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Tidigare kvantitativ forskning har visat att företag som väljer revisionsbyrå påverkas av pris, kvalitet och 

byråns rykte. Forskning har även visat att små företag tenderar att värdesätta relationen med revisorn på 
ett mer personligt plan. Emellertid finns det ett gap i forskningen gällande relationens betydelse i samband 

med organisatoriska faktorer och hur detta påverkar små aktiebolags val av revisor. 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om och hur organisatoriska faktorer och det 

sociala kapitalet spelar en avgörande roll när små aktiebolag väljer revisionsbyrå. För att åstadkomma 

studiens syfte har tidigare forskning, i kombination med Putnams teori om socialt kapital, använts för att 

skapa ett teoretiskt ramverk. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats med en interpretivistisk 

forskningsfilosofi, i form av semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner från åtta små aktiebolag 
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revisorns kommunikationsförmåga av har en inverkan på den organisatoriska faktorn kvalitet. Således 

visar resultatet även att det sociala kapitalet samspelar med de organisatoriska faktorerna när små 

aktiebolag väljer revisor. 
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1 Inledning  

Studiens inledande kapitel behandlar bakgrunden kring revision och olika storlekar på 

revisionsbyråer i Sverige. Vidare är bakgrunden ämnad för att skapa en förståelse för 

studiens problemformulering vilken utmynnar i studiens syfte och forskningsfråga. 

Inledningskapitlet avslutas med avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 
Revision ses i dagens samhälle som en vedertagen kvalitetsstämpel och en betryggande 

faktor gentemot tredje part. Genom revisorns godkännande skapas trygghet och 

trovärdighet till bolagets externa och interna intressenter, samtidigt som revisionen 

skänker finansiella rapporter validitet. Professionell planering och granskning av ett 

företags bokföring, årsredovisning och förvaltning är exempel på en revisors 

huvudsakliga arbetsuppgifter (FAR, u.å.b). Revisorsyrket innebär ett flertal skyldigheter 

gentemot revisionsverksamheten. Ett uppdrag som antas av en revisor ska utföras med 

självständighet, opartiskhet samt ske i enlighet med god revisorssed1 (SFS 2001:883).  

Carrington (2016) förklarar revisionsforskning utifrån en sociologisk teori. 

Forskningsfältet sociologisk tradition är förankrad i komfort och legitimering och rör 

relationer mellan revisorer, organisationer och samhället i stort. Det första perspektivet, 

komfort, bygger på den trygghet som revision förmedlar gentemot såväl revisorerna som 

revisionsanvändarna, medan legitimering grundas i revisorns samklang med etiska koder 

och regler (Carrington, 2016).  

Revision spelar en viktig roll i dagens moderna marknadsekonomiska system. I 

aktiebolag är revisionen avsedd att fungera som en lagstadgad garanti för investerare, 

långivare och affärsmotparter som har en andel eller ett affärsintresse gentemot bolaget 

(Europeiska Kommissionen, 2010). Revisorn fungerar således som en bro mellan 

företaget och dess intressenter (Carrington, 2016; FAR, u.å.b). Efter att en lagändring 

trätt i kraft 1 november 2010, vilken innebar att revisionskravet avskaffades, är revision 

 
1 Revisorn ska vara oberoende gentemot sina klienter, utöva tystnadsplikt samt ha tillräcklig kompetens för uppdraget 
denne åtar sig (SFS 2001:883).  
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för små svenska aktiebolag inte längre tvingande (Riksrevisionen, 2017). Trots att små 

aktiebolag idag ställs inför valmöjligheten till frivillig revision och fastän att revision är 

kostsamt, väljer fortfarande en del små bolag att revidera sina räkenskaper. Dels för att 

ge underlag till kreditinstituts beslut, dels för att minska agentkostnader mellan ägare och 

ledning (Baylis, Burnap, Clatworthy, Gad, & Pong, 2017).   

De flesta revisionsbyråer i Sverige är små och har oftast bara en auktoriserad revisor. 

Detta speglar den svenska marknadsstrukturen genom att större organisationer därmed är 

de enda byråerna som har tillräckligt med resurser för att kunna revidera större komplexa 

företag (Carrington, 2016). Efter Enronskandalen och Arthur Andersons undergång 

20022, domineras både lokal och global marknad av PwC, Ernst and Young (EY), Deloitte 

och KPMG. De fyra revisionsorganisationerna benämns i dagligt språkbruk som Big 4. 

Second-tier är ytterligare en benämning inom revisionsbranschen vilken utgörs av 

revisionsbyråerna Grand Thornton (GT), BDO, Mazars samt Baker Tilly (Chandler, 

2012). Utöver Big 4 och second-tier förekommer mindre lokala revisionsbyråer, vilka går 

under namnet small and medium practices (SMP) (IFAC, u.å.).  

Under de senaste åren har begreppet socialt kapital växt sig allt starkare inom 

samhällsvetenskapen. Socialt kapital är ofta förekommande i olika varianter, men 

betecknas vanligen av de egenskaper vid sociala relationer som gör att människors 

samverkan grundas. Att människor inger förtroende till varandra och samverkar i positiv 

anda, är effekten av socialt kapital (Socialt kapital, u.å.). Begreppet socialt kapital 

utmynnar enligt statsvetaren Robert Putnam i att förstå normer som förtroende och 

ömsesidighet mellan människor i ett samhälle (Putnam, 1996). Det sociala kapitalet har 

sedan tidigare varit aktuellt i relation till revision. Studier visar att det sociala kapitalet 

påverkar företag genom företagsekonomiska aspekter (Berglund, Kang & Spears, 2014). 

1.2 Problematisering  
Avskaffandet av revisionsplikten 2010, innebär att revision numera är frivilligt för de 

aktiebolag som inte uppnår kriterierna enligt Årsredovisningslagen3 (SFS 1995:1554). 

Enligt Regeringskansliet (2009) var grundtanken med lagändringen att små aktiebolag i 

 
2 Redovisningsskandal som uppdagades i början av 2000-talet, vilken berodde på bokföringsmässiga oegentligheter i 
redovisningsbolaget Arthur Andersen (Carrington, 2016).  
3 Läs mer om kriterierna under avsnitt 4.3  
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allt större utsträckning skulle få avgöra vilka finansiella tjänster de själva ansåg sig 

behöva. Samtidigt syftade införandet av reformen till att stimulera företagandet i Sverige 

(Marténg, 2014), genom att minska bolagets administrativa börda med upp till 25 procent 

(Prop. 2009/10:204). 

Enligt en granskningsrapport utfärdad av Riksrevisionen (2017) resulterade införandet av 

reformen i att flertalet små aktiebolag avsade sig revision.  Trots det faktum att ett flertal 

små aktiebolag slopat revisionen, väljer vissa små aktiebolag fortfarande att revideras 

(Baylis et al., 2017). PwC (u.å.a) menar att revisionen är till nytta för små aktiebolag som 

strävar efter att expandera. Även Johansson, Häckner och Wallerstedt (2005) belyser små 

bolags vinning av revision. Johansson et al. (2005) anser att små bolag, bortsett från själva 

revisionskostnaden, inte har något att förlora på revision. Johansson et al. (2005) ser inte 

revisionskostnaden som ett problem, vilket beror på att nyttan av att kunna kvalitetssäkra 

information väger tyngre än revisionskostnaden. Eftersom revision ses som en oberoende 

granskning av företaget (Revisorsinspektionen, u.å.), anses den viktig för alla 

företagsstorlekar eftersom den skapar trovärdighet som är nödvändig inför 

samarbetspartners, finansiärer samt kunder (PwC, u.å.b). För många som driver ett 

mindre bolag handlar revision om att skapa förtroende (KPMG, u.å.). Genom att låta en 

revisor genomföra en revision ges klienten bättre kontroll över sin verksamhet, eftersom 

revisionen utlovar en kvalitetsstämpel gentemot företagets processer och arbetssätt 

(Revisorsinspektionen, u.å.).  

Med stöd av tidigare forskning, vilken främst bygger på kvantitativa metoder (Beatty, 

1989; Boone, Khurana, & Raman, 2010; Sundgren & Svanström, 2013; Weber, 

Willenborg, & Zhang, 2008), går det att identifiera attribut hos revisorer som efterfrågas 

av små företag. Det framgår av tidigare forskning att revisionsbyråernas kvalitet är något 

som värdesätts hos klienten (Sundgren & Svanström, 2013). Revisionsbyråers storlek har 

visat sig ha ett positivt samband med revisionskvaliteten (Choi et al., 2010; DeAngelo, 

1981; Sundgren & Svanström, 2013), vilket leder till det faktum att revisionsarbete som 

utförs av mindre revisionsbyråer är av lägre kvalitet  (Sundgren & Svanström, 2013). 

Detta antas bero på att större revisionsbyråer har mer att förlora än små (DeAngelo, 

1981). Boone et al. (2010) har valt att vidareutveckla DeAngelos (1981) forskning för att 

undersöka användarnas uppfattning av Big 4:s revisionskvalitet. Forskning indikerar att 
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användare uppfattar Big 4:s rapporter som bättre, dock behöver detta nödvändigtvis inte 

innebära att rapporterna i praktiken är bättre (Boone et al., 2010).  

Ytterligare två organisationsspecifika faktorer som har visat sig vara av betydelse när 

företag väljer revisionsbyrå är revisionsbyråns rykte (Choi et al., 2010) samt pris 

(Sundgren & Svanström, 2013). Choi et al. (2010) menar att större revisionsbyråer, i 

synnerhet Big 4, anses ha bättre rykte än mindre byråer. Eftersom större revisionsbyråer 

har ett mer omfattande rykte att bibehålla, levererar dessa byråer mer exakta 

rapporter (DeAngelo, 1981). Enligt en studie utförd i Tyskland värderar investerare 

revisionsbyråers rykte högt och vänder sig till den byrå som har bäst rykte för att få bäst 

kvalitet (Weber et al., 2008). Större revisionsbyråer och dess varumärke, kopplas samman 

med faktorerna högre kvalitet och ett högre pris (Sundgren & Svanström, 2013; Hay, 

2013). Det framgår av studier att revisionsbyråns prissättning är beroende av byråns och 

den enskilda revisorns rykte (Beatty, 1989). Ovannämnda organisatoriska faktorer 

kvalitet, rykte och pris har främst studerats med hjälp av kvantitativa tillvägagångssätt 

(Beatty, 1989; Boone et al., 2010; Sundgren & Svanström, 2013; Weber et al., 2008). 

Genom att tidigare studier bygger på en kvantitativ forskningsansats, har det inte varit 

möjligt att studera faktorernas betydelse på djupet.  

Enligt en studie av Magri och Baldacchino (2004) är relationen mellan kunden och 

revisorn värdefull för små företag. Studien visar att små företag, till skillnad från större, 

tenderar att i allt större utsträckning främja relationen med revisorn på en mer personlig 

nivå (Magri & Baldacchino, 2004). Följaktligen är det relevant att belysa och analysera 

det sociala kapitalets betydelse vid små aktiebolags val av revisionsbyrå. Det sociala 

kapitalet kan stödja en förståelse för relationen mellan revisor och klient, genom att 

studera faktorerna tillit och sociala nätverk. Genom att undersöka om sociala faktorer 

väger tynger än organisatoriska, är denna kvalitativa uppsats ett komplement till tidigare 

kvantitativa studier som efterfrågar en mer djupgående förståelse för små företags 

prioriteringar vid val av revisionsbyrå (Carrera & Trombetta, 2018).  

1.3 Syfte 
Studien syftar till att undersöka och analysera om och hur organisatoriska faktorer och 

det sociala kapitalet spelar en avgörande roll när små aktiebolag väljer revisionsbyrå.  
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1.4 Forskningsfråga  
Hur mycket betyder det sociala kapitalet i jämförelse med de organisatoriska faktorerna, 

när ett litet aktiebolag väljer revisionsbyrå? 

1.5 Avgränsning 
Studien avgränsas genom att undersökningen enbart berör små aktiebolag stationerade i 

Sverige.  

1.6 Disposition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Det andra kapitlet presenterar studiens teoretiska ram, vilken 
bygger på tidigare forskning och Putnams teori om socialt kapital. 
Avslutningsvis presenteras en modell som sammanfattar studiens 
teoretiska referensram.  

Studiens första kapitel behandlar bakgrund, problematisering, 
syfte och forskningsfråga. Kapitlet avrundas med studiens 
avgränsningar.  

I det tredje kapitlet motiveras studiens val av vetenskaplig metod 
och empirisk metod.  

I fjärde kapitlet bekantas läsaren med begreppsförklaringar och 
koncept som är viktiga för en förståelse för studiens ämne.  

Studiens femte kapitel presenterar resultatet av det empiriska 
materialet som samlats in.  

Det sjätte kapitlet innefattar studiens analys och diskussion, där 
insamlad empiri analyseras och diskuteras med studiens 
teoretiska referensram 

Studiens sjunde och sista kapitel inleds med att syftet och 
forskningsfrågan besvaras. Vidare redogörs för forskningens 
bidrag, begränsningar och förslag till framtida forskning  

Redovisningsbranschens 
lagar & standarder 

 

Inledning 

Teoretisk 
referensram 

Metod 

Insamlad 
empiri 

Analys & 
diskussion 

Teori Slutsats 
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2 Teoretisk referensram  

 

2.1 Tidigare forskning  
Det har tidigare forskats en del kring vilka faktorer som är av betydelse när små företag 

väljer revisor. Det har uppmärksammats att revisionsbyråers rykte, pris och kvalitet varit 

av betydelse när små företag ska välja revisionsbyrå (Sundgren & Svanström, 2013). 

Dessa tre faktorer ligger tillsammans med Putnams teori om socialt kapital till grund för 

studiens teoretiska referensram.  

2.1.1 Rykte  
Det har länge funnits ett forskningsintresse för huruvida revisionsbyråns rykte och 

varumärke spelar en avgörande roll vid företags val av revisor (Choi, Kim, Kim & Zhang, 

2010; DeAngelo, 1981). Tidigare forskning visar att större revisionsbyråer, med omtalat 

rykte, levererar mer exakta revisionsarbeten. Detta antas bero på att större byråer har ett 

rykte att bibehålla i koppling till deras varumärke och således måste servicekvaliteten 

hålla samma höga kvalitet (Choi et al., 2010). Att större revisionsverksamheter 

tillhandahåller revision av högre kvalitet på grund av högre expertis, betyder inte att 

mindre byråer utför revision av lägre kvalitet. Däremot kan det skilja sig åt mellan stora 

och små revisionsbyråer, vad gäller specialiseringsnivå inom en viss bransch (Craswell, 

Francis, & Taylor, 1995). Craswell et al. (1995) hävdar att branschspecialisering hos en 

större revisionsbyrå kommer att öka byråns rykte inom just den branschen. För att uppnå 

detta rykte krävs dock en hög expertisnivå utöver revisionsverksamhetens allmänna 

expertis (Craswell et al., 1995).  

