termen ”koncentration” beskriver 

agglomereringen av ekonomisk makt inom en industri (Velte & Stiglbauer, 2012). 

Koncentrationen kan i sin tur associeras till konkurrensen på marknaden. Detta då 

koncentrationen får till konsekvens att mindre aktörer har högre barriärer att komma in på 

marknaden, samt att dessa på längre sikt tvingas bort från marknaden. EU har i sitt utkast till 

reglering graderat den ökade koncentrationen på revisionsmarknaden som ett allvarligt hot 

(Velte & Stiglbauer, 2012). Det finns en oro att man kommer att tappa förtroendet för extern 

revision, som är essentiell för den finansiella marknaden. Den potentiella 

marknadsdominansen av de nuvarande fyra stora revisionsbolagen och minskad konkurrens 

kan mätas genom bland annat graden av revisionsavgifter (Velte & Stiglbauer, 2012).     

Forskning kring koncentrationen på marknaden har fokuserat på revisionsavgifter samt 

premier (Carson et al., 2012). I Carson et als. (2012) studie görs en jämförelse mellan de 

perioder som de ”stora” revisionsbolagen var sex, fem och fyra till antalet, utifrån premien 

betald från klienter på den australiensiska marknaden. Klienterna är representerade utifrån 

skilda segment: små lokala företag, medelstora företag samt stora globala företag (Carson et 

al., 2012). Resultatet visar att premien överlag har höjts signifikant ju färre ”stora” 

revisionsbolag som förekommer, vilket indikerar på prismakt. Utifrån de olika segmenten av 

klienter varierade det även hur mycket man påverkades av höjningen i premien. Under den 

tiden som de fyra ”stora” revisionsbolagen verkat på marknaden har de större bolagen 

påverkats mindre relativt de små lokala företagen (Carson et al., 2012).  

Den ökade mängden professionella tjänstebolag och dess ökade betydelse i samhället har lett 

till en ökad konkurrens företagen emellan inom många branscher (Bloom, 1984). Denna 

konkurrens har påverkat spelreglerna för bolagen. Professionella tjänstebolag har på grund av 

både etiska och legala skäl ej kunnat använda sig av samma typ av marknadsföring som andra 

bolag kunnat (Bloom, 1984). Det har exempelvis tidigare varit olagligt för professionella 

tjänstebolag att göra reklam för sin verksamhet, vilket nu är lagligt (Mitrache, 2012.). Att det 

är mer accepterat idag beror på att bolagen måste kunna sticka ut mer, på grund av den ökade 

konkurrensen (Bloom, 1984). Dessa etiska och legala restriktioner finns för att upprätthålla 

högt förtroende bland klienterna (Bloom, 1984).  
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Vid intervjuer där arkitekter fått beskriva deras yrke, har termer som: ”vackert”, ”form”, 

”förtjusande design” och ”stil” varit vanligt förekommande beskrivningar. Kreativiteten kan 

anses vara kärnan inom arkitektbranschen, men på senare tid har arkitekternas fokus blivit 

mer tvetydlig (Cohen et al., 2005). Direktören på Carringtons påpekade i en intervju att det 

konstnärliga fokus som förelegat inom arkitektbranschen övergått allt mer till fokus på 

företagande (Cohen et al., 2005). Följden av detta skifte är bland annat en ökad medvetenhet 

och strävan efter överlevnad, något som arkitekterna själva väljer att beskriva som 

kommersiella försprång, effektivitet, partnerskap samt lönsamhet (Cohen et al., 2005). Detta 

är resultatet av en allt mer ökande konkurrens inom branschen (Cohen et al., 2005). En ökad 

konkurrens inom arkitektbranschen kan således antas påverka tillvägagångssättet de använder 

för att nå ut till sin målgrupp.  

Diskussionen ovan kan sammanfattningsvis avslutas med att konkurrensen anses vara låg 

inom revisionsbranschen och hög inom arkitektbranschen. 

Revisionsbolag samt arkitektbolag kännetecknas av skilda egenskaper utifrån två av tre 

studerade nämnare ovan. Detta då graden av klientmakt karakteriseras som låg i 

revisionsbolag och hög i arkitektbolag. Konkurrensen på marknaden utmärker sig som låg 

inom revisionsbranschen, men hög inom arkitektbranschen. Båda professionerna 

kännetecknas dock av en ökad kommersialisering, vilket är en gemensam egenskap. 

3.4 Professionella tjänsteföretag och deras resursomvandlingar 

Nedan följer en diskussion om varför det bland revisionsbolagen samt arkitektbolagen 

förväntas föreligga olika former av resursomvandlingar eller ej. Dessa omvandlingar 

illustreras i figur 3.4. Som nämndes i avsnitt 1.4 kommer endast utvalda resursomvandlingar 

att behandlas. Hypoteser formuleras i följande avsnitt och resonemangen kring dessa bygger 

på diskussionen om nämnarna: klientmakt, kommersialiseringen samt konkurrensen. 

Hypoteserna har olika struktur, i den bemärkelsen att vissa antar att ett samband ska föreligga, 

medan andra antar att inget samband alls kommer att föreligga. En del av hypoteserna 

behandlar även svaga samband. En definition av svaga-, medelstarka- samt starka samband 

behandlas i kapitel 5, då hypoteserna testas statistiskt.  
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Figur 3.2 Resursomvandlingar som antas förekomma i revisions- och arkitektbranschen. 

(Baserad på: Pike et al, Generic resource transformations at ”level 1”, s. 497, 2005) 

3.4.1 Klientmakt och en högre debitering av klienter 

Vid låg grad av klientmakt, vilket det antas vara i revisionsbranschen, skiljer sig relationen 

mellan principal och agent från arkitektbranschen. Förtroendet och legitimiteten för hela 

revisionsbranschen är relativt hög och klienterna antas kunna lita på att revisorns kompetens 

är tillräcklig för att utföra en korrekt tjänst (Malhotra & Morris, 2009). Revisorerna antas 

därför inte behöva allokera lika mycket energi på att bygga relationer för att skapa förtroende, 

som arkitekter i större grad antas behöva. Då agenten tack vare sin legala kunskapsbas har 

relativt stor makt över principalen, kan residualkostnaden antas vara stor eftersom 

principalens brist på kunskap inom området leder till en ovisshet om agenten jobbar optimalt 

eller ej (Eisenhardt 1989; Laffont & Martimort, 2001; Jensen & Meckling, 1976). Den låga 

graden av klientmakt inom revisionsbranschen bör således leda till ett för klienten ej optimalt 

prissystem, som tar sig uttryck i en rörlig prismodell (Malhotra & Morris, 2009). 

Resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre debitering av 

klienter, bör därmed föreligga.  
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Inom arkitektbranschen antas det föreligga ett liknande fast svagare negativt samband mellan 

klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre 

debitering av tjänster. Graden av klientmakt antas dock vara hög, till skillnad från 

revisionsbranschen där den antas vara låg. Detta innebär således i nuläget att klientmakten i 

arkitektbranschen antas leda till ett icke optimalt prissystem för tjänsteutövaren som får stå för 

den risk som förknippas med projektet, vilket kan ta sig uttryck i ett fastprissystem (Malhotra 

& Morris, 2009), således föreligger det en lägre debitering av klienter. Om klientmakten 

skulle förändras och bli låg inom branschen antas samma rörliga prismodell kunna föreligga 

som inom revisionsbranschen, varför hypoteserna för båda branscherna blir lika. Anledningen 

till att sambandet anses vara svagare inom arkitektbranschen är på grund av att arkitekten har 

flera externa intressenter att förhålla sig till, som byggbolagen (Cohen et al., 2005; Styhre & 

Gluch, 2009) och dessa anses ha en viss makt över uppdraget, samt prisbilden.     

Utifrån ovanstående resonemang har följande hypoteser utvecklats:  

 H1a: Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett negativt samband mellan 

klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom 

högre debitering av klienter. 

 

 H1b: Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett svagt negativt samband mellan 

klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom 

högre debitering av klienter. 

 

3.4.2 Klientmakt och relationer med klienter 

Om en hög grad av klientmakt föreligger, som det antas göra i arkitektbranschen, är det 

klienten som till stor del bestämmer över prisbilden samt produktionen av tjänsten (Malhotra 

& Morris, 2009). Detta innebär således att företaget som levererar tjänsten blir beroende av 

klienten. Det uppstår ett maktförhållande, enligt agentteorin (Laffont & Martimont, 2001). 

Informationsasymmetrin och parternas skilda mål kan ge upphov till ett begär hos principalen 

att övervaka arbetets process, på grund av brist på förtroende (Laffont & Martimort, 2001; 

Krot & Lewicka, 2012). Det har visat sig att förtroende har ett positivt samband i 

uppdragsgivare-uppdragstagare-relationen (Krot & Lewicka, 2012). En god relation mellan 

principalen och agenten skapar incitament för agenten att jobba effektivare, samt incitament 

för principalen för att övervaka processen mindre (Krot & Lewicka, 2012).  Goda och starka 



- Cazacu & Fritzell - 

 - 36 -  

relationer kan således förmildra de negativa konsekvenserna som kommer utav en hög 

klientmakt, därmed bör resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser 

föreligga, genom att arkitektbyrån bygger och utvecklar relationer.  

Att kunna hantera sina klienter kräver dock färdigheter. Denna färdighet kan utvecklas om 

företagets anställda får träna på att hantera klienter och deras skilda motiv. Om förhållandet 

föreligger inom arkitektbranschen sker resursomvandlingen: relationella resurser till humana 

resurser, genom nyttjande av befintliga klienter för att skapa färdigheter inom klienthantering.   

Inom revisionsbranschen där graden av klientmakt är låg, antas samma positiva samband 

mellan klientmakt och resursomvandlingarna ovan nämnda föreligga. I och med att 

klientmakten anses vara låg antas dock inte revisorerna behöva allokera lika mycket energi på 

att bygga relationer och öva sina färdigheter för att skapa ett förtroende hos klienten, som 

arkitekter i större grad antas behöva, vilket kommer utav informationsasymmetrin i principal 

och agentförhållandet. Revisionsbranschens förtroende samt relativt goda legitimitet, leder till 

att klienterna antas kunna lita på att revisorns kompetens är tillräcklig för att utföra tjänsten 

korrekt (Malhotra & Morris, 2009), varför byggande och utvecklande samt nyttjande av 

befintliga klienter för att skapa färdigheter inom klienthantering anses vara mindre 

förekommande.  

Utifrån ovanstående resonemang har följande hypoteser utvecklats:   

 

 H2a: Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser, genom 

att bygga och utveckla relationer. 

 

 H2b: Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser, genom 

att bygga och utveckla relationer.  

 

 H3a: Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

klientmakt och resursomvandlingen: relationella resurser till humana resurser, genom 

nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering. 
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 H3b: Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

klientmakt och resursomvandlingen: relationella resurser till humana resurser, genom 

nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering. 

 

3.4.3 Kommersialisering och relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden 

Det påstås att revisorerna har en splittrad målsättning, mellan professionella samt 

kommersiella mål. Finansiella målsättningar anses nu vara framstående, vilket det även 

påvisats vara i revisionsbolag som kollapsat under det senaste decenniet (Sweeney & 

McGarry, 2011). De relationella-, organisatoriska- och monetära resurserna tillhörande 

revisionsbolagen kan uppfylla den lönsamhet som bolagen eftersträvar.  

De relationella resurserna kan bland annat omvandlas till monetära resurser genom att 

revisorerna väljer att tiga om en uppenbar felaktighet och i gengäld får ett högre arvode av sin 

klient. De skandaler som revisionsbolagen under det senaste decenniet fått erfara (Dart, 2011; 

Sweeney & McGarry, 2011), är alla exempel på hur dessa resursomvandlingar kan uppstå. 

Skandalerna vittnar om att revisionsbolag som borde tjäna pengar på sin personals kunskap, 

istället kan generera intäkter utifrån relationer med parter som de borde vara oberoende emot. 

Denna resursomvandling, relationella resurser till monetära resurser, kan även uppstå om man 

erbjuder en större klient bättre priser relativt mindre bolag. Detta fenomen styrks av Carson et 

als. (2012) forskning. Resursomvandlingen härrör alltså från relationsbaserad försäljning och 

förmånliga erbjudanden till klienter.  

Arkitekter arbetar ofta i projekt, där de inte enbart har sig själva och sina klienter att ta hänsyn 

till, utan byggbolagen samt upphandlare har en viktig roll (Styhre & Gluch, 2009; Cohen et 

al., 2005). Kommersialiseringen som i detta sammanhang innebär att bolagen har blivit mer 

inriktade på att tjäna större intäkter och skära ner på kostnader, får därmed en annan innebörd 

för denna bransch. De kan inte ensamma styra över vilka erbjudanden de vill erbjuda sina 

klienter, utan de övriga externa parterna har stort inflytande (Styhre & Gluch, 2009; Cohen et 

al., 2005), därmed leder inte en ökad kommersialisering till resursomvandlingen: relationella 

resurser till monetära resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga 

erbjudanden. Det finns alltså inget samband mellan kommersialiseringen och denna 

resursomvandling. 

Utifrån ovanstående resonemang har följande hypoteser utvecklats:  
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 H4a: Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: relationella resurser till monetära 

resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden.  

 

 H4b: Inom arkitektbranschen förväntas inget samband finnas mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: relationella resurser till monetära 

resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden. 

 

3.4.4 Kommersialisering och investering i image 

Den ökade kommersialiseringens betydelse för vinstdrivning av revisionsbolagen talar även 

för ett inre tryck av att stärka varumärket (Sweeney & McGarry, 2011). Detta då tidigare 

skandaler har skadat revisionsbranschens rykte, vilket har lett till att den tidigare trygga bilden 

av branschen numera kan förknippas med girighet (Sweeney & McGarry, 2011). Det har 

därför uppkommit en strävan och ett allt större fokus på att skapa samt bibehålla en bättre och 

mer värdefull image av både branschen och företaget (Sweeney & McGarry, 2011). Detta bör 

således innebära att resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser 

framträder, som ett resultat av investering i image. 

Inom arkitektbranschen har kommersialiseringen tagit sig ett annat uttryck, än inom 

revisionsbranschen. För dem har kostnadseffektivitet blivit dominerande på bekostnad av den 

estetiska delen av arbetet (Cohen et al., 2005), därmed finns det inget samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser, 

genom investeringar i image.  

Utifrån ovanstående resonemang har följande hypoteser utvecklats:  

 H5a: Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering i image. 

 

 H5b: Inom arkitektbranschen förväntas inget samband finnas mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering i image. 
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Dessa förhållanden som tros föreligga inom revisionsbranschen men inte arkitektbranschen, 

att relationella resurser omvandlas till monetära resurser och att monetära resurser omvandlas 

till organisatoriska resurser, på grund av kommersialiseringen motsäger även Pike et als. 

(2005) forskning. Denna påtalar nämligen att professionella tjänstebolags resursomvandlingar 

framförallt bör innefatta: humana-, organisatoriska- samt relationella resurser (Pike et al., 

2005). Monetära resurser antas således ha fått en ökad betydelse inom branschen. 

3.4.5 Kommersialisering och inskolning av nyanställda  

Inom arkitektbranschen bör denna förändring: en ökad kostnadseffektivitet på bekostnad av 

kärnvärdet kreativitet (Cohen et al., 2005), leda till att organisatoriska resurser i form av 

normer, tekniskt språk samt organisationskultur omvandlas till humana resurser, i form av 

kunskap. Detta för att de nya arkitekterna inte är inskolade i detta fundament, att 

kostnadseffektivitet är framstående. Arbetsbelastning och arbetsprocesser är någonting man 

får erfara och lära sig utifrån den organisation man arbetar på (Styhre & Gluch, 2009) och det 

är där men lär sig att hantera arkitektens delade arbetsuppgifter. Att kunna utforma sitt arbete 

efter omvärldens nya förhållanden är en kunskap som behövs för att kunna konkurrera inom 

professionen (Cohen et al., 2005). Resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana 

resurser, genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur 

antas därmed föreligga. 

Inom revisionsbranschen tros inte kommersialiseringen ha ett samband med ovan nämnda 

resursomvandling. Kommersialiseringen har enligt tidigare forskning främst påverkat 

revisorernas relativt ökade mängd lönsamhetsmål (Sweeney & McGarry, 2011) samt deras 

ökade fokus på att addera extra värde i tjänster levererade till kund (Hellman, 2006). Den 

främsta anledningen till att detta samband inte finns är att nyanställda anses ha en förkunskap 

om kommersialiseringen i branschen och vad detta faktiskt har inneburit. Offentliga 

revisionsskandaler vittnar dessutom om revisorernas benägenhet att vara lönsamma på 

bekostnad av sitt oberoende mot klienter (Dart, 2011; Sweeney & McGarry, 2011).  

Utifrån ovanstående resonemang har följande hypoteser utvecklats:  

 H6a: Inom revisionsbranschen förväntas inget samband finnas mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana 

resurser, genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur. 
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 H6b: Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana 

resurser, genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur.  

 

3.4.6 Konkurrens och en högre debitering av klienter 

Revisionsmarknaden har idag karaktären av ett oligopol, då fyra ”stora” revisionsbolag är 

dominanta (Velte & Stiglbauer, 2012). Klienterna, alltså företagen, har få bolag att välja 

mellan. Lagstiftare har uttryckt sin oro över detta förhållande, de menar att färre aktörer på 

marknaden ger de kvarvarande större makt, vilket bör resultera i högre premier (Carson et al., 

2012). Att färre aktörer på revisionsmarknaden har resulterat i högre premier betalda av 

klienter har påvisats (Carson et al., 2012). Utifrån detta resonemang föreligger 

resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre debitering av 

klienter. Resursomvandlingen blir således starkare ju färre ”stora” revisionsbyråer som är 

aktiva på marknaden. 

Tidigare forskning kring arkitekters arbete och hur de förhåller sig till sitt arbete, visar på att 

deras kärnvärde rör skapandet och den estetiska delen av byggnadsprocessen.  Konkurrensen 

anses vara hög, men detta indikerar inte på att debiteringen av klienter har påverkats (Bloom, 

1984; Cohen et al., 2005). Till skillnad från revisionsbranschen är arkitekternas tjänster i hög 

grad diversifierade i den mån att en arkitekts kreativitet ej är en annan arkitekts kreativitet lik, 

samt tjänstens omfattning (Royal Architectural Institute of Canada, 2009). Prissättningen på 

en arkitekts tjänster är därför komplex och subjektiv, varvid arkitekter med starkare bakgrund, 

i form av meriterade projekt, kan ta högre avgifter (Royal Architectural Institute of Canada, 

2009). Byråns bakgrund, humankapital och graden av klientmakt som nämndes tidigare antas 

således vara det som spelar roll. Konkurrensen bör alltså inte ha något samband med en högre 

debitering av klienter. Det antas därmed inte finnas ett samband mellan konkurrensen och 

resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre debitering av 

klienter.  

Utifrån ovanstående resonemang har följande hypoteser utvecklats:  

 H7a: Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett negativt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, 

genom högre debitering av klienter.  
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 H7b: Inom arkitektbranschen förväntas inget samband finnas mellan konkurrensen och 

resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre debitering 

av klienter. 

 

3.4.7 Konkurrens och marknadsföring  

För att bli konkurrenskraftiga måste arkitektbyråerna nischa sig allt mer, vilket är ett sätt för 

dem att visa sina klienter och partners att de har spetskompetens (Cohen et al., 2005). 

Problemet är sedan hur de ska nå ut till sina målgrupper. Traditionell arkitektkultur har varit 

motvillig mot att jobba med marknadsföring, något som härrör från tidigare synsätt att inte 

fokusera på konkurrens. Det ansågs att arkitektur var en gentlemans jobb och att konkurrens 

inte föreföll äkta gentlemän (Mitrache, 2012). Endast en liten andel av dagens arkitektfirmor 

arbetar aktivt med marknadsföring (Mitrache, 2012). Dagens arkitektbyråer låter istället 

arkitekterna själva stå för marknadsföringen i form av relationsbaserad marknadsföring, alltså 

mun-till-mun-marknadsföring klienterna emellan, en stark bakgrund av bra projekt och 

arkitekternas relationer med omvärlden (Mitrache, 2012). Med hänsyn till den ökade 

konkurrensen som måste penetreras genom den relationsbaserade marknadsföringen, kan det 

inom arkitektbranschen antas förekomma en ökad resursomvandling från monetära- till 

relationella- och organisatoriska resurser, i form av investering i nätverk och relationer samt 

investering i image.  

Inom revisionsbranschen har utbudet av tjänster gått mer åt andra hållet. De erbjuder idag ett 

allt större spektrum av tjänster, som utöver revisionen innefattar en rad tjänster som 

exempelvis skatt, konsultering och risk (PwC, 2013; KPMG, 2013; Deloitte, 2013; Ernst & 

Young, 2013). De stora revisionsbolagen är så väl etablerade på den Svenska marknaden att 

de förmodligen inte måste lägga lika mycket tid och pengar på att marknadsföra sig som 

arkitekterna bör. Trots avregleringen av revisionstvånget år 2010 på den svenska marknaden 

för privata aktiebolag som uppfyller särskilda kriterier (Carrington, 2010), behöver många 

bolag revisorer ändå, alltså är klienterna beroende av revisionsbyråerna.  

Revisionsbranschen präglas dessutom av att upprätthålla legitimitet (Malhotra & Morris, 

2009). Skälet till det tidigare förbudet av reklam för professioner var för att det inte ansågs 

seriöst med reklam för professioner (Bloom, 1984). Det är nu lagligt för professioner att 

marknadsföra sig med reklam, men det finns ännu åsikter bland klienter om att det är oärligt 
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med sådan typ av marknadsföring (Clow, Stevens, McConkey, Loudon, 2009). Forskning 

visar dock på att verksamma inom branschen har fått ett annat förhållningssätt gentemot 

marknadsföring (Clow et al., 2009), varför ett samband anses föreligga, fast dock svagare. 

