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1. INLEDNING 

I följande kapitel presenteras en kort bakgrund till fastighetsförmedlingsbranschen samt 

fördelar och nackdelar med revision. Avslutningsvis förklaras Big Four och non-Big Four. I 

problemdiskussionen redogörs det för fler infallsvinklar och faktorer som kan vara av betydelse 

vid val av revisionsbyrå. Vidare följer en problemformulering, syftet med studien samt en kort 

disposition för resterande delar av uppsatsen. 

1.1 BAKGRUND 

I fastighetsförmedlingsbranschen sker dagligen bostadsaffärer genom underskrifter från köpare 

och säljare där transaktioner av likvida medel överförs. Vid början av en bostadsaffär väljer 

säljaren vilken mäklarbyrå som ska förmedla objektet. Valet grundar sig oftast på rykte och 

mäklarstatistik som finns tillgängligt på internet (Jingryd & Segergren, 2018). När en spekulant 

bestämmer sig för köp av objekt möts köpare och säljare på mäklarbyrån tillsammans med 

ansvarig mäklare. Vid detta möte skriver samtliga tre parter under köpekontraktet. När 

köpekontraktet är underskrivet överför köparen handpenning till ansvarig mäklare medan 

resterande belopp sedan överförs till säljarens konto via köparens bank.  Under 2019 såldes 

bostadsrätter för sammanlagt 247 miljarder kronor enligt Statistiska centralbyrån (2020) och 

fastigheter för 316 miljarder kronor (Statistiska centralbyrån, 2020). Branschen präglas av små 

bolag där 76 procent av samtliga fastighetsförmedlingsbolag har en till fyra anställda 

(Mäklarsamfundet, 2019). Anledningen är att de flesta förmedlingskontor är egna 

franchiseägda bolag. Därmed är det av intresse att undersöka hur de små bolagen sett till antal 

anställda inom branschen hanterar sin transaktionsintensiva ekonomi. 

1.1.1 REVISION 

Revision är en granskning som utförs av en oberoende revisor över ett företags förhållanden 

och information (Eklöv Alander, 2019). I Sverige började svenska företag revideras i mitten på 

1600-talet. Den första kända revisionsberättelsen som finns arkiverad i Sverige är från år 1652 

där det norrländska Tjärhandelskompaniets redovisning behandlats. Dock var det inte förrän 

1800-talet under industrialismen som revision fick sitt genombrott i Sverige. Under 1900-talet 

auktoriserades de första svenska revisorerna och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) 

grundades i Sverige (Eklöv Alander, 2019). 
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Den kontroll och granskning som utförs i en revision genererar möjligheter för både små och 

stora bolag när verksamheter exempelvis ska förplikta sig förbindelser. Företagslån är en 

förbindelse som både små och stora bolag åtar sig för att kunna finansiera sin verksamhet. 

Oberoende av bolagets storlek har en utförd revision på företaget stor betydelse för huruvida 

långivaren skall behandla bolagets kreditvärdighet. Revisionen blir följaktligen en bekräftelse 

på att kontroll och granskning på bolaget har genomförts. Därför är revisonen en mycket viktig 

faktor för både för små och stora bolag när finansiering av lån är aktuellt. Det som skiljer sig 

bland små och stora bolag gällande företagslån är att summorna på lånen oftast är av olika stort 

värde (Berk, 2019). Berk (2019) redogör att stora bolag oftast har större kostnader och 

investeringar än mindre bolag och således även behöver större lån. 

 

Förutom finansiering av lån finns det flera viktiga delar i ett bolag som revisonen främjar. 

Carrington (2014) redogör att information som framkommer i revisionen är till stor nytta för 

fackföreningar vid exempelvis löneförhandlingar mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Revisionen gör att fackföreningar med stöd av granskningen enklare kan förhandla fram avtal 

med arbetsgivarna. En ytterligare viktig aspekt i fråga som är gemensam för både små och stora 

bolag är den årliga bolagsskatten. Revisionen utgör ett mycket viktigt moment för de båda små 

och stora bolag när bolagsskatten skall betalas. Detta eftersom Skatteverket med hjälp av en 

upprättad revison kan ta beslut om ett bolags beskattningsbara inkomst (Carrington, 2014). 

 

Trots att revision oftast ses som en fördel av företag kan det även vara till en nackdel. 

Intressekonflikter är en nackdel som kan uppstå med revision (Vale, 2020). Revisorer som både 

gör revisionen och även icke-revisionsbaserade tjänster som exempelvis rådgivning kan råka ut 

för en intressekonflikt. När det gäller revisionen måste revisorn agera oberoende och objektivt 

samtidigt som revisorn istället agerar subjektiv i samband med rådgivningen. Det som kan 

uppstå i dessa situationer är en diskrepans mellan den förtroendevalda revisorns ansvar gällande 

revisionen och det privata intresset hos revisorn (Vale, 2020). Det förekommer även att 

revisorer agerar partiskt under sina uppdrag vilket strider mot både god revisorssed och god 

revisionssed. Ett tydligt exempel på partiskt agerande och som även var en av anledningarna 

till införandet av Sarbanes-Oaxley Act var Enron-skandalen 2011 (McLean & Elkind, 2013). 
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Studien bygger på små bolag men innehåller även mikrobolag där storlekstyperna har 

definierats efter europeiska kommissionens angivelser för små och mikrobolag (Europeiska 

kommissionen, 2003). Definitionen av små bolag enligt europeiska kommissionen är färre än 

50 anställda samt att balansomslutning eller omsättning inte får överstiga 10 miljoner euro per 

år. För mikrobolag är gränsvärdena färre än 10 anställda samt balansomslutning eller 

omsättning som inte överstiger 2 miljoner euro per år. Fortsättningsvis innehåller studien även 

icke-revisionspliktiga bolag. Revisionsplikten i Sverige gäller för de bolag som nått upp till två 

minst två av följande gränsvärden de två senaste åren: fler än 3 anställda, mer än 1 miljon kronor 

i balansomslutning samt mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning (Bolagsverket, 2018). 

Anledningen till att mikrobolag samt icke revisionspliktiga bolag tagits med i studien är 

eftersom flera byråer inom fastighetsförmedlingsbranschen har mindre än 10 anställda. Bland 

dessa fastighetsförmedlingsbyråer finns det de bolag som väljer att anlita en revisionsbyrå trots 

friheten från revisionsplikten. 

 

Undersökningen av små bolag inom fastighetsförmedlingsbranschen genomfördes på grund av 

att majoriteten av mäklarbyråerna är småbolag (Mäklarsamfundet, 2019). Vidare var den 

litteratur som undersöktes under studiens gång fokuserad på medelstora och stora bolag vilket 

gjorde att valet föll på små bolag. Anledningen till att små bolag valdes var för att undersöka 

om samma förhållande vid val av revisionsbyrå för stora och börsnoterade bolag gäller för små 

bolag. Både mikrobolag enligt EU och icke-revisionspliktiga bolag har tagits med i studien. 

Definitioner av de olika bolagstyperna påverkar inte sina respektive bolagsgrupper då båda 

grupperna är mikrobolag, med undantaget att den sistnämnda gruppen är fri från revisionsplikt 

i Sverige (Bolagsverket, 2018). Denna typ av filtrering gav ökat antal bolag att undersöka vilket 

resulterade i mer data. Detta gav i sin tur större möjligheter till en tydligare analys av de olika 

nyckeltalen i statistikprogrammet. Bolag fördelas enligt följande för varje kriterium: små bolag 

26, mikrobolag 60 varav 7 utan revisionsplikt. 

 

 

Viktigt att nämna är att ett liknande arbete gjorts på Malmö universitet där val av revisionsbyrå 

inom fastighetsbolag undersökts (Dodik & Siudzinski, 2020). Studien undersöker ifall 

revisionsbyråer tillhörande Big Four förekommer mer frekvent bland små eller stora bolag i 

Sverige. Studien undersöker ifall det föreligger ett positivt samband mellan bolagstyp och val 
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av revisionsbyrå genom de tre faktorerna omsättning, kassalikviditet samt typ av 

fastighetsbolag. 

1.1.2 BIG FOUR OCH NON-BIG FOUR 

Det som ofta nämns inom revisionsbranschen är Big Four. Big Four är ett samlingsnamn för de 

fyra revisionsbyråer som tillsammans håller en dominerande marknadsdel inom 

revisionsbranschen. De fyra revisionsbyråerna är följande: PwC, KPMG, Ernst & Young samt 

Deloitte. Enligt Wallerstedt (2001) är uppstarten av verksamheten i ett tidigt läge anledningen 

till att Big Four (Big Three i artikeln) idag håller en dominant kundstock. När svenska 

handelskammaren öppnade upp 1912 var revisionsbyråerna från Big Four bland de första 

företagen att slå upp kontor i Stockholm. Wallerstedt (2001) redogör att Big Four genom en 

lyckad strategi kunnat växa och hålla majoriteten av marknaden i dagsläget. Genom att köpa 

upp mindre revisionsbyråer och samtidigt öppna kontor på flera kontinenter har de lyckats 

konkurrera ut de mindre revisionsbyråerna. Gällande revisionsbyråer tillhörande non-Big Four 

är Grant Thornton och BDO de två mest kända. 

 

Globalt har det gjorts studier där man undersökt ifall en revision utförd av en Big Four 

revisionsbyrå är av högre kvalité än från en non-Big Four byrå. DeAngelo (1981) redogör i sin 

studie att revisorer från Big Four levererar högre kvalité på utförd revision än revisorer från 

non-Big Four. Däremot finns det forskare som menar på att det inte finns någon skillnad i 

kvalité. Abid, Shaique och Haq (2018) fastslår i sin studie att det inte finns någon skillnad i 

revisionskvalité mellan Big Four och non-Big Four där företag i Pakistan inte prioriterar Big 

Four före non-Big Four. Dessa två studier gör det intressant att undersöka ifall bolag på den 

svenska företagsmarknaden prioriterar Big Four före non-Big Four.  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Vid litteratursökningen hittades inga artiklar som var fokuserade på små bolag vilket gjorde att 

de artiklar som valts ut fokuserar på stora och börsnoterade bolag. De artiklar som ligger till 

grund för uppsatsens hypoteser har egna hypoteser som undersöker sambandet mellan val av 

revisionsbyrå och någon av faktorerna totala tillgångar, omsättning, eget kapital samt 

personalkostnader. Därmed är syftet med denna uppsats att undersöka om det även för små likt 

de stora och börsnoterade bolagen föreligger ett positivt samband mellan val av revisionsbyrå 

tillhörande Big Four och någon av de fyra faktorerna ovan. Antagandet är att små bolag har 
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samma tankesätt som stora och börsnoterade bolag och därför är de artiklar som ligger till grund 

för uppsatsen fokuserade på stora och börsnoterade bolag. Motiveringen till antagandet att små 

bolag tänker likt stora och börsnoterade bolag vid val av revisionsbyrå är att Big Four allmänt 

är mer kända och populära i samhället samt står för majoriteten av revisionsmarknaden 

(Internalaudit360, 2020). Därmed finns en legitim anledning för små bolag inom 

fastighetsförmedlingsbranschen att anlita en revisionsbyrå tillhörande Big Four även ifall det 

betyder större kostnader än en non-Big Four byrå.  