Det har visat sig att investerare värderar revisionsbyråers rykte högt och vill att företaget 

ska vända sig till den byrå som har bäst rykte för att få bäst kvalitet (Weber et al., 2008). 

I en studie av Beatty (1989) framgår att revisionsbyråns varumärke och den enskilda 

Detta kapitel redogör för studiens teoretiska referensram vilken bygger på tidigare 

forskning och Putnams teori om socialt kapital. Tidigare forskning redogör för de 

organisatoriska faktorerna rykte, pris och kvalitet medan Putnams teori utmynnar i 

faktorerna tillit och sociala nätverk. Slutligen avrundas kapitlet med en modell som 

summerar studiens teoriram.  
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revisorns rykte spelar en viktig roll i förhållande till byråns prissättning. Revisionsföretag 

som väljer att investera i sitt rykte anses ha större incitament att minska på felaktigheter, 

vilket leder till att byråernas rapporter är mer exakta. Minskade felaktigheter väcker i ett 

nästa steg ett större intresse hos företagens investerare, genom att investerarna uppskattar 

mer exakta rapporter. Till följd av att revisorer med högt rykte kan vittna om en rapports 

tillförlitlighet, minskar investerares osäkerhet samtidigt som revisionstjänsten prissätts 

högre på marknaden. Följaktligen resulterar detta i att företagsägare väljer den 

revisionsbyrå som besitter högst rykteskapital (Beatty, 1989).  

2.1.2 Pris  
Priset av revisionstjänster har länge varit ett omdiskuterat forskningsämne. Tidigare 

forskning visar att större revisionsbyråer förknippas med ett högre revisionspris (Craswell 

et al., 1995). I en studie av Sundgren och Svanström (2013) ses ett samband mellan 

revisionskostanden och storleken på byrån. De sex största byråerna i Sverige visade sig 

vara mer kostsamma än mindre byråer, vilket grundades i högre antal investerade 

revisionstimmar eller större kompetens hos revisorn. Klienter är villiga att betala mer för 

de större byråerna i tron om att de erbjuder bättre kvalitet (Sundgren & Svanström, 2013). 

Höga revisionskostnader hos större byråer har visat sig resultera i att allt fler företag väljer 

att revideras av mindre revisionsverksamhet. Genom att välja en mindre revisionsbyrå 

kan företagen reducera sina revisionskostnader och således minska bolagets kostnader 

(Hay, 2013). Sundgren och Svanström (2013) redogör i sin studie för att revisorer hos 

särskilt små byråer erbjuder sina klienter en lägre revisionskostnad än byråerna inom Big 

64. Även andra studier bekräftar det faktum att större revisionsbyråer kopplas samman 

med faktorerna högre kvalitet och ett högre pris (Choi et al., 2010). 

Trots undantag tyder majoriteten av de studier som gjorts på att större 

revisionsverksamheter ger bättre revision än mindre byråer. Att leverera bättre revision 

och service till sina klienter leder till en högre kostnad, vilken debiteras av kunden. Som 

en följd av detta får de företag som väljer att revideras av Big 4 således högre 

revisionskostnader (Campa, 2013). Vidare menar (Campa, 2013) att priset hos Big 4 är 

högre, men att kvaliteten trots detta inte nödvändigtvis är bättre. Campa (2013) antyder 

att finansmarknaden inte erhåller mer relevant revision från Big 4 än från byråer som är 

 
4 PwC, EY, KPMG, Deloitte, BDO och GT  
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non-Big 4. I tidigare studier har det framkommit att revisionsarvodet är en grundläggande 

och avgörande faktor när ett företag väljer revisor. Som ett sätt för revisionsbyråerna att 

locka till sig nya klienter, brukar förstagångsväljarna erbjudas ett lägre pris. Vanligtvis 

höjs dock revisionsavgiften i takt med att företaget fortsätter anlita samma byrå. Därav 

rekommenderas företagen att periodvis byta revisionsbyrå, vilket benämns 

revisionsrotation, för att på så sätt ha en möjlighet till att kunna jaga ett så lågt pris som 

möjligt (Beattie & Fearnley, 1995). Dock finns det forskning som menar att fördelarna 

med att byta revisionsbyrå periodvis, är lägre i förhållande till den ursprungliga kostnaden 

(Hay, 2013). 

2.1.3 Kvalitet 
Enligt Carrington (2016) syftar revisionen till att en tredje part granskar och uttalar sig 

om ett företags finansiella rapporter. Den främsta orsaken till revisorns yrkesroll är att 

försäkra och styrka intressenter om att företagens information är relevant och trovärdig. 

Det är därmed av stor vikt att revisionen håller hög kvalitet (Carrington, 2016). En stor 

del av tidigare forskning använder firmans storlek som en bidragande faktor till 

revisionskvalitet (Choi et al., 2010; DeAngelo, 1981). 

Litteraturen redogör för att Big 4 erbjuder revision av högre kvalitet än non-Big 4 (Choi 

et al., 2010; DeAngelo, 1981). På grund av firmans storlek, menar DeAngelo (1981) att 

Big 4 har mer att förlora på dåligt utförda revisioner och kommer således utföra revisioner 

med bättre kvalitet. Dåligt utförda revisioner, följt av kundförluster, hade bidragit till allt 

för stora inkomstförluster för de större byråerna (DeAngelo, 1981). Eftersom Big 4 har 

en stor marknadsandel och omtalat rykte har byråerna också mer kapital, vilket kan tala 

för en skillnad i revisionskvaliteten mellan Big 4 och second-tier. Skillnaden i revisionen 

kan variera beroende på hur revisorer varierar i dess oberoende, det vill säga deras 

förmåga att motstå tryck från klienter för en ren revisionsberättelse och för att tillåta 

aggressiv rapportering (Craswell et al., 1995). Sundgrens och Svanströms (2013) studie 

som bygger på svenska revisionsbyråer, visar att större byråer erbjuder bättre kvalitet men 

att det är mer aktuellt att skilja mellan Top 65 och non-top 6 eftersom top 6 inte påvisade 

någon skillnad i kvalitet. De anställda hos Top 6 visar sig besitta större kompetens och 

 
5 PwC, EY, Deloitte, KPMG, GT och BDO.  
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att små revisionsbyråer med liten extern input har svårt för att möta samma nivå på 

kvalitet (Sundgren & Svanström, 2013).  

Andra studier har kommit med observationer som pekar på att firmans storlek inte 

nödvändigtvis har ett positivt samband med kvaliteten (Boone et al., 2010; Campa, 2013; 

Lawrence, Minutti-Meza & Zang, 2010). Enligt Boone et al. (2010) har det visat sig att 

uppfattningen av Big 4:s revisionskvalitet är bättre än second-tiers, men att den tekniskt 

sett inte är det. Skillnaden på kvalitet mellan Big 4 och non-Big 4 har även visat sig vara 

obefintlig när revision från olika byråstorlekar utförs på samma klient. Istället visar 

studier att revisionskvaliteten är beroende av företagets karaktär (Lawrence et al.,2010). 

DeAngelo (1981) redogör för att större byråer i själva verket har mer att förlora genom 

att inte rapportera upptäckta brott i klienternas register och menar att detta är anledningen 

till varför större byråer erbjuder bättre kvalitet. Enligt O’Keefe och Westort (1992) beror 

bättre kvalitet hos större byråer på att de anställda bedriver en högre grad av specialisering 

och att revisorerna erbjuds en högre nivå av fortbildning. Att som småföretagare uttala 

sig om kvaliteten på revisonen kan dock vara svårt, eftersom små företagare vanligtvis 

inte besitter tillräckligt med kunskap för att kunna avgöra nivån på revisionskvaliteten 

(Sarapaivanich & Patterson, 2015).  

2.2 Socialt kapital 
Kapital är ett av de långtgående förklarande koncepten inom modern sociologi och 

ekonomi. Det kan definieras som en investering av resurser med förväntad avkastning på 

en marknadsplats (Lin, 2003). På marknaden finns individer som aktivt deltar i 

interaktioner och nätverkande som slutligen leder till förtjänster. Vidare är premissen 

bakom socialt kapital: investeringar i sociala relationer med förväntad återkastning på en 

marknadsplats (Lin, 2003). Lin (2003) skriver att socialt kapital har studerats av många 

forskare vilket har bidragit till flera populära teorier. Den forskare som betytt mest för 

utvecklandet av det sociala kapitalet är statsvetaren Robert Putnam, vars teori om socialt 

kapital kommer ligga till grund för denna studie. Putnams teori om socialt kapital har 

använts i tidigare forskning för att studera sociala faktorers påverkan på 

redovisningsbranschen6 (Berglund et al., 2014).  

 
6 Putnams modell har använts till både kvalitativa och kvantitativa studier (Svendsen, 2006). 
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Putnams begynnande studier på socialt kapital presenteras i hans bok ”Den fungerande 

demokratin – Medborgarandans rötter i Italien” (1996), där han studerade Italiens 

institutionella reform i början av 1970-talet. Studien kommer fram till att en demokrati är 

beroende av det civila samhället. Putnams breda definition av socialt kapital är ”inslag i 

samhällsorganisationen till exempel förtroende, normer och nätverk som kan förbättra 

samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade operationer” (Putnam, 1996, s. 

201). Det sociala kapitalet bildas genom individers deltagande i formella och icke- 

formella sociala nätverk, deras normer om ömsesidighet och deras grad av medmänsklig 

tillit (Putnam, 1996). Enligt Putnam (2001) karaktäriseras samhällen av formella och 

informella nätverk som bygger på utbyte och kommunikation. Socialt kapital har visat 

sig vara en mäktig resurs i yrkeslivet, kanske ännu mäktigare än utbildning och erfarenhet 

(Putnam, 2001).  

Socialt kapital är en produkt av att människor ingår i sociala nätverk, har gemensamma 

normer och värderingar med andra och tillit till andra människor (Putnam, 1996). ”Av 

alla dimensioner längs vilka det sociala kapitalets former skiftar är den viktigaste 

distinktionen mellan den överbryggande (inkluderande) och den sammanbildade 

(exkluderande)” (Putnam, 2001, s. 22). Med detta menar Putnam att det sammanbindande 

kapitalet utgörs av homogena grupper av etniska sammanslutningar. Det 

sammanbindande kapitalet utgör en bas för specifik ömsesidighet och mobiliserar 

soliditet.  Vidare är det överbryggande sociala kapitalet nätverk som består av människor 

tvärs över olika sociala skiljelinjer. Många grupper sluter sig samman längs dessa sociala 

dimensioner (sammanbindande och överbryggande) och slår broar över varandra. Det är 

endast när olika samhällsgrupper umgås med varandra, som de förbättrade möjligheterna 

till samarbete leder till att tjäna ett bredare samhällsintresse. Det sammanbindande 

kapitalet ses som ett sociologiskt kitt, medan det överbryggande är ett sociologiskt 

smörjmedel (Putnam, 2001). 

Med hjälp av den sociala normen tillit kan ett socialt samhälle bidra till minskade 

transaktionskostnader. Detta eftersom ett ömsesidigt förtroende mellan parter kan få ett 

samhälle och en marknad att fungera smidigare och billigare (Putnam, 1996). I en senare 

studie av USA:s förändring av medborgaranda menar Putnam (2001) att tillit endast är en 

samhällstillgång om den är motiverad. Två parter gynnas mer om dessa är hederliga mot 

varandra än om dessa avstår från att samarbete i fruktan om att bli lurade (Putnam, 2001). 
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Putnam betonar vikten av att ”generaliserad ömsesidighet är en samhällstillgång men inte 

generaliserad godtrogenhet” (Putnam, 2001, s. 143). Således blir tillförlitlighet den 

avgörande beståndsdelen (Putnam, 2001).  

2.2.1 Tillit   
Som nämnts ovan menar Putnam (2001) att tillit mellan två parter är av stor betydelse för 

ett välfungerande samhälle. När inte längre rollförväntningar och välbekanta relationer 

hjälper oss att förutse reaktioner från kollektiva eller individuella partners behövs tilliten 

(Putnam, 2001). Enligt Putnam (2001) ligger generaliserat förtroende till grund för 

”modig ömsesidighet” och sociala nätverk. Dessa två faktorer skapar tillsammans det som 

Putnam benämner tillit.  

Tilliten mellan revisorn och small and medium-sized enterprises (SME) har i tidigare 

forskning visat sig vara av stor betydelse (Cherry, McGrath, & Baumann, 2018). Tilliten 

utvecklas genom pågående relationer, vilka skapas över tid mellan olika parter i syfte att 

underlätta och bättre förstå ömsesidiga behov, kompetenser och för att minimera 

potentiella osäkerheter (Blackburn, Carey, & Tanewski, 2010). Blackburn et al. (2010) 

diskuterar att egenskaperna kompetens och tillförlitlighet i kombination med 

personrelaterade faktorer som empati och artighet, kan påverka förhållandet och etablera 

förtroende. Ur författarnas forskning gick det att urskilja hur förtroendet mellan revisorn 

och SME-klienten stärks genom ett pågående förhållande som utvecklas över tid. 

Framförallt visade det sig att elementen kompetens, integritet och en god social rapport 

bidrog till ökad tillit mellan klienten och dennes revisor. I takt med att relationen stärks 

via empati och sociala rapporter, ökar tilliten mellan revisorn och klienten (Blackburn et 

al., 2010).  

Cherry et al. (2018) studerade huruvida tillit är av betydelse i en relation mellan en revisor 

och dennes SME-klient. Studien fokuserade främst på hur face-to-face kontakt mellan 

revisorn och klienten påverkade förtroendet mellan parterna.  Studiens resultat indikerade 

att face-to-face kontakt var en positiv bidragsgivare till förtroendet mellan parterna, av 

den anledning att denna typ av kontakt bidrog till en allt djupare och mer personlig 

relation (Cherry et al., 2018).  
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2.2.2 Sociala nätverk  
Socialt kapital är en produkt av att människor ingår i sociala nätverk (1996) och genom 

ett aktivt nätverkande kan SME skapa förutsättningar för fler affärer (World Trade 

Center, 2019). Putnam (2001) påpekar att det sociala kapitalet är en mäktig resurs i 

yrkeslivet och menar att sociala nätverk bygger på relationer mellan individer. Relationer 

mellan individer bildar sociala nätverk som stärks av pålitlighet och ömsesidighet 

(Häuberer, 2011). Enligt Putnam (2001) är samhällskvaliteten som högst när ett tätt 

sammansatt nätverk av ömsesidiga sociala relationer existerar.  