Det finns därmed anledning att anta att en ökad konkurrens skulle ha ett svagt samband med 

en ökad grad av marknadsföring och då i form av investering i image, nätverk och relationer.  

Utifrån ovanstående resonemang har följande hypoteser utvecklats:  

 H8a: Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett svagt positivt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till relationella resurser, 

genom att bygga relationer med klienter och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte. 

 

 H8b: Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till relationella resurser, 

genom att bygga relationer med klienter och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte. 

  

 H9a: Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett svagt positivt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering image.  

 

 H9b: Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering image.  
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel diskuteras hur litteratursökning samt data samlades in. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av insamlingens metodologi, som sedan följs upp utav operationaliseringen av de 

tidigare nämnda och studerade koncepten. En diskussion bakom valet av varje indikator och 

mått lyfts fram. Slutligen diskuteras undersökningens grad av reliabilitet och validitet. 

4.1 Litteratursökning 

Nedan följer en beskrivning av de olika litterära källor som forskarna till denna studie har 

använt sig av samt vilka databaser som informationen inhämtats från.  

Den mest frekvent använda typen av litteraturkälla har i denna studie varit vetenskapligt 

granskade artiklar. Detta för att hålla en hög akademisk nivå på innehållet, ha tillgång till den 

senaste forskningen samt för tillförlitlighetens skull. Källor som använts för att hitta 

vetenskapliga artiklar är Högskolan Kristianstads (HKR) databaser, Lunds universitets (LU) 

databaser och Thompson Rivers Universitys (hädanefter TRU) databaser. Främsta källan för 

vetenskapliga artiklar har varit TRUs databaser, vilket beror på större tillgänglighet av 

artiklar. LUs databaser användes för att hitta artiklar om arkitekter, något som i mycket 

mindre utsträckning finns i HKR och TRUs databaser. 

Utöver vetenskapligt granskade artiklar har böcker och elektroniska källor använts, dock i 

mindre utsträckning. Böcker som använts har varit frekvent förekommande som källor i de 

vetenskapliga artiklar som nyttjats, därför har de även använts i denna studie. Ett 

undantagsfall är lagboken som används vid ett tillfälle. Några få elektroniska källor har även 

förekommit. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

I detta avsnitt presenteras vald datainsamlingsmetod, med en konkretisering av vilken form av 

data som använts.  

Problemformuleringen tydliggör att det är branschspecifika egenskaper som ska undersökas 

och hur dessa egenskaper påverkar resursomvandlingsprocessen. För att besvara 

frågeformuleringen har en kvantitativ metod använts för att samla in data, nämligen en 

enkätundersökning. Denna enkätundersökning har varit internetbaserad och har skickats ut via 

e-post, för att samla in kvantifierbar empirisk data. En enkätundersökning ger forskare 

primärdata. Saunders et al. (2009) skiljer mellan primärdata och sekundärdata. Primärdata är 
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sådan data som insamlas av forskaren själv, genom observationer, intervjuer samt enkäter.  

Sekundärdata är data som redan har samlats in i ett annat syfte, men som kan användas för att 

besvara en forskares forskningsfråga ändå. Sekundärdata innefattar både rådata och 

summeringar (Saunders et al., 2009), exempelvis årsredovisningar, bolagsstyrningsrapporter, 

brev och fakturor. Denna studies främsta datakälla är alltså primärdata och valet beror på att 

forskarna behövde kontorsspecifik information som till största del ej finns tillgänglig någon 

annanstans än hos respondenterna. 

4.3 Forskningsdesign och tidshorisont 

Vald forskningsdesign konkretiserar forskningens tidshorisont (Bryman & Bell, 2011). Nedan 

följer en diskussion kring studiens syfte och kopplingen till den jämförande design som 

applicerats samt hur denna relaterar till ett tvärsnittsdesignformat.  

Denna studie syftar till att förklara två olika professionella tjänsteföretags 

resursomvandlingar, för att identifiera om de följer tidigare forsknings generella mönster eller 

om de skiljer sig åt i förhållande tillvarandra på grund av skilda egenskaper inom branscherna. 

Denna forskning är således av en jämförande design (Bryman & Bell, 2011). En jämförande 

design kan inrikta sig på att förklara likheter och skillnader och innebär generellt att forskaren 

använder mer eller mindre identiska metoder för att jämföra två eller flera skilda fall. En 

jämförande design med en kvantitativ inriktning använder oftast ett tvärsnittsdesignformat för 

att samla in data (Bryman & Bell, 2011), vilket denna studie även gör.      

Utmärkande för tvärsnittsdesign är att data samlas in som är relaterad till flera variabler vid ett 

tillfälle, för att se om dessa har en koppling till varandra (Bryman & Bell, 2011; Saunders et 

al., 2009).  Forskarna till denna studie har använt sig utav denna design då de är intresserade 

av att se om det föreligger variation i de variabler som studeras, mellan revisionsbranschen 

samt arkitektbranschen. Den dataanalys som sedan har genomförts är till för att konkretisera 

om eventuella samband existerar variablerna emellan. I denna studie består variablerna av sju 

resursomvandlingar samt nämnarna: klientmakt, kommersialiseringen och konkurrensen. 

Det som utmärker en tvärsnittsdesign från en experimentell design är att data relaterat till de 

variabler som undersöks samlas in vid ett och samma tillfälle (Bryman & Bell, 2011). En 

kvantitativ metod som samlar in kvantifierbar data underlättar då, därför har en enkät skickats 

ut till respondenter för att samla in kvantifierbardata.  
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Vid en tvärsnittsdesign kan forskaren inte vara säker på att variationen i variabler beror på 

kausala samband, utan det är endast relationen mellan variabler som kan identifieras. Detta 

påverkar den interna validiteten negativt (Bryman & Bell, 2011). Forskarna till denna studie 

förhåller sig till denna aspekt i senare delar av detta kapitel.   

4.4 Population och urval 

I detta avsnitt behandlas valda populationer samt de urval som gjorts för att kunna studera och 

sedan generalisera resultaten för hela populationerna.  

Populationerna i denna studie är samtliga arkitektbyråer och revisionsbyråer på den Svenska 

marknaden. För att fånga dessa populationer har författarna till studien valt ett representativt 

urval på totalt 499 kontor. Valet av arkitektbyråer är 250 arkitektkontor, som samtliga är med 

i riksförbundet Sveriges Arkitekter; valet av revisionsbyråer är 249 revisionskontor, som 

tillhör samtliga av de fyra ”stora” revisionsbyråernas kontor. Att Sveriges Arkitekters 

medlemmar valdes som urval, beror både på den stora mängden anslutna arkitektbyråer och 

att de anslutna byråerna är spridda över hela Sverige. Att de fyra ”stora” revisionsbyråerna 

valdes som urval är av samma skäl, att de är rikstäckande samt den stora mängden kontor. En 

internetbaserad enkät som utformats i den nätbaserade enkättjänsten ”Monkey survey”, har 

använts. Länken till enkäten har skickats via e-post tillsammans med ett följebrev som 

utformats för att presentera studien för de utvalda respondenterna. Detta följebrev återfinns i 

bilaga 3. 

Då studien ska undersöka en modell innehållande resursomvandlingar, som används för att 

uppskatta det svårmätbara intellektuella kapitalet samt fungera som ett strategiskt underlag för 

bolag (Pike et al., 2005), har enkäterna skickats ut till kontorschef alternativt en person i 

ledande befattning på respektive kontor. Detta då det i en organisation inte är varje 

medarbetare som hanterar strategiska frågor, utan denna aspekt brukar hanteras av folk som 

har högre befattning. Fördelarna med att använda en person från varje bolag som urval är att 

man som forskare kan nå ut till fler bolag, med en mindre investering i tid och resurser, som 

ofta är en hämmande aspekt vid val av urval (Bryman & Bell, 2011). De nackdelar som 

associeras med denna form av urval är kopplade till den enda respondenten. Denna kan 

framhäva en skönmålad bild av verkligheten som inte är överensstämmande med verkligheten 

(Bryman & Bell, 2011). Respondentens svar kan ej heller kontrolleras mot andra personer 

inom organisationen, då dessa har uteslutits från undersökningen. Denna studie är således 
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baserad på ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 2009) som anses 

representativ för den population som ska undersökas.  

Det finns huvudsakligen två sorters urvalstekniker: sannolikhetsurval samt icke-

sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 2009). Den förstnämnda, ett 

sannolikhetsurval baseras på ett urval som forskaren anser vara ett sannolikt representativt 

urval av den population som studeras. Ett icke-sannolikhetsurval kan däremot anses vara ett 

paraplybegrepp som fångar upp resterande urval. Alla individer i populationen har inte lika 

stor chans att komma med i urvalet och urvalet är inte slumpmässigt. 

Målet med denna studie är att kunna generalisera resultatet för de valda populationerna. 

Författarna anser att det är möjligt, eftersom riksförbundet Sveriges Arkitekter samt de fyra 

”stora” revisionsbyråerna är ett representativt urval, med anledning av dess geografiska 

spridning och storleken på stickprovet. 

4.5 Operationalisering 

Den operationalisering som skett för att översätta de koncept som studerats till indirekta 

indikatorer presenteras nedan. Underavsnitten som behandlar bakgrundsfrågor, kontroll-, 

beroende- samt oberoende variabler är alla delar av operationaliseringen. Avsnittet avslutas 

med en beskrivning av den pilotstudie som genomfördes innan enkäten skickades ut.  

Operationalisering är den process som innebär att en forskare utformar mått för de koncept 

som denne är intresserad av att undersöka (Bryman & Bell, 2011). Det är kring koncept som 

ekonomisk forskning är uppbyggd (Bryman & Bell, 2011). De koncepten som ska undersökas 

i denna studie är relaterade till de resursomvandlingar som förväntas föreligga samt 

nämnarna: klientmakt, kommersialiseringen samt konkurrensen, som är relaterade till de 

branscher som studerats, revisionsbranschen samt arkitektbranschen.  

För att kunna mäta ett koncept behöver indikatorer som står för konceptet utvecklas (Bryman 

& Bell, 2011). Då resursomvandlingarna samt klientmakt, kommersialiseringen och 

konkurrensen är avancerade koncept att mäta, har ett flertal indirekta indikatorer utformats. 

Detta har gjorts i form utav påståenden kring varje resursomvandling samt nämnare. 

Respondenterna har i en enkätundersökning fått förhålla sig till påståendena utifrån en 

likertskala, vilket har möjliggjort kodning av svaren, som sedan kunnat mätas.  

Ett flertal indikatorer ger författarna till denna studie en möjlighet att gardera sig mot 

missförstånd, som kan uppstå på grund av frågeformulering eller missförstånd (Bryman & 
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Bell, 2011). Ett påstående kan även stå endast för en del av ett koncept, varför flera 

påståenden kan fånga en vidare innebörd av det underliggande konceptet.  

De påståenden som utvecklats för att verka som indikatorer för de underliggande koncepten 

har sammanställts i en enkät. Enkäten återfinns i bilaga 4. Sammanlagt består denna av 39 

frågor, varav 3 stycken är bakgrundsfrågor och 4 stycken är kontrollfrågor. Resterande frågor 

är kopplade till de beroende variablerna, det vill säga resursomvandlingarna samt de 

oberoende variablerna: klientmakt, kommersialiseringen och konkurrensen. Vid forskning 

som berör arkitekter och revisorer används begreppet ”klient”. I de påståenden som utvecklats 

har dock begreppet ”klient” ersatts med begreppet ”kund”, eftersom både arkitekter och 

revisorer använder begreppet ”kund” i vardagligt språk.   

4.5.1 Bakgrundsfrågor 

Bakgrundsfrågorna är till för att få en beskrivning av respondenten och för att möjliggöra en 

kontroll mot den beroende variabeln. De tre första frågorna som ställts i enkäten är ålder, kön 

och yrke. Ålder mäts som en öppen fråga där respondenten ombeds ange sin ålder i år. Kön 

mäts med möjlighet att kryssa för man eller kvinna. Då enkäterna endast skickats till 

arkitektbyråer samt revisionsbyråer mäts yrke genom att respondenten får kryssa för arkitekt 

eller revision. Arkitekter och revisorer är professioner och förutsätts ha en akademisk 

utbildning inom sitt område, därför ställs inga frågor om detta.  Frågan om respondentens 

befattning undviks i enkäten eftersom den är adresserad till kontorschef eller annan person 

som har en ledande position med insyn i verksamheten. Det innebär att denna person kan ha 

en lägre befattning än chef, men ändå ha en ledande roll och därmed förtroende för att få 

svara för hela kontoret, varför frågan om befattning ej anses vara intressant.  

4.5.2 Kontrollvariabler 

En kontrollvariabel är en variabel som hålls konstant eller vars effekt tas bort för att 

undersöka samband mellan andra variabler. I denna studie kommer antal anställa på kontoret 

idag, kontorets omsättning per år, respondentens antal verksamma år inom yrket och antal 

verksamma år på den aktuella arbetsplatsen användas som kontrollvariabler. Dessa aspekter 

har blivit valda då de antas påverka resursomvandlingen och därför behöver deras inverkan 

kontrolleras i modellen. Antal anställda på kontoret idag samt kontorets omsättning per år 

antas fånga storleken på byrån. Dessa variabler tros påverka resursomvandlingen, då storleken 

på byrån bör påverka vilka resursomvandlingar som sker samt hur ofta dessa förekommer. 

Små och stora kontor antas således kunna uppvisa olika resursomvandlingar samt olika 
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frekvens. Respondentens, det vill säga kontorschefens, antal verksamma år inom yrket samt 

antal år på nuvarande arbetsplats tros influera förståelsen för organisationens 

resursomvandlingar, samt hur denne väljer att hantera organisationens tillgängliga resurser. 

Resursomvandlingarna antas därför bli påverkade.  

4.5.3 Beroende variabler 

De beroende variablerna i denna studie hör samman med resursomvandlingarna och är den 

faktor som utlöser förädlingen av en resurs till en annan form av resurs. Dessa faktorer 

presenterades i den teoretiska delen. Följande ska undersökas:  

 Högre debitering av klienter  

 Att bygga och utveckla relationer  

 Nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering 

 Relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden  

 Investering i image 

 Inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur 

 Att bygga relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte 

Varje beroende variabel kommer att mätas genom påståenden, det vill säga indikatorer på om 

förhållandet föreligger. För varje påstående får respondenten svara på en sjugradig 

ordinalskala, även kallad likertskala, om denne anser att påståendet stämma eller ej. Tanken är 

att frågorna ska fånga om förhållandet föreligger eller ej och genom att använda flera 

indikatorer på samma variabel är det sannolikare att hela konceptet urskiljs (Bryman & Bell, 

2011). Påståendena är utvecklade från den modell samt teori som presenterades i den 

teoretiska delen.   

4.5.3.1 Högre debitering av klienter 

Denna variabel syftar till att fånga resursomvandlingen: humana resurser till monetära 

resurser, genom högre debitering av klienter. Resursomvandlingen är en komponent i hypotes 

1 och 7. 

Vi debiterar våra kunder baserat på antal timmar. Denna fråga besvarar om respondentens 

byrå debiterar enligt en rörlig prismodell. En rörlig prismodell, anses vara optimal i relation 

till en fast prismodell för tjänsteutövaren (Malhotra & Morris, 2009), som då har möjlighet till 

en högre debitering av klienter. Ett högt instämmande talar alltså för resursomvandlingen. 
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Vi kan påverka storleken på arvoden från kunder. Tjänsteutövare som har ett stort inflytande 

på det arvode som erhålls från kund, antas även kunna debitera kunder högre. Ett högt 

medhåll talar alltså för resursomvandlingen. 

Våra kunder har insyn i prissättningen av tjänster som utförs. Yrkesutövare som inte behöver 

specificera prissättning av sina tjänster, tros ha en större möjlighet att påverka priset för egen 

vinning. Ett högt instämmande talar alltså inte för resursomvandlingen.      

4.5.3.2 Att bygga och utveckla relationer 

Denna variabel syftar till att fånga resursomvandlingen: humana resurser till relationella 

resurser, genom att bygga och utveckla relationer. Resursomvandlingen är en komponent i 

hypotes 2. 

Det är viktigt att bygga relationer med kunder. Denna fråga kommer utav konceptet, att 

bygga och utveckla relationer, och anses vara lämplig för att fånga resursomvandlingen i 

fråga. Ett högt instämmande talar alltså för resursomvandlingen. 

Det är viktigt att utveckla relationer med kunder. I denna fråga och i den föregående skiljer vi 

på två olika aspekter som lyfts fram i samma koncept. Då dessa inte är svårtolkade har vi valt 

att begränsa oss till två påståenden för att minska enkätfrågorna och därmed öka 

respondenters benägenhet att svara på de utskickade enkäterna. Ett högt instämmande talar för 

resursomvandlingen.  

4.5.3.3 Nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering 

Denna variabel syftar till att fånga resursomvandlingen: relationella resurser till humana 

resurser, genom nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom 

klienthantering. Resursomvandlingen är en komponent i hypotes 3. 

Vi frågar våra kunder om de är nöjda med vårt bemötande. Frågan lyfter fram om personalen 

ska förbättra sitt sätt att hantera kunder, genom att fråga dem hur de upplever förhållandet. Ett 

högt instämmande från respondenten tyder på resursomvandlingen.  

Vi gör kundbesök. Genom att socialisera med kunder, kan tjänsteutövaren få tillfälle att 

utveckla sina kompetenser inom klienthantering. Ett högt instämmande från respondenten 

tyder på resursomvandlingen. 
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Hos oss ansvarar man för egna kundbaser. En egen kundbas ger personalen möjlighet att 

ansvara för kundrelationer. Erfarenhet leder till förmågor inom kundhantering. Ett högt 

instämmande från respondenten tyder på resursomvandlingen. 

4.5.3.4 Relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden 

Denna variabel syftar till att fånga resursomvandlingen: relationella resurser till monetära 

resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden. 

Resursomvandlingen är en komponent i hypotes 4. 

För samma utförda tjänst debiteras kunder lika. Frågan tar upp särbehandling bland kunder 

som kan härröra från relationen. Ett högt instämmande från respondenten tyder inte på 

resursomvandlingen.  

Våra större kunder får förmånligare erbjudanden på tjänster. Förmånliga erbjudanden kan 

komma utav storlek. Carson et als., (2012) studie på premier betalda av kunder visar på att 

mindre kunder relativt större har fått erfara en höjning av premier betalda till revisionsbolag. 

Ett högt instämmande från respondenten tyder på resursomvandlingen.  

Kunder som har en långvarig relation med oss får ett mer fördelaktigt pris. Denna fråga 

besvarar ifall en längre relation med en kund kan innebära att man erbjuder denne ett lägre 

pris. Ett lägre pris kan förlänga relationen. Ett högt instämmande talar för att 

resursomvandlingen föreligger. 

4.5.3.5 Investering i image   

Denna variabel syftar till att fånga resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering i image. Resursomvandlingen är en komponent i hypotes 5 och 9. 

Det är viktigt att vi upprätthåller ett starkt varumärke bland kunder. Att skapa en image utåt i 

form av sitt varumärke som står för professionalism har blivit viktigare efter skandaler inom 

revisionsbranschen. Allmänhetens och kunders uppfattning om byråer är vitala för dess 

överlevnad (Sweeney & McGarry, 2011). Ett starkt instämmande tyder på att 

resursomvandlingen förekommer. 

Det är viktigt att skapa positiva rykten om oss bland kunder. Frågan svarar på vilken attityd 

respondenten har till att skapa positiva rykten bland kunder, vilket förmodligen talar för vad 

de strävar efter och investerar i. Ett högt instämmande indikerar på att resursomvandlingen 

föreligger.  
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Det är viktigt att våra anställda är nöjda med sina arbetsförhållanden. Imageskapande sker 

likväl internt som externt (Sweeney & McGarry, 2011). En positiv anda inom byrån antas 

skapa en bättre image utåt (Sweeney & McGarry, 2011). Ett högt instämmande talar för att 

resursomvandlingen förekommer.  

4.5.3.6 Inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur   

Denna variabel syftar till att fånga resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana 

resurser, genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur. 

Resursomvandlingen är en komponent i hypotes 6. 

Det är viktigt att nyanställda lär sig vilka normer som vår byrå står för. Frågan förtydligar 

attityden till om det är viktigt att nyanställda får lära sig vilka normer som gäller på 

arbetsplatsen. Normer är något abstrakta och skulle även kunna förmedlas i form av 

”tystkunskap”, vilket innebär att medarbetaren får ta del av normerna under arbetets gång utan 

att någon explicit uttalar dem. Ett högt instämmande talar för att resursomvandlingen 

föreligger.  

Det är viktigt att lära nyanställda hur man använder teknisk utrustning på byrån. Denna fråga 

talar om vilken attityd respondenten har i förhållande till att lära nyanställda att hantera 

teknisk utrustning på rätt sätt. Ett högt instämmande talar för att resursomvandlingen 

förekommer.  

Det är viktigt att erfarna kollegor lär nyanställda hur arbetet ska utföras. För att en ny ska 

kunna ta del av den abstrakta organisationskulturen krävs socialisering med andra kollegor 

(Grey, 1998). Nyanställda som får arbeta med andra erfarna kollegor som är inskolade och 

anpassade efter den organisationskultur som råder har bättre förutsättningar att ta till sig 

denna abstrakta kunskap. Ett högt medhåll talar för att resursomvandlingen föreligger.  