 

På den finska företagsmarknaden har Knechel, Niemi och Sundgren (2008) studerat val av 

revisor bland små och medelstora bolag primärt. Knechel et al. (2008) redogör att val av revisor 

för små bolag oftast är grundande på faktorer som komplexitet och interna processer. 

Medelstora bolag väljer revisor beroende på deras behov av skuldfinansiering vilket stora bolag 

också gör. Dock beaktar stora bolag på den finländska marknaden främst den offentliga 

noteringen av aktier vid val av revisor (Knechel et al., 2008). 

 

Till skillnad från Knechel et al. (2008) som fokuserat på val av revisor bland små och 

medelstora bolag, har Abid et al. (2018) inriktat sig på börsnoterade bolag. I motsats till Knechel 

et al. (2008) har Abid et al. (2018) inte kunnat påvisa att storleken på ett bolag i Pakistan kan 

vara avgörande vid val av revisionsbyrå tillhörande Big Four. Författarna har undersökt 

revisorns roll som övervakare av chefers bolagsstyrning på 183 Pakistanska bolag. Abid et al. 

(2018) redogör i slutsatsen att det inte föreligger någon skillnad i revisionskvalité mellan Big 

Four och non-Big Four revisorer i Pakistan och att detta i sin tur är en anledning till att stora 

börsnoterade bolag i Pakistan inte föredrar Big Four över non-Big Four. Big Four revisorers 

opportunistiska beteende i Pakistan där de åsidosätter objektivitet och självständighet har gjort 

att revisionskvalitén blivit obefintlig jämfört med non-Big Four revisorer. Abid et al. (2018) 

tydliggör att det opportunistiska beteendet har sin grund i att revisorerna försöker ändra 

omsättningen till mer positiv för att klienten ska attrahera kapital från investerare. 

 

Interna faktorer i ett bolag är de faktorer som till stor del kan påverkas av personal med ledande 

befattningar i små och stora bolag (Berk, 2019). De fyra interna faktorer kopplat till val av 

revisionsbyrå som uppsatsen fokuserar på är totala tillgångar, omsättning, eget kapital och 

personalkostnader. Eftersom fastighetsförmedlingsbranschen bygger på försäljning och köp av 

bostäder innebär det att transaktioner av likvida medel sker dagligen. Därmed har totala 
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tillgångar, omsättning och eget kapital valts som de tre första faktorerna eftersom de ständigt 

ändras utifrån bostadsaffärerna som fastighetsförmedlingsbolagen genomför. Beroende på antal 

genomförda bostadsaffärer och transaktionens värde i dessa, kommer det att påverka totala 

tillgångar och omsättning men även eget kapital beroende på verksamhetsstyrningen. 

Personalkostnader har valts som fjärde och sista interna faktorn eftersom mäklare som är 

anställda på fastighetsförmedlingsbolag har en prestationsbaserad lön. Således varierar 

personalkostnaderna varje månad beroende på mäklarnas prestation vilket gör det intressant att 

även undersöka denna post i balansräkningen. 

 

Externa faktorer är de faktorer som inte kan påverkas internt inom ett bolag utan styrs från 

samhället (Berk, 2019). När det gäller fastighetsförmedlingsbranschen finns det flera externa 

faktorer som kan påverka den enskilda mäklarbyråns resultat och verksamhet. Berk (2019) 

beskriver att skatter, politik, kunder samt konkurrenter kan vara externa faktorer som kan 

påverka resultatet för både små och stora bolag. Ifall bolagsskatten i Sverige höjs innebär det 

att bolagen får behålla en mindre andel av de likvida medel som de tjänar på att sälja produkter 

eller tjänster. Kundkännedom vid köp av bostäder i Sverige är ett politiskt beslut som hade haft 

stor inverkan på bostadsmarknaden ifall det i framtiden hade tagits bort. Som registrerad 

mäklare i Sverige finns ett krav att man ska veta om vem kunden är och varifrån de likvida 

medel som finansierar köpet av bostaden kommer ifrån. Vidare är även kunder och 

konkurrenter två externa faktorer som alla bolag påverkas av. Slutpriset på en bostad kommer 

påverkas av antalet spekulanter som kommer till visningen och är intresserade av bostaden. Ju 

fler spekulanter det kommer desto större är chansen att bostaden säljs för ett högre slutpris. 

Likaså kan det vara lättare för en mäklarbyrå att få fler intag (uppdrag att förmedla bostad) ifall 

det finns två andra mäklarbyråer i samma stad än om det exempelvis finns 20 andra. 

 

I Sverige har det tidigare inte gjorts någon forskning angående val av revisionsbyrå kopplat till 

interna faktorer. Svanström och Sundgren (2012) undersökte vad för icke-revisionsbaserade 

tjänster som svenska små och medelstora bolag efterfrågar av den anlitade revisionsbyrån och 

är det närmsta som kan relateras svenska företagsmarknaden. Svanström och Sundgren (2012) 

redogör att icke-revisionsbaserade tjänster som svenska små och medelstora bolag köper av den 

oberoende revisorn signifikant ökar längden på samarbetet mellan parterna och är de faktorer 

som påverkar val av revisionsbyrå. 
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Med stöd av den framförda informationen ovan har det skett en betydande utveckling av den 

svenska bostadsmarknaden där priset på villor ökat med 249 procent respektive 579 procent på 

bostadsrätter de senaste 20 åren (Byggkontakt, 2018). Denna förändring inom branschen är 

följaktligen tillsammans med tidigare studier inom fastighetsförmedling grunden till intresset 

för området som studeras vilket gör branschen intresseväckande att undersöka. Det finns flera 

studier som undersöker val av revisionsbyrå i både små och stora bolag i andra länder än Sverige 

(Knechel et al., 2008; Abid et al., 2018; Svanström & Sundgren., 2012; Houqe, Zijl, Dunstan 

& Karim., 2015; Guedhami, Pittman & Saffar., 2014; Bley, Saad & Samet, 2019; Corten, 

Steijvers & Lybaert, 2018). Därmed finns en avsaknad av studier som behandlar val av 

revisionsbyrå på den svenska företagsmarknaden vilket gör att denna studie bidrar med ny 

forskning inom området. 

1.3 SYFTE 

Uppsatsens syfte är att undersöka ifall små bolag inom den svenska 

fastighetsförmedlingsbranschen väljer revisionsbyrå tillhörande Big Four utifrån olika interna 

faktorer hos företag. Detta kommer undersökas genom insamling av data för att sedan 

analyseras med de fyra hypoteser som presenteras i kapitel två.  

1.4 PROBLEMFORMULERING 

Finns det interna faktorer hos små bolag inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen 

som kan vara av signifikans vid val av revisionsbyrå tillhörande Big Four? 

1.5 DISPOSITION 

Kapitel 2 – Litteraturöversikt och teori 

I kapitel två introduceras de artiklar som behandlar tidigare forskning inom detta område. 

Vidare presenteras även legitimitetsteorin samt hur den kan kopplas till 

problematiseringsfrågan. I detta kapitel ingår även hypotesbildningen. 

 

Kapitel 3 – Metod 

I kapitel tre redogörs uppsatsens vetenskapliga metod. Här förklaras studiens forskningsansats, 

metod och urval. Vidare presenteras uppsatsens empiriska metod och tillvägagångssätt som 

bygger på en kvantitativ ansats där data hämtats från databasen Retriever Business. Väl där har 

ett visst antal företag inom en specifik bransch valts ut för att undersökas i uppsatsen. 
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Kapitel 4 – Empirisk analys 

I kapitel fyra presenteras de data som hämtats genom Retriever Business. Fortsättningsvis 

analyseras detta material tillsammans med hypoteser som bildats i kapitel två för att jämföras 

med tidigare forskning och undersöka ifall hypoteserna kan förkastas eller inte. 

 

Kapitel 5 – Slutsats 

I femte och sista kapitlet presenteras en kort sammanfattning om uppsatsen där det även 

redogörs en kort slutsats gällande studiens syfte och resultat. Femte kapitlet avslutas med att 

det presenteras en redogörelse för uppsatsens bidrag till det specifika forskningsområdet samt 

förslag på framtida forskning inom området. 

  



 

9 

2. LITTERATURÖVERSIKT 

I följande kapitel kommer det redogöras för den teori och begrepp som är relevant för studiens 

forskningsområde. Först kommer en sammanfattning av de vetenskapliga studier som ligger till 

grund för uppsatsen samt hur det vi gått tillväga vid sökningen av artiklarna. Fortsättningsvis 

kommer legitimitetsteorin att användas vid undersökningen av studien som förklaras mer 

ingående av Deegan och Unerman (2011) samt Dowling och Pfeffer (1975). Kapitlet avslutas 

genom en presentation av hypotesbildningen innehållandes de fyra olika hypoteserna för 

uppsatsen. 

2.1 BAKOMLIGGANDE FAKTORER VID VAL AV REVISOR 

Vad är anledningen till att ett bolag väljer en revisionsbyrå tillhörande Big Four? Denna typ av 

val kommer att undersökas genom fokus på relevant teori samt flera vetenskapliga studier. 

Genom att arbeta med en deduktiv metod där man utgår ifrån tidigare teori (Alvesson & 

Sköldberg, 2017) tillsammans med vetenskapliga studier finns det en möjlighet till att 

undersöka val av revisionsbyrå inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen. 

 

Först när ämnet för kandidatuppsatsen blev framställt påbörjades litteratursökningen. Det 

främsta verktyget för studiens litteratursökning har varit hemsidan för biblioteket på Högskolan 

Kristianstad. Högskolan Kristianstad har en bred samling av rättigheter till olika databaser som 

studenter på institutet har tillgång till. För att utöka omfattningen på litteraturtillgången 

användes även Google Scholar.  

 

En systematisk sökning genomfördes sedan för att hitta relevanta artiklar för det specifika 

forskningsområdet. Följande nyckelord användes vid sökningen med varierande framgång: Big 

Four, auditors choice, auditors quality, auditors legitimacy, small firms med mera. 