I Europeiska kommissionens (2010) samrådsdokument om revisorer och revision, 

beskrivs hur relationsmarknadsföring syftar till att skapa kundlojalitet för att kunna inleda 

långsiktiga relationer. Om relationen mellan revisorn och dennes klient inte skapar 

kundnöjdhet är risken för att kunden bryter relationen stor (Europeiska Kommissionen, 

2010). I dokumentet diskuteras hur relationen, genom att parterna haft en långtgående 

affärsrelation, institutionaliseras. Relationen tas med andra ord för given vilket leder till 

att parternas åtaganden kan förutses samt affärerna kan underlättas. Genom att kundens 

trygghet ökar, ökar också sannolikheten för att revisorn anses trovärdig, vilket i sin tur 

resulterar i att relationen stärks än mer (Europeiska Kommissionen, 2010). Enligt 

en studie av Magri och Baldacchino (2004) är relationen mellan kunden och revisorn av 

stor betydelse. Studien visar att små företag, till skillnad från större, tenderar att i allt 

större utsträckning främja relationen med revisorn på ett personligt plan (Magri & 

Baldacchino, 2004).  

Granovetter (1983) belyser att sociala nätverk är av stor betydelse och utgörs av svaga 

och starka koppling.  Starka kopplingar har individer till sitt närmaste umgänge, medan 

svaga koppling är mellan individer som är bekanta med varandra men som inte umgås. 

Sociala nätverk behöver inte bestå av svaga kopplingar, men är ofta en avgörande 

beståndsdel för att länka olika nätverk med varandra. Svaga kopplingar sammanbinder 

ofta olika umgängen med starka kopplingar och är således vitala för närverken 

(Granovetter, 1983). Vidare menar Granovetter (1983) att det är de svaga kopplingarna 

som bidrar till mer komplexa roller i samhället i form av jobbmöjligheter.  

Det är genom olika organisatoriska förhållanden som sociala nätverksrelationer uppstår 

(Gunneriusson, 2002). Ju större socialt nätverk, formellt såväl som informellt, desto större 
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förtroende inges hos andra individer (Li, 2007). Lin (2002) pratar om att revisorer som 

besitter ett stort utbrett socialt nätverk, skapar större förtroende hos sina klienter än en 

revisor som har ett knapphändigt nätverk. Att som revisor har ett stort socialt närverk 

menar författaren inger förtroende till omgivningen, vilket leder till ytterligare sociala 

nätverk som skapar positiva förutsättningar för ett ökat förtroende (Lin, 2002).  

Det finns studier som visar att mindre lokala revisionsbyråer har bättre förståelse för den 

lokala marknaden samt att de har närmre kontakt med det lokala affärsnätverket (Choi et 

al.,2010; Ramirez et al., 2015). I SME:s uppfattning av kvalitet har forskning visat att 

den personliga kommunikationen spelar en avgörande roll. Det finns en stor 

informationsassymetri mellan revisorn och företaget eftersom små företagare oftast inte 

besitter tillräcklig med kunskap och kan därför inte avgöra om revisionen är bra eller 

ej.  Det är därför viktigt att revisorer besitter bra kommunikationsförmågor för att ge 

klienterna ett slags bekräftande i processen. Baserat på kommunikationens art, förekomst 

och effektivitet kan klientens uppfattning av tjänstens kvalitet och värde de facto öka. Det 

faktum att SME oftast är mindre komplexa och kräver mindre resurser än större klienter, 

gör att revisionsbyråer måste förlita sig mindre på den tekniska kunskapen och mer på 

den personliga kunskapen, face-to-face interaktionen, mjuk information och en 

tillförlitlig rådgivarroll (Sarapaivanich & Patterson, 2015). 

2.3 Modell av påverkande faktorer  
I figur 1 nedan sammanfattas studiens teorikapitel för att skapa en tydlig överblick kring 

studiens sociala och organisatoriska faktorer som ligger till grund för studiens 

undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Sammanfattande modell av teorikapitlet  
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens vetenskapliga- och empiriska metod. I ett första steg 

presenteras studiens tillvägagångsätt, där val av interpretivistisk forskningsfilosofi, 

abduktiv forskningsansats och en kvalitativ forskningsstrategi motiveras. Vidare 

redogörs för studiens litteratursökning, datainsamlingsmetod i form av intervjuer, 

urvalsprocess och operationalisering. Slutligen framförs en diskussion kring studiens 

trovärdighet och etiska beaktanden. 

3.1 Vetenskaplig metod 
God forskning öppnar upp för många olika vägar, forskaren ställs alltid inför olika 

valmöjligheter och alternativ. För ett framgångsrikt projekt är det nödvändigt för 

forskaren att fatta beslut, göra bedömningar och använda sitt omdöme (Denscombe, 

2018). För att uppnå studiens syfte kommer valet av vetenskaplig metod motiveras i 

följande avsnitt.  

3.1.1 Kunskapssyn  
Kunskapssyn, även kallat epistemologi, är en central del inom samhällsforskning och 

behandlar vad som anses vara acceptabel kunskap (Bryman & Bell, 2017). Enligt Bryman 

och Bell (2017) utmynnar begreppet i att förstå huruvida en naturvetenskaplig modell kan 

tillämpas på studier som bygger på den sociala verkligheten. Precis som Bryman och Bell 

(2017) menar Saunders, Lewis, och Thornhill (2015) att epistemologin utgörs av tre 

huvudsakliga forskningsstrategier. Inriktningarna benämns positivism, realism och 

interpretivism. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten positivism förespråkar 

naturvetenskapliga metoder där social verklighet studeras. Enligt vetenskapen uppnås 

kunskap genom att fakta samlas in som utgör grunden för lagmässiga regelbundenheter. 

Teorin bygger på objektivitet och syftar till att generera prövbara hypoteser (Bryman & 

Bell, 2017) 

Vidare delar realismen delvis samma uppfattningar som positivismen, eftersom även 

detta synsätt menar att naturvetenskapen och samhällsvetenskapen kan tillämpa samma 

metoder vid insamling av data. Även uppfattningen att det existerar en yttre verklighet 

som forskare tenderar att rikta sin uppmärksamhet mot, delas av realismen. I motsats till 
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positivismen och realismen, motsäger sig interpretivismen antagandet att företeelser inom 

samhällsvetenskapen kan analyseras med hjälp av naturvetenskapen. Till skillnad från de 

positivistiska och realistiska paradigmen där social verklighet betraktas som något 

oberoende, används interpretivism för att studera samhället med hjälp av 

tolkningsprocesser (Saunders et al., 2015).  

Eftersom positivism, till skillnad från interpretivistisk filosofi, studerar oberoendet 

mellan siffror och data resulterar detta i att forskaren kan tillämpa ett mer objektivt synsätt 

(Denscombe, 2018). För att kunna skapa en djupare förståelse kring det sociala kapitalets 

betydelse vid små aktiebolags val av revisionsbyrå, krävdes information som bygger på 

bolagens egna tankar och värderingar. Genom att använda interpretivistisk 

forskningsfilosofi, vilken tenderar att utveckla kunskap genom människors egna 

erfarenheter (Denscombe, 2018; Bryman & Bell, 2017), var det möjligt att skapa en 

djupare förståelse och således besvara studiens syfte. Genom att forskarna involverats för 

att förstå sociala relationer och bakomliggande faktorer till dessa, bygger studien på ett 

interpretivistiskt tillvägagångssätt (Saunders et al., 2015). I interpretivistisk 

forskningsfilosofi spelar forskaren en roll i att konstruera data och ses som inblandad i 

forskningen, snarare än opartisk som i positivismen och realismen. Eftersom forskaren är 

inblandad i undersökningen kommer forskarens bakgrund, värderingar, identitet och 

övertygelser ha en markant betydelse för konsistensen av den data som samlats in samt 

för analysen av denna (Denscombe, 2018). Dessa utgångspunkter styrker det faktum att 

studien antagit en interpretivistisk kunskapsteoretisk uppfattning.  

3.1.2 Vetenskapssyn  
Innan empiriskt underlag undersöks, finns således redan en viss bestämd föreställning om 

tillvarons grundkaraktär. Denna grundkaraktär ligger till grund för den ram inom vilken 

kunskap uppstår samt uppfattas som meningsfull. Nivån som avgör hur tillvaron uppfattas 

benämns inom vetenskapsteori ontologi (Bryman & Bell, 2013). Bell och Bryman (2017) 

skriver att begreppet ontologi utgörs av två synsätt, objektivism och konstruktionism. 

Utgångspunkten för den ontologiska ståndpunkten objektivism bygger på antaganden om 

att sociala företeelser påträffas genom yttre fakta. Ett objektivistiskt synsätt ser således 

sociala företeelser som en extern verklighet för sociala aktörer (Bryman & Bell, 2017). 
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Å andra sidan är konstruktionism ett ontologiskt perspektiv, som till skillnad från 

objektivismen, handlar om att sociala företeelser är något som skapas genom samspel 

mellan sociala aktörer. Konstruktivismen innebär följaktligen att verkligheten är socialt 

konstruerad och utgörs av interaktioner (Bryman & Bell, 2017). Saunders et al. (2015) 

redogör för att sociala aktörer upplever och tolkar situationer på skilda sätt beroende på 

hur omgivningen uppfattas. För att kunna besvara studiens forskningsfråga angående hur 

mycket de sociala faktorerna betyder i jämförelse med de organisatoriska, vill 

undersökningen söka en förståelse för vilka faktorer som är av värde när små aktiebolag 

väljer revisionsbyrå. Det går inte att förutse hur verkligheten är beskattad eller om det 

finns en absolut sanning, utan verkligheten är beroende av hur aktiebolagen uppfattar 

denna verklighet. Dessa förutsättningar ger stöd åt en konstruktivistisk vetenskapssyn, av 

den anledning att perspektivet speglar en tolkning av verkligheten (Bryman & Bell, 

2017). 

3.1.3 Forskningsansats 
Förhållandet mellan teori och forskning är valet och användningen av en specifik ansats. 

En deduktiv ansats innebär att forskare bygger hypoteser på vad som redan är 

vetenskapligt känt och därefter samlar in data. Motsatsen till deduktion är induktion, som 

istället skapar generaliseringar utifrån insamlade data. Abduktion är, till skillnad från 

deduktiv och induktiv, en ansats som försöker limitera svagheterna i deduktivt och 

induktivt förhållningssätt. Deduktionens svagheter är det strikta synsättet 

på teoritester och hypoteser. Induktionens svagheter är att det aldrig kommer finnas 

tillräckligt mycket data för att bygga en teori. Abduktion involverar därför ett fram- och 

tillbakasätt mellan litteratur och empiri (Bryman & Bell, 2017) 

Studien tog avstånd från induktion och deduktion eftersom studerandet av de sociala 

sammanhang som denna studie fångat, limiteras av deduktionens strikta synsätt på teori 

och induktionens krav på omfattande insamling av data (Bryman & Bell, 2017). 

Abduktion ansågs som ett lämpligt tillvägagångssätt eftersom det gav en bredare 

förståelse för hur det sociala kapitalet förhåller sig till de organisatoriska faktorerna vid 

valet av revisionsbyrå. För att kunna undersöka bakomliggande faktorer i individuella 

uppfattningar om valet av revisionsbyrå, gynnades studien av en abduktiv ansats. Detta 

öppnade också upp för att upptäcka det oväntade, stämma av mot befintlig kunskap samt 
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skapa ny förståelse som ständigt prövades i en pågående process genom nya iakttagelser 

(Alvehus & Sköldberg, 2017). 

Eftersom abduktion inte är logiskt viss utan tillåter felslut måste den kontrolleras mot 

flera fall. Det krävdes således att studien pendlade mellan att stämma av mellan teori 

och empiri från intervjuerna. Detta ledde till en hermeneutisk process där studien med 

hjälp av teoretiska förföreställningar resulterade i djupare synsätt, samtidigt som det var 

möjligt att utveckla studiens teori. Inhämtat från litteratur och tidigare studier, användes 

denna förkunskap för att kunna identifiera teoretiska mönster eller djupstrukturer. 

Förkunskapen utgjorde en avgörande grund för att kunna identifiera och 

koppla intervjuerna med litteraturen. Analysen använde tidigare litteratur 

som inspiration för upptäckten av mönster som skulle skapa en bättre förståelse (Alvehus 

& Sköldberg, 2017).  

3.1.4 Forskningsstrategi    
Inom samhällsvetenskapen menar Denscombe (2018) att forskningsmetodik delas upp i 

två kategorier, en kvantitativ metod och en kvalitativ metod. Avgörande för vilken metod 

som använts, är den syn på vetenskaplig kunskap som ligger till grund för undersökningen 

(Denscombe, 2018). Eftersom kvantitativ och kvalitativ forskningsansats utgår från 

kunskapsteoretiska grundantaganden som är oförenliga, kommer undersökningar att 

stödjas av antingen ett positivistiskt eller ett hermeneutiskt synsätt. Det är därför givet för 

denna studie att använda en kvalitativ metod eftersom det hermeneutiska 

synsättet innebär tolkning av data, till skillnad från det positivistiska som är analyserande 

(Lind, 2019). 

3.1.4.1 Kvalitativ forskning  

Kvantitativ forskning analyserar data som är numerisk, medan kvalitativ forskning 

analyserar uttryck i verbal form. Kvalitativa data kännetecknas av att ge en 

flerdimensionell beskrivning av de undersökta fenomenen. Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt möjliggjorde för studien, till skillnad från kvantitativ forskning, 

att fånga upp omständigheter som är särpräglade i det enskilda fallet (Lind, 2019). Av 

den anledning att studien syftar till att gå på djupet av det sociala kapitalets betydelse i 

förhållande till de organisatoriska faktorerna vid valet av revisionsbyrå, faller det sig 

naturligt att använda kvalitativ forskning. Möjligheten att fånga upp och studera särskilda 
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variabler, som påverkar klientens uppfattningar och värderingar om revisorer, ökar vid 

en kvalitativ metod (Denscombe, 2018).  