4.5.3.7 Bygga relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte 

Denna variabel syftar till att fånga resursomvandlingen: monetära resurser till relationella 

resurser, genom att bygga relationer med klienter och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte. Resursomvandlingen är en komponent i hypotes 8. 

Det är viktigt att marknadsföra byrån genom att skapa goda relationer med kunder. Denna 

fråga förtydligar om byrån marknadsför sig genom sitt arbete mot kunder. Ett väl utfört arbete 

bör leda till nöjda kunder som sinsemellan genomför mun-till-mun-marknadsföring 

(Mitrache, 2012). Ett högt medhåll talar för resursomvandlingen. 
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Det är viktigt att marknadsföra byrån genom att skapa ett gott rykte om oss bland kunder. Om 

byrån skapar ett gott rykte bland sina kunder får de indirekt marknadsföring, via ryktes vägar. 

Relationerna i sig skapar marknadsföring, problemet är bara att urskilja motivet bakom 

relationsbyggandet. Ett högt instämmande talar ändå för resursomvandlingen.   

 

Det är viktigt att marknadsföra byrån genom att skapa goda relationer med externa 

intressenter. Frågan besvarar vilken attityd respondenten har till att marknadsföra sig genom 

att skapa goda relationer med omvärlden. Att skapa goda relationer är ett sätt att marknadsföra 

byrån enligt Mitrache (2012) bland arkitektbolagen. Ett högt instämmande talar för 

resursomvandlingen. 

4.5.4 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna som presenterades i den teoretiska delen: klientmakt, 

kommersialiseringen samt konkurrensen, tros påverka särskilda beroende variabler, som 

presenterades i föregående avsnitt. Dessa samband framgår även av hypoteserna som 

formulerades i kapitel 3. För att mäta de oberoende variablerna har författarna till studien 

utvecklat påståenden, som dels är baserade på instrument från tidigare forskning och dels på 

behandlad teori. Dessa påståenden fick respondenten förhålla sig till utifrån en sjugradig 

likertskala vid enkätundersökningen.  

4.5.4.1 Klientmakt  

Följande avsnitt presenterar påståenden som är indikatorer på om klientmakt föreligger. 

Påståendena är dels baserade på Gunz och Gunz (2008) metodik. Klientmakt kan finnas på 

organisationsnivå och individnivå (Gunz & Gunz, 2008). Då enkäterna endast har skickats till 

kontorschefer på arkitektbyråer samt revisionsbyråer, för att fånga byråns förhållningssätt, 

antas svaren fånga klientmakt på organisationsnivå. 

Gunz och Gunz (2008) forskning bygger dock på en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer, därför skiljer sig deras tillvägagångssätt ifrån denna studies. Påståendena som 

denna studie använder är dock utvecklade från de indikatorer som Gunz och Gunz (2008) 

fann rörande klientmakt och klientbetydelse. Dessa två begrepp används parallellt för att 

fånga samma koncept, i deras undersökning. 

För att begränsa studiens frågor kommer tre stycken utav deras indikatorer att användas och 

två indikatorer som anses relevanta utifrån annan forskning. Gunz och Gunz (2008) fann dock 
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fem stycken kategorier som hamnade under vad de karakteriserar som en betydelsefull klient, 

därutöver har vi valt att lägga till en fjärde- och femteaspekt som Gunz och Gunz (2008) inte 

fann i sin undersökning. Den ena framgår av Malhotra och Morris (2009) forskning kring 

klientmakt i professionella tjänstebolag, nämligen graden av reglering. Den femteaspekten har 

valts då den anses fånga kärnan i konceptet klientmakt, nämligen graden av inflytande som 

klienten har i utförandet av tjänsten. Klientmakt är den oberoende variabeln i hypotes 1-3. 

Vi värdesätter kunder som genererar större intäkter. Frågan fångar hur byrån förhåller sig till 

lönsamma kunder. Lönsamhet kan antas vara en viktig aspekt i förhållandet mellan kunder 

och tjänsteutövare, då lönsamhet kan påverka omdömet samt förhållningssättet emot en kund. 

Samtliga skandaler inom revisionsbranschen talar för detta faktum (Dart, 2011; Sweeney & 

McGarry, 2011). En högt instämmande talar för att konceptet klientmakt föreligger.  

Vi värdesätter kunder som genererar framtida arbete åt oss. Denna fråga fångar byråns 

förhållningssätt till framtida arbetsmöjligheter, något som har antagits påverka graden av 

klientmakt. Malhotra och Morris (2009) påtalade även i deras studie att tjänsteutövarens 

uppfattning angående framtida arbetsmöjligheter påverkar klientmakten. Ett högt 

instämmande talar för att konceptet föreligger.  

Vi värdesätter goda relationer med kunder. Frågan fångar hur byrån förhåller sig till sina 

kundrelationer. En profession har likväl ett samhällsansvar som emot sina kunder. Ett högt 

instämmande talar för att kunden har inflytande i förhållandet parterna emellan. 

Vårt arbete påverkas av omfattande lagstiftning. Rättslig kontroll är en aspekt som Malhotra 

och Morris (2009) anser påverka klientmakten. Frågan fångar byråns handlingsförmåga och 

möjlighet att utföra tjänster på diversifierade sätt, utifrån kundens önskemål. Ett högt 

instämmande talar alltså inte för konceptet klientmakt.  

Våra kunder kan påverka hur olika tjänster utförs. Om kunden kan påverka hur tjänsten 

utförs, har den makt. En högt instämmande tyder på hög klientmakt.  

4.5.4.2 Kommersialiseringen 

Kommersialiseringen är den andra oberoende variabeln som tros påverka en branschs unika 

resursomvandlingar. Kommersialiseringen kommer utav bolagens ökade fokusering på 

lönsamhet och vinst (Sweeney & McGarry, 2011), samt kostnadseffektivitet och överlevnad 

(Cohen et al., 2005). Följande påståenden är härledda och utvecklade från den teoretiska 



- Cazacu & Fritzell - 

 - 54 -  

delen i uppsatsen och ska fånga konceptet kommersialisering. Kommersialiseringen är den 

oberoende variabeln i hypotes 4-6. 

Byrån har till övervägande del målsättningar som berör lönsamhet. Frågan fångar byråns 

andel mål som berör lönsamhet, något som Sweeney och McGarry (2011) kallade för 

kommersiella mål. En högt instämmande talar för konceptet kommersialisering.  

Vi strävar efter att vara lönsamma. Denna fråga behandlar möjligheten att lönsamhet som i 

den föregående frågan inte är formulerad som en målsättning, men ändå är någonting som 

organisationen strävar efter implicit. Ett högt instämmande talar för konceptet 

kommersialisering. 

Vi strävar efter att minska våra kostnader. Att nå lönsamhet kommer utav att både generera 

intäkter samt minska kostnader, varför denna fråga anses vara en indikator för 

kommersialisering. Ett högt instämmande talar för kommersialisering.  

4.5.4.3 Konkurrensen 

Konkurrensen är den sista oberoende variabeln. Denna variabel har mätts på olika sätt baserat 

på tidigare forskning (Velte & Stiglbauer, 2012; Carson et al., 2012). De påståenden som 

kommer att användas för att fånga konceptet är baserat på tidigare presenterad teori. 

Konkurrensen är den oberoende variabeln i hypotes 7-9. 

Många byråer konkurrerar om samma kunder. Denna fråga fångar upplevd grad av 

koncentration på marknaden för arkitekter och revisorer. Graden av koncentration är enligt 

nuvarande reglerare ett stort hot på revisionsmarknaden, då det antas påverka konkurrensen 

(Carson et al., 2012; Velte & Stiglbauer, 2012). Ett högt instämmande talar för att 

koncentrationen är låg vilket indikerar på en hög konkurrens.  

Det är svårt att etablera sig på vår marknad som ny aktör. Det faktum att det är svårt att 

etablera sig som ny aktör på revisions-/arkitektmarknaden, kan komma utav höga 

inträdesbarriärer på marknaden. Vid höga inträdes barriärer antas konkurrensen på marknaden 

kunna påverkas (Porter, 1980). Om nya aktörer har svårt att etablera sig talar detta för färre 

konkurrenter. Ett högt instämmande talar således för att konkurrensen är låg.   

Vår prissättning av tjänster påverkas av andra byråer. Forskning som berör konkurrens 

brukar inrikta sig på avgifter (Velte & Stiglbauer, 2012). En byrå som på eget initiativ kan 

sätta de priser som de anser vara lämpliga utan att behöva förhålla sig till andra verksamma 



- Cazacu & Fritzell - 

 - 55 -  

byråer i branschen, talar för att konkurrensen är låg. Detta förutsätter dock att produkten eller 

tjänsten som erbjuds är homogen. Ett högt instämmande talar således för hög konkurrens.     

4.5.5 Pilotstudie 

Det är alltid önskvärt att anordna en pilotstudie. Denna studie har en enkät som metod för att 

samla in data. En pilotstudie kan se ifall enkäten överlag fungerar som den ska, det vill säga 

kodning av svar, typsnitt, layout, länken som ska leda respondenten till enkäten et cetera. En 

pilotstudie är framförallt viktig då enkäten i ett nästa steg ska lämnas ut till ett stort antal 

respondenter (Bryman & Bell, 2011). Författarna till denna studie har lämnat ut sammanlagt 

499 enkäter till, revisionsbyråer samt arkitektbyråer, varför enkäten ansågs behöva testas 

innan.  

Det som skiljer enkätundersökningar från de som baseras på intervjuer och observationer är 

forskarens tillgänglighet. Vid en enkätundersökning som innehåller stängda svar, finns det 

ingen att fråga om oklarheter dyker upp, därmed är det bra att ändra på oklarheter i enkäten 

direkt, genom att respondenter i en pilotstudie uppmanas till att påtala dessa brister.  

I denna studie genomfördes en pilotstudie på en verksam arkitekt. Denne uppmanades till att 

påtala brister och tvetydigheter i enkäten. Arkitekten intervjuades även per telefon för att 

möjliggöra en djupare analys av enkätens brister.  

Det som direkt blev påtagligt var att kontorets omsättning per år inte skulle skrivas i 

tusentalskronor, då det missuppfattades, så en korrigering skedde till kronor istället. Ett 

förslag kom på att lägga till en ruta bredvid varje fråga i enkäten där respondenterna skulle få 

uttrycka sina åsikter ytterligare. Detta applicerades dock inte och då främst för att enkäten 

redan avslutades med en ruta där respondenterna fick uttrycka sina åsikter. Att samla in data 

som inte går att kvantifiera är inte heller önskvärt i för stora mängder. En fråga i enkäten som 

skulle fånga konceptet konkurrens ansågs även för avancerad i sin formulering, varför denna 

ändrades. 

Den person som valdes till pilotstudien ingick inte i det urval som undersökningen bygger på. 

Detta på grund av att respondenten inte är i ledande befattning eller kontorschef på sin byrå. 

Detta ansågs dock inte hämma studiens avsikter att fånga brister i enkäten.   

4.6 Reliabilitet  

I följande avsnitt behandlas reliabilitet och dess innebörd. Olika meningar i begreppet 

tydliggörs samt hur denna studie förhåller sig till två utav dessa meningar. 
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Reliabiliteten syftar till förklara graden av trovärdighet i en studies resultat (Saunders et al., 

2009). Resultat kan anses vara trovärdiga när studiens mätning är konsekvent och tillförlitlig. 

Termen reliabilitet används ofta i samband med de mått och indikatorer som ska mäta ett 

koncept, i den bemärkelsen om måtten och indikatorerna som valts kan ge resultat som anses 

vara konsekventa över tid (Bryman & Bell, 2011). Problematiken kring reliabilitet 

förekommer inom kvantitativa studier som denna, varför det är viktigt att förhålla sig till det. 

Enligt Bryman och Bell (2011) finns det åtminstone tre olika meningar i termen reliabilitet: 

stabilitet, intern reliabilitet, inter-observatör-reliabilitet. Den senare kommer inte att 

diskuteras, då innebörden anses vara för avancerad. 

Stabiliteten förklarar hur konsekvent mätningen är över tiden och kan bäst mätas genom att 

upprepa en undersökning flera gånger; för att det ska anses stabilt bör korrelationen mellan de 

olika tidpunkternas resultat vara stark. Genom att upprepa undersökningen försöker man 

eliminera abnorma svar som beror på yttre temporära omständigheters påverkan på 

respondenternas beteenden, exempelvis personliga problem under just den perioden (Saunders 

et al., 2009).  I denna studie har inte upprepade undersökningar kunnat ske på grund av 

studiens korta tidsfrist på tio veckor, därmed kan inte studien med säkerhet anses vara stabil. 

Respondenterna fick dock under en åttadagarsperiod själva bestämma när de ville genomföra 

enkäten. På så sätt kan respondenterna välja den tidpunkt som passar dem bäst, vilket minskar 

risken för att de genomför enkäten vid fel tidpunkt och därmed ökar stabiliteten lite.  

Intern reliabilitet hänför sig till den forskning som använder sig av flera indikatorer för att 

mäta de underliggande koncepten och anses vara en av de viktigaste reliabilitetstyperna att ta 

hänsyn till (Bryman & Bell, 2011; Pallant, 2010). När flera indikatorer används finns det en 

möjlighet att alla inte mäter samma sak. Alla indikatorer behöver vara positivt korrelerade till 

varandra, för att intern reliabilitet ska föreligga. I denna studie har författarna använt sig av 

Cronbach’s alpha-test för att påvisa intern reliabilitet. Testet påvisar om de underliggande 

indikatorerna är korrelerade till varandra och till vilken grad (Bryman & Bell, 2011). Studiens 

koncept är i vissa fall i hög grad abstrakta, varför svårigheter i att mäta de olika variablerna i 

en enkät uppstår. Detta skapar utrymme för misstolkningar av frågorna, något som författarna 

till denna studie försöker undvika genom att ställa fler frågor på de svårare områdena. Fem 

frågor har därför ställts om klientmaktförhållandet, för att öka chanserna för relevanta svar.  

Efter genomförd undersökning, uppvisade variablerna blandad intern reliabilitet i den 

statistiska analysen. Det framgick av Cronbach’s alpha-testen att det var några kombinationer 
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av påståenden som inte mätte samma underliggande koncept, vilket gav sig uttryck i låga samt 

negativa värden. Utav studiens tjugo variabler var det fem variabler som inte kunde uppnå ett 

godtagbart alpha-värde, genom att kombinera påståenden. Alltså var den interna reliabiliteten 

hög för femton av tjugo variabler. En respondent bekräftade detta då denne lite förundrat 

kommenterade i enkäten, att flera frågor behandlade samma sak, vilket tyder på intern 

reliabilitet.  

Resultaten från Cronbach’s alpha-testen kunde även skilja sig mellan de båda branscherna. De 

påståenden som fungerade i revisionsbranschen, fungerade inte nödvändigtvis i 

arkitektbranschen. Detta tyder på att påståendena inte praktiskt fungerade i en del fall.  Detta 

antas bero på att många av påståendena var egenutvecklade samt att de underliggande 

koncepten var svårfångade. Påståendena och deras interna reliabilitet presenteras utförligare i 

avsnitt 5.4. 

4.7 Validitet 

I kommande avsnitt behandlas studiens validitet utifrån experimentell validitet samt 

mätningsvaliditet. I slutet görs en summering av de olika kategorierna av validitet som 

behandlats, för att konkretisera studiens eventuella brister och styrkor.  

Validitet berör integriteten av de slutsatser som en forskning genererar. Inom metodforskning 

skiljer man på mätningsvaliditet och experimentell validitet (Bryman & Bell, 2011; Bracht & 

Glass, 1968; Adcock & Collier, 2001). Experimentell validitet hör främst samman med 

forskning av experimentell design, av både kvantitativ- och kvalitativ karaktär och består av 

intern-, extern- samt ekologisk validitet (Bryman & Bell, 2011). Den experimentella 

validiteten är alltså starkast och lättast att påverka med en experimentell design (Bryman & 

Bell, 2011). I denna studie används en blandning av jämförande- och tvärsnittsdesign, vilket 

innebär att den interna- och ekologiska validiteten ofta är svag och svår att påverka, medan 

den externa validiteten är enklare att påverka och således hög (Bryman & Bell, 2011). 

Validitet som härrör från mätningen av ett koncept berör främst indikatorn och om denna 

mäter konceptet. I tvärsnittsdesigner kan mätningsvaliditeten påverkas i högre grad och 

därmed bli högre, vilket kompenserar den normalt sett låga experimentella validiteten 

(Bryman & Bell, 2011). Man särskiljer på fem typer av mätningsvaliditet: upplevd-, samtida-, 

prediktiv-, konstruktions- och konvergensvaliditet (Bryman & Bell, 2011; Saunders et al., 

2009). För att måtten ska anses vara valida krävs dessutom att de har reliabilitet (Bryman & 

Bell, 2011).  
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4.7.1 Experimentell validitet 

Den externa validiteten handlar om i vilken utsträckning en forsknings resultat är 

generaliserbar (Windeler, 2008). Typen av urvalsteknik, det vill säga sannolikhets- eller icke-

sannolikhetsurval, är den främsta källan till en hög extern validitet (Bryman & Bell, 2011). I 

tidigare avsnitt lades det fram argument för att studiens resultat är generaliserbart, vilket tyder 

på hög extern validitet. För att säkerställa hög extern validitet är det viktigt att vid 

insamlingen av data inkludera bakgrundsvariabler, för att se om exempelvis kön eller ålder 

påverkar de beroende variablerna (Windeler, 2008). Detta har främst betydelse inom 

medicinforskning, men även i denna studie anses vissa bakgrunds- och kontrollvariabler 

kunna påverka särskilda variabler. Storleken på byrån, som mäts med antal anställda och 

kontorets omsättning är exempel på sådana variabler. Författarna till studien har valt att 

inkludera vissa bakgrunds- och kontrollvariabler i enkäten för att uppnå högre extern validitet. 

I denna studie har den externa validiteten påverkats av att svarsfrekvensen blev lägre än 

förväntat. Utan möjlighet att genomföra en bortfallsanalys kan författarna till studien inte veta 

vilka det är som svarat och således blir generaliserbarheten tvivelaktig. Den externa 

validiteten påverkas negativt av detta. Svarsfrekvensen diskuteras utförligare i avsnitt 5.2. 

Den interna validiteten beskriver kausaliteten mellan oberoende- och beroende variabler 

(Bryman & Bell, 2011). Med kausalitet menas om det verkligen är den oberoende variabeln 

som förklarar förändringen i den beroende variabeln och den interna validiteten beskriver hur 

stark denna kausalitet är (Cook & Rumrill, 2005). Författarna till denna studie kan endast anta 

att det utefter framlagda argument föreligger kausalitet bakom sambanden som formulerats i 

hypoteserna och även endast anta att det är den ena variabeln som är beroende av den andra 

och inte tvärt om. I ett försök att öka den interna validiteten har multipla regressioner också 

använts, för att se om det är just de oberoende variablerna som påverkar de beroende. 

Den ekologiska validiteten härrör från människans natur, om hur väl forskning som involverar 

människor fångar människans naturliga och vardagliga beteende (Bryman & Bell, 2011). En 

hög ekologisk validitet innebär att undersökningspersonen ej har blivit påverkad av någon 

social faktor (Bryman & Bell, 2011). Dolda observationer är exempel på undersökningar som 

har hög ekologisk validitet (Saunders et al., 2009). När en respondent deltar i en enkät, 

påverkas respondenten negativt eftersom det inte är vardagligt naturligt att svara på frågor i 

enkätform, därmed begränsas den ekologiska validiteten (Bryman & Bell, 2011). Denna 

studies enkät tar upp etiska påståenden, så som klientrelaterade påståenden. Vid frågor om 
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etik kan fenomenet ”önskvärd social partiskhet” förekomma, vilket innebär att det finns en 

tendens bland respondenterna att svara vad de anser är socialt rätt istället för sanningen (Gunz 

& Gunz, 2008). Detta påverkar givetvis den ekologiska validiteten negativt, varför författarna 

till denna studie valt att försöka undvika etiska termer, så respondenterna ej ska bli påverkade. 

Tvärsnittsstudier uppvisar generellt en låg grad av ekologisk validitet, vilket det antas vara 

även i denna studie.  

Efter genomförd analys av den data som samlats in från undersökningen, visade det sig finnas 

problem med de mått som berörde just etik. Graden av klientmakt försökte författarna mäta 

genom fem stycken indikatorer. När den interna reliabiliteten testades för samtliga påståenden 

visade Cronbach’s alpha-testet negativa värden. Detta kan indikera på låg intern reliabilitet, 

men det kan även vara så att påståendena gav upphov till ”önskvärd social partiskhet”. Två av 

respondenterna uttryckte nämligen i sina kommentarer i enkäten att vissa påståenden endast 

hade ett självklart svar för företagare.  

4.7.2 Mätningsvaliditet 

När en forskare utvecklar ett nytt mått så ska denne reflektera över måttets upplevda validitet 

(Bryman & Bell, 2011). Detta kan göras genom att man frågar en person som är expert på 

området ifall måttet verkar mäta det underliggande konceptet. Genom att genomföra en 

pilotstudie som författarna av denna studie har gjort, kan man testa frågorna på förhand och 

därmed höra med personerna i studien ifall de upplever att måtten mäter de underliggande 

koncepten. Detta har ansetts viktigt att genomföra på denna studie, då många av de 

underliggande koncepten är abstrakta, mångtydiga och svårmätbara. Utöver 

pilotrespondentens expertis har författarnas handledare Dr. Elin Smith hjälpt till i 

utformningen av enkäten, vilket förstärker den upplevda validiteten.  