Nyckelorden och de flesta artiklar som hittats är på engelska eftersom majoriteten av forskarna 

inom området samarbetat med andra forskare från andra länder. Tack vare skolans resurser var 

det relativt enkelt att söka efter artiklarna. Däremot fanns det svårigheter med att hitta artiklarna 

som var mest relevanta för studiens ämne. Vissa av de publicerade artiklarna hade missvisande 

rubriker eller felaktiga nyckelord vilket gjorde den systematiska sökningen mer omfattande. 

Detta ledde i sin tur till att väldigt många irrelevanta artiklar dök upp vid varje sökning. För att 

kunna sortera bort de irrelevanta artiklarna och fokusera på de artiklar som var relevanta för 
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studien konstruerades en Excel-fil. I denna fil sparades de artiklar som ansågs mest relevanta 

för studien där det framgick vad varje artikel innehöll i form av problematiseringsfråga, teori, 

forskningsmetod, geografiskt område samt slutsats. 

Matris 1: Översikt av olika vetenskapliga studier som använts i uppsatsarbetet 

 

I Excel-matrisen ovan presenteras de vetenskapliga studier som undersökts och använts under 

uppsatsens gång. Genom att sortera artiklarna som vi gjort i Excel-matrisen har den bidragit till 

att snabbt kunna hitta relevant fakta gällande specifik forskningsfråga, undersökningsarea eller 

slutsats. 

Författare 
 

Forskningsfråga/område Undersöknings 
area 

Resultat 

Abid, Shaique & 
Anwar ul Haq 
(2018) 

Om Big Four revisionsbyråer ger 
bättre kvalité på revisionen 

Pakistan 
 

Statistiskt finns det inte signifikant 
skillnad i kvalitén på revisionen 

Svanström & 
Sundgren (2012) 

Vilka icke-revisionsbaserade tjänster 
ett bolag efterfrågar från 
revisionsbyrån 

Sverige Fler tjänster som köps förlänger och 
stärker samarbetet mellan företaget och 
revisionsbyrån 

Knechel, Niemi & 
Sundgren (2008) 

Underliggande faktorer vid val av 
revisionsbyrå? 

Finland Komplexitet, bolagets storlek, 
omfattningen av skuldfinansiering 

Svanberg & Öhman 
(2015) 

Revisors opartiskhet samt 
identifiering med uppdragsgivaren 

Sverige 
 

Revisorer verkar identifiera sig med 
uppdragsgivaren som påverkar deras 
opartiskhet 

Houqe, Zijl, Dunstan 
& Karim (2015) 

Hur valet av revisor speglar 
företagsetiken? 

Länder inom hela 
världen 

Företag i länder där företagsetik 
värderas högt, väljer mer ofta Big Four 
revisionsbyråer 

Wallerstedt (2001) Big Four introduktion och påverkan 
på svenska marknaden 

Sverige Företag och revisionsbyråer återfick sitt 
förtroende från allmänheten 

Gillis (2011) Introduktion av Big Four 
Revisionsbyråer i Kina 

Kina Positiv effekt där bland annat ökade 
kinesiska bolags legitimitet mot 
omvärlden 

Chou, Zaiats och 
Zhang (2014) 

Effekten av revisionsbyrå tillhörighet 
och storleken på det egna kapitalet  

Länder inom hela 
världen 

Företag som anlitar Big Four 
revisionsbyrån, har enklare att öka det 
egna kapitalet genom investeringar. 

Hay & Davis (2004) Vilka faktorer påverkar valet av 
revisionsbyrå inom icke-
revisionspliktiga företag 

Nya Zeeland Det är höga lönekostnader som har 
störst påverkan på val av revisionsbyrå 
tillhörandes Big Four 

Ashana, Sharad, 
Khurana, Inder & 
Raman (2019) 

Avgiftskonkurrensen mellan Big Four 
revisionsbyråer och påverkan på 
kvalitén 

USA Avgiftskonkurrensen bidrar till ökad 
konkurrens mellan revisionsbyråer och 
ökar kvalitén på revisionen. 

Althini & Tedblad Val av revisionsbolag inom små bolag Sverige Storleken och skuldsättningsgraden 
avgör val av revisionsbyrån tillhörandes 
Big Four 

 



 

11 

Knechel et al. (2008) har gjort en undersökning på underliggande faktorer vid val av revisor på 

den finländska marknaden. I undersökningen har de använt sig av 2 333 olika företag. Dessa 

företag har tillhört alla storleksordningar med fokus på små och medelstora bolag. Knechel et 

al. (2008) har genom en kvantitativ studie testat fem olika hypoteser för att komma fram till 

vad det är som ligger bakom valet av revisor.  Vidare redogör Knechel et al. (2008) att en 

revision kan minimera agentproblem som sedan kan öka effektiviteten och regelefterföljningen 

hos företaget. I Finland är det ett krav att alla kommersiella företag måste ha en revisor. Ett 

undantag finns för små bolag som kan välja mellan fyra olika nivåer av revisionsbolag. Dessa 

fyra olika val är: revisorer tillhörande internationella byråer, revisorer tillhörande nationella 

byråer, revisorer tillhörande lokala byråer samt icke-certifierade revisorer. Knechel et al. (2008) 

redogör att små bolag baserar sina revisorsval utifrån bolagets komplexitet som mäts med hjälp 

av arbetskraftens storlek och spridning. Medelstora bolag som måste ha revisor baserar 

revisorsvalet annorlunda. Deras val pendlar mellan en nationell och lokal revisionsbyrå som 

bestäms utifrån bolagets storlek, omfattningen av skuldfinansieringen i verksamheten och om 

bolaget tillhör någon association eller företagsgrupp. Resultaten visar på att revisorsval främst 

drivs av bolagets komplexitet, storlek, tillväxt och slutligen av hur investeringar finansieras där 

kreditfinansiering dominerar (Knechel et al., 2008). 

 

Svanberg och Öhman (2015) studerade om revisorn identifierar sig med uppdragsgivare och 

hur det påverkar revisionens opartiskhet. I deras studie argumenterar Svanberg och Öhman 

(2015) att revisorer strävar efter att uppnå en viss nivå av kundkännedom under sina uppdrag. 

Det görs i syfte med att kunna arbeta snabbare och samtidigt kunna hitta eventuella brister eller 

misstag i bokföringen. I undersökningen deltog 141 aktiva revisorer från Sverige med frågor 

grundade på följande: I hur hög grad identifierar sig icke Big Four revisorer med sina klienter, 

vilken är effekten av identifieringen på revisorns behandling av klienten och slutligen om deras 

bekantskap har negativ effekt på revisionen.  Svanberg och Öhman (2015) klargjorde i sin 

slutsats att revisorer olyckligtvis verkar identifiera sig med sina klienter. Detta leder till att 

revisorn är mer öppen för önskad behandling av klienter vid revision. Vidare kan det leda till 

försämrad kvalité på revisionen om revisorn följer klientens önskemål nitiskt. 

 

En än mer omfattande undersökning av bakomliggande faktorer vid val av revisor gjordes 

globalt av Houqe et al. (2015). De undersökte genom insamling av data från 46 olika länder, 

ifall val av revisor speglade värdering av företagsetik. Deras empiriska material byggde på 
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132 853 årsobservationer från 46 olika länder under perioden 1998–2007. Studien var utformad 

kvantitativt med två hypoteser, där den första hypotesen hade störst fokus i studien. Första 

hypotesen tyder på att det finns ett positivt samband mellan val av en Big Four revisor och 

företagsetiska värderingar på ett företag. Hypotes två menar på att styrelsestorlek har en positiv 

mildrande inverkan på förhållandet mellan företagsetiska värderingar och val av en Big Four 

revisor. Houqe et al. (2015) redogör i studiens slutats att båda hypoteserna efter analys och 

diskussion kan anses erkända. Det som framkommer i slutsatsen är att företag i länder där 

företagsetiska värderingar värderas högt, är mer troliga till att använda sig av en revisor 

tillhörande Big Four. Förutom att båda hypoteserna anses erkända, menar Houqe et al. (2015) 

att studiens resultat fastslår ett indirekt samband mellan företagsetik och kvalitén på revisionen 

genom valet av revisor. 

 

Althin och Tedblad (2016) undersökte i sin forskning hur små aktiebolag i Sverige väljer 

revisionsbyrå. Undersökningen baseras på olika faktorer som kan påverka valet av 

revisionsbyrå. Formen för undersökningen var enkätundersökning online. 500 småbolag valdes 

ut slumpmässigt med en förhoppning om att cirka 50 skulle svara. Svar erhölls från 67 bolag 

och endast 60 togs med då 7 bolag grundades för mindre än ett år sedan och inte hade tillgängligt 

årsbokslut. Althini och Tedblad (2016) kommer fram till att det är företagets storlek som består 

av omsättningen och tillgångar samt skuldsättningsgraden som har det största inflytandet på val 

av revisionsbyrå där Big Four väljs mer frekvent. Vidare prioriteras Big Four hos de företag 

som värdesätter kvalitén på sina egna tjänster och kvalitén på revisionen högt. Althini och 

Tedblad, (2016) förklarar med hjälp av analys av andra forskningar att Big Four förknippas 

med högre revisionskvalité och att de tillhandahåller högre revisionskvalité än små övriga 

revisionsbyråer. Författarna använde sig bland annat av legitimitetsteorin i sin forskning. Det 

framkommer att det inte finns ett tydligt samband med ökat legitimitet när ett företag väljer 

revisionsbyrå tillhörandes Big Four. Däremot ökar legitimiteten eftersom statliga myndigheter 

anser Big Four vara legitima och av hög redovisningskvalité. En viktig sak som måste påpekas 

är att 52 % av de tillfrågade små bolag i studien använder sig av en revisionsbyrå som inte är 

Big Four. 
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2.2 TEORI 

I den här uppsatsen har huvudsakligen legitimitetsteorin använts. Teorin beskriver tydligt 

sambandet mellan företaget, marknaden och samhället. Många företag försöker vara legitima 

men misslyckas med det. Ett exempel som kan nämnas är Kreugerkraschen i Sverige på 1900-

talet där alla trodde att företaget gjorde rätt för sig samtidigt som det fanns stora brister i 

årsredovisningen. Företag tappade i allmänhet legitimitet på den tiden och började använda sig 

av externa revisorer för att stärka sin position.  Gällande Kreugerkoncernen var det svenska 

staten som anlitade PWC för utredning av Kreugerkoncernen på grund av deras storlek och 

oberoendet från regeringar samt kunder (Wallerstedt, 2001). Teorin visar på hur företag måste 

agera inom samhällsnormer samt offentligt för att bevisa sin legitimitet. Vidare visar teorin på 

organisationers sårbarhet av sina misstag samt allmänhetens respons på dessa. Grundpelarna 

inom legitimitetsteorin är att de flesta företag konstant söker bekräftelse på att de agerar inom 

lagar och normer inom respektive samhälle. Därmed vill de att deras handlingar ska betraktas 

som legitima av utomstående. Lagar och normer är i konstant förändring och varierar enormt 

mellan olika länder vilket gör att företag också förändras (Deegan & Unerman, 2011).  