Denscombe (2018) redogör för att kvalitativ analys är en passande forskningsmetod när 

komplexa sociala situationer ska studeras. Effekten av metodvalet bidrar till att 

djupgående få en förståelse för relativt begränsade områden. Genom att små aktiebolags 

syn på revisionsbyråer undersökts, baseras forskningens fynd på belägg från inramningar 

i den verkliga världen (Denscombe, 2018). Ytterligare en fördel med ett kvalitativt 

tillvägagångssätt är enligt Denscombe (2018) att metoden, till skillnad från kvantitativ 

metod, har bättre förutsättningar för att redogöra för osäkerheter i den sociala tillvaron. 

Det finns även en viss kritik riktad mot kvalitativ forskningsmetod.  Eftersom kvalitativ 

forskning tenderar att bygga på få detaljerade djupstudier, är det svårt att fastställa i vilken 

utsträckning forskningsfynden går att generalisera. Vidare kan kvalitativa data resultera i 

att forskarens identitet och egna övertygelser spelar en roll i analysen av data. Det faktum 

att metoden är tidskrävande resulterar i att analysen av insamlat datamaterial tar längre 

tid än vid ett kvantitativt tillvägagångssätt (Denscombe, 2018).  

3.2 Empirisk metod  
Inom metodologin bidrar empirisk metod till att upptäcka och ackumulera fakta och data, 

för att i ett nästa steg kunna besvara studiens forskningsfråga (Bryman & Bell, 2017). 

Följande avsnitt presenterar studiens tillvägagångssätt som använts för att samla in 

empiriska data.  

3.2.1 Litteratursökning  
Bryman och Bell (2017) betonar vikten av att granska tidigare studiers 

litteraturgenomgång, för att på så sätt kunna skapa sig en uppfattning om vad tidigare 

litteratur redogör för inom ett visst forskningsområde. I första hand har Google Scholar 

och Högskolan Kristianstads elektroniska databas Summon använts för att samla in 

väsentlig och intressant information. Dessa databaser har nästan uteslutande använts för 

att söka efter vetenskapliga artiklar. Med hjälp av bland annat sökorden ”audit”, ”Big4”, 

”SME”, ”audit quality” och “audit fee” tillsammans med ord som ”social capital”, 

”relationship” och ”Robert Putnam” var det möjligt att lokalisera relevant information.  
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I syfte att upprätthålla akademisk standard och en hög autenticitet var studiens 

forskningskriterium att selektera vetenskapligt granskade artiklar. Detta kan följaktligen 

förklaras av att relevant information som skrivits av erfarna forskare inom ett visst 

forskningsområde, styrker studiens trovärdighet (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2015). 

Studiens insamlade informationen bygger således till stor del på vetenskapliga artiklar. 

3.2.2 Datainsamlingsmetod  
För att kunna uppnå studiens syfte och därmed besvara studiens forskningsfråga har data 

samlats in, som sedan analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen. Enligt 

Ahrne och Svensson (2015) bidrar intervjuer till en djupare förståelse för enskilda 

individers uppfattningar, känslor och upplevelser. För att kunna undersöka attityder och 

frågor i detalj (Denscombe, 2018), bygger studien på åtta semistrukturerade 

telefonintervjuer. För att kunna inhämta nyanserade och säregna data var 

semistrukturen avgörande för studien.  

Denscombe (2018) förklarar semistrukturerade intervjuer som att intervjuaren förhåller 

sig till en färdig intervjuguide med frågor som ska behandlas och besvaras. En 

genomarbetad intervjuguide har därmed legat till grund för studien (se bilaga 1). Vid en 

semistruktur är det vanligt förekommande att intervjuaren är flexibel, vilket kan leda till 

att personen som intervjuas ges möjlighet att utveckla sina idéer och svara mer utförligt 

(Denscombe, 2018; Lind, 2019). Genom semistrukturen var det möjligt att identifiera 

vissa tendenser och gå på djupet med följdfrågor. Ytterligare en fördel med 

semistrukturerade intervjuer är enligt Ahrne och Svensson (2015) uttömmande svar, vilka 

bidrar till ett mer omfattande underlag när respondentens svar ska tolkas och analyseras.  

När avsikten är att tolka komplexa fenomen som kräver en ingående förståelse, är 

intervjuer en datainsamlingsmetod att föredra (Denscombe, 2018). Detta motiverar valet 

av studiens datainsamlingsmetod i form av intervjuer, eftersom en ingående förståelse var 

nödvändig för att komma underfund med det sociala kapitalets betydelse i förhållande till 

de organisatoriska faktorerna. Det var även särskilt viktigt att respondenterna förmedlade 

djupgående och intressanta svar, av den anledning att det krävdes en djupare nivå för att 

kunna förstå vilka faktorer som var avgörande vid valet av revisionsbyrå. För att detta 

skulle kunna uppnås inleddes intervjuerna med lätta frågor som rörde respondenten i 
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största allmänhet, eftersom detta gav den intervjuade en möjlighet till att finna sig till 

rätta och slappna av (Denscombe, 2018).  

Intervjuer som forskningsmetod har dock mött en del kritik (Roulston, 2010). Eftersom 

intervjuer vanligtvis baseras på vad människor säger snarare än vad de gör, kan detta leda 

till att empirin inte återspeglar sanningen. Intervjupersonen kan dessutom ha ett felaktigt 

minne eller ofullständig kunskap och eftersom kunskapen färgas av tidigare erfarenheter 

och aktuella förhållanden, kan den intervjuades åsikter och uppfattningar ständigt att 

förändras (Roulston, 2010). Detta innebär att om studien gjorts om på nytt, skulle 

resultatet således kunna visa ett annat resultat. Ytterligare en nackdel enligt Denscombe 

(2018) är intervjueffekten, vilken speglar det faktum att respondenten svarar som den tror 

att intervjuaren vill. För att minimera risken för intervjueffekten och möta metodens 

kritik, kan intervjuerna kompletteras för att styrka insamlade data (Roulston, 2010). Till 

följd av att studien inte fokuserar på att göra en empirisk generalisering, bygger studien 

enbart på kvalitativa intervjuer.  

Studiens åtta intervjuer var till en början tänkta att utgöras av personliga intervjuer, vilket 

enligt Denscombe (2018) är den vanligaste typen av intervju. Personliga intervjuer 

innebär ett möte mellan forskare och informant och innebär ett flertal fördelar. En första 

fördel är att de synpunkter som kommer till uttryck under intervjun härstammar från en 

källa, vilket i detta fall är respondenten. Ytterligare en fördel med personliga intervjuer 

är att de är lätta att kontrollera, eftersom forskaren bara har en persons idéer att sätta sig 

in i. På grund av den rådande situationen med Covid-197, skulle personlig kontakt 

undvikas och intervjuerna utfördes istället per telefon. Bryman & Bell (2017) menar att 

telefonintervjuer är tids- och kostnadseffektiva samt lätthanterliga. Den främsta fördelen 

med telefonintervjuer är att intervjuaren kan antas ha mindre påverkan på respondenten, 

med anledningen av att intervjuarens personliga egenskaper inte kan uppfattas per 

telefon. Trots ett flertal fördelar med tillvägagångssättet, följer även vissa brister. Vid en 

telefonintervju är det inte möjligt för intervjuaren att uppfatta respondentens kroppsspråk 

och miner. Inte heller är det möjligt att garantera att personen som intervjuas är den 

tillfrågade personen som intervjun är tänkt att genomföras med (Bryman & Bell, 2017).  

 
7 Infektionssjukdom som orsakas av ett virus.  
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3.2.3 Urval av respondenter  
Enligt Denscombe (2018) måste forskare vara tydliga med huruvida de väljer ett 

representativt eller explorativt urval av representanter. Eftersom denna studie undersökt 

ett relativt outforskat område, genom att gå på djupet kring vilka faktorer som i 

verkligheten spelar en avgörande roll vid ett litet aktiebolags val av revisionsbyrå, 

lämpade sig ett explorativt urval. Genom denna urvalsmetod gavs forskaren en möjlighet 

att generera insikter och information. Med hjälp av den valda urvalsmetoden var det 

dessutom möjligt att generera intressanta och ovanliga exempel som kunde vara 

avgörande i valet av revisionsbyrå (Denscombe, 2018).  

Denscombe (2018) pratar om att det finns två olika urvalsmetodiker att tillgå när 

forskaren ska göra sitt urval, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. 

Sannolikhetsurval bygger på slumpmässiga urval från undersökningspopulationen och 

används vanligtvis när det är ett stort antal som ska undersökas. Eftersom utgångspunkten 

med denna studies urval var att välja nyckelpersoner med viss expertis, lämpade sig ett 

icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval är ett tillvägagångssätt som innebär att 

forskaren har en viss bestämmanderätt i något skede i urvalsprocessen, vilket ökade 

sannolikheten för att få med intressanta, extrema och ovanliga exempel på det som 

undersökts (Denscombe, 2018). 

Genom att använda webbplatsen UC Affärsinformation AB (Alla Bolag), vilken erbjuder 

företagsinformation om alla Sveriges bolag, var det möjligt att lokalisera åtta små 

aktiebolag som reviderats av diverse byråstorlekar. Tillvägagångssättet bestod till viss del 

av en lång process, vilken inleddes med att lokalisera namn på revisorer från olika 

revisionsbyråer. Efter ett flertal sökningar på Big 4:s, second-tier:s och SMP:s hemsidor 

hade revisorer från olika byråer påträffats. I ett nästa steg användes revisorernas namn i 

sökfunktionen på Alla Bolag i kombination med sökfilter bolagsform, omsättning och 

antalet anställda. Med hjälp av hemsidans sökfilter var det möjligt att på ett tidseffektivt 

sätt få fram små aktiebolag i kombination med det valda namnet på revisorn. För att nå 

ut till företagen skickades ett mail, dock var responsen på mailkontakten låg och 

resterande företag kontaktades istället via telefon. Genom att studien grundats i två små 

aktiebolag som revideras av SMP, tre små aktiebolag som revideras av second-tier samt 

tre små aktiebolag som revideras av Big 4 (se figur 2), var det möjligt utifrån ett bredare 
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perspektiv att studera vilka faktorer som är av värde när ett litet aktiebolag väljer 

revisionsbyrå.  

3.2.4 Respondenter  
I tabell 1 nedan presenteras studiens åtta anonyma respondenter. Anledningen till varför 

intervjun med respondent H avviker tidsmässigt från resterande intervjuer, beror på att 

respondenten avböjde halvvägs in i intervjun. Således har respondent H inte uttalat sig 

om samtliga faktorer vilket framgår under vardera faktorn i empirikapitlet. För en mer 

detaljerad beskrivning av revisionsmarknaden i Sverige, se avsnitt 4.3 där 

branschuppdelningen beskrivs i detalj.  

 
Tabell 1. Summering av intervjuernas respondenter 

Respondent Företag Ålder  Befattning Ort Revisionsbyrå Varaktighet 

A A 60–65  Ägare  Nävlinge SMP 20 min 

B B 25–30  Ägare  Hässleholm SMP 15 min 

C C 40–45  Ansvarig Kristianstad Second-tier  25 min 

D D 50–55  Chef Malmö Second-tier 20 min 

E E 45–50  Delägare Sölvesborg Second-tier 15 min  

F F 35–40  Ägare  Kristianstad Big 4  20 min  

G G 50–55  Ägare  Knislinge Big 4  20 min  

H H 40–45  Ägare Ronneby Big 4  10 min 

3.2.5 Operationalisering 
Enligt Lynham (2002) syftar operationaliseringsfasen till att skapa en bygga mellan teori 

och praktik. Operationaliseringen ses som ett av det viktigaste momentet vid 

genomförandet av en undersökning och innebär att gå från övergripande frågeställningar 

och abstrakta begrepp till konkreta mätbara frågor (Saunders et al., 2015). Studiens 

teoretiska referensram, vilken bygger på betydelsefulla organisatoriska faktorer och 

Putnams sociala kapital, ligger till grund för de frågor som har sammanställts i studiens 

intervjuguide.  Intervjufrågornas formulering grundas i tidigare teori för att skapa en så 

heltäckande bild av ämnet som möjligt. Dessa frågor har i ett nästa steg testats i 

verkligheten för att finna svar och därmed kunna besvara studiens forskningsfråga. 
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Vidare bygger intervjufrågornas utformning på de mest relevanta områdena som studien 

avser att utreda. Studiens operationaliseringstabell återfinns i Bilaga 2.  

3.2.6 Studiens trovärdighet  
Av den anledning att en kvalitativ studie bygger på en social inramning av verkligheten, 

är det svårt att bedöma kvaliteten av studiens insamlade data med hjälp av de kriterier 

som används vid bedömning av en kvantitativ undersökning (Denscombe, 2018). För att 

kunna bedöma kvaliteten av insamlade data i en kvalitativ studie, måste hänsyn istället 

enligt Denscombe (2018) tas till studiens trovärdighet, tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. Genom att styrka huruvida studiens insamlade data är exakt och 

träffsäker, är det möjligt att övertyga läsaren om att undersökningen är pålitlig och påvisar 

tillförlitlighet. En kvalitativ studies trovärdighet bygger således på hur väl 

respondenternas svar stämmer överens med verkligheten.  

 

Enligt Denscombe (2018) är det svårt för kvalitativa forskare att påvisa studiens 

trovärdighet, men genom att studien styrkts med väl utvalda intervjufrågor som bygger 

på tidigare teori, ökar studiens trovärdighet. Att studiens inspelade material dessutom 

omgående transkriberades, stärker studiens trovärdighet ytterligare. Detta gav oss 

forskare en möjlighet till att bättre minnas vad som sades och i vilket sammanhang. Även 

det faktum att de utvalda respondenterna hade en högt uppsatt position i aktiebolaget (se 

tabell 1), stärker studiens trovärdighet genom att intervjupersonerna besatt rätt kunskap. 

Ytterligare ett tillvägagångssätt som kan tillämpas för att styrka studiens trovärdighet är 

enligt Ahrne och Svensson (2015) forskningsprocessens transparens. Detta innebär att 

forskarna under hela processen redogör för hur de tänkt och resonerat kring studiens olika 

metodval. Genom att studiens metodval återupprepande kritiserats under 

forskningsprocessens gång, har detta bidragit till att textens trovärdighet och kvalitet ökat 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Vidare är det vanligt förekommande att forskaren blir en del av datainsamlingstekniken 

vid en kvalitativ forskningsansats. Därmed är det av stor vikt att undersöka huruvida 

studiens data är tillförlitlig. Av den anledning att forskaren kan påverka och spegla data 

vid en kvalitativ forskning, ifrågasätts huruvida studien möjliggör för andra forskare att 

utföra samma undersökning och därmed uppnå samma resultat (Denscombe, 2018). Att 
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nå exakt samma resultat menar Denscombe (2018) vore otänkbart vid en kvalitativ 

forskning, eftersom tiden och miljön ständigt förändras. Således har denna kvalitativa 

studie valt att fokusera på att i detalj presentera olika procedurer för att följaktligen 

upplysa läsaren om de undersökningslinjer som lett fram till studiens specifika resultat. 