Argumenten bakom hypoteserna i det föregående kapitlet är framtagna med hjälp av tidigare 

forskning. Då hypoteser har stöd från tidigare teori kan konstruktionsvaliditeten anses vara 

hög (Bryman & Bell, 2011). Argumenten är dock författarnas, alltså är de inte direkt tagna ur 

tidigare forskning, utan härledda från dem tillsammans med andra teorier. Detta kan innebära 

att man inte mäter rätt sak ändå. Trots att hypoteserna är härledda från tidigare forskning bör 

man alltså beakta att ämnet är abstrakt och svårmätt, varför konstruktionsvaliditeten inte är 

optimalt stark. 

Konvergensvaliditeten handlar om hur väl resultaten ur en forskning sammanlöper med 

verkligheten (Bryman & Bell, 2011). För att säkerställa en hög konvergensvaliditet i denna 
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studie hade man kunnat observera några arkitekt- och revisionsbyråers dagsverksamheter, för 

att se om verkligheten stämmer med studiens resultat. Detta är dock inte möjligt på grund av 

den korta tidsfristen på tio veckor, vilket leder till att konvergensvaliditeten anses vara låg. 

Den samtida validiteten kan användas då man vill vara säker på att ett mått mäter samma sak 

som tidigare testade mått (Bryman & Bell, 2011). I studiens fall hade det inneburit att man 

mätte samma saker fast även med mått som testats tidigare, för att se om de nya måtten mätte 

samma sak (Bryman & Bell, 2011). Författarnas typ av studie är dock unik, varför teoretiskt 

stöd för samma typ av undersökning ej existerar. Detta medför att den samtida validiteten är 

låg.  

Prediktiv validitet är nära besläktad med den samtida validiteten, i den mån att det enda som 

skiljer dem åt är tidsrummet (Bryman & Bell, 2011). För att få hög prediktiv validitet tar man 

det redan tidigare testade måttet, fast vid en framtida tidpunkt, vilket inte är ansenligt med en 

tvärsnittsanalys. Studiens prediktiva validitet är därför låg. 

Efter genomförd analys på insamlad data, visade sig de utvecklade påståendena vara 

bristfälliga. De påståenden som testats på en person i en så kallad pilotstudie var inte 

tillräckligt för att uppnå en tillfredställande validitet i måtten. Författarna till denna studie 

grundar detta på att de påståenden som respondenterna fick besvara i enkäten hade väldigt 

spridda svar, vilket visade sig i det Cronbach’s alpha-test som genomfördes. Svaren var inte 

samkorrelerade. Den upplevda validiteten hade kunna förbättrats genom att ytterligare externa 

experter på området hade fått kommentera påståendena och tala om vad de ansåg att 

påståendena verkligen mätte. Man kan således generellt ifrågasätta mätningsvaliditeten.  

Sammanfattningsvis har studien en lite låg grad av validitet. Trots att flera delar av validiteten 

är låg, kan den externa validiteten anses vara hög. Med tanke på de begränsningar författarna 

stått inför: begränsad tid, studiens designegenskaper och att studiens unika undersökning 

medför att nya indikatorer måste användas, kan validiteten ändå anses tillräcklig. 
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5. Empirisk analys 

I detta kapitel behandlas den dataanalys som genomförts, på det material som samlats in från 

respondenter inom revisions- samt arkitektbranschen. Den beskrivande statistiken ger en 

överblick av de respondenter som valt att delta i studien. Hypotesprövningen blir möjlig 

genom ett korrelationstest, som testar sambanden mellan de oberoende- samt beroende 

variablerna. Slutligen genomförs ett regressionstest för att undersök om samma eller 

ytterligare samband föreligger mellan studerade variabler. En sammanfattning avslutar 

kapitlet.  

5.1 Statistisk analys  

Följande avsnitt kommer att behandla en statistisk analys av den data som samlats in från 

respondenter, inom revisionsbranschen och arkitektbranschen. I analysen kommer de två 

branscherna att behandlas var för sig. För att genomföra denna statistiska analys har 

mjukvaruverktyget SPSS använts. Programmet möjliggör korrelationsanalyser, 

regressionsanalyser samt analys av respondenterna som valt att delta i genomförd 

undersökning. Kapitlet börjar med att behandla svarsfrekvensen och bortfall samt beskrivande 

statiskt rörande respondenterna. I följande avsnitt avgörs vilka påståenden som ska användas 

för att mäta de underliggande koncepten, för att säkerställa tillförlitligheten i dessa har flera 

Cronbach’s alpha-test genomförts. Följt därefter används ett test, Kolmogorov-Smirnov, för 

att se om materialet är normalfördelat eller ej. Ett korrelationstest används sedan för att testa 

de hypoteser som formulerats i kapitel 3. Den efterföljande regressionsanalysen tydliggör om 

det förekommer samma eller ytterligare samband mellan de variabler som testats för. I den 

sammanfattning som avslutar kapitlet tydliggörs vilka resultat som erhållits och vilka 

hypoteser som har accepterats eller förkastats utifrån korrelationsanalysen samt 

regressionsanalysen. Den signifikansnivå som används genomgående i samtliga test är 90 

procent, vilket är det samma som p<0,10.   

5.2 Svarsfrekvens och bortfall 

I detta avsnitt analyseras den svarsfrekvens som erhållits samt antalet och andelen giltiga svar. 

Bortfallet kommenteras dessutom. Den hantering av saknade värden som genomförts 

behandlas i ett eget underkapitel.  

Sammanlagt skickades det ut internetbaserade enkäter till 499 byråer, varav 250 var 

arkitektbyråer och 249 var revisionsbyråer. Efter att enkäten varit tillgänglig för 
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respondenterna i 8 dagar och två påminnelser hade gjorts under samma period, hade 108 

respondenter svarat på enkäten. Svarsfrekvensen var därmed 21,6 procent. Av dessa 108 var 

42 revisorer och 66 arkitekter.  

Det förekom ett känt bortfall på 36 enkäter, som inte kom fram till respondenterna, på grund 

av felaktig e-postadress. Resterande bortfall kunde inte analyseras då svaren var anonyma och 

det inte framgick vilka som hade besvarat enkäterna. 

Utav de 108 respondenter som svarat på enkäten är 95 respondenter med i den fortsatta 

analysen, varav 37 är revisionsbyråer samt 58 är arkitektbyråer. Dessa 95 anses vara den 

giltiga svarsfrekvensen, eftersom de lämnade relativt kompletta svar, alltså endast enstaka 

svar saknades. Detta utgör alltså totalt 19 procent av det ursprungliga stickprovet. I tabell 5.1 

återfinns giltiga svar för fortsatt analys.  

Tabell 5.1 Den giltiga svarsfrekvensen 

Yrke Urval  Giltiga svar Andel giltiga svar 

Revisor 249 37 15 % 

Arkitekt 250 58 23 % 

Totalt 499 95 19 % 

 

Anledningen till att respondenter tagits bort från analysen beror på olika orsaker. Det som 

framförallt varit en orsak är om respondenten till övervägande del inte valt att besvara de 

påståenden som stått i enkäten. Med övervägande del menas då en stor majoritet utelämnats, 

alltså mer än 20 svar. Då studien var riktad till en kontorschef respektive person i ledande 

position, har de byråer som svarat fler gånger även sållats bort.  

5.2.1 Saknade värden 

Av de 95 respondenterna som ansågs ha bidragit med giltiga svar, var det ett fåtal 

respondenter som missat att fylla i några få påståenden. Enligt Hair, Black, Babin och 

Anderson (2010) är medelvärdesinputering den mest frekvent använda metoden för att fylla i 

få saknade värden och även den mest accepterade. Författarna till denna studie använde sig 

utav denna metod, vilket innebar att de påståenden i enkäten som saknade värden ersattes med 

ett medelvärde för den variabeln. Fördelen med medelvärdesinputering är att man slipper 

exkludera respondenter i test som berör variabeln med saknande värden (Hair et al., 2010), 

vilket främst är viktigt för denna studie då den giltiga svarsfrekvensen var låg. Nackdelen med 

denna typ av inputering är att variansen minskar, distributionen förvrängs lite och att 
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korrelationen mellan svaren förvrängs (Hair et al., 2010). Antalet saknade värden var dock så 

pass få att skillnaden ej antas vara signifikant. 

5.3 Respondenter 

Nedan följer en beskrivning av de respondenter som valt att delta i den undersökning som 

genomfördes bland revisionsbyråer samt arkitektbyråer. 

Respondenternas särdrag i form av ålder, kön, yrke, antal verksamma år inom yrket samt antal 

verksamma år på aktuell arbetsplats har samlats in. Materialet har använts för att analysera 

den data som enkäten givit. I tabell 5.2 och 5.3 presenteras underlaget uppdelat på yrke. 

Tabell 5.2 Beskrivande statistik om revisorer 

Revisor 

  

Kön  
(andel 

kvinnor)  Ålder  
Antal verksamma år 

inom yrket 
Antal verksamma år på 

aktuell arbetsplats 
Medelvärde 0,32 41.38 15.73 11.71 
Median 0 40 14 11 
Std. Avvikelse 0,48 6,73 7,24 6,26 
Vidd 1 27 29 25 

 

Den genomsnittliga revisorrespondenten är en 41-årig man, som snart jobbat 16 år inom yrket 

och närmare 12 år på den aktuella arbetsplatsen. Av 37 giltiga svar var det totalt 25 (68 

procent) män som besvarade enkäten och 12 (32 procent) kvinnor. Åldern på revisorerna 

varierade, den yngsta var 32 år och den äldsta var 59 år.  

Tabell 5.3 Beskrivande statistik om arkitekter 

Arkitekt 

  

Kön 
(andel 

kvinnor) Ålder  
Antal verksamma år 

inom yrket 
Antal verksamma år på 

aktuell arbetsplats 
Medelvärde 0,4 54,64 25,93 15,18 
Median 0 58 30 13 
Std. Avvikelse 0,49 9,83 11,01 10,42 
Vidd 1 43 43 38 

 

Den genomsnittliga arkitektrespondenten är en 55-årig man, som snart jobbat 26 år inom 

yrket och runt 15 år på den aktuella arbetsplatsen. Av 58 giltiga svar var det totalt 35 (60 

procent) män som besvarade enkäten och 23 (40 procent) kvinnor. Åldern på arkitekterna 

varierade, den yngsta var 28 år och den äldsta var 71 år.  
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Ur den beskrivande data som är framtagen om kontorscheferna alternativt ledande personer 

bland revisorer och arkitekter framgår det att skillnader förekommer. I genomsnitt är 

arkitekterna äldre, har längre yrkeslivserfarenhet samt verksamma år på sin arbetsplats, än 

revisorerna. Det var även en större åldersvidd på arkitekterna vilket indikerar på att det finns 

kontorschefer alternativt personer i ledande befattning i relativt yngre ålder med. Arkitekterna 

har även en mycket större positiv skevhet än revisorerna (4,984 respektive 2,896), vilket tyder 

på att det är en större andel små kontor bland arkitekterna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2003). 43,1 procent av arkitektkontoren var ensamföretagare, medan det minsta 

revisionskontoret bestod av två personer och stod för endast 2,7 procent av revisionskontoren. 

Detta framgår även tydligt av att typvärdet för arkitektbyråerna är 1 anställd och för 

revisionsbyråerna är det 30 anställda. Gemensamt för båda branscherna är att respondenterna 

främst är män.  

5.4 Variabler 

Utifrån de oberoende- och beroende variablerna som behandlats i tidigare kapitel, görs nu en 

analys om hur väl enkätens påståenden inom varje variabel är samstämmiga. Detta genomförs 

med hjälp av ett Cronbach’s alpha-test, för att komma fram till hur variablerna som ska 

användas i fortsatt analys ska skapas. Ett distributionstest som avgör om variablerna kan anses 

vara normalfördelade eller ej avslutar kapitlet.  

De oberoende variablerna som presenterades i kapitel 4.5.4 är klientmakt, 

kommersialiseringen samt konkurrensen. De beroende variablerna som presenterades i kapitel 

4.5.3 är faktorerna som leder till att en resursomvandling uppstår. För samtliga variabler har 

ett flertal påståenden använts i enkäten, för att mäta det underliggande konceptet. Påståendena 

återfinns i bilaga 5.  

I följande Cronbach’s alpha-test indikerar låga värden på att påståendena mäter någonting 

annat, medan höga värden indikerar på samstämmighet och hög intern reliabilitet. Enligt 

Pallant (2012) är det minsta godtagbara värdet 0,7 vid ett Cronbach’s alpha-test, medan ett 

värde på över 0,8 är att föredra. Hair et al. (2010) påtalar dock att 0.6 kan anses godtagbart i 

undersökande studier. Författarna till denna studie har valt att förhålla sig till 0,6 som undre 

gräns för godtagbara värden, i undantagsfall har dock värden strax under 0,6 använts. 

Resultatet av Cronbach’s alpha-testet presenteras i tabell 5.4, för att få en överblick inför 

kommande diskussion, som berör skapandet av nya variabler. 
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Tabell 5.4 Cronbach’s alpha 

Variabel Påstående Cronbach's Alpha 

  Revisor Arkitekt Revisor Arkitekt 

Högre debitering av klienter P3 P3 Ensam Ensam 

Att bygga och utveckla relationer P4 + P5 P4 + P5 0,883 0,854 

Nyttjande av befintliga klienter för 

utvecklande av färdigheter inom 

klienthantering 

P7 + P8 P8 0,686 Ensam 

Relationsbaserad försäljning och 

förmånliga erbjudanden 
P10 + P11 P10 + P 11 0,819 0,867 

Investering i image P12 + P13 P13 0,866 Ensam 

Inskolning av nyanställda i normer, 

tekniskt språk samt 

organisationskultur 

P15 + P16 P16 + P17 0,796 0,714 

Att bygga relationer med klienter 

och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte 

P18 + P19 P18 + P19 0,925 0,918 

Klientmakt P22 + P23 P21 + P22 0,596 0,683 

Kommersialiseringen P26 + P27 + P28 P26 + P27 + P28 0,566 0,649 

Konkurrens P29 P29 + P31 Ensam 0,696 

 

5.4.1 Beroende variabler 

Studiens beroende variabler presenteras i tabell 5.5. Dessa hade flera påståenden i enkäten, för 

att fånga den underliggande resursomvandlingen. Påståendena återfinns i bilaga 5, som ovan 

nämnts. Då författarna till studien undersökt två branscher, kommer påståendena och de 

variabler som skapats att behandlas i separata stycken efter varandra. Diskussionen nedan 

motiverar alltså val av variabler för fortsatt analys. Om flera påståenden har slagits samman 

till en variabel, har ett gemensamt medelvärde använts. 

Tabell 5.5 Beroende variabler 

Beroende variabler 

Högre debitering av klienter  

Att bygga och utveckla relationer  

Nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering 

Relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden  

Investering i image 

Inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur 

Att bygga relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte 
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Högre debitering av klienter. I enkäten använde författarna sig av tre påståenden (P1, P2 och 

P3) för att fånga detta fenomen. Då samtliga påståenden testades för revisionsbyråerna 

uppvisade Cronbach’s alpha ett värde på -0,308. Det högsta värdet som kunde fås var endast 

0,295, varför författarna valde att endast använda ett påstående (P3), för att mäta 

resursomvandlingen. Denna valdes för att den anses fånga konceptet tydligast. Argumentet 

bakom valet är att, om kunder inte har någon insyn i prissättningen kan byråerna ta ut högre 

debitering, utan att kunderna är medvetna om det. 

För arkitektbyråerna var alpha-värdet endast -0,155, när samtliga påståenden (P1, P2 och P3) 

testades. Det högsta alpha-värdet som författarna kunde uppnå var 0,054, vilket indikerar på 

att måtten även här mäter olika aspekter. Författarna har därför valt att använda P3 för att 

mäta resursomvandlingen av samma skäl som för revisorerna.  

Att bygga och utveckla relationer. I enkäten använde sig författarna av två påståenden (P4 och 

P5) för att fånga detta fenomen. Då samtliga påståenden testades för revisionsbyråerna 

uppvisades ett alpha-värde på 0,883, vilket indikerar på att de mäter samma underliggande 

koncept. Författarna har därför valt att slå samman P4 och P5 till en variabel. 

För arkitektbyråerna var alpha-värdet 0,854, när samtliga påståenden (P4 och P5) testades. 

Författarna har därför även här valt att slå samman P4 och P5, till en variabel som mäter 

resursomvandlingen.  

Nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering. I enkäten 

använde sig författarna utav tre påståenden (P6, P7 och P8), för att mäta det underliggande 

fenomenet. Då samtliga påståenden testades för revisionsbyråerna uppvisades ett alpha-värde 

på 0,608, vilket kan anses vara en tillräckligt stark samhörighet. Författarna fick dock alpha-

värdet 0,686 när P6 exkluderades, därmed har P7 och P8 slagits samman till en variabel.  

För arkitektbyråerna var alpha-värdet 0,231 när samtliga påstående (P6, P7 och P8) testades. 

Det bästa alpha-värde som kunde uppnås var 0,407, vilket är för lågt, således valdes ett 

påstående för att mäta resursomvandlingen. Eftersom P6 exkluderades för revisorerna stod 

valet mellan P7 och P8 för att vara så konsekventa som möjligt. P8 ansågs fånga fenomenet 

bättre, då en egen kundbas kan antas innebära mer kontakt med klienterna. Vid kontakt samt 

kommunikation uppnås färdigheter. 

Relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden. I enkäten använde sig författarna 

utav tre påståenden (P9, P10 och P11), för att fånga fenomenet. Då samtliga påståenden 
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testades för revisionsbyråerna uppvisades ett alpha-värde på 0,694, vilket kan anses vara 

tillräckligt starkt. Då endast P10 och P11 användes blev alpha-värdet starkast, nämligen 

0,819. Dessa ansågs även mäta det underliggande konceptet bäst, varför de slogs ihop till en 

variabel.  

För arkitektbyråerna uppgick alpha-värdet till 0,670 när samtliga påståenden (P9, P10 och 

P11) testades. Detta alpha-värde anses även tillräckligt starkt. Då endast P10 och P11 

användes blev dock alpha-värdet starkare, 0,867. Med samma argument som i stycket ovan 

valde författarna att slå samman dessa två påståenden till en variabel. 

Investering i image. I enkäten använde sig författarna utav tre påståenden (P12, P13 och P14) 

för att mäta det underliggande fenomenet. Då samtliga påståenden testades för 

revisionsbyråerna uppvisades ett alpha-värde på 0,510, vilket indikerar på att påståendena 

inte mäter samma koncept. Då P14 exkluderades ur testet blev alpha-värdet 0,866, vilket visar 

på en stark korrelation mellan resterande påståenden. P12 och P13 slogs därför samman till en 

variabel. 

För arkitektbyråerna uppgick alpha-värdet till 0,300 när samtliga påståenden (P12, P13 och 

P14) testades. Detta alpha-värde, som var det högsta möjliga, ansågs vara för lågt. P13 ansågs 

fånga den underliggande resursomvandlingen bäst, eftersom den var den enda som fångade 

båda begreppen, investering och image tydligast. Detta påstående utgör därmed variabeln för 

denna resursomvandling. 

Inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur. I enkäten 

använde sig författarna utav tre påståenden (P15, P16 och P17) för att mäta det underliggande 

fenomenet. Då samtliga påståenden testades för revisionsbyråerna uppvisades ett alpha-värde 

på 0,572, vilket indikerar på att samtliga påståenden ej mäter samma sak. När P17 

exkluderades fann författarna det högsta möjliga alpha-värdet på 0,796. P15 och P16 slogs 

därmed samman till en variabel, med det gemensamma medelvärdet, för att de ansågs mäta 

samma och rätt fenomen. 

För arkitektbyråerna uppgick alpha-värdet till 0,669, när samtliga påståenden (P15, P16 och 

P17) testades. Detta alpha-värde kan anses vara tillräckligt starkt för nya mått. Då P15 

exkluderades blev dock alpha-värdet högre (0,714), varför P16 och P17 slogs samman. Den 

nya variabeln anses även fånga konceptet. 
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Att bygga relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte. I enkäten 

använde sig författarna utav tre påståenden (P18, P19 och P20) för att mäta det underliggande 

fenomenet. När samtliga påståenden testades för revisionsbyråerna, uppgick alpha-värdet till 

0,743, vilket är starkt. Då P20 togs bort blev alpha-värdet 0,925, vilket var starkast möjliga 

värde. P18 och P19 anses även mäta konceptet bra, varför författarna valde att slå ihop dem. 

För arkitektbyråerna uppgick alpha-värdet till 0,569 då samtliga påståenden (P18, P19 och 

P20) testades, vilket är för lågt. Alpha-värdet blev som starkast då P20 exkluderas, nämligen 

0,918. Med anledning av det starka sambandet och att påståendena anses mäta konceptet slogs 

P18 och P19 samman till en variabel.  

5.4.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna är klientmakt, kommersialiseringen och konkurrensen. Påståendena 

som mäter dessa koncept återfinns i bilaga 5. Nedan följer en diskussion kring påståendenas 

alpha-värden, vilket motiverar de val som gjorts av variabler för fortsatt analys. 

Klientmakt. I enkäten använde sig författarna utav fem påståenden (P21, P22, P23, P24 och 

P25) för att mäta det underliggande fenomenet. När samtliga påståenden testades för 

revisionsbyråerna, uppgick alpha-värdet till -0,283. Ett negativt alpha-värde kan antingen 

innebära att påståendena är felkodade (omvända), eller att påståendena mäter helt olika saker 

(Pallant, 2010). Författarna har vidtagit åtgärder för att kontrollera dessa aspekter. När P21, 

P24 och P25 exkluderades uppvisades ett alpha-värde på 0,596. Detta ansågs vara tillräckligt 

nära 0,6-gränsen, därmed har dessa två påståenden (P22 och P23) slagits samman till en 

variabel. Dessa påståenden anses även kunna mäta konceptet klientmakt enligt Gunz och 

Gunz (2008). 