 

En av förutsättningarna inom teorin är de sociala kontrakten som företagen ingår med 

samhället. Dessa kontrakt är väldigt svåra att definiera då de inte existerar fysiskt. En enklare 

förklaring kan sammanfattas som att företaget förbinder sig att agera efter direkta och indirekta 

förväntningar från samhällets sida på hur organisationen ska bedriva sin verksamhet (DiMaggio 

& Powell, 1983). Under senare tid har förväntningar från samhällets sida förändrats helt. I dag 

läggs större fokus på hur organisationen försöker lösa sociala problem, miljöpåverkan, 

anställdas hälsa och säkerhet samt en rad andra faktorer. Här syftas det mest på att omvärlden 

från början förväntar sig att organisationen har en plan på hur dess verksamhet kommer påverka 

ett visst område eller samhällsgrupp. DiMaggio och Powell (1983) argumenterar att 

förebyggande åtgärder bör finnas innan verksamheten drar igång vilket gör att samhället tillåter 

företaget bedriva sin verksamhet så länge de sociala kontrakten efterföljs. Företaget måste tänka 

på allmänhetens rättigheter och inte endast investerares. Enligt Deegan och Unerman (2011) 

kan underlåtenhet att uppfylla kontrakten leda till negativa konsekvenser i form av striktare 

lagstiftning, begränsad tillgång till resurser eller bojkott av företagets tjänster och produkter. 

Ifall organisationen inte kan rättfärdiga sina handlingar kan de sociala kontrakten upphävas 

vilket gör att organisationen inte längre kan agera på den specifika marknaden (Deegan & 

Unerman, 2011). 
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Dowling och Pfeffer (1975) redogör att organisationer tydligt måste visa att de förändras i takt 

med att samhällets förväntningar förändras. Organisationell legitimitet uppstår när samhällets 

förväntningar och deras uppfattning av företaget är jämställda med varandra (Dowling & 

Pfeffer, 1975). Det är främst effektiva chefer som upprätthåller balansen med snabba och 

tydliga beslut. Dowling och Pfeffer (1975) presenterar några handlingar som gör att 

organisationen kan öka sin legitimitet. 

- Organisationen kan anpassa sina mål och metoder för att överensstämma med rådande 

legitimitetsdefinitioner. 

- Organisationen kan genom kommunikation försöka ändra definitionen av social 

legitimitet så att den överensstämmer med organisationens handlingar och värderingar. 

- Organisationen kan genom kommunikationen försöka bli identifierbar med symboler, 

värderingar eller institutioner som har starkt legitimitet. 

Dowling och Pfeffer (1975) argumenterar att ett offentliggörande av bokslut och övrig 

information kan få företag mer legitima i samband med användning av någon eller alla tre ovan 

nämnda strategier. Exempelvis kan organisationer i revisionsberättelsen redovisa för 

information angående utgifter som bidrar till ökad legitimitet och förtroende. Ett annat exempel 

kan vara att organisationen redovisar informationen som belyser styrkorna inom verksamheten 

som olika priser eller belöningar för samhällsinsatser.  

 

En av revisionens uppgifter är enligt Hurst (1970) att göra företag legitima mot samhället och 

aktieägare. Dessa åsikter belyser den strategiska naturen av årsbokslut och annan relaterad 

information. Åsikten inom legitimitetsteorin som förklarar att organisationer blir bestraffade 

om de inte agerar inom ramen för de sociala normer och samhällets förväntningar är en åsikt 

som delas av företagsledare inom många europeiska länder och företag. Det franska oljebolaget, 

Total S.A., är ett bra exempel som år 2003 presenterade en Corporate Social Responsibility 

Report. Likt Total S.A. presenterade Astra Zeneca PLC en liknande rapport år 2000 och följde 

upp med en ny rapport 2003. Dessa rapporter är i linje med legitimitetsteorin och dess 

förutsättningar för att organisationer måste anpassa sig till samhällets förväntningar om 

företaget ska vara framgångsrikt. Ovanstående rapporter visar på att uppfattningar som gäller 

inom legitimitetsteorin återspeglar de offentliga förväntningar som betraktas av 

företagsledarna. Hurst (1970) argumenterar att ledningen överväger att uppfylla dessa 
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förväntningar i förhoppning om att åtgärder kommer skydda eller förbättra lönsamheten. 

Misslyckandet med det leder till minskad lönsamhet samt överlevnadsproblem. 

 

Grunden i legitimitetsteorin är de sociala kontrakten som bolaget ingår med samhället. 

Kontrakten existerar inte fysiskt och är svårdefinierade på grund av det möjliga innehållet. I 

stora drag kan dock följande sägas: fastighetsförmedlingsbolag förbinder sig att följa och 

efterleva alla de krav som samhället ställer på bolaget. Det kan innebära agerande inom 

existerande lagar och normer, säkerställa kundernas hälsa och agera mot negativ 

samhällspåverkan och miljöpåverkan (Deegan & Unerman, 2011). Genom att anlita en 

revisionsbyrå tillhörande Big Four ger företaget signaler till samhället att dessa krav och 

problem tas på allvar. Big Four byråer har gott rykte och förtroende när det gäller de tjänster 

som de erbjuder. När fastighetsförmedlingsbolag väljer revisionsbyrå tillhörande Big Four visar 

det samtidigt att man tänker på lagar och det samhället man agerar inom vilket leder till ökat 

förtroende för bolaget och ökad legitimitet. Genom dessa handlingar undviks legitimitetsgapet 

som uppstår när samhällets förväntningar inte uppfylls av fastighetsförmedlingsbolaget i fråga 

(Sethi, 1977). 

2.3 HYPOTESBILDNING 

I detta avsnitt redogörs de olika hypoteser som konstruerats för denna studie. Hypoteserna 

bygger på tidigare forskning och har sitt ursprung i artiklarna från Gillis (2011), Houqe et al. 

(2015), Knechel et al. (2008), Chou, Zaiats och Zhang (2014) samt Hay och Davis (2004). 

Vidare bygger hypoteserna även på legitimitetsteorin som diskuteras i teoriavsnittet och 

kopplas mer nyanserat och fördjupat till de olika studierna i detta avsnitt. Samtliga artiklar som 

nämns ovan behandlar stora och börsnoterade bolag. 

2.3.1 ÖVERGÅNG FRÅN STORA TILL SMÅ BOLAG 

Som tidigare nämnts fokuserar uppsatsen på att undersöka små bolag med ansats i vetenskapliga 

studier som är präglade av stora och börsnoterade bolag. Oavsett storleken på ett bolag behöver 

samtliga bolag ha förtroende i samhället för att kunna attrahera kunder och vara verksamma. 

Genom att anlita en revisionsbyrå tillhörande Big Four kan man på ett enklare sätt som bolag 

få ökad legitimitet i samhället. Därmed finns det motiv för små bolag att anlita en revisionsbyrå 

från Big Four trots att det kan vara kostsamt för minde bolag. Detta kan givetvis bero på i vilken 

bransch det enskilda bolaget konkurrerar i. Eftersom fastighetsförmedlingsbranschen har den 
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enskilda mäklaren som ansikte utåt är det via mäklaren som mäklarbyrån får sin legitimitet från 

samhället och kunder (Jingryd & Segergren, 2018). Däremot kan legitimiteten styrkas 

ytterligare från säljare och köpare ifall mäklarbyrån anlitar en Big Four byrå vilket ger ett ökat 

intryck av seriositet.  

2.3.2 HYPOTESER 

Bolag med stora tillgångar har många utmaningar framför sig. Vid finansiering av företagets 

tillgångar gäller det att företagsledningen arbetar strategiskt för att minimera negativa resultat. 

Vidare är det viktigt att företagets ekonomi är enkel att kontrollera för att kunna behålla 

trovärdigheten. Gillis (2011) undersökte hur den kinesiska marknaden påverkats av Big Four 

revisionsbyråernas intåg på den kinesiska marknaden. Resultatet blev positivt eftersom den 

kinesiska befolkningen och regeringen välkomnade reformen av deras ekonomi. Börsnoterade 

bolag i Kina med relativt stora tillgångar jämfört med kinesiska små och medelstora bolag var 

de bolag som låg i fokus. Reformen gjordes i hopp om att Kinas bolag skulle bli mer accepterade 

på den globala marknaden och för att verka mer legitima mot omvärlden. Revisionsbyråer 

tillhörande Big Four fick fäste på den kinesiska marknaden genom att försöka anpassa sig så 

mycket som möjligt till de lokala revisionsbyråerna. Anpassningen gjorde att Big Four byråerna 

kunde verka mer lokala än utländska i Kina (Gillis, 2011). 

 

Totala tillgångar och val av revisor har tidigare bevisats ha ett positivt samband. I studien 

skriven av Houqe et al. (2015) undersökte författarna med hjälp av en regressionsmodell om 

det föreligger ett positivt samband mellan ett företags etiska värderingar och val av revisor 

tillhörande Big Four. Regressionsmodellen bygger främst på totala tillgångar där en av åtta 

kontrollvariabler stod för företagets totala tillgångar samt utgör en grund för ytterligare tre 

kontrollvariabler som bygger på totala tillgångar. I slutsatsen för studien bekräftas ett positivt 

samband mellan företagsetiska värderingar som har sin grund i totala tillgångar och val av 

revisor tillhörande Big Four. 

 

Legitimitetsteorin grundar sig på att företag ska agera legitimt och förmedla legitimitet till 

omvärlden. Båda artiklarna visar tydligt på att stora bolag vill vara legitima (Gillis, 2011; 

Houqe et al., 2015). Genom att anlita en revisionsbyrå tillhörande Big Four visar det på att deras 

ekonomi är upprättad enligt respektive lagar. Vidare är det en bekräftelse på transparens 
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gentemot allmänhet och investerare eftersom dessa företag låter en extern oberoende expert 

kontrollera och granska deras bokföring. Därmed presenteras den första hypotesen: 

 

H1 – Det finns ett positivt samband mellan totala tillgångar i små fastighetsförmedlingsbolag 

och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. 