Genom att tillförlitligheten av insamlade data beaktats, genom detaljerade beskrivningar 

av forskningsprocessen, har också studiens trovärdighet ökat (Denscombe, 2018).  

Ahrne och Svensson (2015) skriver att möjligheten till att generalisera hänger samman 

med en kvalitativ forsknings trovärdighet. En kvalitativ studie baseras vanligen på få 

undersökningar (Denscombe, 2018), vilket därmed kan ifrågasätta möjligheten till att 

överföra forskningsresultatet till andra miljöer (Ahrne & Svensson, 2015). Genom att ge 

detaljerade och rika beskrivningar av studiens observationer har överförbarheten ökat. 

Det är dock viktigt att understryka att sociala konstellationer aldrig är statiska (Bryman 

& Bell, 2017). För att denna studie ska var pålitlig har fullständiga och detaljerade 

uppgifter om problemformulering, urval av deltagare, intervjuguide och beslut om data-

analys presenteras. För att så långt som mjöligt bevara objektiviteten och stärka studiens 

trovärdighet ytterligare(Bryman & Bell, 2017), har rikligt med citat från intervjuerna 

publiceras i empirikapitlet.  

3.2.7 Etiska beaktanden  
Att förhålla sig till etiska regler inom kvalitativ forskning är svårt, eftersom större delen 

av forskningen inom området använder sig av verkliga personer i sin sanna kontext för 

att testa teorier (Bryman & Bell, 2017). Bell och Bryman (2017) framför sex olika etiska 

krav som studien förhållit sig till genom hela forskningsprocessen. Ett första krav är 

informationskravet som innebär att respondenterna blivit informerade om studien och 

intervjuernas syfte. Detta kravet uppfylldes genom att respondenterna informerades 

muntligt, via telefon, om studiens syfte. I samband med att respondenterna blev 

informerade om uppsatsens syfte, så blev de även tillfrågade om de ville medverka. 

Därmed har denna studie även mött samtyckeskravet. Vidare är konfidentialitetskravet 

viktigt för respondenternas rätt till anonymitet (Bryman & Bell, 2017). För att beakta 

detta har uppsatsen utelämnat personliga uppgifter samt information om respektive 

företag.  



	

 25 

Nästa etiska krav som Bryman och Bell (2017) nämner är nyttjandekravet, vilket 

uppfylldes när respondenterna blev informerade om att intervjumaterialet endast skulle 

användas i studiens ändamål.  Därefter är det viktigt att bemöta det etiska kravet om falska 

förespeglingar, vilket innebär att intervjuarna inte ska försöka vilseleda respondenterna 

mot förespeglingar av deras sanning (Bryman & Bell, 2017).  Detta etiska krav bemöttes 

genom att ge respondenterna utrymme till sina egna perspektiv. Det sjätte och sista etiska 

kravet innebär att respondenterna inte ska ta någon skada av undersökningen, varken 

fysiskt eller psykiskt (Bryman & Bell, 2017). Genom att studiens insamlade information 

hanterats väl och att respondenterna bemöts med respekt har således detta etiska krav 

uppfyllts.   
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4 Revisionsbranschens lagar & standarder 

Följande kapitel är ett begreppskapitel som inledningsvis beskriver de lagar som 

revisionen i Sverige förhåller sig till. Vidare ges läsaren en definition av små 

aktiebolag i Sverige och en beskrivning av diverse storlekar på revisionsbyråer 

presenteras. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för begrepp som är 

vanligt förekommande i studien.  

4.1 Lagar och standarder  
Revisionsbyråer verkar på en marknad med nationella lagar och specifika standarder. 

Revision är hårt regalerat och kopplingen mellan reglering och ansvarsskyldighet har 

stärkts genom åren (Ramirez, Stringfellow, & Maclean, 2015). Som en konsekvens av 

skandaler har den Europeiska Kommissionen tagit ledningen på internationell nivå för att 

bidra till den finansiella stabiliteten. Detta eftersom kommissionen anser att med tillsyn i 

kombination med företagsstyrning, kan revision bidra till finansiell stabilitet och minskad 

risk för felaktiga uppgifter (Europeiska Kommissionen, 2010).  

Enligt 9 kapitlet 3 § i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska revisorn utföra 

revisionsarbete med god revisionssed. God revisionssed säkerställs av 

Revisorsinspektionen som är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och 

revision (Revisorsinspektionen, u.å.). Kort behandlat är god revisionssed en 

rättslig standard som ställer krav på planering, bemanning och genomförande av uppdrag 

samt på revisorns rapportering och dokumentation av revisionsuppdrag. Revisionen ska 

vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver (Revisorsinspektionen, 

u.å.). För att följa god revisionssed krävs också att revisorerna följer den internationella 

revisionsstandard som heter International Standards on Auditing (ISA) (Carrington, 

2016). Utöver god revisionssed är dessutom opartiskhet och självständighet en revisors 

grundpelare. Enligt 20–23 §§ i Revisorslagen (SFS 2001:883) måste revisorn ta avstånd 

från allt som kan ifrågasätta dessa grundpelare.  

I Sverige ska aktiebolag enligt huvudregeln ha revisor. Publika aktiebolag, finansiella 

företag och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning måste alltid ha 

revisor (Bolagsverket, 2018). Däremot är det valfritt för små privatägda aktiebolag att 
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anlita revisor (SFS 2005:551). Kravet på att anlita revisor aktiveras om bolaget når upp 

till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:  

• fler än 3 anställda (i medeltal)  

• mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning  

• mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning  

4.2 Små aktiebolag  
Av Sveriges 1,2 miljoner företag utgör cirka 615 000 av dessa bolagsformen aktiebolag 

(Bolagsverket, u.å.). I EU:s rekommendation 2003/361 förklaras två huvudsakliga 

faktorer som är avgörande för om ett företag kategoriseras som litet eller stort. Företagets 

antal anställda är en första påverkande faktor medan den andra faktorn rör bolagets 

nettoomsättning och balansomslutning (European Commission, u.å.). Dessa faktorer går 

att avläsa i tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2. Definitionen av olika företagsstorlekar i Sverige (European Commission, u.å.) 

Företagskategori Antal anställda  Omsättning  eller  Balansomslutning 

Medium < 250  ≤ € 50 miljoner   ≤ € 43 miljoner 

Små  < 50  ≤ € 10 miljoner   ≤ € 10 miljoner  

Micro  < 10  ≤ € 2 miljoner   ≤ € 2 miljoner  

4.3 Revisionsmarknaden i Sverige  
Från de allra nordligaste till de allra sydligaste delarna av Sverige, finns ett enormt stort 

utbud av diverse revisionsbyråer. Vad gäller revisionsmarknaden i Sverige, domineras 

denna precis som övriga världen, av fyra konsulttjänsteföretag som tillsammans går under 

det internationella samlingsnamnet Big 4. Revisionsbyråerna som ligger till grund för 

beteckningen är PwC, EY, Deloitte samt KPMG (Accountingverse, u.å.). I nuläget 

är PwC Sveriges marknadsledande revisionsbyrå följt av EY. På tredje samt fjärde plats 

ligget Deloitte respektive KPMG (FAR, u.å.a). Big 4 dominerar framförallt revisionen av 

börsbolag samt andra större företag (Carrington, 2016) och besitter uppskattningsvis en 

sammanlagd marknadsandel som överstiger 90 procent i de allra flesta EU-medlemsstater 

(Europeiska Kommissionen, 2010).  
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I andra änden av spektrumet finns landets mellanstora revisionsbyråer, vars revisorer i 

huvudsak reviderar mindre och medelstora företag (Carrington, 2016). Till de 

mellanstora byråerna hör GT, BDO, Mazars och Baker Tilly, vilka brukar benämnas 

second-tier (Chandler, 2012). Precis som GT och BDO är Mazars och Baker 

Tilly revisionsbyråer som verkar både lokalt och globalt. Sett utifrån ett svenskt 

perspektiv är dock Mazars och Baker Tilly avsevärt mindre revisionsbolag i förhållande 

till ovan nämnda revisionsbyråer (FAR, u.å.a). Sveriges resterande byråer är de som 

definieras som små revisionsbyråer och hit räknas de bolag som varken faller under Big 

4 eller second-tier, dessa benämns SMP (IFAC, u.å.).  

Definitionen av SMP kan variera men denna studie utgår ifrån IFAC:s definition. Enligt 

IFAC är SMP byråer som uppvisar tre typiska egenskaper. Dessa egenskaper är att SMP:s 

kunder mestadels utgörs av små och medelstora företag, att företagen använder externa 

källor för att komplettera begränsade interna tekniska resurser samt att SMP sysselsätter 

ett begränsat antal professionella personer (IFAC, u.å.). SMP är en viktig del av 

revisionsbranschen, eftersom SMP bidrar med att öka valmöjligheterna för klienterna 

samt en ökad konkurrens inom revisionsmarknaden (IFAC, u.å.).  

 

 
Figur 2. Uppdelning av revisionsbyråer i Sverige 
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4.4 Revisorns oberoende  
Sveriges reglering av revisorers oberoende bygger på regler som introducerats av EU. 

EU:s reglering överensstämmer i mångt och mycket med det yrkesetiska regelverket 

Code of Ethics for professional Accountants, som utgivits av International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA)8 (Carrington, 2016). Regelverket nämner fem 

etiska principer som revisorn ska följa; integritet, objektivitet, professionell kompetens 

och omsorg, sekretess och ett professionellt beteende (EISBA, u.å.).  

För att en revisor ska kunna förse ett företags intressenter med relevant och trovärdig 

information, krävs att revisorn är oberoende (Carrington, 2016). Enligt 20 § i 

Revisorslagen (SFS 2001:883), säkerställs revisorns oberoende genom att ett uppdrag 

utförs med opartiskhet, självständighet och med objektiva säkerställande. Oberoendet är 

till viss del självreglerat vilket framgår av analysmodellen i 21 § Revisorslagen (SFS 

2001:883).  Analysmodellen förklarar att revisorn på egen hand, inför varje uppdrag, ska 

pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet (SFS 2001:883). Vidare 

menar den internationella revisionsstandarden ISA 210 att revisorn med hjälp av 

övergripande kontroller ska ifrågasätta sitt oberoende under hela revisionsprocessen 

(IFAC, 2009).  

  

 
8 Ett organ inom International Federation of Accountants (IFAC). 
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5 Insamlad empiri  

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat som samlats in via åtta 

telefonintervjuer. Kapitlet presenterar sammanfattningsvis det empiriska materialet 

utifrån de fem centrala faktorerna, rykte, pris, kvalitet, tillit och sociala nätverk, som 

ligger till grund för studiens teoretiska ram. För att göra kapitlet än tydligare är 

faktorerna i ett nästa steg uppdelade i tre avsnitt där empiri presenteras utifrån 

byråstorlek.  

5.1 Rykte  
Det har länge funnits ett forskningsintresse för huruvida revisionsbyråns rykte och namn 

spelar en avgörande roll vid företags val av revisor (Choi et al., 2010; DeAngelo, 1981). 

I följande avsnitt presenteras resultatet av insamlad empiri som består av respondenternas 

tankar om revisionsbyråernas rykte.   

5.1.1 Små aktiebolag som revideras av SMP 
Utifrån intervjuerna med företag A och företag B, vilka reviderades av SMP, framgick 

det att ingen av respondenterna lagt någon större vikt vid revisionsbyråns rykte. 

Respondent A menade att denne var en liten företagare och att det var anledningen till 

varför personen inte hört något rykte om någon revisionsbyrå. Respondent A och B visade 

sig även besitta dåliga kunskaper om vilka valmöjligheter som fanns i respektive stad. 

Respondent A var medveten om att EY var belägna i närheten men annars medgav 

respondenten att denne inte visste något mer om revisionsmarknaden. Samma gäller 

respondent B som var medveten om att PwC fanns i närheten, men ställde sig ovetandes 

till hur den övriga marknaden såg ut.  

Där finns ju några stora som man vet, PwC och sådär, de vet man ju att de 

finns där också. Det är ett stort revisorföretag i hela Sverige. Av den 

anledningen vet man att de finns fler. – Respondent B  

Under intervjuerna visade det sig även att varken respondent A eller B gjort någon 

marknadsundersökning inför sitt nuvarande val av revisor.  
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5.1.2 Små aktiebolag som revideras av second-tier 
Företag C, D och E var alla aktiebolag med den gemensamma nämnaren att företagen 

reviderades av en revisionsbyrå som föll under second-tier. Under intervjun nämnde 

respondent C att företaget lägger stor vikt vid revisionsbyråns rykte.   

Ja ryktet är jätteviktigt, vi kan inte ha några större utsvävningar att dom har 

varit inblandade i något hej och hå, det funkar inte för oss i och med att vi 

jobbar mot kommuner. – Respondent C 

Till skillnad från respondent C var revisionsbyråns rykte inte något som varken 

respondent D eller E reflekterat över. Trots det faktum att företag D inte lade någon större 

vikt vid revisionsverksamhetens rykte, uttryckte respondenten att denne däremot hade 

upplevt det smått obehagligt om det uppenbarats att revisorn handlat oetiskt. Respondent 

C antydde även att företaget valde GT delvis på grund av revisionsbyråns rykte.  

Asså vi har ju hört gott om dem. De är stora och proffs på det dem gör… Vi 

har bara hört talas om dem gott i branschen. Ja andra av våra konkurrenter, 

det är flera som har dem.  –   Respondent C 

Vidare under intervjuerna med företag C, D och E fick respondenterna frågan om de hade 

någon uppfattning av den svenska revisionsmarknaden. Revisionsmarknaden var något 

som varken respondent D eller E, till skillnad från respondent C, var insatta i. Respondent 

C uppgav att denne hade en viss inblick i marknaden och att företaget undersökte 

marknaden innan revisionsbyrån valdes.  

… i med vi jobbar mot offentlig sektor så var det viktigt för oss att där är 

en byrå som har interngranskning själva och så vidare. Vi är transparenta i 

vår verksamhet och då ville vi inte ha någon liten enmannafirma.  