För arkitektbyråerna uppgick alpha-värdet till 0,112 när samtliga påståenden (P21, P22, P23, 

P24 och P25) testades. Alpha-värdet kunde även här stärkas genom att exkludera vissa 

påståenden, så som P23, P24 och P25. För påståendena P21 och P22 uppgick alpha-värdet till 

0,683, vilket är tillräckligt starkt. Då även dessa påståenden enligt Gunz och Gunz (2008) 

anses kunna mäta konceptet klientmakt, slogs de samman till en variabel. 

Kommersialiseringen. I enkäten använde sig författarna utav tre påståenden (P26, P27 och 

P28) för att mäta det underliggande fenomenet. När samtliga påståenden testades för 

revisionsbyråerna, uppgick alpha-värdet till 0,566, vilket även var det bästa möjliga värdet. 
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Då måtten är egenutvecklade anses detta värde vara tillräckligt starkt. Författarna har därför 

valt att slå samman alla tre påståenden till en variabel. 

För arkitektbyråerna uppgick alpha-värdet till 0,649, då samtliga påståenden (P26, P27 och 

P28) testades. Detta var även det högsta möjliga alpha-värdet, för denna variabel. Samtliga 

påståenden slogs därför samman till en variabel. 

Konkurrens. I enkäten använde sig författarna utav tre påståenden (P29, P30 och P31), för att 

mäta det underliggande fenomenet. När samtliga påståenden testades bland revisionsbyråerna 

uppgick alpha-värdet till -0,165, vilket säger att påståendena ej mäter samma sak. Då det 

högsta möjliga alpha-värdet uppgick till 0,362, valdes ett påstående ut för att mäta det 

underliggande konceptet konkurrens. P29 valdes ut som variabel för konceptet konkurrens, då 

detta påstående anses vara lättast att förstå.  

För arkitektbyråerna uppgick alpha-värdet till -0,625, när samtliga påståenden (P29, P30 och 

P31) testades. Detta visar att påståendena verkligen inte mäter samma sak. I Cronbach’s 

alpha-testet framgick det att P30 hade en negativ korrelation med P29 och P31, vilket 

indikerar på att detta påstående (P30) mäter något annat. För arkitektbyråerna var det högsta 

möjliga alpha-värdet 0,696, då P30 exkluderades. P29 och P31 slogs därmed samman till en 

variabel. 

Sammanfattningsvis har revisionsbyråerna och arkitektbyråerna nu sju beroende variabler och 

tre oberoende variabler. I bilaga 6 återfinns den fullständiga Cronbach’s alpha-tabellen, som 

dessutom innehåller medelvärde, vidd och standardavvikelse för samtliga variabler.   

5.4.3 Distribution 

För att kunna avgöra vilket statistiskt test som ska användas vid hypotesprövning, är ett första 

steg att avgöra om variablerna är normalfördelade eller ej. Det distributionstest som använts i 

denna studie är ett Kolmogorov-Smirnov-test. Testet visade att det totalt sett var 5 av 20 

variabler som var normalfördelade (parametriska). Av de normalfördelade variablerna var en 

beroende, relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjuden och två oberoende, 

kommersialiseringen samt konkurrens. Trots att några variabler är parametriska, är 

variablerna till övervägande del icke-parametriska, därför har ett icke-parametriskt test valts i 

nästkommande avsnitt. Resultatet av Kolmogorov-Smirnov-testet sammanfattas i bilaga 7.  
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5.5 Korrelationstest 

Nedan följer en beskrivning av det korrelationstest som genomförts för att pröva de hypoteser 

som formulerats, utifrån behandlad teori i kapitel 3. Hypotesprövningen leder till att hypoteser 

antingen förkastas eller accepteras.  

Samtliga hypoteser är formulerade som samband. Författarna till denna studie har därför valt 

ett korrelationstest som mäter styrkan och riktningen i samband mellan variabler, på så sätt 

blir hypotesprövning möjligt. Då variablerna till övervägande del är av icke-parametrisk 

karaktär, har författarna valt att använda sig av Spearmans rangkorrelationstest, istället för 

Pearsons korrelationstest. Pearsons test är ett parametriskt test. Orsaken att Spearmans väljs 

framför Pearsons är att parametriska test har striktare krav på att särskilda antaganden ska 

vara uppfyllda (Pallant, 2010). Då variablerna inte uppfyller Pearsons krav om 

normalfördelning samt att författarna trotsat förbudet om att fylla i saknade värden manuellt, 

väljs Spearmans rangkorrelationstest. Icke-parametriska test är nämligen inte lika strikta 

(Pallant, 2010).  

Spearmans rangkorrelationstest är bivariat och mäter korrelationen mellan variabler. Enheten 

är ”rho” och hamnar mellan -1 och 1, där -1 är ett perfekt negativt samband och 1 är ett 

perfekt positivt samband (Pallant, 2010). När korrelationen närmar sig värdet 0 avtar 

samband. Ett positivt samband innebär att variablerna samvarierar, det vill säga en positiv 

förändring i den ena variabeln ger en positiv förändring i den andra variabeln. Ett negativ 

samband innebär det omvända, att en positiv förändring i den ena variabeln ger en negativ 

förändring i den andra variabeln. 

I denna studie anses tre olika styrkor på samband föreligga (Pallant, 2010): 

 Svagt: rho = ± 0,10 – 0,29 

 Medel: rho = ± 0,30 – 0,49 

 Starkt: rho = ± 0,50 – 1,00 

Anledningen till att tre olika styrkor av samband urskiljs är för att studiens hypoteser skiljer 

på svaga samband. 

Båda urvalen i denna studie är små, vilket medför att signifikans ej nödvändigtvis uppnås 

trots att det föreligger ett svagt samband mellan två variabler (Pallant, 2010). Större urval kan 

på grund av sin storlek visa signifikans, trots att korrelationen mellan två variabler är väldigt 

svag. Signifikansen talar om hur mycket man kan lita på erhållet resultat. Om en korrelation 
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skulle uppvisa ett svagt samband, men ingen signifikans kan dock sambandet inte statistiskt 

säkerställas, varför den då förkastas. 

I följande avsnitt diskuteras samtliga hypoteser som berör klientmakt, kommersialiseringen 

samt konkurrensen utifrån det rangkorrelationstest som genomförts. Resultatet av Spearmans 

rangkorrelationstest återfinns i bilaga 8 för revisorer och bilaga 9 för arkitekter. I bilagorna 

finns information rörande beroende-, oberoende- och kontrollvariablers korrelation samt deras 

medelvärde, vidd och standardavvikelse. De korrelationer som berör hypoteserna har 

markerats med fetstil.  

5.5.1 Test av hypoteser relaterade till klientmakt 

Den första hypotesen som berörde klientmakt för revisionsbranschen (H1a) antog att ett 

negativt samband förväntas finnas mellan klientmakt och resursomvandlingen: humana 

resurser till monetära resurser, genom högre debitering av klienter. Korrelationskoefficienten i 

testet visade ett svagt negativt samband (-0,262). Dock blev korrelationen mellan variablerna 

ej signifikant (0,117), på 10-procentsnivån, vilket resulterade i att sambandet ej statistiskt 

kunde säkerställas. Hypotesen förkastas därmed.    

I arkitektbranschen sa den första hypotesen (H1b) att det förväntas finnas ett svagt negativt 

samband mellan klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, 

genom högre debitering av klienter. Korrelationstestet mellan variablerna var dock inte 

signifikant (0,496). Korrelationskoefficienten visade även på ett negativ tal (-0,091), som 

utifrån den skalan som nämndes ovan är för svagt för att anses som ett samband. Detta 

innebär alltså att klientmakten och resursomvandlingen: humana resurser till monetära 

resurser, genom högre debitering av klienter inte har något samband. Hypotesen förkastas 

därmed.  

Den andra hypotesen inom revisionsbranschen (H2a) antog att det förväntas finnas ett positivt 

samband mellan klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till relationella 

resurser, genom att bygga och utveckla relationer. Korrelationen mellan variablerna visade sig 

vara signifikant (0,029), på 5-procentsnivån. Korrelationskoefficienten var även positiv 

(0,358), vilket kan anses vara ett medelstarkt samband. Detta antyder att klientmakt och 

resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser, genom att bygga och utveckla 

relationer, har ett positivt samband. Hypotesen accepteras därmed.  
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För arkitektbranschen antog den andra hypotesen (H2b) att det förväntades finnas ett positivt 

samband mellan klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till relationella 

resurser, genom att bygga och utveckla relationer. Korrelationstestet mellan variablerna 

visade ingen signifikans (0,600). Korrelationskoefficienten var även för svagt positiv (0,070), 

för att ett samband skulle anses existera. Detta innebär således att klientmakt och 

resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser, genom att bygga och utveckla 

relationer, inte har något samband. Hypotesen förkastas därmed.  

Den tredje hypotesen för revisionsbranschen (H3a) antog att det förväntas finnas ett positivt 

samband mellan klientmakt och resursomvandlingen: relationella resurser till humana 

resurser, genom nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom 

klienthantering. Korrelationen mellan variablerna visade sig vara signifikant (0,048), på 5-

procentsnivån. Korrelationskoefficienten var även positiv på 0,327, vilket är ett medelstarkt 

samband. Det är således ett positivt samband mellan klientmakt och resursomvandlingen: 

relationella resurser till humana resurser, genom nyttjande av befintliga klienter för 

utvecklande av färdigheter inom klienthantering. Hypotesen accepteras därmed.  

I arkitektbranschen talade den tredje hypotesen (H3b) om att det förväntas finnas ett positivt 

samband mellan klientmakt och resursomvandlingen: relationella resurser till humana 

resurser, genom nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom 

klienthantering. Korrelationstestet visade sig inte vara signifikant (0,607). 

Korrelationskoefficienten var dessutom för svagt negativ (-0,069), för att ett samband skulle 

anses föreligga mellan klientmakten och resursomvandlingen: relationella resurser till humana 

resurser, genom nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom 

klienthantering. Hypotesen förkastas därmed.  

Utav sex hypoteser accepterades två. Dessa är relaterade till klientmakt och att bygga och 

utveckla relationer (H2a) samt klientmakt och nyttjande av befintliga klienter för utvecklande 

av färdigheter inom klienthantering (H3a). Båda hypoteserna uppvisade ett medelstarkt 

samband. De övriga hypoteserna förkastades. Två av revisorernas hypoteser accepterades 

medan samtliga av arkitekternas hypoteser förkastades. Båda branschernas hypoteser mätte 

samband i samma riktning, det vill säga negativt eller positivt. Inom båda branscherna kunde 

inte ett negativt samband mellan klientmakt och högre debitering av klienter statistiskt 

säkerställas, trots att korrelationstestet uppvisade ett svagt negativt samband för revisorerna. 

De två sista hypoteserna (H2 och H3), som endast accepterades inom revisionsbranschen 
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påvisar dock skillnader mellan branscherna relaterade till klientmakt och 

resursomvandlingarna som kommer till genom att bygga och utveckla relationer samt 

nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering. I tabell 

5.6 sammanfattas hypotesprövningen. 

Tabell 5.6 Hypoteser relaterade till klientmakt 

Hypoteser Resultat 
H1a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett negativt samband mellan klientmakt 

och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre 

debitering av klienter. 
Förkastas 

H1b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett svagt negativt samband mellan 

klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom 

högre debitering av klienter. 
Förkastas 

H2a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan klientmakt och 

resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser, genom att bygga och 

utveckla relationer. 

Accepteras 

H2b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan klientmakt och 

resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser, genom att bygga och 

utveckla relationer. 

Förkastas 

H3a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan klientmakt och 

resursomvandlingen: relationella resurser till humana resurser, genom nyttjande av 

befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering. 

Accepteras 

H3b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan klientmakt och 

resursomvandlingen: relationella resurser till humana resurser, genom nyttjande av 

befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering. 
Förkastas 

 

5.5.2 Test av hypoteser relaterade till kommersialiseringen 

Den fjärde hypotesen för revisionsbranschen (H4a) antog att det förväntas finnas ett positivt 

samband mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: relationella resurser till 

monetära resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden. 

Korrelationskoefficienten i testet visade ett svagt positiv samband (0,156). Korrelationen var 

dock inte signifikant (0,355), utifrån 10-procentsnivån. Det kan således inte statistiskt 

säkerställas ett positivt samband mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: 

relationella resurser till monetära resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga 

erbjudanden. Hypotesen förkastas därmed. 

I arkitektbranschen antog den fjärde hypotesen (H4b) att det inte förväntas finnas något 

samband mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: relationella resurser till 

monetära resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden. 

Korrelationen mellan variablerna visade sig vara signifikant (0,09). Korrelationskoefficienten 

var dessutom positiv på 0,337, vilket innebär ett medelstarkt positivt samband. Det finns 

således ett positivt samband mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: 
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relationella resurser till monetära resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga 

erbjudanden. Hypotesen förkastas därmed.  

Den femte hypotesen för revisionsbranschen (H5a) antog att det förväntas finnas ett positivt 

samband mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: monetära resurser till 

organisatoriska resurser, genom investering i image. Korrelationen mellan variablerna visade 

sig inte vara signifikant (0,793).  Korrelationskoefficienten var dessutom positiv (0,045), 

under minsta tillåtna värde. Det finns således inget samband mellan kommersialiseringen och 

resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser, genom investering i 

image. Hypotesen förkastas därmed.  

I arkitektbranschen antog den femte hypotesen (H5b) att det inte förväntas finnas ett samband 

mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering i image. Korrelationstestet visade ingen signifikans (0,823) och 

korrelationskoefficienten var inte tillräckligt positiv (0,030) för att ett samband skulle 

existera. Det finns således inte ett samband mellan kommersialiseringen och 

resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser, genom investering i 

image. Hypotesen accepteras därmed.  

Den sjätte hypotesen för revisionsbranschen (H6a) antog att det inte förväntas finnas ett 

samband mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till 

humana resurser, genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur. Korrelationen mellan variablerna visade sig vara signifikant (0,028). 

Korrelationskoefficienten var dessutom medelstarkt positiv (0,361). Det finns således ett 

positivt samband mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska 

resurser till humana resurser, genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur. Hypotesen förkastas därmed.  

I arkitektbranschen antog den sjätte hypotesen (H6b) att det förväntas finnas ett positivt 

samband mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till 

humana resurser, genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur. Korrelationstestet mellan variablerna visade ingen signifikans (0,357), 

men korrelationskoefficienten var dock svagt positiv (0,123). Då korrelationen mellan 

variablerna inte anses vara signifikant kan således ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana resurser, 
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genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur inte 

statistiskt säkerställas. Hypotesen förkastas därmed.    

Utav sex hypoteser accepterades en. Denna är relaterad till kommersialiseringen och 

investering i image (H5b). Variablerna visade inte något samband vilket är kongruent med 

den formulerade hypotesen. Två av hypoteserna (H4a och H6b) visade ett svagt positivt 

samband mellan de studerade variablerna, men ingen signifikans, därför förkastades dem.  

I den fjärde hypotesen förekom en oväntad skillnad mellan branscherna. Revisionsbranschen 

som antogs ha ett positivt samband mellan kommersialiseringen och relationsbaserad 

försäljning samt förmånliga erbjudanden, hade ett för svagt samband för att det statistiskt 

skulle kunna säkerställas. Inom arkitektbranschen förväntades inget samband föreligga alls, 

vilket det gjorde, ett medelstark positivt samband. Det var alltså ett omvänt förhållande 

mellan branschernas hypoteser. I den femte hypotesen förekom ingen skillnad mellan 

branscherna, då ingen uppvisade ett signifikant samband. I den sjätte hypotesen förelåg en 

oväntad skillnad, då revisionsbranschen uppvisade ett medelstarkt positivt samband mellan 

kommersialiseringen och inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur. Arkitektbranschen däremot hade ett för svagt positivt samband mellan 

dessa variabler för att sambandet statistiskt skulle kunna säkerställas. Förhållandet hade 

förväntats vara det omvända, då revisionsbranschen enligt hypotesen skulle uppvisa ett 

positivt samband och arkitektbranschen inget samband alls. Tabell 5.7 sammanfattar samtliga 

hypotesprövningar relaterade till kommersialiseringen.    
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Tabell 5.7 Hypoteser relaterade till kommersialiseringen 

Hypoteser Resultat 
H4a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: relationella resurser till monetära 

resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden.  
Förkastas 

H4b Inom arkitektbranschen förväntas inget samband finnas mellan kommersialiseringen och 

resursomvandlingen: relationella resurser till monetära resurser, genom 

relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden. 
Förkastas 

H5a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering i image.  
Förkastas 

H5b Inom arkitektbranschen förväntas inget samband finnas mellan kommersialiseringen och 

resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser, genom investering 

i image. 
Accepteras 

H6a Inom revisionsbranschen förväntas inget samband finnas mellan kommersialiseringen 

och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana resurser, genom 

inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur. 
Förkastas 

H6b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana 

resurser, genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur.  

Förkastas 

 

5.5.3 Test av hypoteser relaterade till konkurrensen 

Den sjunde hypotesen för revisionsbranschen (H7a) antog att det förväntas finnas ett negativt 

samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: humana resurser till monetära 

resurser, genom högre debitering av klienter.  Korrelationen mellan variablerna visade sig inte 

vara signifikant (0,818) och korrelationskoefficienten var för svagt negativ (-0,039), för att 

kunna konstatera något samband. Det finns således inget samband mellan konkurrensen och 

resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre debitering av 

klienter. Hypotesen förkastades därmed.  

I arkitektbranschen antog den sjunde hypotesen (H7b) att det inte förväntas finnas något 

samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: humana resurser till monetära 

resurser, genom högre debitering av klienter. Korrelationen visade sig vara signifikant 

(0,072). Korrelationskoefficienten var dessutom svagt negativ (-0,238). Det finns således ett 

negativt samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: humana resurser till 

monetära resurser, genom högre debitering av klienter. Hypotesen förkastas därmed.  

Den åttonde hypotesen för revisionsbranschen (H8a) antog att det förväntas finnas ett svagt 

positivt samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till 

relationella resurser, genom att bygga relationer med klienter och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte. Korrelationskoefficienten visade att det fanns ett svagt positivt 

samband (0,233), dock sa korrelationstestet mellan variablerna att ingen signifikans förelåg 
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(0,166). Det går således inte att statistiskt säkerställa ett positivt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till relationella resurser, genom att 

bygga relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte. Hypotesen 

förkastas därmed.  

För arkitektbranschen antog den åttonde hypotesen (H8b) att det förväntas finnas ett positivt 

samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till relationella 

resurser, genom att bygga relationer med klienter och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte. Korrelationen mellan variablerna visade sig vara signifikant (0,009) 

och dessutom var korrelationskoefficienten positiv (0,341), med ett medelstarkt samband. 

Detta innebär att det finns ett positivt samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: 

monetära resurser till relationella resurser, genom att bygga relationer med klienter och andra 

intressenter i marknadsföringssyfte. Hypotesen accepteras därmed.  

Den nionde hypotesen (H9a) för revisionsbranschen antog att det förväntas finnas ett svagt 

positivt samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till 

organisatoriska resurser, genom investering image. Den signifikans som korrelationen visade 

var inte signifikant (0,809). Korrelationskoefficienten var även för låg (0,041), alltså kunde 

inget samband antas föreligga mellan konkurrensen och resursomvandlingen: monetära 

resurser till organisatoriska resurser, genom investering image. Hypotesen förkastas därmed. 

I arkitektbranschen antog den nionde hypotesen (H9b) att det förväntas finnas ett positivt 

samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering image. Korrelationen visade sig inte vara signifikant (0,894). 

Korrelationskoefficienten antog även ett för svagt positivt värde (0,018), för att det skulle 

antas föreligga ett samband, mellan konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser 

till organisatoriska resurser, genom investering image. Hypotesen förkastas därmed. 

Utav sex hypoteser accepterades en. Denna är relaterad till konkurrensen och att bygga 

relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte (H8b). Det förelåg 

således ett medelstarkt positivt samband mellan dessa variabler för arkitektbranschen. Inom 

revisionsbranschen där hypotesen (H8a) antog ett svagt samband uppvisades även ett svagt 

samband, men detta kunde inte statiskt säkerställas, varför hypotesen förkastades. I den sjunde 

hypotesen antogs ett negativt samband inom revisionsbranschen (H7a) och inget samband alls 

i arkitektbranschen (H7b). Detta visade sig vara tvärtom, alltså inget samband inom 

revisionsbranschen och ett svagt negativt samband inom arkitektbranschen. Således 
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förekommer en skillnad, om än oväntad, mellan branscherna. I den nionde hypotesen antogs 

det finnas ett svagt positivt samband inom revisionsbranschen (H9a) och ett positivt samband 

inom arkitektbranschen (H9b). I bägge branscherna visade det sig inte finnas något samband 

mellan konkurrensen och investering i image, således fanns ingen skillnad. I tabell 5.8 

sammanfattas hypotesprövningen relaterad till konkurrensen.  