 

I studien skriven av Knechel et al. (2008) definierar författarna ett företags komplexitet med 

företagets omsättning. Författarna argumenterar att komplexiteten ökar efter att ett företag nått 

en högre omsättning och högre personalkostnader. Detta leder till ett behov av en kunnig 

revisor. Komplexitet dominerar som en variabel vid val av revisor inom små bolag i Finland. 

Det leder till att även små bolag på den finländska marknaden söker efter revisionsbyråer 

tillhörande Big Four (Knechel et al., 2008). De stora fördelarna med en revision är att en 

objektiv bedömning av den interna ekonomin hos ett företag görs och att en bedömning av 

efterlevnaden av lagar och förordningar hålls. Det görs för att kunna hålla reda på sin egen 

ekonomi, öka tillväxtmöjligheterna och för att verka mer trovärdiga gentemot samhället.  

Privata bolag som håller på med försäljning måste verka legitima för sina kunder för att behålla 

sin kundstock. Genom att agera på ett legitimt sätt ökar trovärdigheten hos kunderna och 

företaget får större chans att växa på marknaden. De offentliga företagen måste se till att 

skattebetalarnas pengar används på rätt sätt, effektivt och genomskådligt för skattebetalare. I 

båda fallen förbinder sig respektive företag att agera efter samhällets förväntningar på deras 

verksamhet (Bebbington, Unerman & O’Dwyer, 2014). Enligt Bebbington et al. (2014) riskerar 

företag att drivas i konkurs ifall deras tillit från samhället går förlorad. En förutsättning för att 

omsättningen hos företag ska öka och vara positiv är att individer vill köpa företagets varor och 

tjänster. Ifall samhället anser företaget legitimt vågar den enskilda individen göra affärer med 

företaget vilket i sin tur ökar omsättningen. Genom att anlita en revisionsbyrå tillhörande Big 

Four som signalerar kvalitet och förtroende kan företagets legitimitet förbättras hos kunderna 

genom att de märker av företagets seriositet vid val av revisionsbyrå. Ovanstående tolkningar 

av studierna samt analysen av legitimitetsteorin leder till presentation av hypotes två: 

 

H2 – Det finns ett positivt samband mellan omsättning i små fastighetsförmedlingsbolag och 

val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. 
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Ytterligare en faktor som kan vara avgörande vid val av revisionsbyrå är det egna kapitalet. 

Storleken på det egna kapitalet i ett företag kan variera oerhört mycket från företag till företag 

beroende på vilken marknad och inom vilken bransch ett företag är verksamt. Chou et al. (2014) 

undersökte ifall det egna kapitalet har inflytande på val av revisionsbyrå tillhörande Big Four. 

Författarnas studie undersöker ifall bolag med revisionsbyrå tillhörande Big Four attraherar mer 

utländskt investeringskapital än de bolag med non-Big Four, som i sin tur ökar det egna 

kapitalet inom respektive bolag. Enligt Chou et al. (2014) som gjort undersökningen med hjälp 

av multipel regressionsanalys innehållandes olika variabler så attraherar bolag med en 

revisionsbyrå tillhörande Big Four mer investeringskapital än de med en non-Big Four. I 

studien redogör Chou et al. (2014) att bolag som väljer att avsluta samarbete med en 

revisionsbyrå tillhörande Big Four får ett minskat tillskjutet kapital från aktieägare vilket gör 

att det egna kapitalet minskar. 

 

Företagens legitimitet sätts på prov dagligen eftersom dagens samhälle är i ständig utveckling 

och individers förväntningar och värderingar ändras samtidigt som arbets- och förhållningssätt 

i företag inte ändras i samma takt. Därmed gäller det att företag arbetar strategiskt med sin 

legitimitet för att upprätthålla förtroendet i samhället. Ett sätt för att nå denna transparens kan 

vara att företagen arbetar med att ändra berörda parters uppfattning till mer nutid och korrekt 

genom att informera om dagsläget (Lindblom, 1994). Genom att exempelvis hålla samhället 

uppdaterat om ställningen på företagets egna kapital kan företaget anses vara mer legitimt och 

undvika ett legitimitetsgap där samhällets förväntningar inte överensstämmer med verkligheten 

(Sethi, 1977). Med tanke på att revisionsbyråer tillhörande Big Four allmänt sett är respekterade 

i samhället, kan förtroendet för företaget från samhällets sida öka när en Big Four byrå utfört 

revisionen och är ansvarig för revisionen av företagets egna kapital. Därmed presenteras 

hypotes tre: 

 

H3 – Det finns ett positivt samband mellan företagets egna kapital i små 

fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. 

 

Personalkostnader, hur mycket chefer eller en verkställande direktör tjänar är något som 

diskuteras dagligen. Hur personalkostnader kan kopplas till val av revisionsbyrå har tidigare 
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undersökts men i väldigt liten omfattning. I artikeln av Hay och Davis (2004) undersökte 

författarna utifrån vilka faktorer icke-revisionspliktiga företag i Nya Zeeland väljer 

revisionsbyrå. En av faktorerna som de två forskarna nämner är personalkostnader. I studiens 

slutsats argumenteras det för att ju mer lönerna ökar i ett företag desto större blir behovet av en 

revision och val av en hög-kvalitativ revisionsbyrå. Hay och Davis (2004) definierar Big Four 

som de högkvalitativa revisionsbyråerna. Vidare förklaras det att ju fler anställda företaget har 

desto fler löner behövs betalas ut samtidigt som det krävs mer administrativ personal och chefer 

inom företagsledningen. Detta kan enligt Hay och Davis (2004) andra hypotes leda till att 

ledningsgruppen tappar kontroll över verksamheten. Därmed argumenterar författarna att ökade 

personalkostnader i ett företag leder till behov av en revisor tillhörande Big Four. 

 

Personalkostnaderna i ett företag är en post i årsredovisningen som ändras årligen. Antalet 

anställda, förändringar i löner eller antal personer i ledande roller är några av de faktorer som 

gör att kostnader för personal ständigt varierar. För att arbeta vidare med legitimitet och behålla 

förtroendet i samhället kan företag arbeta med att ändra samhällets, i vissa fall, orealistiska 

förväntningar på företag (DiMaggio & Powell, 1983; Deegan & Unerman, 2011). Dessa 

förväntningar kan gälla personalkostnader hos företag där samhället bildat en uppfattning om 

hur pass stora kostnaderna ska vara utan vidare motivering. Genom att anlita en revisionsbyrå 

tillhörande Big Four kan de orealistiska förväntningarna minska genom att samhället allmänt 

sett har större förtroende för Big Four än non-Big Four (Houqe et al., 2015). Därmed presenteras 

hypotesen fyra: 

 

H4 – Det finns ett positivt samband mellan företagets personalkostnader i små 

fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. 
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3. METOD 

I kommande kapitel förklaras den vetenskapliga och empiriska metod som använts i uppsatsen. 

Först presenteras uppsatsens vetenskapliga metod och sedan den empiriska. 

3.1 FORSKNINGSFILOSOFI 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns två centrala forskningsfilosofier. Den ena 

är positivism och den andra är interpretivism (Denscombe, 2018). 

 

Positivismen menar på att samhället skapar individen och att sociala faktorer skapar de 

individuella handlingarna.  Människors handlingar kan generellt förklaras genom sociala 

normer som kommit fram genom deras sociala klass, kön eller etniska bakgrund. Denna typ av 

forskningsfilosofi förespråkar viktigheten av kvantitativ forskning i form av storskaliga 

undersökningar för att få en överblick av samhället i stort och upptäcka nya trender (Bell, 2018). 

Den positivistiska filosofin bygger på ett objektivt synsätt där forskaren inte har någon subjektiv 

inblick. Bell (2018) förklarar att positivism fokuserar på trender och mönster samt att forskare 

tenderar att söka efter samband mellan variabler vilket brukar benämnas som en komparativ 

metod. Vidare klargör Denscombe (2018) att kvantitativa undersökningar inom positivismen 

föredras eftersom de har god pålitlighet och representativitet. 

 

Inom det interpretivistiska synsättet har individer ett medvetande och följer inte externa sociala 

krafter som positivister samt har ett subjektivt synsätt gällande den sociala verkligheten. Till 

skillnad från positivismen som föredrar kvantitativ forskning, så föredrar den interpretivistiska 

forskningsfilosofin kvalitativ forskning (Denscombe, 2018).  Bell (2018) redogör att individer 

ses som invecklade och komplexa där alla individer inte uppfattar verkligheten på samma sätt 

och har individuella värderingar bakom sina handlingar. Denscombe (2018) förklarar att 

forskare som använder en interpretivistisk forskningsfilosofi oftast använder sig av kvalitativa 

metoder som gör att de kan få en närmre interaktion med respondenten. 

 

I denna studie undersöks det ifall små bolag inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen 

väljer revisionsbyrå tillhörande Big Four utifrån olika interna faktorer hos företag. Den empiri 

som samlats in för att genomföra studien består av kvantitativ data i form av årsredovisningar 
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från bolag som ingår i undersökningen. Årsredovisningarna från bolagen har sedan tolkats och 

analyserats utifrån ett objektivt synsätt för att komma fram till en slutsats. Med tanke på att 

studien bygger på en kvantitativ forskning med ett objektivt synsätt kan det konstateras att 

denna studie präglas av en positivistisk forskningsfilosofi. 

3.2 FORSKNINGSANSATS 

De hypoteser som använts i denna studie härstammar från de vetenskapliga artiklar som 

presenterats i uppsatsens två första kapitel. Vidare har det insamlade resultatet jämförts med 

studiens fyra hypoteser för att undersöka ifall hypoteserna kan förkastas eller inte.  

 

Denna studies forskningsansats kan ses som deduktiv eftersom den utgår från en teori (Bryman 

& Bell, 2017). Utifrån den befintligt valda teorin kan man sedan ta fram hypoteser och samla 

in relevant data för studien. Slutligen sammanställs resultatet från de data man samlat in och 

man kommer fram till om man ska förkasta eller inte förkasta de valda hypoteserna (Bryman & 

Bell, 2017). Fördelarna med en deduktiv metod är att det är en logisk process med 

förutbestämda antaganden. Processen går från ett allmänt antagande ner till en specifik slutsats 

(Denscombe, 2018). Det finns alltid tillräckligt med grundteori för att använda deduktiv metod. 