– Respondent C 

5.1.3 Små aktiebolag som revideras av Big 4 
Respondent F, G och H var nyckelpersoner i de små aktiebolagen som reviderades av Big 

4. Respondent F och H berättade under intervjun att de inte hade gjort någon 

marknadsundersökning innan valet av deras nuvarande revisor. De nämnde även att de 

hade begränsad koll på revisionsmarknaden i Sverige. Respondent G anlitade KPMG på 
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grund av tradition och att de kände till företaget sedan många år tillbaka. Respondent G 

uttalade sig även om betydelsen av KPMG:s varumärke. 

... det ger lite kredit åt företaget när det gäller låneförhandlingar eller om 

man pratar med banken och försäkringbolag eller gör investeringar. Det ger 

en bättre bakgrundkoll för dem, att papperna är i ordning och att de då också 

har intyg som är ganska så tunga som revisorer. – Respondent G 

Respondent G menade att KPMG:s varumärke var positivt i förhandlingar som krävde 

intyg på Företag G:s ställning. Respondenten menade att revisionen stärktes när den 

utfördes av ett stort revisionsbolag som KPMG, eftersom byrån representerade ett 

omtyckt varumärke. För respondent F och G som anlitade PwC, betydde Big 4 

varumärket inget speciellt. 

... hade hon jobbat på ett eget företag så hade jag antagligen valt den byrån 

ändå… i det här fallet spelar det inte så stor roll, här är individen viktigare.  

– Respondent F 

Respondent F menade att varumärket inte var av betydelse utan att individen som 

reviderade företaget ansågs vara viktigare. Respondenten antydde att oavsett vilken byrå 

revisorn arbetade på, hade företaget ändå valt att fortsätta revideras av samma revisor.  

5.2 Pris  
Priset för revisionstjänster har länge varit ett centralt forskningsämne (Craswell et al. 

1995). I följande avsnitt presenteras resultatet av insamlad empiri som består av 

respondenternas tankar om revisionskostnaden.  

5.2.1 Små aktiebolag som revideras av SMP 
Pris i förhållande till revisionsbyråns tjänster var något som endast respondent A 

betonade. Av intervjun framgick det att denne bytt till sin nuvarande revisionsbyrå delvis 

på grund av att EY tog för mycket betalt för att göra årsbokslut och revision. Respondent 

B uttryckte under intervjun att dennes revisor var värd den kostnad som betalades i 

förhållande till de tjänster som utfördes, men utöver detta hade respondent B ingen åsikt 

om revisionsbyråns pris.  
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5.2.2 Små aktiebolag som revideras av second-tier  
Att revisionsbyråerna som företag D och E revideras av, skulle vara billiga eller dyra, var 

inget respondenterna uttryckte sig om under intervjuns gång. Respondent C däremot 

belyste ett flertal gånger under intervjun att GT som företaget revideras av var 

kostsamma.  

… de är dyra som tusan, det är en nackdel med dem. Vi är nöjda förutom 

priset, de är väldigt dyra. Hade det stått och vägt mellan två stora byråer och 

en var billigare så hade vi tagit de som är billigare såklart.  

– Respondent C  

5.2.3 Små aktiebolag som revideras av Big 4 
När det gäller revisionskostnaden för de företag som revideras av Big 4, uttryckte 

respondent F ett visst missnöje.  

… Sen å andra sidan så är PwC väldigt dyra, och det är det som får mig att 

fundera på att byta. För kostnaderna. I dagsläget ska de bara göra revisionen 

och inget annat, för dom kostar skjortan. – Respondent F 

De höga kostnaderna gjorde att respondent F funderade på att byta byrå. Höga 

revisionskostnader var även något respondent H reflekterat över när företaget tidigare 

reviderades av EY.  

Vi trivdes inte med dom riktigt, inte med han som hade hand om vår 

bokföring i alla fall. Sen tyckte vi det var rätt så dyrt också så vi valde detta, 

det var lite bättre pris. – Respondent H 

Respondent H antydde att det tidigare bytet från EY till PwC delvis var motiverat av EY:s 

höga revisionsarvode. Respondent G visade inga åsikter om priset och därmed 

presenteras ingen empiri från denne i det aktuella avsnittet.  

5.3 Kvalitet  
En stor del av tidigare forskning använder firmans storlek som en bidragande faktor till 

revisionskvalitet (Sundgren & Svanström, 2013). I följande avsnitt presenteras resultatet 

av empirin som består av respondenternas tankar om revisionskvalitet.  
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5.3.1 Små aktiebolag som revideras av SMP 
Företag A och B som revideras av SMP, nämnde under intervjun att revisionskvalitet inte 

var något som de hade i åtanke när de valde sin revisor. Det fanns olika anledningar till 

detta. Respondent A nämnde att denne litade på sin revisor sedan en tidigare 

affärsrelation, och respondent B kände tillit till revisorn med anledning av deras privata 

relation.  

Jag litar på att hans omdöme som min vän att han inte skulle blåsa mig.  

– Respondent B 

Respondent A förlitade sig på att alla auktoriserade revisorer förhöll sig till de lagar och 

regler som fanns och antydde i relation till detta att kvaliteten skulle vara densamma 

oavsett om företag A reviderades av en stor eller liten byrå.  

…om man nu är en auktoriserad revisor så har man lagar och regler att 

förhålla sig till… Det spelar liksom ingen roll om man har en auktoriserad 

revisor. För även om de jobbar på KPMG eller på en mindre firma så måste 

de ju utföra samma arbete. Kvaliteten tror jag är samma. – Respondent A 

Att olika byråer skulle generera skillnad i kvalitet ställde sig respondent B ovetandes till. 

Respondenten B menade att detta berodde på dåliga insikter i arbetet som revisor. Varken 

respondent A eller B nämnde brister i den tekniska kvaliteten levererad av deras 

respektive revisionsbyrå.  

5.3.2 Små aktiebolag som revideras av second-tier 
Bland de intervjuade företagen som revideras av en mellanstor revisionsbyrå, uppgav 

respondent C och D att de reflekterat över revisionsbyråns utlovade kvalitet och menade 

att kvaliteten var en viktig faktor.  Respondent C underströk att kvaliteten hos dennes 

revisionsbyrå utgjordes av byrån goda rykte, kvalitetssäkring, att byrån följde standarder 

samt hade goda kundomdömen. Även respondent D utvecklade sitt resonemang och 

menade att det kunde finnas skillnad men att kvaliteten borde vara densamma beroende 

på de regler revisionsbyråer behövde följa.  

Det är klart att man tänker på kvaliteten, men samtidigt så finns det ju ett 

fåtal större aktörer och dom förutsätter man att dom går efter en viss, kan 
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man kalla det standard... Men där finns ju liksom givna regler för vad en 

revisionsbyrå ska uppfylla och har man då någon av dom större aktörerna 

då tar man förgivet att dom uppfyller dom kraven. – Respondent D 

Kvaliteten var inget respondent D tänkte på vid valet av revisionsbyrå, utan var något 

som denne reflekterat över i efterhand. Vidare antydde respondent D att de större 

byråernas stora tillgång till arbetskraft var något som kunde bidra till bättre kvalitet till 

följd av revisorernas samlade kunskap på byrån. Respondent E nämnde att 

revisionskvaliteten inte var något som denne aktivt tänkt på när GT valdes in som 

revisionsbyrå. Respondent E hade heller ingen uppfattning om de större 

revisionsbyråerna levererade bättre kvalitet än de mindre. Att de större byråerna skulle 

leverera bättre kvalitet var däremot något som respondent C och D motsade sig.  

Asså inte generellt, det finns ju väldigt seriösa mindre bolag som bedriver 

revisionsfirmor. … det var mer att vi tänkte i och med att vi är inriktade på 

offentlig sektor att de måste kunna vår bransch och sen att de har egna 

specialistavdelningar… vi har liksom inte valt bort de små generellt utan 

det var mer att vi tänkte att vi ville ha någon som har koll på läget.  

– Respondent C  

Nej det tror jag egentligen inte. Det beror på om du får tag på rätt person 

helt enkelt, för det personliga engagemanget är oerhört viktigt. Det är väl 

alltid så att ju fler man är så finns det liksom chans att man kan följa upp 

dom bitarna på ett annat sätt än vad man kanske gör på ett mindre ställe… 

– Respondent D 

Varken respondent C, D eller E uttryckte några implikationer på den tekniska kvaliteten 

av deras respektive byrå.  

5.3.3 Små aktiebolag som revideras av Big 4 
Den tekniska kvaliteten av revisionen var inget varken respondent F, G eller H tänkt på. 

Respondent G menade att alla revisorer hade regler och lagar som de förhöll sig till, vilket 

gjorde att kvaliteten från olika byråer blev likvärdig. Respondent F berättade under 

intervjun att denne inte heller lade någon större vikt vid revisionsbyråns kvalitet.  
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Ska jag vara ärlig så tycker jag inte det spelar någon roll alls. Ska jag vara 

helt ärlig så hade jag kunnat tänka mig att byta om jag får det för halva 

priset. – Respondent F 

Respondent F menade att revisionens kvalitet var inget som denne övervägt vid valet av 

revisor, utan kostnaden var viktigare. Respondent F nämnde också att denne hade för lite 

förkunskap om byråerna för att kunna yttra sig om skillnader i revisionsbyråernas tjänster 

och kvalitet. Även om respondent G trodde att kvaliteten mellan byråerna var likvärdig 

så antydde respondenten att Big 4 drog nytta av byråns större tillgångar. 

Jag tror de har mer tillgång till kompetens och sen klart beror det nog lite 

på vad man har för bolag också… Men jag tror fortfarande att de besitter 

och får en uppdatering av sin kunskap lite flitigare än den som driver sin 

egen fåmansbyrå... – Respondent G 

Respondent H nämnde inget om byråernas kvalitet och således presenteras ingen empiri 

från denne.   

5.4 Tillit  
Enligt Putnam ligger generaliserat förtroende till grund för modig ömsesidighet och 

sociala nätverk. Dessa två faktorer skapar tillsammans det som Putnam benämner tillit 

(Putnam, 2001). Följande avsnitt presenterar resultatet av insamlad empiri som består av 

respondenternas tankar om tilliten till revisorn.  

5.4.1 Små aktiebolag som revideras av SMP 
Både respondent A och B tryckte på att tilliten var av stor betydelse och en viktig faktor 

för att kunna skapa en god relation till revisorn. Respondent A menade att tilliten var en 

bidragande faktor till en god relation, och att den goda relationen i sin tur skapade 

möjligheter till en bra dialog. Respondent A redogjorde även för att revisionen innebar 

en del avvägningar och att dessa avvägningar gick att diskutera mer utförligt om det fanns 

en bra relation. Respondent B nämnde att tilliten till dennes revisor bland annat byggde 

på att respondenten i fråga kände sin revisor sedan tidigare. Detta bidrog till att 

respondent B kunde lita på sin revisors omdöme och att revisorn inte skulle försöka blåsa 
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respondenten. Respondent B antydde även att tilliten ökade med anledning av att all 

revision hittills varit korrekt.  

Jag litar på att allt som krävs för ett bolag att gå runt…Och än så länge så 

har det ju gått som det ska. Så att det ökar också förtroendet, plus att 

man fortfarande har en personlig relation med personen i fråga gör ju 

att förtroendet känns bättre. Så att relationen i sig inte avtar efter man gett 

honom ett uppdrag så att säga. – Respondent B  

Längre in i intervjun nämnde respondent A att tilliten till revisorn även ökade med att 

revisorn uppvisade stor kunnighet när de pratades vid. Respondent B visade sig också 

uppskatta sin revisors kunnighet, och belyste även vikten av att revisorn var öppen om att 

kunskap saknas gällande vissa delar.  Både respondent A och B tyckte även att den 

geografiska placeringen av revisionsbyrån var av betydelse.  

Jag vill kunna köra till honom och diskutera lite saker och jag tycker inte 

det hade varit speciellt roligt med att ha någon på avstånd och diskutera med 

när man inte ser personen. För det kan vara rätt så viktiga grejor.  

– Respondent A 

5.4.2 Små aktiebolag som revideras av second-tier 
Samtliga av respondenterna C, D och E samtyckte till att en god tillit var en avgörande 

faktor för att kunna inge förtroende till sin revisor. Samtliga respondenter menade att de 

idag har stor tillit till sin revisor och litar på denne fullt ut. Respondenterna ansåg att 

tilliten byggde på en god relation mellan klienten och revisorn. När respondent C 

ifrågasattes angående vad som ansågs utgöra tillit antydde denne att kompetens och 

erfarenhet var av betydelse. 

Det är att de har sakkompetens på vårt område offentlig sektor. Sen att man 

inte är precis ny och är man det, att man har hjälp i sitt eget bolag så att man 

inte gör fel. Det skulle vara förödande för oss, vi har väldigt få marginaler. 

Det skulle vara förödande för oss att betala in för lite skatt och sociala 

avgifter på årsredovisningen och sen få en jätteskattesmäll… 

– Respondent C 
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Respondent D ansåg att grunden för tillit var en lång relation och att revisorn hade 

yrkeserfarenhet. Respondent D antydde även att tilliten stärktes med tiden.   

… och med år som man har business tillsammans så bygger man ju en 

relation, det märker man efter ett tag om råden är goda eller inte och hur 

saker och ting sker helt enkelt. Hur samarbetet fungerar... – Respondent D 

Precis som respondent C och D ansåg respondent E att förtroendet för revisorn var av hög 

prioritet och belyste att tilliten utgjordes av ett gott samarbete. Respondent C och D 

menade även att tilliten var något som skapades i takt med att revisorn visade sig 

yrkeskunnig.  

Att det är en påläst person som är inger förtroende, det tycker vi är viktigt. 

– Respondent C 

Respondent C, D och E ansåg även att den geografiska placeringen var av betydelse då 

fysiska möten med revisorn var viktiga.  

5.4.3 Små aktiebolag som revideras av Big 4 
Respondent F och G litade på sin revisor och menade att detta berodde på att revisorn 

visade sig kunnig. 

Kunnig. Det är väl det. Kunnig. Det är jätteviktigt. Det spelar ingen roll hur 

trevliga dem är eller hur bra man kommer överens, kan de inte saker då är 

det inte lönt. – Respondent F 

Respondent G ansåg att personkemin var viktig i förhållandet med revisorn, eftersom 

både bekväma och obekväma situationer måste kunna diskuteras. Respondent G uttryckte 

under intervjun att tillit var en del av definitionen av en bra relation. 

Det är ju förtroende och likadant som jag sa innan, de svar han ger mig på 

de frågorna jag ställer… – Respondent G 

Respondent G medgav också att en viss del av tilliten berodde på KPMG:s varumärke. 