Tabell 5.8 Hypoteser relaterade till konkurrensen 

Hypoteser Resultat 
H7a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett negativt samband mellan konkurrensen 

och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre 

debitering av klienter.  
Förkastas 

H7b Inom arkitektbranschen förväntas inget samband finnas mellan konkurrensen och 

resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre debitering av 

klienter. 
Förkastas 

H8a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett svagt positivt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till relationella resurser, 

genom att bygga relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte. 
Förkastas 

H8b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan konkurrensen 

och resursomvandlingen: monetära resurser till relationella resurser, genom att bygga 

relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte. 
Accepteras 

H9a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett svagt positivt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser, 

genom investering image.  
Förkastas 

H9b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan konkurrensen 

och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser, genom 

investering image.  
Förkastas 

 

5.6 Regressionstest 

I föregående avsnitt behandlades Spearmans rangkorrelationstest som är en bivariat analys 

mellan två variabler. Testet var användbart för att se relationen och variationen mellan två 

variabler. Om man istället vill utröna relationen mellan en beroende- och flera oberoende 

variabler kan en multipel regressionsanalys vara användbar. Denna form av analys kommer 

att presenteras i följande kapitel. I ett sammanfattande underkapitel tas ställning till de 

hypoteser som formulerats och vilka som accepteras eller ej, utifrån erhållet resultat.  

För att kunna utföra en multipel regressionsanalys kontrolleras först för multikollinearitet. 

Multikollinearitet talar om ifall de oberoende variablerna och kontrollvariablerna i modellen 

är för starkt korrelerade till varandra. Dessa värden ska då särskiljas. I denna studie anses en 

korrelation på 0,9 och uppåt indikera på multikollinearitet. SPSS utför även en form av 

multikollinearitetstest, när en multipel regressionsanalys genomförs. VIF-värdet (variance 

inflation factor) kallas en utav dessa diagnoser och värden på över 10 indikerar på 

multikollinearitet (Pallant, 2010). Detta värde tolererar dock en hög korrelation mellan de 
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förklarande variablerna, varför en kontroll mot korrelationsmatrisen är säkrast. Dessa matriser 

återfinns i bilaga 8 och 9. 

När samtliga oberoende variabler och kontrollvariabler inkluderades i regressionstesten 

uppvisades höga VIF-värden på två variabler. En hög korrelation mellan variablerna i båda 

branscherna förelåg med. Kontrollvariabeln antal anställda på kontoret idag har därmed inte 

tagits med i fortsatt regressionsanalys. 

Med hänsyn till den multikollinearitet som uppstod mellan storleksvariablerna inom 

revisionsbranschen samt arkitektbranschen kommer kontorets omsättning, antal verksamma 

år inom yrket och antal verksamma år på din aktuella arbetsplats att användas som 

kontrollvariabler. Samtliga oberoende variabler kommer även att inkluderas, klientmakt, 

kommersialiseringen samt konkurrensen.    

För att analysera materialet och urskilja multivariata uteliggare används Mahalanobis distance 

(hädanefter MAH) och Cook’s distance. Testen kan inte med säkerhet enskilt avgöra om 

variablerna har multivariata uteliggare, därför används både MAH och Cook’s (Tabachnik & 

Fidell, 2013).  

Tröskelvärdet på MAH bestäms med hjälp av en chi-2 tabell på 0,001-nivån, där antalet 

frihetsgrader är densamma som antalet oberoende variabler (Tabachnik & Fidell, 2013). 

MAH-värdet får ej överstiga detta tröskelvärde. Cook’s distance mäter multivariata 

uteliggares influenser och en tumregel är att det inte får överstiga värdet 1 (Tabachnik & 

Fidell, 2013). På korrekt manér exkluderar man multivariata uteliggare om några 

förekommer, för att sedan köra om testet (Tabachnik & Fidell, 2013). Med hänsyn tagen till 

urvalens relativt små storlekar har författarna beslutat att inte exkludera multivariata 

uteliggare om enstaka fall förekommer, eftersom urvalen redan är små nog, något som redan 

påverkar testen negativt (Pallant, 2010). I kommande regressionsanalyser kommer författarna 

därmed endast förhålla sig till multivariata uteliggares existens, som en förklaring till 

möjligen dåliga testresultat. 

I följande regressionsanalys och i resterande avsnitt av kapitel 5 har samtliga variabler 

kursiverats för att underlätta för läsaren. Då författarna refererar till den ursprungliga 

modellen, är samtliga oberoende variabler och de kontrollvariabler som nämnts ovan 

inkluderade. Nedan presenteras varje beroende variabel som används för att fånga 

resursomvandlingen, i en regressionsmodell uppdelat på respektive bransch. I och med att den 
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beroende variabeln antas leda till att resursomvandlingen uppstår kan de likställas. När 

författarna därför pratar om variabeln refereras till resursomvandlingen om vartannat. 

Diskussionen kring regressionstesterna tar endast upp dess signifikans, beta-värde och 

förklaringsgrad. För ytterligare detaljer kring regressionerna, se bilaga 10 och 11 för 

sammanställd data i tabellform. 

5.6.1 Högre debitering av klienter         

Den ursprungliga modellen som behandlar högre debitering av klienter för revisionsbyråerna, 

blir inte signifikant (P=0,544). P-värdet beskriver signifikansnivån. Denna beteckning ”P” 

skrivs hädanefter inte ut i texten, då parenteser används. Modellen är alltså ursprungligen inte 

signifikant, då p-värdet överstiger 0,10.  

Författarna till studien valde därför att en efter en exkludera modellens oberoende- och 

kontrollvariabler för att försöka erhålla en signifikant modell. När exkludering av variabler 

skedde, utgick man ifrån den variabel med sämst signifikansnivå, alltså högst p-värde.  

Den bästa modellen som kunde uppnås var då klientmakt samt antal verksamma år på din 

aktuella arbetsplats användes. Modellen antog då ett p-värde på 0,109, vilket innebär att 

modellen inte är signifikant, varför fortsatt analys inte skedde. Således kan hypoteserna H1a 

och H7a ej stärkas av regressionsmodellen. Båda hypoteserna inkluderar nämligen 

resursomvandlingen som kommer till av högre debitering av klienter och båda antar att det 

förväntas finnas ett negativt samband till en oberoende variabel. Därmed förkastas 

hypoteserna enligt regressionstestet.  

För arkitektbyråerna var den ursprungliga modellen som behandlar högre debitering av 

klienter ej signifikant (0,164), på 10-procentsnivån. Modellen som blev signifikant hade ett p-

värde på 0,066. Den justerade förklaringsgraden (Adj. R^2) blev 0,091, vilket innebär att 

konkurrensen, antal verksamma år inom yrket, antal verksamma år på din aktuella 

arbetsplats samt kontorets omsättning tillsammans förklarar 9,1 procent av variationen i 

resursomvandlingen. Skälet till att den justerade förklaringsgraden väljs före den normala 

förklaringsgraden, är för att den normala tenderar att göra optimistiska överskattningar vid 

mindre stickprov (Pallant, 2010), samt att den justerade förklaringsgraden främst används vid 

jämförelser av olika regressionsmodeller.  

Kontorets omsättning var den enda signifikanta variabeln (0,096). Beta-värdet för denna 

variabel uppgick till -0,226. Således kan inte något samband som stödjer hypotes H1b 



- Cazacu & Fritzell - 

 - 81 -  

fastställas enligt regressionsmodellen. H1b antog nämligen att det skulle finnas ett negativt 

samband mellan klientmakt och resursomvandlingen. Denna hypotes förkastas därmed. 

Hypotes H7b antog däremot att det inte skulle finnas något samband mellan konkurrensen och 

resursomvandlingen, vilket det inte heller fanns enligt regressionsmodellen. Hypotesen 

accepteras därmed. 

För en sammanfattning av arkitekternas signifikanta regressionsmodell se bilaga 11. I bilagan 

tydliggörs dessutom F-värdet samt variablernas standardfel. F-värdet är ett kritiskt värde, som 

bland annat fastställs utifrån signifikansnivån. Standardfelet är skillnaden mellan 

regressionens beräknade värde och verkliga värde. 

5.6.2 Att bygga och utveckla relationer 

Modellen som behandlar resursomvandlingen, att bygga och utveckla relationer för 

revisionsbyråerna, blir inte signifikant då samtliga oberoende- och kontroll variabler 

inkluderats (0,212). Modellen är inte ursprungligen signifikant, då p-värdet överstiger 0,10.  

Modellen blev signifikant först när de oberoende variablerna kommersialiseringen och 

konkurrensen exkluderades. Modellens p-värde uppgick till 0,071, vilket är signifikant på 10- 

procentsnivån. Den justerade förklaringsgraden (Adj. R^2) uppgick till 0,157, vilket innebär 

att 15,7 procent av variationen i den beroende variabeln, att bygga och utveckla relationer, 

kan förklaras av modellen.  

Den enda variabeln som visade sig vara signifikant var klientmakt, med ett p-värde på 0,025, 

vilket innebär att den är signifikant på 5-procentsnivån. Beta-värdet för klientmakt uppgick till 

0,403, vilket samtidigt var det största beta-värdet bland samtliga variabler i modellen. Detta 

innebär att den bidrar mest till att förklara variationen i den beroende variabeln, att bygga och 

utveckla relationer. Detta stödjer således hypotesen (H2a) som antog att klientmakt skulle ha 

ett positivt samband med resursomvandlingen. Hypotesen accepteras därmed. För att få en 

sammanfattning av den signifikanta regressionsmodellen, se bilaga 10. Även för 

revisionsbyråerna inkluderas F-värdet samt variablernas standardfel i bilagan.  

För arkitektbyråerna visade den ursprungliga modellen en signifikansnivå på 0,484. Detta 

innebär att modellen ej är signifikant. Modellen kunde ej anta ett signifikant värde. Det bästa 

värdet uppgick till 0,178, vilket överstiger gränsen på 10-procentsnivån. De variabler som var 

inkluderade i denna modell var kontrollvariablerna antal verksamma år inom yrket samt antal 

verksamma år på din aktuella arbetsplats. Då ingen signifikans uppnåddes valde författarna 
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att inte fortsätta analysen. Således kunde inte hypotesen (H2b) stödjas av 

regressionsmodellen, då inget negativt samband mellan klientmakt och resursomvandlingen 

fanns. Hypotesen förkastas därmed.  

5.6.3 Nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering 

Modellen som behandlar resursomvandlingen, nyttjande av befintliga klienter för utvecklande 

av färdigheter inom klienthantering för revisionsbyråerna, blir inte signifikant då samtliga 

oberoende- och kontrollvariabler inkluderats (0,168). Modellen är inte ursprungligen 

signifikant, då p-värdet överstiger 0,10.  

Modellen blev signifikant då kontrollvariablerna antal verksamma år på din aktuella 

arbetsplats och kontorets omsättning togs bort. P-värdet blev 0,098. Den justerade 

förklaringsgraden (Adj. R^2) uppgick till 0,113, vilket innebär att 11,3 procent av variationen 

i nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering förklaras 

av modellens variabler. 

Den enda variabeln i modellen som var signifikant var den oberoende variabeln konkurrensen 

(0,076). Dess beta-värde uppgick till 0,340, vilket även var det starkaste beta-värdet i 

modellen. Detta innebär att konkurrensen är den variabel som förklarar variationen i den 

beroende variabeln bäst. De resterande variablerna i modellen visade ingen signifikans. Detta 

motsäger således hypotesen (H3a) som antog att klientmakt skulle ha ett positivt samband 

med resursomvandlingen. Hypotesen förkastas därmed. För en sammanfattning av den 

signifikanta regressionsmodellen, se bilaga 10. 

För arkitektbyråerna blev modellen som behandlade resursomvandlingen, nyttjande av 

befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering signifikant (0,015), då 

samtliga oberoende- samt kontrollvariabler inkluderades i regressionen. Modellens justerade 

förklaringsgrad (Adj. R^2) uppgick till 0,181, vilket innebär att variationen i 

resursomvandlingen förklaras till 18,1 procent av modellen.  

De oberoende variablerna samt kontrollvariablerna visade olika signifikans och beta-värden i 

modellen. Den som visade högst signifikans var antal verksamma år inom yrket (0,000). 

Kontrollvariabeln var signifikant på 0,1-procentsnivån. Beta-värdet uppgick till 0,665, vilket 

även var det starkaste värdet. Kontrollvariabeln antal verksamma år på din aktuella 

arbetsplats visade även signifikans (0,009). Beta-värdet uppgick till -0,491. Således visade 

inte regressionsmodellen stöd för hypotesen (H3b) som antog att det skulle finnas ett positivt 
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samband mellan klientmakt och resursomvandlingen. Hypotesen förkastas därmed. Det 

sammanställda materialet från den signifikanta regressionsmodellen återfinns i bilaga 11. 

5.6.4 Relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden 

Modellen som behandlar resursomvandlingen, relationsbaserad försäljning och förmånliga 

erbjudanden för revisionsbyråerna, visade sig inte vara signifikant (0,788) i den ursprungliga 

modellen.  

Den bästa modellen som kunde uppnås var då konkurrensen samt kontorets omsättning 

användes. Då antog modellen en signifikans på 0,33, vilket tyder på att modellen inte är 

signifikant på 10-procentsnivån, varför fortsatt analys inte skedde. Således kan inte hypotesen 

(H4a) bekräftas av regressionsmodellen. Denna hypotes antog nämligen att 

kommersialiseringen skulle ha ett positivt samband med resursomvandlingen. Hypotesen 

förkastas därmed. 

För arkitektbyråerna var den ursprungliga modellen med resursomvandlingen, 

relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden signifikant (0,006). Detta är en 

signifikans på 1-procentsnivån. Den justerade förklaringsgraden (Adj. R^2) uppgick till 0,216, 

vilket innebär att modellen förklarar variationen i resursomvandlingen till 21,6 procent. 

De oberoende- och kontrollvariabler som fanns i modellen visade på olika signifikans och 

beta-värden. Den enda variabeln som visade sig vara signifikant var konkurrensen (0,016), 

med en signifikans på 5-procentnivån. Den hade dessutom det starkaste beta-värdet på 0,343, 

vilket innebär att denna variabel, förutsatt att resterande variabler hålls konstanta, bäst 

förklarar variationen i resursomvandlingen. Denna regressionsmodell stödjer hypotesen 

(H4b), då kommersialiseringen inte visade någon signifikans och därmed kan inte något 

statistiskt samband säkerställas. I hypotesen antogs att kommersialiseringen inte skulle ha 

något samband med resursomvandlingen. Därmed accepteras hypotesen. Hela den 

signifikanta regressionsmodellen sammanfattas i bilaga 11.       

5.6.5 Investering i image 

Modellen som behandlar resursomvandlingen, investering i image bland revisionsbyråerna, 

visade sig inte vara signifikant (0,572) i den ursprungliga modellen, då samtliga oberoende- 

och kontrollvariabler inkluderades i modellen.  

Den modell som uppvisade bäst resultat var då kontrollvariabeln antal verksamma år inom 

yrket användes. Då antog modellen en signifikans på 0,219, vilket tyder på att modellen inte 
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är signifikant på 10-procentsnivån, varför fortsatt analys inte skedde. Hypotesen (H5a) som 

antog att det skulle finnas ett positivt samband mellan kommersialiseringen och 

resursomvandlingen kunde således inte stärkas med hjälp av regressionsmodellen. Hypotesen 

förkastas därmed. Hypotes H9a som även inkluderade resursomvandlingen, och som antog att 

det skulle finnas svagt positivt samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen kunde 

således ej heller stärkas av regressionsmodellen. Hypotesen förkastas därmed. 

För arkitektbyråerna var den ursprungliga modellen med resursomvandlingen, investering i 

image inte signifikant (0,697), med samtliga oberoende- och kontrollvariabler inkluderade. 

Den modell som visade bäst signifikansnivå (0,154), var då endast klientmakt var med i 

regressionsmodellen. Modellen blev alltså inte signifikant på 10-procentsnivån, varför fortsatt 

analys inte gjordes. Hypotes H5b antog att inget samband skulle förekomma mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen. Hypotesen accepteras därmed. Hypotes H9b 

antog att ett positivt samband skulle föreligga mellan kommersialiseringen och 

resursomvandlingen, varför hypotesen inte stöds av regressionsanalysen. Hypotesen förkastas 

därmed.  

5.6.6 Inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur 

Modellen som behandlar resursomvandlingen inskolning av nyanställda i normer, tekniskt 

språk samt organisationskultur för revisionsbyråerna, visade sig inte vara signifikant (0,201) 

i den ursprungliga modellen.  

Den modell som blev signifikant antog p-värdet 0,096, vilket understiger 10-procentsnivån. 

Den justerade förklaringsgraden (Adj. R^2) uppgick till 0,085, vilket innebär att 8,5 procent 

av variationen i resursomvandlingen kan förklaras med hjälp av kommersialiseringen och 

kontorets omsättning. 

Kommersialiseringen var den enda variabeln som blev signifikant (0,045), på 5-

procentsnivån. Beta-värdet för variabeln uppgick till 0,351, vilket även var starkare än 

kontorets omsättnings beta-värde (-0,194). Detta innebär att kommersialiseringen bidrar mest 

till att förklara den beroende variabeln, när alla andra variabler hålls konstanta. Detta 

motsäger hypotesen (H6a) som antog att det inte skulle finnas något samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen. Hypotesen förkastas därmed. För en 

sammanställning av den signifikanta regressionsmodellen, se bilaga 10. 
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För arkitektbyråerna var den ursprungliga modellen med resursomvandlingen, inskolning av 

nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur inte signifikant (0,787).  

Modellen visade signifikans då samtliga variabler förutom kontrollvariabeln, antal 

verksamma år inom yrket exkluderats. Denna variabel antog en signifikans på 0,091, vilket är 

signifikant på 10-procentsnivån. Den justerade förklaringsgraden (Adj, R^2) visade ett värde 

på 0,034, vilket betyder att modellen förklarar 3,4 procent av resursomvandlingen. 

Kontrollvariabelns beta-värde uppgick till 0,226. Hypotesen (H6b) som antog att 

kommersialiseringen skulle förväntas ha ett positivt samband med resursomvandlingen, kan 

således inte stärkas genom modellen. Hypotesen förkastas därmed. Den signifikanta 

regressionsmodellen presenteras i bilaga 11. 

5.6.7 Att bygga relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte 

Den ursprungliga modellen som berör resursomvandlingen, att bygga relationer med klienter 

och andra intressenter i marknadsföringssyfte, för revisionsbyråerna var inte signifikant 

(0,372), på 10-procentsnivån.  

Den modell som blev signifikant (0,097), på 10-procentsnivån, innehöll klientmakt, 

konkurrensen och kontorets omsättning. Den justerade förklaringsgraden (Adj. R^2) uppgick 

till 0,106, vilket innebär att 10,6 procent av variationen i resursomvandlingen kan förklaras av 

modellen. 

Klientmakt var den enda signifikanta variabeln i modellen (0,051), på 10-procentsnivån. 

Denna hade även starkaste beta-värde (0,341), alltså bidrar variabeln med mest förklaring av 

variationen i resursomvandlingen, då resterande variabler hålls konstanta. Hypotesen H8a 

antog att det skulle finnas ett svagt positivt samband mellan konkurrensen och 

resursomvandlingen. Regressionsmodellen kunde således inte stärka detta samband.  

Hypotesen förkastas därmed. En sammanfattning av den signifikanta regressionsmodellens 

värden återfinns i bilaga 10. 

Arkitektbyråerna hade i sin ursprungliga modell med resursomvandlingen, att bygga 

relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte, en signifikans på 

0,010. Modellen är alltså signifikant på 1-procentsnivån, då samtliga oberoende- samt 

kontrollvariabler var inkluderade. Den justerade förklaringsgraden (Adj R^2) uppgick till 

0,197. Detta innebär att klientmakt, kommersialiseringen, konkurrensen, antal verksamma år 
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inom yrket, antal verksamma år på din aktuella arbetsplats samt kontorets omsättning 

förklarar variationen i resursomvandlingen till 19,7 procent.  

Variablerna som inkluderades i modellen uppvisade skilda signifikansnivåer samt beta-

värden. Den variabel som uppvisade bäst signifikans var konkurrensen på 0,009. Den hade 

även det starkaste beta-värdet på 0,381, vilket innebär att denna variabel förklarar variationen 

i resursomvandlingen mest. Klientmakt var även signifikant (0,046), med ett beta-värde på 

0,254. Resterande variabler i modellen var inte signifikanta. Hypotesen H8b som antog att 

konkurrensen skulle ha ett positivt samband med resursomvandlingen, kan således stärkas 

med hjälp av regressionen. Hypotesen accepteras därmed. För att se en sammanfattning av 

den signifikanta modellens värden, se bilaga 11. 

Tabell 5.9 samlar ihop regressionstestens alla hypotesprövningar i en överskådlig tabell. 

Tabell 5.9 Sammanfattning av regressionsanalys 

Hypoteser Resultat 

H1a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett negativt samband mellan klientmakt 

och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre 

debitering av klienter. 

Förkastas 

H1b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett svagt negativt samband mellan 

klientmakt och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom 

högre debitering av klienter. 

Förkastas 

H2a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan klientmakt 

och resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser, genom att bygga 

och utveckla relationer. 

Accepteras 

H2b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan klientmakt 

och resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser, genom att bygga 

och utveckla relationer. 

Förkastas 

H3a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan klientmakt 

och resursomvandlingen: relationella resurser till humana resurser, genom nyttjande 

av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering. 

Förkastas 

H3b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan klientmakt 

och resursomvandlingen: relationella resurser till humana resurser, genom nyttjande 

av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering. 

Förkastas 

H4a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: relationella resurser till monetära 

resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden.  

Förkastas 
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H4b Inom arkitektbranschen förväntas inget samband finnas mellan kommersialiseringen 

och resursomvandlingen: relationella resurser till monetära resurser, genom 

relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden. 