3.3 FORSKNINGSMETOD 

Inom vetenskaplig forskning finns det två olika metoder som kan användas, kvantitativ och 

kvalitativ metod. I en kvantitativ metod fokuserar man på insamling av data som oftast är 

förknippad med hypotesprövning där man undersöker samband (Denscombe, 2018). Kvalitativ 

metod fokuserar å andra sidan mer på att tolka insamlad data samt icke-numerisk data. Den 

kvantitativa forskningen har en koppling till det positivistiska synsättet medan den kvalitativa 

forskningen kan kopplas till det interpretivistiska synsättet. Bell (2018) förklarar att man 

försöker förklara en företeelse inom det positivistiska synsättet medan man istället försöker 

förstå och tolka ett fenomen inom det interpretivistiska synsättet. 

Den kvantitativa forskningsmetoden har valts eftersom syftet med studien är att undersöka ifall 

små bolag inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen väljer revisionsbyrå tillhörande 

Big Four utifrån olika interna faktorer hos företag. Syftet är således att förklara ifall det finns 

ett samband mellan interna faktorer och val av revisionsbyrå genom användning av 

legitimitetsteorin tillsammans med tidigare forskning och en hypotesprövning. Därmed är syftet 

inte att på ett djupare sätt förstå och tolka ett eventuellt samband mellan interna faktorer och 
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val av revisionsbyrå som man gör i en kvalitativ metod med ett interpretivistisk synsätt. 

Förutom ovan nämnd motivering till val av forskningsmetod har även andra forskare (Knechel 

et al., 2008; Abid et al., 2018; Houqe et al.,2015) som använt sig av en kvantitativ metod 

influerat till val av en kvantitativ metod. 

3.4 EMPIRISK METOD 

Nedan presenteras studiens empiriska metod. Den empiriska metoden inleds med en 

redogörelse för studiens urval. Efter urvalet presenteras ett kort stycke om hur vi gått tillväga 

vid datainsamlingen. Vidare förklaras validitet och reliabilitet innan det avslutas med en 

presentation av vald analysmetod för uppsatsen. 

3.4.1 URVAL 

All kvantitativ data från årsredovisningarna är hämtad från Retriever Business som är en digital 

databas som finns tillgänglig för oss studenter. En filtrering för små bolag gjordes enligt 

europeiska unionens (Kommission, 2003) klassning av små bolag där filtrering såg ut på 

följande sätt: 

- Bolagsform: Aktiebolag 

- Storlek på bolag: Små 

- Bransch: Fastighetsförmedling 

- Antal anställda: 1–49 

- Summa eget kapital: 1–100 000 (tkr) 

- Omsättning: 1–100 000 (tkr) 

- Totala tillgångar: 20000 - 100000 (tkr) 

- Revisorsplikt: Ej revisorspliktig med revisor, revisorspliktig med revisor 

- Region: Hela Sverige 

Totalt genererade filtreringen 85 bolag fördelade över hela Sverige. Eftersom alla bolag inte 

hade årsredovisningar från 2019 användes årsredovisningar från 2018 för de bolag som ännu 

inte hade upprättade årsredovisningar från 2019. Ett av tre kriterier man kunde gå efter vid 

mätning av storlek på bolag enligt europeiska kommissionen var balansomslutning som även 

nämns i kapitel 1. I Retriever Business fanns ej balansomslutning tillgängligt som 

filtreringsalternativ vilket gjorde att summa av eget kapital samt totala tillgångar togs med 

istället. Dessa två poster togs med eftersom de ansågs relevanta för studien då två av 

hypoteserna bygger på totala tillgångar samt eget kapital och att tidigare forskning kring val av 
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revisionsbyrå kopplat till dessa faktorer gjorts globalt (Houqe et al., 2015; Chou et al., 2014). 

Intervallet på eget kapital gjordes i samma storlek som omsättning och intervallet för totala 

tillgångar konstruerades utifrån europeiska unionens rekommendation för klassning av små 

bolag. K.A. Lindgrens Förvaltnings Aktiebolag togs bort från undersökningen då bolagets 

omsättning översteg intervallet för omsättning men ändå kom med i filtreringen. 

3.4.2 OPERATIONALISERING 

I många undersökningar arbetar forskare med frågor som har svar som inte kan mätas med 

siffor och som är svåra att tolka. I sådana fall bör man använda sig av operationalisering (Körner 

& Wahlgren, 2015). Operationalisering innebär att man omvandlar abstrakta värden till mät- 

och tolkbara ämnen och variabler. Körner och Wahlgren (2015) redogör att den beroende 

variabeln är den variabeln som blir testad i en studie och är beroende av de oberoende 

variablerna i exempelvis denna studie. Den oberoende variabeln är den variabel som ändras 

eller kontrolleras i en vetenskaplig studie för att pröva effekterna på den beroende variabeln 

(Körner & Wahlgren, 2015). 

 

I den här studien förklarar den beroende variabeln om företaget använder sig av en Big Four 

eller non-Big Four revisor. Variabeln Big Four och non-Big Four hade ja och nej som 

svarsalternativ beroende av revisionsbyrå. Dessa svar kunde inte användas i Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) eftersom de var abstrakta och var tvungna att omvandlas till 

siffor. ”Ja” kodades om till en etta och ”nej” kodades om till en nolla. 

 

Studiens syfte var att undersöka ifall val av revisionsbyrå kan kopplas till interna faktorer i små 

bolag inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen. För att genomföra studien valdes fyra 

faktorer ut som även representerar de fyra oberoende variablerna. De fyra oberoende 

variablerna i studien är totala tillgångar, eget kapital, omsättning och personalkostnader. 

3.4.3 DATAINSAMLING 

Vid insamlingen av samtliga årsredovisningar för de 84 bolagen användes som tidigare nämnts 

Retriever Business. Totala tillgångar, omsättning, eget kapital och personalkostnader var de 

poster som filtrerades och laddades ner i en Excel-fil från de olika företagens årsredovisningar. 

Slutligen importerades Excel materialet in I statistikprogrammet SPSS.  
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Information om vilken revisionsbyrå respektive bolag anlitat har också hämtats från Retriever 

Business. I databasen fanns ett filter som visade vilken revisionsbyrå ett specifikt företag 

använder. I de fallen där ingen revisionsbyrå stod med fick information hämtas från 

revisorsinspektionens sökfunktion för att kunna hitta anlitad revisionsbyrå. 

 

Kvalitetssäkring har utförts genom att hämtad data från Retriever Business har kontrollerats 

manuellt. Varje företags enskilda bokslut och nyckeltal har jämförts med bokslut från Retriever 

Business och företagens egna årsbokslut som var tillgängliga på respektive företags hemsida 

eller på allabolag.se. Där kontrollerades om alla fastighetsförmedlingsbolag hade samma värde 

inom sina egna årsredovisningar jämfört med de uppgifter från Retriever Business. 

3.4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validiteten behandlar mätningens relevans, hur verklighetsförankrad den insamlade datan är 

och om den är korrekt (Lind, 2019). Detta kan påvisas med hjälp av källor som använts för 

datainsamlingen eller redovisning av hur data samlats in. I den här uppsatsen hämtades 

vetenskapliga artiklar från Högskolan Kristianstads digitala bibliotek. I det digitala biblioteket 

användes ett sökfilter med vetenskapligt granskade artiklar samt artiklar publicerade i journaler.  

 

Alla aktiebolag i Sverige är skyldiga att upprätta sina årsbokslut enligt olika redovisningslagar 

samt skatteverkets föreskrifter. Vidare är det en revisors uppgift att kontrollera årsbokslutet 

innan den skickas till bolagsverket och skatteverket för en slutlig kontroll (Bryman & Bell, 

2017). Först efter den här processen är årsbokslutet tillgängligt att hämtas på företagets hemsida 

eller i Retriever Business. Det visar på extern validitet eftersom andra bolag också måste följa 

sina respektive redovisningslagar och bolagsverkets kontroll. Nyckeltal som används från de 

olika bolagen är sekundärdata som har kontrollerats flera gånger innan publicering. 

 

Reliabilitet behandlar trovärdigheten i de slutsatser och uträkningar som forskarna kommit fram 

till. Dessutom är ett viktigt kriterium att forskningen ska kunna upprepas relativt enkelt och på 

samma sätt (Lind, 2019). Hämtade nyckeltal från Retriever Business har analyserats i efterhand 

med hjälp av årsbokslut från respektive bolag för att säkerställa att nyckeltalen är korrekta och 

under rätt position. Det är exempel på intern reliabilitet där forskare säkerställer att använd data 

är relevant och anknyter till samma position i årsbokslutet och alla inom forskargruppen tolkar 
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datan på samma sätt (Bryman & Bell, 2017). I arbetet har urvalskriterier för data tydligt 

redovisats och resultaten presenterats i olika tabeller. Vidare har både grafer och uträkningar 

presenterats i sin helhet som utförts i SPSS. Det är ett exempel på stabilitet och extern reliabilitet 

av undersökningen då en upprepning av studien är enkelt genomförbar eftersom datan kan 

hämtas igen av framtida forskare.  

3.4.5 ANALYSMETOD 

För att studera hur den beroende variabeln i uppsatsen påverkas av de oberoende variablerna 

har T-test använts (Independent Samples Test). T-test har valts som analysmetod i studien 

eftersom testet redogör ifall det är statistiskt säkerställt att det föreligger ett signifikant samband 

mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln där man jämför medelvärden 

mellan två olika grupper (Körner & Wahlgren., 2015; Pallant, 2016). T-testet förklarar således 

i denna studie ifall det är statistiskt säkerställt att val av revisionsbyrå tillhörande Big Four väljs 

utifrån någon av de fyra oberoende variablerna. Ett enskilt T-test har utförts i SPSS för varje 

oberoende variabel för att få fram ett p-värde. Den valda signifikansnivån på T-testet är 5 % 

eftersom denna nivå genom tradition blivit vanligast inom forskning (Nyquist, 2017). För att 

avgöra om p-värdet är signifikant har de olika p-värdena granskats och jämförts med vald 

signifikansnivå (Körner & Wahlgren, 2015).  
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4. EMPIRISK ANALYS 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Vidare redogörs info kring 

normalfördelning relaterat till de oberoende variablerna i studien. I slutet av kapitlet presenteras 

en analys där resultatet av hypotesprövningen diskuteras tillsammans med tidigare forskning.  

4.1 NORMALFÖRDELNING 

En av de vanligaste sannolikhetsmodellerna är normalfördelningen. Normalfördelningen som 

modell antar att värden ligger nära medelvärdet samt att det finns väldigt få värden med stor 

avvikelse (Körner & Wahlgren, 2015). Genom att göra ett Kolmogorov-Smirnov test som kan 

utföras i SPSS kan man ta reda på ifall variablerna som används i en studie är normalfördelade. 

 

Ett Kolmogorov-Smirnov samt Shapiro-Wilk test gjordes för samtliga fyra variabler. För att en 

variabel ska anses vara normalfördelad bör p-värdet vara minst 0.05 alltså 5 % (Pallant, 2016). 