… jag inbillar mig att dom har lite striktare förhållningsregler i ett sånt stort 

bolag. Jag förväntar mig helt enkelt, att är det ett sånt stort bolag så ska de 
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faktiskt leva upp till allt vad revisionsplikten innebär. Jag tror det är lättare 

ju mindre det är att man tullar på det. – Respondent G 

Respondent F och G nämnde att de värdesatte att revisorn befann sig geografiskt nära, i 

samma stad, av den orsaken att det blev enklare när vissa diskussioner krävde face-to-

face kontakt. 

Jag har tyckt det har varit bra att ha PwC nära med tanke på att vi ibland 

pratar vi face to face. Då är det bra att ha haft henne nära. – Respondent F 

Respondent H yttrade sig inte om tillit och således presenteras inget citat från denne. 

5.5 Sociala nätverk 
Putnam (2001) menar att det sociala kapitalet är en mäktig resurs i yrkeslivet och 

beskriver hur sociala nätverk framförallt bygger på relationer och en god kommunikation 

mellan individer. Följande avsnitt presenterar resultatet av insamlad empiri som består av 

respondenternas tankar om relationen och kommunikationen med revisorn.  

5.5.1 Små aktiebolag som revideras av SMP 
Under intervjun visade det sig att både respondent A och B hade en relation till sin revisor 

sedan tidigare. Respondent A som i nuläget reviderades av en SMP, reviderades till en 

början av en Big 4-byrå. Valet av den ursprungliga revisorn på EY grundade sig i att 

respondent A:s fader tidigare anlitat byrån. När revisorn valde att starta egen firma beslöt 

respondent A att följa efter. Anledningen till att respondent A valde att följa med bottnade 

i deras goda affärsrelation, lägre revisionskostnad samt att denne upplevt en låg lojalitet 

från EY i förhållande till småföretagare. Under intervjun uttryckte respondent B att den 

tidigare relationen var avgörande för dennes val av revisionsbyrå.  

Ja, en personlig relation ökar ju förtroendet. Väldigt mycket… om man 

känner honom på privat plan så vet man hur han är på ett personligt plan, 

om han är redig och ordentlig och sådär. Så det vägde in mycket. Det var 

direkt avgörande. – Respondent B 

Det framgick även att kommunikationen mellan revisorn och klienten var något som både 

respondent A och B värdesatte högt, framförallt för att revisorn skulle kunna etablera en 
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relation med klienten. Precis som respondent A, ansåg respondent B, att dennes revisor 

var mycket bra på att kommunicera och att revisorn var mån om sin klient. Respondent 

B menade att kommunikation i kombination med en nära kontakt, överlag var bland det 

viktigaste med revisorn.  

Respondent A och B uttalade sig även om en slags vänskapsrelation med revisorn där 

vardagsprat var en stor del. Det var av betydelse för relationen att kunna prata om mer än 

bara jobbrelaterade ärenden. 

Han är öppen och trevlig… man har nästan en kompisrelation med honom. 

Man snackar all annat skit också. – Respondent A 

Respondent A menade även att revisorns tillgänglighet och engagemang bidrog positivt 

och att den privata relationen var en fördel i affärsrelationen med revisorn.  

I mitt fall är det att vi har en personlig relation utanför. Och om vi umgås 

privat så har man nära till hands att kunna bolla en kort fråga eller alltid 

bara ett samtal bort även om det är utanför arbetstid. Så det är ju en fördel 

som inte alla har för alla revisorer har ju inte privata relationer med sina 

kunder gissa jag på. Vilket gör att den fördelen är väldigt betydande… 

– Respondent B 

5.5.2 Små aktiebolag som revideras av second-tier 
Att ha en god relation till sin revisor menade respondent C, D och E var av stor vikt. Det 

visade sig under intervjuerna att revisorskapet mellan företag D och E och deras revisor, 

till skillnad från företag C, byggde på tidigare relationer. Respondent E berättade om att 

dennes fader låg bakom valet av företagets revisionsbyrå och att fadern som tidigare ägt 

företaget haft en personlig relation till revisorn på GT. Affärsrelationen mellan företag D 

och deras revisor, menade respondent D grundades i att ägaren av företaget gått i samma 

skola som revisorn. Respondent C som inte var bekant med sin revisor sedan tidigare, 

nämnde under intervjun att en god relation i grund och botten byggde på lättillgänglighet, 

tydlighet och snabba svar.  

Dels att det ska vara tydlighet att vad gäller, att vi förhåller oss till lagar och 

förordningar på skatteområdet det ska vara tydligt. Men det ska också vara 
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någon som hjälper oss att till exempel inte betala mer skatt än vad vi 

behöver. Att det är en påläst person som är inger förtroende, det tycker vi 

är viktigt. – Respondent C  

Det som respondent D värderade i en god relation var uppriktighet, tips och goda råd som 

var relevanta för just deras företag samt en revisor som kan se helheten och ifrågasätta 

olika saker. Respondent E menade att en god relation till sin revisor var något som 

respondenten förutsatte och att en god relation byggde på ett starkt förtroende.  

Vad gäller kommunikationen mellan revisorn och företag C, D och E, ansåg samtliga tre 

respondenter att det var stor vikt att revisorn var bra på att kommunicera. Respondent C 

tyckte att revisorer var speciella människor som kunde sina siffror men som vanligtvis 

inte var speciellt sociala. Respondent C menade att revisorns kunskaper inte alltid 

matchade den kunskap som företagets chefer har och att det således var viktigt med god 

kommunikation och en pedagogisk sida. 

Vi kan vår bransch men vi kan inte siffrornas språk så att säga. Då pratar 

dom på ett sånt sätt så att vi begriper ”aha” det är så vi ska göra. Det är 

viktigt att man inte bara så ska du sätta den på K10 och hej och hå, det är 

kinesiska för oss. Vi måste liksom ha förklarat för oss… – Respondent C  

Under intervjun med respondent D nämnde denne att företaget hade en bra 

kommunikation till sin revisor och att detta var något respondenten i fråga värdesatte 

högt. Vad gällde tillgängligheten till respondent D:s revisor ansåg respondenten att 

revisorn oftast var tillgänglig men inte alltid. Enligt respondenten hade tillgängligheten 

inte varit något större bekymmer eftersom revisorn i de flesta fallen gick att nå via telefon.  

Ja den är bra och det värdesätter jag. Jag vet att jag alltid kan fråga honom 

om det är något... Så kommunikationen är ju superviktig. – Respondent D  

Respondent E ansåg att dennes revisor uttryckte sig på ett pedagogiskt sätt och på ett 

sådant sätt att även respondenten i fråga kunde förstå. Vad gällde kommunikationen 

mellan respondenten och dennes revisor, ansåg respondent E att revisorn generellt var bra 

på att kommunicera.  
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5.5.3 Små aktiebolag som revideras av Big 4  
Av respondent F, G och H så var det endast respondent F som kände till sin revisor från 

andra sammanhang innan revisorn anlitades. Respondent F berättade att revisorn var gäst 

på företagets café och att respondenten kände igen ansiktet, däremot fanns ingen 

personlig relation. 

För respondent F var individen som jobbade för PwC viktigare än dess varumärke. 

Respondent F menade att oavsett vilken byrå revisorn arbetade på, hade respondenten 

följt efter. Respondent G ansåg att ett visat engagemang var grunden för en bra relation 

med revisorn. 

Hon kommer och äter hos oss då och då, och då ställer hon frågor om hur 

det går. Det visar engagemang när hon hälsar på. Hon följer upp utan att det 

måste kosta. Man behöver inte boka möte utan bara kan fråga hur det gått. 

Jag får inte en faktura när jag pratar med henne i en kvart om hur jag ska 

göra med en viss sak. Det är uppskattat, det gör så att man stannar.  

– Respondent F 

Personlig kontakt tyckte respondent F var den enda anledningen till varför företag F 

fortfarande anlitade PwC, trots hög revisionskostnad. En bidragande faktor till den goda 

relationen, menade respondent F berodde på att respondenten pratade vardagsprat med 

revisorn och att de kommer bra överens. För respondent F byggde en bra relation på att 

revisorn var lyhörd och effektiv. Respondent G tyckte också det var viktigt att revisorn 

gav uttömmande svar, visade intresse och ställde motfrågor när respondenten i fråga 

undrade något.  

Respondent G och F var överens om att en bra revisor visade sig kunnig och att detta 

påverkades av revisorns kommunikation. För respondent F var det ett tecken på kvalitet 

när revisorn visade sig kunnig. Samtliga av respondenterna E, F och G ansåg att deras 

revisorer kommunicerade på ett pedagogiskt sätt och att revisorerna gjorde sig förstådda 

trots ekonomibranschens svåra termer. Respondent F betonade att revisorns pedagogiska 

sida bottnade i hur pass välutbildad personen var.  
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6 Analys och diskussion  

Detta kapitlet analyserar studiens empiriska resultat med hjälp av studiens teoretiska 

referensram. Analysen är uppdelad i faktorerna rykte, pris, kvalitet, medan tillit och 

sociala nätverk slås ihop på grund av att faktorerna är beroende av varandra. 

Uppdelningen bidrar till en tydlig struktur och förståelse för de olika faktorernas 

påverkan på ett litet aktiebolags val av revisionsbyrå.   

 

6.1 Rykte 
Av studiens åtta respondenter var det enbart två som reflekterat över revisionsbyråns 

rykte. Detta var respondent C och G som reviderades av byråerna GT respektive KPMG. 

Anledningen till varför respondenterna haft revisionsbyråernas rykte i åtanke skiljde sig 

åt. Enligt respondent C hade revisionsbyrån valts med anledning av att GT:s revisorer 

ansågs proffsiga och påstods ha ett gott rykte i branschen. För företag C som arbetade 

mot kommuner var det goda ryktet av stor vikt. Respondent C:s agerande går i linje med 

studien av Weber et al. (2008) som redogör för att investerare och företagsledning väljer 

den byrå med bäst rykte. Eftersom antagandet om att revisionsbyråernas rykte påverkar 

valet av byrå endast styrks av en respondent, är empirin inte tillräckligt övertygande för 

att styrka att små aktiebolag väljer revisor utifrån byråns rykte. 

Resterande respondenter motsäger studien av Weber et al. (2008), vilket kan bero på att 

studien bygger på en kvalitativ undersökning av börsnoterade företag. Ett börsnoterat 

företag har ofta utomstående investerare och lägger förmodligen av den anledning större 

vikt vid revisionsbyråns rykte än vad ett litet aktiebolag gör. Trots det faktum att företag 

G inte valde sin revisionsbyrå på grund av KPMG:s goda rykte, märkte företaget att 

byråns omtalade varumärke var till hjälp vid nya låneförhandlingar. Bankväsendets tilltro 

kan bero på att Big 4 levererar mer exakta revisioner (Choi et al., 2010) med anledning 

av att de har ett starkare varumärke att upprätthålla (Campa, 2013; DeAngelo, 1981). Att 

respondent F och H, som också revideras av en Big 4 byrå, inte uttryckte att varumärkets 

värde haft betydelse vid val av revisionsbyrå, kan bero på att företag F och H varken varit 

i behov av nya låneförhandlingar eller investeringar. Eftersom resultatet enbart stödjs av 

en respondent, är det inte tillräckligt övertygande för att konstatera att Big 4:s varumärke 

är av värde för små aktiebolag i bank- och investeringssammanhang.  
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Av studiens åtta respondenter var det enbart respondent C som hade en viss kunskap om 

revisionsmarknaden i Sverige. Med stöd av detta går det att konstatera att små aktiebolag 

inte besitter god kunskap om revisionsmarknaden och uppdelningen av de olika 

revisionsbyråerna som Big 4 och non-Big 4. Detta motsäger studier som menar att Big 4 

är dominerande på marknaden och att non-Big 4 har svårt att konkurrera med de stora 

byråernas varumärke. Anledningen till denna motsägelse kan grundas i att studierna inte 

undersöker små aktiebolag (Campa, 2013; Choi et al., 2010; DeAngelo, 1981). Större och 

komplexa företag behöver revisionsbyråer som är rika på resurser (Ramirez et al., 2015; 

Sarapaivanich & Patterson, 2015). Resultatet visar att Big 4:s varumärke inte har samma 

genomslagskraft i små aktiebolag. Att små aktiebolag är mindre komplexa och inte 

besitter omfattande kunskap om revision, kan vara anledningen till att små aktiebolag inte 

ser ett behov av en marknadsundersökning och bortprioriterar revisionsbyråns rykte. 

6.2 Pris 
Revisionskostnaden som aktiebolagen betalade till revisionsbyråerna var inte en direkt 

faktor som undersöktes (se figur 2), utan detta område var explorativt och något 

respondenterna uttryckte sig om i samband med andra frågor. Respondent A, C, F och H 

uttryckte ett visst missnöje med revisionskostnaden i anslutning till revisionen av en Big 

4 byrå. Trots missnöjet var det endast respondent A som bytt från en Big 4 byrå till en 

SMP, vilket delvis var prisrelaterat. Detta går i linje med Hay (2013) som menar att en 

anledning till varför företag väljer mindre revisionsbyråer, grundas i att företagen vill 

minska sina revisionsutgifter. Det finns dock inte tillräckligt med empiri för att stödja det 

faktum att små aktiebolag byter revisionsbolag på grund av ett högt pris.  

Under intervjun med respondent H framgick att även byten mellan Big 4 byråer är 

förekommande för att reducera revisionsutgifterna. Respondenten hade tidigare anlitat 

EY men bytt till PwC, eftersom PwC erbjöd företag H samma revisionsarbete men till ett 

lägre pris. Beatties och Fearnley (1995) beskriver hur förstagångsväljare erbjuds ett lägre 

pris, vilket kan vara en förklaring till varför PwC till skillnad från EY erbjöd företag H 

ett lägre revisionspris. Att byta från en Big 4 byrå till en annan för att minska 

revisionskostnaderna strider däremot mot Hays (2013) teori, som säger att 

revisionskostnaderna reduceras när revisionsbyte görs till en mindre byrå.  
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Vidare uttryckte även respondent C ett missnöje kring kostnaden för att anlita företagets 

revisionsbyrå, vilken tillhör second-tier. Eftersom storleken och varumärket talade för en 

viss professionalism, enligt respondent C, antydde respondenten att ett revisionsbyte 

endast var aktuellt om en större revisionsbyrå erbjöd ett rimligt pris. Det var således inte 

aktuellt för företag C att byta från en stor byrå till en mindre. Därmed strider även 

respondent C:s uttalande mot Hays (2013) studie, eftersom respondenten inte var redo att 

byta till en mindre byrå enbart för att minska bolagets revisionskostnader. Respondenten 

menade nämligen att byråns storlek var ett tecken på professionalism och något som 

prioriterades. I enlighet med Campa (2013) tyder det anförda på att respondent C föredrar 

större byråer med anledning av att de antagligen utför ett bättre jobb.  