Accepteras 

H5a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering i image.  

Förkastas 

H5b Inom arkitektbranschen förväntas inget samband finnas mellan kommersialiseringen 

och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser, genom 

investering i image. 

Accepteras 

H6a Inom revisionsbranschen förväntas inget samband finnas mellan kommersialiseringen 

och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana resurser, genom 

inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur. 

Förkastas 

H6b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana 

resurser, genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur.  

Förkastas 

H7a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett negativt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, 

genom högre debitering av klienter.  

Förkastas 

H7b Inom arkitektbranschen förväntas inget samband finnas mellan konkurrensen och 

resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre debitering 

av klienter. 

Accepteras 

H8a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett svagt positivt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till relationella resurser, 

genom att bygga relationer med klienter och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte. 

Förkastas 

H8b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan konkurrensen 

och resursomvandlingen: monetära resurser till relationella resurser, genom att bygga 

relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte. 

Accepteras 

H9a Inom revisionsbranschen förväntas det finnas ett svagt positivt samband mellan 

konkurrensen och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska 

resurser, genom investering image.  

Förkastas 

H9b Inom arkitektbranschen förväntas det finnas ett positivt samband mellan konkurrensen 

och resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser, genom 

investering image.  

Förkastas 
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5.7 Sammanfattning av analys  

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av den analys som genomförts ske, utifrån 

korrelationsanalysen samt regressionsanalysen. Först kommer samband relaterade till 

hypoteserna mellan de oberoende- samt beroende variabler att diskuteras utifrån 

korrelationstestet samt regressionstestet. Sedan presenteras övriga samband. 

5.7.1 Sammanfattning av hypotesrelaterade samband 

För revisionsbyråerna visade sig inget signifikant samband mellan klientmakt och 

resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom högre debitering av 

klienter. Detta var kongruent inom både korrelationstestet samt regressionstestet, således 

förkastades hypotesen (H1a), som antog att ett negativt samband skulle föreligga. Klientmakt 

visade sig dock vara positivt korrelerat till resursomvandlingen: humana resurser till 

relationella resurser, genom att bygga och utveckla relationer (H2a). Både korrelationstestet 

samt regressionsanalysen kom fram till att detta samband förelåg, med en 95-procentig 

signifikansnivå. I korrelationstestet visade sig även klientmakt ha ett positivt samband med 

resursomvandlingen: relationella resurser till humana resurser, genom nyttjande av befintliga 

klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering (H3a). Regressionsanalysen 

motsade dock detta samband, då endast konkurrensen hade ett positivt samband med 

resursomvandlingen. Regressionsanalyser för mindre stickprov bör tolkas försiktigt, då 

uteliggare har stor påverkan på modellen och resultatet (Pallant, 2010). För arkitektbyråerna 

kunde varken korrelationstestet eller regressionstestet påvisa något samband relaterat till 

klientmakt, således förkastades samtliga hypoteser (H1b, H2b och H3b). Samtliga hypoteser 

som behandlade klientmakt för arkitekterna samt revisorerna antog nämligen att ett samband 

skulle föreligga.   

För revisionsbyråerna visade sig ingen utav samtliga hypoteser (H4a, H5a och H6a) som var 

relaterade till kommersialiseringen stämma. Både korrelationstestet samt regressionstestet var 

eniga om att hypoteserna inte stämde. För arkitektbyråerna visade sig hypotes H5b som antog 

att det inte skulle finnas något samband mellan kommersialiseringen och resursomvandlingen: 

monetära resurser till organisatoriska resurser, genom investering image, stämma. Både 

korrelationstestet och regressionstestet stödde detta. Regressionstestet accepterade även 

hypotes H4b, där kommersialiseringen inte antogs ha något samband med 

resursomvandlingen: relationella resurser till monetära resurser, genom relationsbaserad 

försäljning och förmånliga erbjudanden. Korrelationstestet motsade dock detta och visade på 

ett positivt samband. Hypotes H6b som antog att det skulle finnas ett positivt samband mellan 
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kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana resurser, 

genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur, 

förkastades av både korrelationstestet och regressionstestet. Inget samband kunde statistiskt 

säkerställas.  

För revisionsbyråerna visade sig ingen utav samtliga hypoteser (H7a, H8a och H9a) som var 

relaterade till konkurrensen stämma. Både korrelationstestet samt regressionstestet var eniga 

om detta. För arkitektbyråerna visade sig hypotesen H7b som antog att konkurrensen inte har 

något samband med resursomvandlingen: humana resurser till monetära resurser, genom 

högre debitering av klienter, inte heller ha något samband enligt regressionsanalysen. Således 

accepterar regressionsmodellen hypotesen. Korrelationsanalysen däremot talade för ett svagt 

negativt samband mellan variablerna. Enligt både regressionstestet samt korrelationstestet 

visade det sig finnas ett positivt samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: 

monetära resurser till relationella resurser, genom att bygga relationer med klienter och andra 

intressenter i marknadsföringssyfte. Således accepteras hypotesen H8b. Varken 

korrelationsanalysen eller regressionsanalysen visade något samband mellan konkurrensen 

samt resursomvandlingen: monetära resurser till organisatoriska resurser, genom investering i 

image. H9b som antog ett positivt samband förkastades således. För att se en sammanfattning 

av både korrelationsanalysens resultat samt regressionsanalysens resultat se tabell 5.10. 

Författarna till studien har valt att förhålla sig till både regressionstestets resultat samt 

korrelationstestets resultat. Ett samband som endast accepteras av det ena testet, accepteras 

således generellt.   

Tabell 5.10 Sammanfattning av hypotesprövning 

Hypoteser Korrelation Regression 

H1a. Förkastas Förkastas 

H1b. Förkastas Förkastas 

H2a. Accepteras Accepteras 

H2b. Förkastas Förkastas 

H3a. Accepteras Förkastas 

H3b. Förkastas Förkastas 

H4a. Förkastas Förkastas 

H4b. Förkastas Accepteras 

H5a. Förkastas Förkastas 

H5b. Accepteras Accepteras 

H6a. Förkastas Förkastas 

H6b. Förkastas Förkastas 
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H7a. Förkastas Förkastas 

H7b. Förkastas Accepteras 

H8a. Förkastas Förkastas 

H8b. Accepteras Accepteras 

H9a. Förkastas Förkastas 

H9b. Förkastas Förkastas 

 

5.7.2 Sammanfattning av övriga samband 

I hypotes H6a som berör revisionsbyråerna antogs det inte finnas något samband mellan 

kommersialiseringen och resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana resurser, 

genom inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur. I både 

korrelationstestet samt regressionsanalysen visade sig dock ett signifikant positivt samband 

existera mellan dessa variabler. Detta samband har en möjligen logisk förklaring. Hypotesen 

byggde på ett resonemang kring att revisorerna har tillräcklig förkunskap om en ökad 

kommersialisering i branschen och att nyanställda därmed inte behöver inskolas i detta 

fundament. I efterhand är det oväntade sambandet logiskt, eftersom kontorsspecifik kultur 

skiljer sig åt från kontor till kontor, något som en nyanställd revisor får lära sig och erfara för 

varje ny arbetsplats. Att detta fenomen påverkas av kommersialiseringen kan möjligtvis 

förklaras med att då lönsamhet och kostnadsminimering blir allt viktigare, blir det även 

viktigare att anställda jobbar effektivt. Nyanställda måste därför lära sig kommunicera på rätt 

sätt och lära sig vilka normer som gäller på det nya kontoret, detta för att säkerställa att 

arbetet blir effektivt utfört. 

För arkitektbyråerna uppstod ett oväntat signifikant positivt samband mellan konkurrensen 

och resursomvandlingen: relationella resurser till monetära resurser, genom relationsbaserad 

försäljning och förmånliga erbjudanden. Detta samband kan ha en logisk förklaring. Tidigare 

i studien lades argument fram, om att vid hög konkurrens måste arkitektbyråerna hantera 

konkurrensen med hjälp av relationsbaserad marknadsföring för att nå ut till klienterna. Att 

utnyttja relationer med klienter genom att ge dem förmånligare erbjudanden kan vara ett sätt 

att behålla förtroendet hos klienter och därmed sälja mer. Då konkurrensen är hög bör alltså 

relationsbaserad försäljning och förmånligare erbjudanden förekomma allt mer och då 

framförallt för mindre arkitektbyråer. I hypotesformuleringen sades att arkitekterna hade flera 

externa parter att förhålla sig till och att de således inte själva kan besluta om 

relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden. Det är högst troligt att den stora 
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mängden egenföretagare som deltog i denna undersökning har färre externa parter att förhålla 

sig till, varför det är logiskt att anta att sambandet föreligger. 

De två oväntade sambanden som inte formulerats i någon hypotes och som diskuterats ovan 

antas ha ett kausalt samband, då en logisk förklaring kan ges. 

Utöver dessa två oväntade samband som hade en logisk förklaring, uppstod även andra 

samband mellan oberoende- och beroende variabler i regressionstestet. Då inga logiska 

förklaringar kan finnas till varför dessa uppstod, antas sambanden ej vara kausala. För 

revisionsbyråerna visade sig konkurrensen ha ett positivt samband med resursomvandlingen: 

relationella resurser till humana resurser, genom nyttjande av befintliga klienter för 

utvecklande av färdigheter inom klienthantering. Inom samma bransch visade sig klientmakt 

ha ett positivt samband med resursomvandlingen: monetära resurser till relationella resurser, 

genom att bygga relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte. För 

arkitektbyråerna visade sig klientmakt ha ett positivt samband med resursomvandlingen: 

monetära resurser till relationella resurser, genom att bygga relationer med klienter och andra 

intressenter i marknadsföringssyfte. 

Samtliga kontrollvariabler som testades för i modellen visade sig vara signifikanta i minst en 

regressionsmodell. Det var endast i arkitektbyråernas regressionsmodeller som 

kontrollvariablerna visade signifikans.  Kontorets omsättning visade ett negativt samband 

med högre debitering av klienter. Antal verksamma år inom yrket var positivt korrelerat till 

nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering. Antal 

verksamma år på din aktuella arbetsplats visade däremot ett negativt samband till denna 

resursomvandling. Antal verksamma år inom yrket visade sig ha ett positivt samband med 

inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur. Dessa samband 

är till största del ologiska, förutom den senast nämnda. Man skulle nämligen kunna resonera 

för att antal verksamma år inom yrket ger kontorschefer en insikt i att nyanställda behöver 

inskolas i normer, tekniskt språk samt organisationskultur. Ju färre antal år man verkat inom 

yrket, desto sämre insikt har man således om denna aspekt. Erfarenheten ger således insikt.      
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6. Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att förhållas till dess syfte. En visuell överblick av de 

resursomvandlingar som författarna kunnat påvisa utifrån de branschspecifika egenskaper 

som undersökts presenteras. En diskussion kring funna samband utvecklas och en jämförelse 

utifrån Pike et als. (2005) modell genomförs. Det teoretiska-, etiska-, sociala- samt praktiska 

bidraget diskuteras och en kritisk granskning genomförs. Slutligen ges förslag på framtida 

forskningsområden. 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att förklara två olika professionella tjänsteföretags 

resursomvandlingar, för att identifiera om de följer tidigare forsknings generella mönster eller 

om de skiljer sig åt i förhållande tillvarandra på grund av skilda egenskaper inom branscherna. 

Utifrån den teori som behandlades i kapitel 3 formulerades hypoteser.  Hypoteserna förhöll 

sig till sju stycken resursomvandlingar i revisionsbranschen samt arkitektbranschen och hur 

dessa påverkades av tre branschspecifika nämnare, klientmakt, kommersialiseringen och 

konkurrensen. Resursomvandlingarna bör enligt Pike et als. (2005) modell ha snarlik struktur 

i både revisionsbranschen och arkitektbranschen. I den empiriska analysen kunde det 

statistiskt säkerställas att branschspecifika egenskaper hade ett samband med tre av 

resursomvandlingarna, enligt de formulerade hypoteserna. Se figur 6.1 för dessa 

resursomvandlingar. 
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Figur 6.1 Resursomvandlingar som förekommer inom revisions- och arkitektbranschen, utifrån formulerade 

hypoteser. 

(Baserad på: Pike et al, Generic resource transformations at ”level 1”, s. 497, 2005) 

För revisionsbyråerna (rosa färg i figur 6.1) visade sig klientmakt ha ett positivt samband med 

resursomvandlingen: humana resurser till relationella resurser, genom att bygga och utveckla 

relationer. Klientmakt hade även ett positivt samband med resursomvandlingen: relationella 

resurser till humana resurser, genom nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av 

färdigheter inom klienthantering. I revisionsbranschen antogs att befintlig klientmakt är låg 

utifrån tidigare teorier som behandlats i kapitel 3. Resultatet säger således att en låg grad av 

klientmakt leder till att revisionsbyråerna bygger och utvecklar relationer samt nyttjar 

befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom klienthantering i en låg omfattning.  

För arkitektbyråerna (blå färg i figur 6.1) visade sig konkurrensen ha ett positivt samband med 

resursomvandlingen: monetära resurser till relationella resurser, genom att bygga relationer 

med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte. I arkitektbranschen antogs 

konkurrensen vara hög utifrån tidigare teorier som behandlats i kapitel 3. Resultatet innebär 

således att en hög konkurrens inom branschen leder till att byråerna i en hög omfattning 

bygger relationer med klienter och andra intressenter i marknadsföringssyfte.  
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Ytterligare samband som ej var väntade enligt hypoteserna och som ansågs logiska i efterhand 

var, att det för revisionsbyråerna fanns ett positivt samband mellan kommersialiseringen och 

resursomvandlingen: organisatoriska resurser till humana resurser, genom inskolning av 

nyanställda i normer, tekniskt språk samt organisationskultur. För arkitekterna uppstod ett 

oväntat positivt samband mellan konkurrensen och resursomvandlingen: relationella resurser 

till monetära resurser, genom relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden. 

Enligt Pike et al. (2005) antogs professionella tjänstebolag uppvisa en struktur med generellt 

förekommande resursomvandlingar, främst mellan humana-, relationella- och organisatoriska 

resurser. Man kan i så fall förvänta sig att både likartade och flera samband mellan de tre 

branschspecifika nämnarna och resursomvandlingarna skulle framträda, om modellen stämt. 

Av studien framgår att revisions- och arkitektbranschen uppvisar olika strukturer av 

resursomvandlingar. De resursomvandlingar som förelåg inom revisionsbranschen förelåg 

inte inom arkitektbranschen, vilket indikerar på att de skiljer sig åt. Även de två 

resursomvandlingarna som författarna fann samband för och som inte hade formulerats som 

hypoteser, antog även olikheter då de uppträdde olika mellan branscherna. De likheter som 

uppstod var då båda branscherna inte uppvisade något samband alls. 

Arkitektbyråerna var de enda som inkluderade monetära resurser i sin struktur. De uppvisade 

en struktur bestående av monetära resurser och relationella resurser. Resursomvandlingarna 

som involverade monetära resurser handlade om marknadsföring och relationsbaserad 

försäljning samt förmånliga erbjudanden. Att dessa resursomvandlingar förekom här och inte 

för revisorerna kan bero på att konkurrensen skiljer sig åt mellan branscherna, vilket det 

argumenterades för i den litterära översikten. Det framgick i kapitel 5 att storleken på 

arkitektbyråerna var avsevärt mindre än bland revisionsbyråerna, då typvärdet för 

arkitektbyråerna var 1 anställd jämfört med 30 anställda för revisionsbyråerna. Detta kan tyda 

på att det är relativt fler aktörer inom arkitektbranschen och således fler aktörer som 

konkurrerar. Pike et als. (2005) modell tar inte hänsyn till konkurrensaspekten, som tycks 

skilja sig åt mellan branscherna.  

För revisionsbyråerna har det framgått att deras struktur består av resursomvandlingar mellan 

relationella-, humana- och organisatoriska resurser. Nämnarna som påverkade dessa var 

klientmakt och kommersialiseringen. Dessa samband förekom inte för arkitekterna, vilket 

talar för att olikheter mellan branscherna föreligger. 
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Slutsatsen är att generella mönster av resursomvandlingar för professionella tjänstebolag ej 

föreligger, enligt denna studies resultat. Revisionsbyråerna samt arkitektbyråerna uppvisar 

dessutom skillnader, utifrån branschspecifika egenskaper och de resursomvandlingar som 

därmed uppstår. 

6.1.1 Teoretiskt bidrag  

Denna studie har syftat till att dels förklara två professionella tjänstebolags 

resursomvandlingar utifrån dess branschspecifika egenskaper och dels att genomföra en 

systematisk jämförelse mellan två professionella tjänstebolag. Då tidigare studier i princip 

inte har behandlat systematiska jämförelser mellan två professionella tjänstebolag (Malhotra 

& Morris, 2009), bidrar denna studie till professionsteorin med en insyn i en sådan jämförelse 

mellan revisionsbolag och arkitektbolag på den svenska marknaden.  

De få resursomvandlingar som vi statistiskt kunnat säkerställa visar på att branschernas 

värdeskapande skiljer sig åt genom resursomvandlingsprocessen. Detta då en 

resursomvandling tydliggör ett bolags värdeskapande (Pike et al., 2005). Vår studie visar 

även att det för arkitektbranschen förekommer resursomvandlingar innehållande resurser som 

inte ingår i Pike et als. (2005) generella mönster, det vill säga monetära resurser. 

Det resursbaserade synsättet har med hjälp av tidigare forskning konstaterat att vissa resurser 

kan ge hållbara konkurrensfördelar, beroende på dess egenskaper (Barney, 1991). Med hjälp 

av förlängningen av det resursbaserade synsättet, genom teori om resursomvandlingar, har vår 

studie kommit fram till resultat som ger utrymme för vidare tolkningar av det resursbaserade 

synsättets värdeskapande. De tre nämnarna visade att branscherna skiljer sig åt och att dessa 

branschspecifika skillnader skapar olika spelregler för företagen. Exempelvis är konkurrensen 

hög inom arkitektbranschen och låg inom revisionsbranschen, vilket påverkar olika resursers 

betydelse för varje bransch. Vårt bidrag till det resursbaserade synsättet är därför att man bör 

beakta att branschspecifika egenskaper påverkar ett företags val av resurser för 

värdeskapande. Detta då företagens resursallokering antas påverkas av yttre faktorer, så som 

de branschspecifika egenskaperna i denna studie. 

Utifrån forskning som berör ”strategic management” har forskare visat olika fokus och 

inriktning på yttre aspekter i ett företags omgivning och inre aspekter, som resurser inom ett 

företag (Barney, 1991). Genom att denna studie tar ställning till branschspecifika egenskaper 

samtidigt som den ser hur dessa påverkar resursomvandlingen inom ett företag, behandlas 

både yttre och inre faktorer. Enligt Barney (1991) är det en förståelse för ett företags inre 
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faktorer som gör att man kan parera yttre hot i ett företags omgivning. Således är det ett 

företags resurser och deras karaktär som skapar hållbara konkurrensfördelar. Denna studie 

bidrar således med insikter som kan möjliggöra hållbara konkurrensfördelar.  

6.1.2 Etiskt- och socialt bidrag 

Ur ett etiskt perspektiv kan en ökad medvetenhet om graden av klientmakt och dess påverkan 

på de olika branscherna påverka arkitekternas och revisorernas förhållningssätt till klienten. 

Maktförhållandet mellan agent och principal visade sig i denna studie vara av etisk karaktär. 

Vårt etiska bidrag är att professionernas utövare kan undvika besvärliga situationer genom att 

proaktivt planera mötet med klienten utifrån vetskapen om branschens grad av klientmakt. 

Båda professionerna bidrar med olika typer av samhällsnytta: bland annat bidrar arkitekterna 

med estetiska byggnadsarv och revisorerna bidrar med möjligheten till hållbar redovisning. 

Om arkitektbyråerna och revisionsbyråerna har vetskapen om hur de branschspecifika 

egenskaperna påverkar resursomvandlingarna, kan de allokera sina resurser mer effektivt. 

Exempelvis visade sig arkitekternas förhållningssätt till marknadsföring påverkas av 

konkurrensen. Då arkitektbyråerna och revisionsbyråerna kan jobba mer effektivt antas även 

deras bidrag till samhället bli bättre. Därmed är vårt sociala bidrag att vetskapen av hur 

branschspecifika egenskaper påverkar resursomvandlingar, har en indirekt påverkan på en 

ökad samhällsnytta. 

6.1.3 Praktiskt bidrag 

Ur ett praktiskt perspektiv för revisionsbyråerna och arkitektbyråerna skulle denna studie 

kunna bidra med en insyn i det värdeskapande som förkommande resursomvandlingar talar 

för. Branschspecifika förhållanden som våra framlagda argument i kapitel 3 behandlar 

gällande klientmakt, kommersialiseringen samt konkurrens sätter ramarna, men det är 

resurserna och de omvandlingar som förväntas ske som är intressanta att kunna förhålla sig 

till ur ett styrperspektiv. Eftersom klientmakt, kommersialiseringen och konkurrensen är 

branschspecifika egenskaper, kan det enskilda kontoret ej påverka dem och dess omfattning. 

De kan däremot, med vetskap om hur dessa påverkar kontorets värdeskapande genom 

resursomvandlingar, välja att allokera resurserna mer effektivt för att parera de yttre 

faktorernas negativa påverkan. 