Fortsättningsvis bör p-värdet i Shapiro-Wilk också vara minst 0.05 alltså 5 % för att variabeln 

ska anses vara normalfördelad (Razali & Yah, 2011). 

Tabell 1: Normalfördelningstest 

 

Genom att studera värdena i tabellen ovan kan det konstateras att samtliga värden i både 

Kolmogorov-Smirnov samt Shapiro-Wilk testet ligger på 0.00 vilket är mindre än 5 %. Därmed 

går det konstatera att samtliga variabler inte är normalfördelade. 

4.2 EMPIRISKT RESULTAT 

Syftet med denna studie var att undersöka ifall små bolag inom den svenska 

fastighetsförmedlingsbranschen väljer revisionsbyrå tillhörande Big Four utifrån olika interna 

faktorer hos företag. Vid början av datainsamlingen konstruerades en beroende variabel i SPSS 
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som förklarar ifall företaget använder en revisionsbyrå tillhörande Big Four eller non-Big Four. 

Denna beroende variabel användes sedan tillsammans med fyra andra oberoende variabler. De 

fyra oberoende variablerna har tagits från hypotesbildningen och är totala tillgångar, 

omsättning, eget kapital samt personalkostnader. 

 

Beroende variabeln som konstruerats i SPSS är ytterst viktig för att kunna läsa sambandet 

mellan val av revisionsbyrå och de olika posterna från årsredovisningar som i detta fall är 

oberoende variabler. Av de 84 bolagen som ingick i undersökningen kan det genom 

cirkeldiagrammet nedan utläsas att endast 33 bolag använder sig av en revisionsbyrå tillhörande 

Big Four och 51 bolag av en revisionsbyrå tillhörande non-Big Four. 

Diagram 1: Fördelning av val gällande revisionsbyrå 

 

Genom att studera diagrammet ovan kan det konstateras att majoriteten av de små bolagen inom 

den svenska fastighetsförmedlingsbranschen, 60,7 %, valt att anlita en revisor tillhörande non-

Big Four. 

De fyra oberoende variablerna konstruerades likt den beroende variabeln i SPPS genom ett T-

test. Resultaten från de oberoende variablernas T-tester skiljer sig gällande medelvärde, 

standardavvikelse, p-värde samt konfidensintervall och presenteras nedan. För samtliga 

oberoende variabler har data hämtats från de 84 olika bolagens årsredovisningar som ingår i 

undersökningen.  
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Tabell 2: Medelvärden för samtliga oberoende variabler 

 

I tabell 1 går det att utläsa samtliga oberoende variablers medelvärden samt standardavvikelser. 

Tabell 3: P-värden för samtliga T-test för de oberoende variablerna 

 

I tabell 2 går det att utläsa samtliga oberoende variablers p-värde. P-värdet är viktigt eftersom 

det jämförs med vald signifikansnivå och förklarar ifall det föreligger ett positivt samband 

mellan två variabler. 

4.2.1 SAMBANDET MELLAN TOTALA TILLGÅNGAR OCH VAL AV 

REVISIONSBYRÅ 

Gällande oberoende variabeln totala tillgångar är medelvärdet enligt tabell 1 för de bolag som 

har en non-Big Four revisor 41 237 000 kr respektive 35 111 000 kr för de bolag med Big Four 

revisor. Enligt det utförda T-testet för totala tillgångar förkastas denna hypotes. Med andra ord 

innebär det att det inte finns något positivt samband mellan totala tillgångar i ett 
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fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. Detta 

bevisas genom att p-värdet 17,4 %, är större än den valda signifikansnivån på 5 %.  

 

H1 – Det finns ett positivt samband mellan totala tillgångar i små fastighetsförmedlingsbolag 

och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. 

- Hypotesen förkastas. 

4.2.2 SAMBANDET MELLAN OMSÄTTNINGEN OCH VAL AV REVISIONSBYRÅ 

När det gäller oberoende variabel 2, omsättning, kan det konstateras att de bolag med en Big 

Four revisor har en betydligt högre omsättning än de bolag med en non-Big Four revisor. Enligt 

tabell 1 kan man utläsa att bolag med en Big Four revisor har en genomsnittlig omsättning på 

20 575 000 kr jämfört med de bolag som har en non-Big Four revisor med genomsnitt på 

15 687 000 kr. Tabell 2 förklarar att p-värdet för oberoende variabeln omsättning är 31,6 % 

vilket överstiger vald signifikansnivå på 5 %. Likt hypotes 1 förkastas även denna hypotes. 

Därmed föreligger inget positivt samband mellan omsättningen i ett fastighetsförmedlingsbolag 

och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige.  

 

H2 – Det finns ett positivt samband mellan omsättningen i små fastighetsförmedlingsbolag och 

val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. 

- Hypotesen förkastas. 

4.2.3 SAMBANDET MELLAN EGET KAPITAL OCH VAL AV REVISIONSBYRÅ 

I oberoende variabel 3, eget kapital, konstateras det med hjälp av tabell 1 att bolag med Big 

Four revisor har större summa av eget kapital än de bolag med non-Big Four revisor. De bolag 

med en Big Four revisor har i genomsnitt en summa på 19 614 000 kr i eget kapital jämfört 

med de bolag som har en non-Big Four revisor och ett genomsnitt på 19 614 000 kr enligt tabell 

5. I tabell 2 kan man utläsa p-värdet för eget kapital är 88,5 % vilket överstiger vald 

signifikansnivå på 5 %. Således kan det konstateras att det inte föreligger ett positivt samband 

mellan det egna kapitalet i ett fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå tillhörande 

Big Four i Sverige. 
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H3 – Det finns ett positivt samband mellan företagets egna kapital i små 

fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. 

- Hypotesen förkastas. 

4.2.4 SAMBANDET MELLAN PERSONALKOSTNADER OCH VAL AV 

REVISIONSBYRÅ 

Tabell 1 visar på att de bolag med en Big Four revisor i genomsnitt har mer än dubbelt så höga 

personalkostnader, 8 242 000 kr, jämfört med bolag som har non-Big Four revisor, 5 881 000 

kr. Fortsättningsvis kan man utläsa p-värde för personalkostnader i tabell 2. Eftersom p-värdet 

är 27,6 % och därmed överstiger vald signifikansnivå på 5 % förkastas även fjärde och sista 

hypotesen. Det är statistiskt säkerställt att det inte föreligger ett positivt samband mellan 

personalkostnader i ett fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå tillhörande Big 

Four i Sverige.  

 

H4 – Det finns ett positivt samband mellan företagets personalkostnader i små 

fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. 

- Hypotesen förkastas. 

4.3 ANALYS 

Med tanke på att det utförda T-testets p-värde överstiger vald signifikansnivå är det statistiskt 

säkerställt att det inte finns något positivt samband mellan tillgångar i ett 

fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. Därmed 

går det inte påvisa att små bolag inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen föredrar en 

revisionsbyrå tillhörande Big Four utifrån företagets tillgångar. Det går således heller inte att 

acceptera de påståenden som Gillis (2011) och Houqe et al. (2015) redogör i sina studier 

gällande totala tillgångar i stora bolag kopplat till val av revisionsbyrå. Det som kan ges som 

en möjlig förklaring till att påståendena inte kan accepteras är att studierna bygger på 

börsnoterade bolag samtidigt som denna studie är fokuserad på små bolag. Enligt T-testets utfall 

går det inte påvisa någon skillnad i legitimitet mellan revisionsbyråer tillhörande Big Four eller 

non-Big Four kopplat till totala tillgångar. I studien skriven av Gillis (2011) redogörs intåget 

av revisionsbyråerna tillhörande Big Four på den kinesiska marknaden. Anledningen till att Big 

Four byråer blev mer involverade i den kinesiska företagsmarknaden var för att Kinas bolag 

skulle bli mer accepterade globalt. Reformen med Big Four byråerna visade på ett positivt 
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resultat. Detta positiva resultat har lett till att fler av de stora bolagen i Kina med stora tillgångar 

valt att bli representerade av revisionsbyråer tillhörande Big Four. Att det föreligger ett positivt 

samband mellan tillgångar i företaget och val av revisionsbyrå understöds av fler forskare. 

Houqe et al. (2015) har undersökt samma typ av samband i 46 olika länder och kommit fram 

till att företagets tillgångar kan vara en intern faktor som påverkar val av revisionsbyrå.  

 

Likt hypotes 1 går det inte att påvisa ett positivt samband mellan företagets omsättning och val 

av revisionsbyrå tillhörande Big Four inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen. 

Eftersom det utförda T-testets p-värde överstiger vald signifikansnivå är det statistiskt 

säkerställt att det inte föreligger ett positivt samband mellan omsättningen i ett 

fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. Det går 

således inte att påvisa att små bolag inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen föredrar 

en revisionsbyrå tillhörande Big Four utifrån företagets omsättning. Knechel et al. (2008) 

argumenterar i sin studie att omsättning kan vara en intern faktor som påverkar valet av 

revisionsbyrå bland finska företag. Författarna redogör i sin slutats att ju mer företagets 

omsättning ökar desto större bli kravet på en säkrare och noggrannare kontroll av företagets 

ekonomi. Till skillnad från denna studie som omfattar 84 små och mikrobolag har Knechel et 

al. (2008) fokuserat på små och medelstora bolag där deras studie omfattar 2 333 bolag. Detta 

kan vara en anledning till att det statistiskt sett inte går att bevisa att små bolag inom svenska 

fastighetsförmedlingsbranschen väljer revisionsbyrå tillhörande Big Four utifrån omsättning.  

 

I tredje hypotesen diskuteras sambandet mellan eget kapital och val av revisionsbyrå. Chou et 

al. (2014) menar på att bolag som anlitar en revisionsbyrå tillhörande Big Four har enklare att 

attrahera investeringskapital som i sin tur påverkar det egna kapitalet positivt. Författarna 

nämner i studiens slutsats att det således föreligger ett positivt samband mellan eget kapital och 

val av revisionsbyrå tillhörande Big Four. Sambandet som Chou et al. (2014) motiverar i sin 

studie går utifrån denna studies T-test inte att acceptera eftersom det utförda T-testets p-värde 

överstiger vald signifikansnivå. Därmed är det statistiskt säkerställt att det inte föreligger ett 

positivt samband mellan eget kapital i ett fastighetsförmedlingsbolag och val av revisionsbyrå 

tillhörande Big Four i Sverige 
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För den fjärde hypotesen och sista hypotesen går det likt de tre första inte att påvisa ett positivt 

samband mellan personalkostnader och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. 