6.1.4 Kritisk granskning 

Pike et als. (2005) modell var av normativ karaktär. Modellen föreskrev således hur 

resursomvandlingar bör se ut utifrån författarnas egna normer och värderingar (Deegan & 
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Unerman, 2011). En normativ modell är inte alltid lämplig att använda för att testa verkliga 

fenomen då teorin framlagd inte behöver baseras på observerade händelser (Deegan & 

Unerman, 2011). I Pike et als. (2005) fall var dock modellen testad på ett läkemedelsbolag, 

som stärkte deras påstådda generella mönster av resursomvandlingar. Det som även bör 

påpekas är att andra författare har konceptualiserat snarlika modeller och använt sig av andra 

tillvägagångssätt än Pike et al. (2005) för att fånga samma koncept. ICN passade vår studie, 

men valet av denna modell är således inte ett självklart val, då andra modeller som mäter 

samma sak fast på olika sätt finns tillgängliga.  

Denna studie valde att använda en kvantitativ strategi, med en enkät som 

datainsamlingsmetod. Vid operationaliseringen av koncepten som skulle mätas insåg 

författarna till studien att koncepten var svårmätbara, abstrakta och mångtydiga. Den 

empiriska analysen visade även att respondenterna i studien hade samma uppfattning, då 

svaren var relativt spridda mellan olika påståenden som skulle fånga samma underliggande 

koncept. Detta framgick tydligt i Cronbach’s alpha-testet. Påståendena som skulle mäta 

resursomvandlingarna samt de branschspecifika egenskaperna, klientmakt, 

kommersialiseringen samt konkurrensen kan således ifrågasättas.  

De variabler som sattes för att mäta de underliggande koncepten i den empiriska analysen 

blev dessutom olika, då Cronbach’s alpha-testet visade så pass skilda värden för de olika 

branscherna. Detta medför således att det finns en risk att de olika påståenden som använts 

som variabler i de olika branscherna skulle kunna mäta olika saker, varför resultatet av den 

statistiska analysen kan ha påverkats.  

De oberoende variablerna, klientmakt och kommersialiseringen är av etisk karaktär. Trots 

författarnas försök att mäta dessa koncept med hjälp av bland annat tidigare 

forskningsmetodik enligt Gunz och Gunz (2008), kan ”önskvärd social partiskhet” antas 

förekomma. För att motverka detta har författarna försökt undvika etiska termer i 

påståendena. Risken finns ändå att respondenterna svarat utifrån vad som anses vara etiskt 

korrekt istället för det som är sant. 

Med tanke på de svårmätbara koncepten samt de etiska aspekterna av vissa koncept skulle en 

kvalitativ studie med djupgående intervjuer varit lämpligare, alternativt observationer. Detta 

då intervjuer tillåter forskarna att på djupet få en förståelse för de etiska aspekterna i 

koncepten. Observationer skulle kunna bidra med information som inte annars skulle kunna 

erhållas. Genom att observera ett fenomen kan abstrakta saker fångas upp, som till skillnad 
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från en enkätundersökning, kan identifiera svåra och mångtydiga aspekter, utan att riskera att 

man mäter något annat. Observationer skulle även kunna fånga klientmakten lättare genom att 

närvara vid klientmöten samt upphandlingar.     

Då enkätundersökningen inte visade vilka av respondenterna som svarade på enkäterna blev 

en bortfallsanalys ej möjlig. Detta påverkar generaliserbarheten i resultatet, då 

respondenternas geografiska spridning samt byråtillhörighet ej går att utröna. Den 

generalisering som görs ska därmed tas med största försiktighet. Dessutom var det endast tre 

av hypotesernas samband som statistiskt kunde säkerställas inom branscherna, varför 

resultatet i sig är vagt.  

Omfattningen på enkäten var en aspekt som förmodligen hämmade svarsfrekvensen. 

Sammanlagt ställdes 39 frågor varav 31 i form utav påståenden. De var ett tiotal respondenter 

som endast besvarade ett fåtal frågor, vilket gjorde resterande svar från dem oanvändbara. 

Detta indikerar på att många ansåg att enkäten var för omfattande. Författarna till studien var 

medvetna om detta. Anledningen till den stora mängden frågor, var för att koncepten var 

abstrakta, svårmätbara och mångtydiga. I efterhand visade det sig dock svårt att fånga de 

underliggande koncepten trots mängden påståenden.    

Branscherna som författarna till studien valde att studera visade sig i efterhand vara lämpliga 

val, då de visade på skillnader i resursomvandlingar utifrån branschspecifika egenskaper. I 

Pike et als. (2005) studie talar de dock om generella mönster av resursomvandlingar för 

professionella tjänstebolag överlag. Att endast studera två bolag kan därmed anses vara för 

snävt, för att kunna göra en bedömning av deras modell. Man kan dessutom ifrågasätta valet 

av bolag.  

Valet av resursomvandlingar begränsades även för att göra studien genomförbar på 10 veckor. 

Man skulle således kunna argumentera för att det finns andra resursomvandlingar som 

författarna inte valde att inkludera, som hade visat på andra resultat. Detta bör man som läsare 

ha i åtanke, då det påverkar tillförlitligheten i den slutsats som författarna kommit fram till. 

Detta är en av anledningarna till vårt förslag på framtida forskning.      

6.1.5 Förslag på framtida forskning 

Det är många studier som utgår från ett resursbaserat synsätt. Resursomvandlingar däremot 

har inte studerats lika omfattande, vilket kan bero på svårigheterna i att mäta dem. Att 

använda sig utav hela Pike et als. (2005) modell, med samtliga 25 resursomvandlingar, hade 



- Cazacu & Fritzell - 

 - 99 -  

varit intressant att genomföra på dels andra professionella tjänstebolag, men även på 

produktionsbolag. En jämförelse mellan industrierna hade även varit intressant. 

Forskning skulle förslagsvis kunna genomföras på få företag med både observationer samt 

djupgående intervjuer. En pilotstudie inom den studerade branschen alternativt industrin, 

skulle kunna sätta ramarna för branschspecifika alternativt industrispecifika egenskaper. 

Dessa egenskaper skulle sedan kunna utvärderas och förhållas till observerade 

resursomvandlingar i bolaget. 

De djupgående intervjuerna skulle kunna genomföras på personer i ledande befattning för att 

få en bild av hur medvetna dessa är om egenskaper i branschen och hur dessa egenskaper 

påverkar resursomvandlingar. Denna forskning skulle då kunna hjälpa bolaget att synliggöra 

brister, men även visa på styrkor. En bättre allokering av resurser skulle därmed kunna ske.  
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Bilaga 1 – Ytterligare exempel på resursomvandlingar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ursprunglig resurs Förädlingsprocess Ny resurs 

Humana resurser Debitering av klienter Monetära resurser 

Organisatoriska resurser Utveckla kompetens genom 

användning  

Humana resurser 

Relationella resurser Användning av andra företags 

lokaler 

Fysiska resurser 

Fysiska resurser Försäljning av vara eller tjänst Monetära resurser 

Monetära resurser Investering i sociala nätverk Relationella resurser 

TIDSHORISONT 
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Bilaga 2 – Skandianavigatorn 

 

(Källa: Edvinssons ”Skandianavigator”, s. 369, 1997) 
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Bilaga 3 – Följebrev 

 

Hej! 

Vi genomför en studie där vi undersöker hur branschspecifika egenskaper påverkar 

värdeskapande i ert yrke. Värdeskapande kommer utav olika resurser som förädlas till nya 

resurser, så kallade resursomvandlingar. De branscher som vi studerar är revisionsbolag samt 

arkitektbolag. Med er hjälp kan vi få en bättre förståelse för de resursomvandlingar som 

förekommer i er bransch samt om det förekommer någon skillnad mellan arkitektbolag samt 

revisionsbolag.  

Forskning kring resursomvandlingar är inriktad på styrningsfrågor och lyfter fram 

värdeskapande i organisationer. Detta resursbaserade synsätt möjliggör för bolag att 

synliggöra sina resurser och även mäta sitt intellektuella kapital. Vi vänder oss därför till dig 

som är Kontorschef eller alternativt du som är i Ledande position för att besvara dessa 

styrningsrelaterade frågor i en enkät.  

Enkäten består till största del av attitydfrågor och förväntas ta ca 10 minuter att svara på. 

Enkätens resultat kommer att bidra med en ökad insyn i er branschs förädling av resurser. 

Denna insyn är relevant i strategiska frågor, då förädlingen står för värdeskapande. Studien är 

en del av en kandidatuppsats inom företagsekonomi på Högskolan i Kristianstad under 

handledning av Dr. Elin Smith.  

I slutet av enkäten finns det möjlighet att fylla i mejladress för att få ta del av vårt resultat. 

Era svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Sista svarsdag är den 17 maj och vi uppskattar om ni kan svara inom kort tid.  

Tack för ert deltagande! 

För att komma till enkäten, tryck på länken: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Med vänliga hälsningar 

Filip Cazacu och Cecilia Fritzell 

Ekonomprogrammet Bank/Finans och Revisor/Controller 

Kristianstad Högskola 

Kontaktinformation: 

Filip Cazacu: xxx-xxxxxxx, namn@gmail.com 

Cecilia Fritzell: xxx-xxxxxxx, namn@gmail.com  
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Bilaga 4 – Enkät (sammanfattning av frågor och påståenden) 

F1: Kön 

 Man  

 Kvinna  

F2: Ålder 

 

F3: Yrke 

 Revision  

 Arkitekt  

F4: Dina verksamma år 

 Antal verksamma år inom yrket   

 Antal verksamma år på din aktuella arbetsplats  

F5: Antal anställda 

Antal anställda på kontoret idag        

F6: Omsättning 

Kontorets ungefärliga årsomsättning år 2012 (i kr)  

För följande påståenden har respondenten svarat utefter en sjugradig likertskala där vänster = ”instämmer inte 

alls” och höger = ”instämmer helt”. 

P1: Vi debiterar våra kunder baserat på antal timmar  

P2: Vi kan påverka storleken på arvoden från kunder 

P3: Våra kunder har insyn i prissättningen av tjänster som utförs 

P4: Det är viktigt att bygga relationer med kunder 

P5: Det är viktigt att utveckla relationer med kunder 

P6: Vi frågar våra kunder om de är nöjda med vårt bemötande 

P7: Vi gör kundbesök 
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P8: Hos oss ansvarar man för egna kundbaser 

P9: För samma utförda tjänst debiteras kunder lika 

P10: Våra större kunder får förmånligare erbjudanden på tjänster 

P11: Kunder som har en långvarig relation med oss får ett mer fördelaktigt pris 

P12: Det är viktigt att vi upprätthåller ett starkt varumärke bland kunder 

P13: Det är viktigt att skapa positiva rykten om oss bland kunder 

P14: Det är viktigt att våra anställda är nöjda med sina arbetsförhållanden 

P15: Det är viktigt att nyanställda lär sig vilka normer som vår byrå står för 

P16: Det är viktigt att lära nyanställda hur man använder teknisk utrustning på byrån 

P17: Det är viktigt att erfarna kollegor lär nyanställda hur arbetet ska utföras 

P18: Det är viktigt att marknadsföra byrån genom att skapa goda relationer med kunder 

P19: Det är viktigt att marknadsföra byrån genom att skapa ett gott rykte om oss bland kunder 

P20: Det är viktigt att marknadsföra byrån genom att skapa goda relationer med externa intressenter 

P21: Vi värdesätter kunder som genererar större intäkter 

P22: Vi värdesätter kunder som genererar framtida arbete åt oss 

P23: Vi värdesätter goda relationer med kunder 

P24: Vårt arbete påverkas av omfattande lagstiftning 

P25: Våra kunder kan påverka hur olika tjänster utförs 

P26: Byrån har till övervägande del målsättningar som berör lönsamhet 

P27: Vi strävar efter att vara lönsamma 

P28: Vi strävar efter att minska våra kostnader 

P29: Många byråer konkurrerar om samma kunder 

P30: Det är svårt att etablera sig på vår marknad som ny aktör 

P31: Vår prissättning av tjänster påverkas av andra byråer 

 

F7: Har ni några synpunkter på undersökningen? 
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F8: Om ni önskar att ta del av studiens resultat, ange E-postadress, tack! 

 E-postadress:   
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Bilaga 5 – Påståenden i enkät 

 

 

Nummer Påstående 

P1 Vi debiterar våra kunder baserat på antal timmar 

P2 Vi kan påverka storleken på arvoden från kunder 

P3 Våra kunder har insyn i prissättningen av tjänster som utförs 

P4 Det är viktigt att bygga relationer med kunder 

P5 Det är viktigt att utveckla relationer med kunder 

P6 Vi frågar våra kunder om de är nöjda med vårt bemötande 

P7 Vi gör kundbesök 

P8 Hos oss ansvarar man för egna kundbaser 

P9 För samma utförda tjänst debiteras kunder lika 

P10 Våra större kunder får förmånligare erbjudanden på tjänster 

P11 Kunder som har en långvarig relation med oss får ett mer fördelaktigt pris 

P12 Det är viktigt att vi upprätthåller ett starkt varumärke bland kunder 

P13 Det är viktigt att skapa positiva rykten om oss bland kunder 

P14 Det är viktigt att våra anställda är nöjda med sina arbetsförhållanden 

P15 Det är viktigt att nyanställda lär sig vilka normer som vår byrå står för 

P16 Det är viktigt att lära nyanställda hur man använder teknisk utrustning på byrån 

P17 Det är viktigt att erfarna kollegor lär nyanställda hur arbetet ska utföras 

P18 Det är viktigt att marknadsföra byrån genom att skapa goda relationer med kunder 

P19 Det är viktigt att marknadsföra byrån genom att skapa ett gott rykte om oss bland kunder 

P20 Det är viktigt att marknadsföra byrån genom att skapa goda relationer med externa intressenter 

P21 Vi värdesätter kunder som genererar större intäkter 

P22 Vi värdesätter kunder som genererar framtida arbete åt oss 

P23 Vi värdesätter goda relationer med kunder 

P24 Vårt arbete påverkas av omfattande lagstiftning 

P25 Våra kunder kan påverka hur olika tjänster utförs 

P26 Byrån har till övervägande del målsättningar som berör lönsamhet 

P27 Vi strävar efter att vara lönsamma 

P28 Vi strävar efter att minska våra kostnader 

P29 Många byråer konkurrerar om samma kunder 

P30 Det är svårt att etablera sig på vår marknad som ny aktör 

P31 Vår prissättning av tjänster påverkas av andra byråer 
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Bilaga 6 – Cronbach’s alpha – fullständig 
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Bilaga 7 – Kolmogorov-Smirnov 

 

Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Distribution 

  Revisor Arkitekt Revisor Arkitekt 

Högre debitering av klienter 0,029 0,006 Icke-parametrisk Icke-parametrisk 

Att bygga och utveckla relationer 0,000 0,000 Icke-parametrisk Icke-parametrisk 

Nyttjande av befintliga klienter 

för utvecklande av färdigheter 

inom klienthanteringen 

0,001 0,029 Icke-parametrisk Icke-parametrisk 

Relationsbaserad försäljning och 

förmånliga erbjudanden 
0,749 0,198 Parametrisk Parametrisk 

Investering i image 0,000 0,000 Icke-parametrisk Icke-parametrisk 

Inskolning av nyanställda i 

normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur 

0,000 0,008 Icke-parametrisk Icke-parametrisk 

Att bygga relationer med klienter 

och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte 

0,000 0,000 Icke-parametrisk Icke-parametrisk 

Klientmakt 0,008 0,013 Icke-parametrisk Icke-parametrisk 

Kommersialiseringen 0,443 0,497 Parametrisk Parametrisk 

Konkurrens 0,039 0,103 Icke-parametrisk Parametrisk 
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Bilaga 8 – Spearmans rangkorrelationstest för revisionsbyråerna 
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Bilaga 9 – Spearmans rangkorrelationtest för arkitektbyråerna 
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Bilaga 10 – Regressionsmodeller – revisionsbyråer 

 

 

Revisorer - Att bygga och utveckla 

relationer (beroende variabel 2)       

        

Variabler (signifikant modell) 

Standard 

beta Standardfel Signifikansnivå 

Klientmakt 0,403 0,108 0,025 

Antal verksamma år inom yrket -0,194 0,008 0,353 

Antal verksamma år på din aktuella 

arbetsplats -0,142 0,009 0,508 

Kontorets omsättning 0,301 0 0,123 

        

  Värde     

Signifikansnivå 0,071     

F-värde 2,444     

Adj. R^2 0,157     

VIF-värde (högsta) 1,642     

MAH-värde (högsta) 23,567     

Cook's-värde (högsta) 0,76     

 

 

Revisorer - Nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom 

klienthantering (beroende variabel 3) 

          

Variabler (signifikant modell) Standard beta Standardfel Signifikansnivå   

Klientmakt -0,014 0,274 0,937   

Kommersialiseringen 0,149 0,166 0,423   

Konkurrensen 0,34 0,178 0,076   

Antal verksamma år inom yrket 0,08 0,018 0,648   

          

  Värde       

Signifikansnivå 0,098       

F-värde 2,148       

Adj. R^2 0,113       

VIF-värde (högsta) 1,401       

MAH-värde (högsta) 12,305       

Cook's-värde (högsta) 0,718       
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Revisorer - Inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk och organisationskultur 

(beroende variabel 6) 

        

Variabler (signifikant modell) Standard beta Standardfel Signifikansnivå 

Kommersialiseringen 0,351 0,081 0,045 

Kontorets omsättning -0,194 0 0,259 

        

  Värde     

Signifikansnivå 0,096     

F-värde 2,534     

Adj. R^2 0,085     

VIF-värde (högsta) 1,023     

MAH-värde (högsta) 23,844     

Cook's-värde (högsta) 7,432     

 

 

Revisorer – Att bygga relationer med klienter och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte (beroende variabel 7) 

    Variabler (signifikant modell) Standard beta Standardfel Signifikansnivå 

Klientmakt 0,341 0,15 0,051 

Konkurrensen 0,092 0,095 0,602 

Kontorets omsättning 0,186 0 0,284 

        

  Värde     

Signifikansnivå 0,097     

F-värde 2,307     

Adj. R^2 0,106     

VIF-värde (högsta) 1,113     

MAH-värde (högsta) 23,993     

Cook's-värde (högsta) 0,384     
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Bilaga 11- Regressionsmodeller - arkitektbyråer 

 

 

Arkitekter - Högre debitering av klienter 

(beroende variabel 1)       

        

Variabler (signifikant modell) 

Standard 

beta Standardfel Signifikansnivå 

Konkurrensen -0,232 0,19 0,109 

Antal verksamma år inom yrket -0,255 0,031 0,161 

Antal verksamma år på din aktuella 

arbetsplats 0,217 0,034 0,254 

Kontorets omsättning - 0,226 0 0,096 

        

  Värde     

Signifikansnivå 0,066     

F-värde 2,358     

Adj. R^2 0,091     

VIF-värde (högsta) 2,103     

MAH-värde (högsta) 33,412     

Cook's-värde (högsta) 0,135     

 

 

Arkitekter - Nyttjande av befintliga klienter för utvecklande av färdigheter inom 

klienthantering (beroende variabel 3) 

          

Variabler (signifikant modell) 

Standard 

beta Standardfel Signifikansnivå   

Klientmakt -0,046 0,262 0,715   

Kommersialiseringen -0,143 0,234 0,282   

Konkurrensen -0,035 0,194 0,807   

Antal verksamma år inom yrket 0,665 0,03 0,000   

Antal verksamma år på din aktuella 

arbetsplats -0,491 0,034 0,009   

Kontorets omsättning -0,037 0 0,776   

          

  Värde       

Signifikansnivå 0,015       

F-värde 2,99       

Adj. R^2 0,181       

VIF-värde (högsta) 2,124       

MAH-värde (högsta) 33,611       

Cook's-värde (högsta) 0,77       
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Arkitekter - Relationsbaserad försäljning och förmånliga erbjudanden 

(beroende variabel 4)   

    

Variabler (signifikant modell) 

Standard 

beta Standardfel Signifikansnivå 

Klientmakt 0,18 0,24 0,148 

Kommersialiseringen 0,206 0,214 0,116 

Konkurrensen 0,343 0,177 0,016 

Antal verksamma år inom yrket -0,102 0,028 0,549 

Antal verksamma år på din aktuella 

arbetsplats -0,059 0,031 0,738 

Kontorets omsättning -0,022 0 0,859 

        

  Värde     

Signifikansnivå 0,006     

F-värde 3,473     

Adj. R^2 0,216     

VIF-värde (högsta) 2,124     

MAH-värde (högsta) 33,611     

Cook's-värde (högsta) 0,78     

 

 

 

Arkitekter - Inskolning av nyanställda i normer, tekniskt språk samt 

organisationskultur (beroende variabel 6) 

        

Variabler (signifikant modell) Standard beta Standardfel Signifikansnivå 

Antal verksamma år inom yrket 0,226 0,011 0,091 

        

  Värde     

Signifikansnivå 0,091     

F-värde 2,959     

Adj. R^2 0,034     

VIF-värde (högsta) 1     

MAH-värde (högsta) 4,726     

Cook's-värde (högsta) 0,143     
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Arkitekter – Att bygga relationer med klienter och andra intressenter i 

marknadsföringssyfte (beroende variabel 7) 

        

Variabler (signifikant modell) 

Standard 

beta Standardfel Signifikansnivå 

Klientmakt 0,254 0,061 0,046 

Kommersialiseringen -0,003 0,055 0,983 

Konkurrensen 0,381 0,045 0,009 

Antal verksamma år inom yrket 0,186 0,007 0,282 

Antal verksamma år på din aktuella 

arbetsplats 0,217 0,008 0,227 

Kontorets omsättning 0,135 0 0,292 

        

  Värde     

Signifikansnivå 0,01     

F-värde 3,204     

Adj. R^2 0,197     

VIF-värde (högsta) 2,124     

MAH-värde (högsta) 33,611     

Cook's-värde (högsta) 0,249     

 

 