Personalkostnader som oberoende variabel kopplat till val av revisionsbyrå har som tidigare 

nämnts inte undersökts vidare mycket inom vetenskapliga studier. Med tanke på att det utförda 

T-testets p-värde överstiger vald signifikansnivå är det statistiskt säkerställt att det inte finns ett 

positivt samband mellan personalkostnader i ett fastighetsförmedlingsbolag och val av 

revisionsbyrå tillhörande Big Four i Sverige. Det går således inte att påvisa att små bolag inom 

den svenska fastighetsförmedlingsbranschen föredrar en revisionsbyrå tillhörande Big Four 

utifrån företagets personalkostnader. Studien som Hay och Davis (2004) skrivit fokuserar 

djupgående på personalkostnader som oberoende variabel i en av studiens hypoteser kopplat 

till val av revisionsbyrå. Författarnas undersökning bygger på små icke-revisionspliktiga bolag 

där de i slutsatsen redogör att en högkvalitativ revisionsbyrå efterfrågas när ökade 

personalkostnader ökar. Hay och Davis (2004) redogör således att det finns en koppling mellan 

personalkostnader och val av revisionsbyrå i sin studie vilket inte kan accepteras i denna studie. 
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5. SLUTSATS, BIDRAG OCH FRAMTIDA FORSKNING 

I följande kapitel presenteras en sammanfattning samt slutsats för studien. Avslutningsvis 

presenteras rekommendationer för framtida forskning inom studiens forskningsområde. 

5.1 SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att undersöka ifall små bolag inom den svenska 

fastighetsförmedlingsbranschen föredrar revisionsbyrå tillhörande Big Four. Tanken var att mer 

detaljerat undersöka ifall dessa bolag väljer en revisionsbyrå tillhörande Big Four utifrån olika 

interna faktorer hos företag. Genom användning av en deduktiv ansats med grund i tidigare 

forskning tillsammans med legitimitetsteorin som referensram har studiens syfte kunnat 

undersökas. 

 

Studiens resultat förklarar att val av revisionsbyrå tillhörande Big Four inte väljs utifrån ett 

bolag totala tillgångar, omsättning, eget kapital eller personalkostnader. Detta resultat har 

åstadkommits genom utförda T-tester som redogör att det är statistiskt säkerställt att ett positivt 

samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna inte föreligger. T-

testernas resultat för de olika oberoende variablerna bestrider det positiva samband som nämns 

bland tidigare studier i uppsatsens tidigare kapitel. 

5.2 SLUTSATSER 

Denna studie har på ett översiktligt sätt kommit fram till ifall interna faktorer som totala 

tillgångar, omsättning, eget kapital och personalkostnader bland små bolag i Sverige kan vara 

en grund till val av revisionsbyrå tillhörande Big Four. Samtliga fyra faktorer i studien har inte 

kunnat bestyrkas.   

 

Studien skriven av Dodik och Siudzinski (2020) som undersökte val av revisionsbyrå inom 

svenska fastighetsbolag kunde inte påvisa att en revisionsbyrå tillhörande Big Four väljs mer 

frekvent i vare sig små eller stora bolag med beaktning i någon av studiens tre faktorer. Studien 

bestod av de 100 minsta samt de 100 största fastighetsbolagen i Sverige sett ur omsättning. 
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Med hjälp av tidigare forskning som behandlat val av revisionsbyrå lades grunden för de 

hypoteser som ingick i studien. Innan hypotesprövningen gjordes förväntades det att samtliga 

oberoende variabler skulle ha ett positivt samband med den beroende variabeln. Efter att 

hypotesprövningen gjorts bevisades dock motsatsen att det inte förelåg något positivt samband 

mellan någon av de oberoende variablerna och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i just 

denna studie. 

 

Därmed går det inte bestyrka H1 som förklarar att det föreligger ett positivt samband mellan 

totala tillgångar och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four bland små bolag i Sverige. I och 

med detta resultat strider det mot Gillis (2011) och Houqe et al. (2015) som i slutsatsen av sina 

studier redogör att totala tillgångar har ett positivt samband med val av revisionsbyrå tillhörande 

Big Four.  

 

Omsättning var den interna faktor som på förhand var mest intressant att undersöka och som 

hade mest förtroende gällande ett positivt samband. Detta eftersom en av artiklarna som låg till 

grund för H2 var skriven av Knechel et al. (2008) som undersökte den finska bolagsmarknaden. 

Med tanke på att det rörde sig om finska bolag och var den artikel som gjorts närmst Sverige 

geografiskt inom forskningsområdet förväntades ett positivt samband. Eftersom p-värdet för 

H2 översteg vald signifikansnivå kunde inte heller H2 bekräftas.  

 

Val av revisionsbyrå tillhörande Big Four utifrån eget kapital som H3 stod för gick inte heller 

att bekräfta. Denna hypotes visade det högsta p-värdet bland samtliga hypoteser, 88,5 %, och 

översteg vald signifikansnivå på 5 % med marginal. Vid den systematiska litteratursökningen 

var artikeln av Chou et al. (2014) den enda artikel som hittades där val av revisionsbyrå 

tillhörande Big Four var associerat med eget kapital. Det är dock viktigt att understryka att 

Chou et al. (2014) associerar investeringskapital med eget kapital i sin artikel och primärt inte 

undersöker det egna kapitalet, vilket kan vara en bidragande faktor till det positiva sambandet.  

 

Avslutningsvis kunde inte H4 heller bekräftas där val av revisionsbyrå tillhörande Big Four och 

personalkostnader antogs ha ett positivt samband. Vid hypotesbildningen kring H4 fanns inte 

mycket tidigare forskning tillgänglig än artikeln av Hay och Davis (2004) som behandlade 
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personalkostnader kopplat till val av revisionsbyrå. Då p-värdet i H4 översteg vald 

signifikansnivå motsäger det Hay och Davis (2004) och deras påstående om att det föreligger 

ett positivt samband mellan personalkostnader och val av revisionsbyrå tillhörande Big Four. 

Även om resultatet från T-testet motsäger Hay och Davis (2004) slutsats går det inte att 

konstatera att Hay och Davis (2004) har fel då deras studie skiljer sig från denna. Deras studie 

omfattar 380 icke-revisionspliktiga bolag från Nya Zeeland medan denna studie endast har 

blandat med revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga bolag. Vidare är det två helt olika 

kontinenter med olika medellöner och valutor. 

5.2.1 KRITISK REFLEKTION 

Genom de utförda T-testen framgår det att alla fyra hypoteser förkastas och därmed finns inget 

samband mellan våra variabler och val av revisionsbyrå tillhörande Big four. Det som är viktigt 

att påpeka är att endast 84 bolag undersöktes vilket inte kan generalisera hela branschen eller 

alla småbolag. Tidsramen som var uppsatt från början gjorde det svårt att försöka hitta andra 

faktorer som skulle kunna påverka valet av revisionsbolag inom små 

fastighetsförmedlingsbolag. Några andra faktorer som i efterhand hade varit intressanta att 

undersöka i samband med val av revisionsbyrå är lojalitet mot nuvarande revisionsbyrå samt 

kostnaden för revision utförd av en Big Four byrå. Eftersom undersökningen grundande sig i 

att analysera årsbokslut från förra året har resultatet inte påverkats av den rådande pandemin 

som var närvarande. En viktig reflektion som bevisades är att det främst är den enskilda 

mäklaren som skapar och bibehåller legitimitet för mäklarbyrån och inte valet av revisionsbyrå. 

5.2.2 FRAMTIDA FORSKNING 

Ett exempel på framtida forskning inom studiens forskningsområde är att göra en undersökning 

på ett kvalitativt sätt. Denna typ av studie skulle kunna göras genom att intervjua personer med 

ledande roller i de små bolagen som tillhör undersökningen för att få en förklaring på vilka 

kriterier företagen har när de väljer revisionsbyrå. Förutom en kvalitativ studie tror vi att man 

hade kunnat göra studien på ett kvantitativt sätt likt denna men med andra faktorer. Genom att 

ta med andra interna faktorer från företag och använda de som oberoende variabler kopplat till 

val av revisionsbyrå. 
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5.3 BIDRAG 

Nedan presenteras studiens olika bidrag. De olika bidragen i uppsatsen har sorterats utifrån 

teoretiska, empiriska och praktiska. Varje typ av bidrag framhäver olika synpunkter och 

infallsvinklar gällande forskningsområdet. 

5.3.1 TEORETISKT BIDRAG 

De flesta vetenskapliga studier som använts i denna uppsats använder sig inte utav någon 

teoretisk referensram utan bygger endast på tidigare forskning. Det teoretiska bidraget med 

denna studie är att teorin som använts i uppsatsen bidragit med att öka förståelsen för legitimitet 

inom fastighetsförmedlingsbranschen. Vidare har det även bidragit till hur val av revisionsbyrå 

påverkas av legitimiteten och konsekvenserna av det. Slutligen diskuteras det i studiens analys 

om val av revisionsbyrå tillhörande Big Four ökar legitimiteten av ett företag gentemot 

samhället och aktieägare eller inte. 

5.3.2 EMPIRISKT BIDRAG 

Tidigare studier har jämfört val av revisionsbyrå i både Europa och övriga delar av världen. I 

Norden är den enda forskningen gällande val av revisonbyrå gjord av Knechel et al. (2008) på 

finska företag. Den här studien bidrar med nytt empiriskt material för den svenska 

företagsmarknaden med fokus på små bolag inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen. 

Studien analyserar fyra olika faktorer för att undersöka ifall det föreligger ett positivt samband 

mellan val av revisionsbyrå tillhörande Big Four och de olika faktorerna. Vidare presenteras en 

redogörelse över hur många förmedlingsbolag som använder sig av revisionsbyrå tillhörande 

Big Four respektive non-Big Four.  

5.3.3 PRAKTISKT BIDRAG 

Studiens praktiska bidrag till samhället kan delas in i två olika perspektiv. Det första är vilka 

faktorer som påverkar val av en revisionsbyrå tillhörande Big Four. Det andra är om valet av 

specifik revisionsbyrå ökar legitimiteten och förbättrar synen på det enskilda företaget eller 

inte. Enligt studiens resultat har varken totala tillgångar, omsättning, eget kapital eller 

personalkostnader påverkan på val av revisionsbyrå tillhörande Big Four i små bolag inom den 

svenska fastighetsförmedlingsbranschen. Vidare går det utifrån resultatet från de olika T-

testerna inte att bekräfta att val av revisionsbyrå tillhörande Big Four ökar legitimiteten i små 

bolag inom den svenska fastighetsförmedlingsbranschen. 
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