Även respondent F påstod att PwC som aktiebolaget revideras av var kostsamma. Det 

höga priset menade respondent F ledde till tankar om att byta byrå, men eftersom denne 

var nöjd med revisorns utförda arbete försökte respondenten istället nyttja företagets 

redovisningskonsult vid frågor och funderingar. Genom att redovisningskonsulten erbjöd 

företag F ett mer förmånligt pris än PwC, lyckades företaget hålla nere kostnaderna. 

Respondent F uppgav en tankegång som går i linje med studier som säger att företag byter 

från större revisionsbyråer till mindre för att minska revisionskostnaderna (Hay, 2013). 

Vidare redogör Beattie och Fearnley (1995) för att arvodet är en avgörande faktor när ett 

företag väljer revisor. Detta motsäger respondent F:s agerande, eftersom denne antydde 

att PwC tog ett högt revisionsarvode, men att detta inte var en tillräcklig anledning för att 

respondenten i fråga skulle byta byrå. Resultatet från respondent F indikerade att det finns 

en annan faktor som är mer avgörande än priset, vilket i F:s fall visade sig vara relationen 

med revisorn.  

Sammanslaget har hälften av studiens respondenter riktat missnöje mot Big 4:s och 

second-tiers arvoden. Eftersom empirin visar att små aktiebolag har dålig kunskap kring 

revisionsmarknaden, kan det antydas att respondenterna inte hade någon kunskap kring 

skillnader mellan byråstorlekarna second-tier och Big 4. Trots missnöje kring priset, var 

det ingen av respondenterna som haft i åtanke att byta byrå eller tidigare bytt i direkt 

koppling till ett högt pris. Resultatet förtydligar att priset är en bidragande faktor, men 

inte en avgörande, när små aktiebolag väljer revisionsbyrå.   
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6.3 Kvalitet 
Ingen av studiens respondenter förutsatte att byråns storlek var en bidragande faktor till 

bättre revisionskvalitet. Däremot visade resultatet från respondent C, D och G en indirekt 

antydan till att de större byråerna kunde erbjuda bättre kvalitet eftersom de hade tillgång 

till mer kompetens och resurser. Respondent C var ute efter en byrå med 

branschspecialisering och antog att GT kunde bidra med detta på grund av byråns storlek. 

Respondent G, som revideras av KPMG, förmodade att de större byråerna troligtvis 

erbjöd bättre revisionskvalitet till följd av bättre kompetens. Vidare antog respondent D 

att de större byråernas stora tillgång till arbetskraft var något som kunde bidra till bättre 

kvalitet till följd av revisorernas samlade kunskap på byrån.  Följaktligen stödjer 

resonemangen från respondent C, D och G O’Keefes och Westorts (1992) studie som 

pekar på att större byråer levererar bättre kvalitet till följd av byråernas 

branschspecialisering och fortbildning. Respondent C, D och G vilka revideras av 

mellanstora och större byråer, var de enda som indirekt uttalade sig om  byråns kvalitet i 

relation till dess storlek. Detta sammanträffande bidrar till antagandet om att 

respondenterna ändå ser byråns storlek i positiv korrelation till revisionskvaliteten (Choi 

et al., 2010; DeAngelo, 1981; Sundgren & Svanström, 2013). 

Det var ingen av respondenterna som nämnde några brister på teknisk kvalitet från deras 

nuvarande revisor, eller revisorer de anlitat tidigare. Att kvaliteten är likvärdig för de som 

bytt firma, går i linje med studier som säger att det kvalitetsmässigt inte är någon skillnad 

mellan Big 4 och non-Big 4 (Boone et al., 2010). Boone et al. (2010) menar att det är 

uppfattningen som bidrar till en tro på skillnad i kvalitet mellan byråer. Följaktligen kan 

respondenternas uppfattning av revisionskvaliteten vara bra, även om det tekniskt sett 

inte behöver vara så. Små aktiebolag är ofta fåmansbolag som besitter begränsad 

kompetens gällande revision och närliggande tjänster (Sarapaivanich & Patterson, 2015). 

Bristen på kunskap kan göra det svårt för små aktiebolag att bilda sig en uppfattning om 

vilken kvalitet som genereras av respektive byrå. Andra studier visar att revisionskvalitet 

inte är beroende av revisionsfirmans storlek, utan företagets karaktär (Lawrence et al., 

2010).  Att respondenterna i denna studie ansvarade för mindre och enkla aktiebolag, kan 

vara en bakomliggande faktor till varför företagen inte prioriterar byråns kvalitet. Företag 

som är större och mer komplexa kanske är mer benägna att resonera kring 

revisionskvaliteten, eftersom dessa vanligtvis är mer hårt hållna i förhållande till olika 
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intressenter. Att små aktiebolag är mindre komplexa i kombination med bristande 

kunskap, kan vara anledningen till varför ingen av respondenterna direkt övervägt 

kvaliteten då aktiebolagen valt revisionsbyrå.  

Enligt Ramirez et al. (2015) kan revisorsyrket jämföras med juristyrket, där tjänsterna 

som erbjuds är hårt reglerade. Detta nämnde respondent A och G som menade att 

revisorer har lagar och regler att förhålla sig till, vilket bidrog till att respondenterna 

uppfattade revisionsbyråernas kvalitet som likvärdig. Den hårda regleringen av yrket kan 

vara ännu en anledning till varför ingen av respondenterna reflekterat över 

revisionskvaliteten. Empirin visar inget som tyder på att Big 4 skulle erbjuda bättre 

kvalitet än non-Big 4. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att små aktiebolag lägger 

liten vikt vid den organisatoriska faktorn kvalitet, vid val av revisionsbyrå.  

6.4 Tillit och sociala nätverk 
I enlighet med Cherry et al. (2018) tyckte alla respondenter, förutom respondent H som 

inte uttalade sig om tillit, att tilliten var betydelsefull för relationen med revisorn. Vad 

som fick respondenterna att lita på sin revisor var till stor del beståndsdelar av det sociala 

kapitalet (Putnam, 2001). För majoriteten av respondenterna skapade revisorn tillit när 

denne indikerade på ett gott samarbete samt visade sig kunnig.  Studier hävdar bland 

annat att tillförlitlighet och kompetens i kombination med personliga drag som empati 

och artighet, bidrar till ökad tillit (Blackburn et al., 2010). En förklaring till att 

respondenterna belyste vikten av ett bra samarbete kan grundas i relationens flexibilitet. 

Flera av respondenterna nämnde att det var viktigt att revisorn var öppen för lösningar, 

vilket kan antas vara en del av ett gott samarbete. Vetskapen om att revisorn är öppen för 

olika lösningar när problem och frågetecken dyker upp i samband med revisionen, kan 

göra det enklare för klienten att hysa tilltro till revisorn. Samarbetet kan antas vara en 

beståndsdel av tilliten mellan revisorer och små aktiebolag och således en del av det 

sociala kapitalet.  

I enlighet med Blackburn et al. (2010) har det genom studiens empiri framkommit att 

tillit är något, enligt respondent B och D, som byggdes upp över tiden i relationen. Detta 

kan bero på att tiden medför att respondenterna får ett slags bekräftelse på att revisorn är 

vad denne utger sig för att vara och att det som revisorn säger visar sig stämma. 



	

 48 

Tidsaspekten kan komma att påverka valet av revisor om klienten väljer en revisor på 

grund av en långvarig relation med denne. Eftersom tidsfaktorn är en del av tilliten, är 

den följaktligen en del av det sociala kapitalet. Däremot finns inte tillräckligt med empiri 

för att styrka att tidsaspekten är avgörande för små aktiebolags val av revisionsbyrå. 

Eftersom tidsaspekten inte kan påskyndas, kan det antas vara positivt för tilliten om 

revisorn i början av relationen visar yrkesskicklighet och en god samarbetsförmåga.  

Vidare är det värt att diskutera vad det är som får respondenterna att lita på sin revisor i 

början av affärsrelationen. Empirin visar att tilliten stärktes genom att revisorn visade sig 

kunnig och samarbetsvillig, vilket kan vara svårt att få en uppfattning om i början av en 

affärsrelation. Enligt Putnams sociala kapital (2001) är tillit endast en samhällstillgång 

om den är motiverad. Godtrogenhet är således inte en samhällstillgång. Frågan är 

om revisorns hårt lagstadgade yrke (SFS 2005:551; SFS 2001:883) gör att 

godtrogenheten elimineras. Oavsett om små aktiebolags tillit till revisorn är motiverad 

eller ej i början av relationen, finns lagar och regler att falla tillbaka på, vilket innebär att 

klienten inte riskerar att vara godtrogen. Faktumet att revision i Sverige är hårt reglerad 

gör att tilliten till revisorn blir motiverad och kan därmed ses som en samhällstillgång.  

Resultatet av den explorativa frågan som undersökte huruvida den geografiska 

placeringen av revisionsbyrån var av betydelse, visade att samtliga respondenter utom en 

var eniga i att närheten till revisorn var viktig. Alla respondenter, förutom respondent H, 

ansåg geografisk närhet av revisionsbyrån som nödvändigt. Enligt respondenterna bidrog 

geografisk närhet till betydelsefulla face-to-face interaktioner med revisorn. Resultatet 

ger stöd åt tidigare forskning som visar att face-to-face kontakten är en bidragande faktor 

för ökad tillit mellan två parter (Cherry et al., 2018), vilket potentiellt förklarades av 

respondent A som menade att vissa avvägningar lättare kunde diskuteras vid ögonkontakt 

med revisorn. Vad ögonkontakt specifikt bidrar med är inte för denna studie att 

undersöka, men förmodligen stärker face-to-face kontakten tilliten genom möjligheten att 

tolka mänskliga känslor. Med det föranledda anses det vara avgörande för små aktiebolag 

att anlita en revisionsbyrå som är placerad med geografisk närhet.  

Enligt Putnam (1996) bildas socialt kapital när människor ingår i sociala nätverk. 

Resultatet av den insamlade empirin visar att majoriteten av respondenterna hade en 

koppling till revisorn innan denne anlitades. Respondent B var den enda som hade en 
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privat relation med revisorn, vilket påvisar socialt kapital av den sammanbindande arten 

(Putnam, 2001). I detta sammanhang har revisorn, innan affärsrelationen utvecklats, haft 

en stark koppling med respondenten (Granovetter, 1983). Enligt respondent B var den 

privata relationen direkt avgörande för respondentens val av revisor. Den personliga 

relationen innebar att respondenten sedan tidigare haft en uppfattning om revisorns 

personliga egenskaper, vilket respondenten menade var anledningen till ett ökat 

förtroende. Putnam (2001) menar att just tillförlitligheten är en avgörande beståndsdel i 

det sociala kapitalet.  Det är tydligt att respondent B:s sociala nätverk (Gunneriusson, 

2002; Putnam, 1996) och sociala kapital (Putnam, 1996) var direkt bidragande till valet 

av revisionsbyrå.  

Respondent A, D, E och F hade svaga band (Granovetter, 1983) med revisorn innan 

affärsrelationen skapades. Respondent A och E valde ursprungligen sin revisor på grund 

av att deras far anlitat revisorn sedan tidigare. Revisorn till respondent D var en gammal 

kamrat sedan grundskolan och revisorn till respondent F var en kund till företagets café. 

Alla dessa kopplingar till revisorn visar att det föreligger socialt kapital av den 

överbryggande formen (Putnam, 2001). Revisorerna och respondenterna har skapat ett 

informellt socialt nätverk med varandra genom att komma från olika homogena grupper 

(Putnam, 2001). Granovetter (1983) menar att de svaga kopplingarna i ens nätverk, är de 

som högst troligt kommer generera mer komplexa roller och jobbmöjligheter. Det 

överbryggande kapitalet, bestående av svaga kopplingar, bidrog till mer komplexa 

konstellationer i form av affärsrelationer mellan respondenterna och revisorn. Detta ligger 

i linje med Granovetter (1983) som anser att svaga kopplingar inte är ett måste, men att 

det ofta är en avgörande beståndsdel för att länka olika nätverk med varandra. Oavsett 

starka eller svaga kopplingar, styrker resultatet att nätverk påverkar små aktiebolags val 

av revisionsbyrå.   

Det finns studier som visar att mindre lokala revisionsbyråer har närmare kontakt med 

det lokala affärsnätverket (Choi et al., 2010; Ramirez et al., 2015). Av studiens fem 

respondenter som använde sitt nätverk vid anlitandet av revisorn, var det två som anlitade 

en second-tier byrå och en som anlitade en Big 4 byrå. Studiens data är dock ojämnt 

fördelad i denna fråga eftersom två respondenter reviderades av SMP och sex 

respondenter reviderades av second-tier och Big 4. Trots detta är det möjligt att antyda 

hur lokala affärsnätverk kommer till nytta när små aktiebolag väljer medelstora och stora 
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revisionsbyråer. Sju av de åtta intervjuade aktiebolagen är belägna i eller utanför små 

städer (se tabell 1), vilket kan vara anledningen till att denna studie motsäger forskning 

av Choi et al. (2010) och Ramirez et al. (2015) som visar att lokala byråer har närmare 

kontakt med det lokala affärsnätverket. Med anledning av det anförda har förmodligen 

revisorer i små städer likvärdiga lokala affärsnätverk, oavsett storlek på revisionsbyrå.  

Enligt Putnam (2001) bidrar det sociala kapitalet till möjligheter för bättre samarbete 

inom samhället och det tjänar ett bredare samhällsintresse. Detta bygger Häuberer (2011) 

vidare på och hävdar att samhällskvaliteten är som bäst när ett tätt sammansatt nätverk av 

ömsesidiga sociala relationer existerar. Häuberer (2011)  menar att relationer mellan 

individer bildar sociala närverk. Resultatet av den insamlade empirin går i linje med 

Putnams (2001) och Häuberers (2011) syn på att sociala nätverk resulterar i bredare 

samhällsintresse. Genom aktiebolagens nätverk och tillit till revisorn har affärsrelationer 

skapats. Med hjälp av den sociala faktorn tillit har respondenterna anförtrott nätverket, 

vilket i sin tur lett till goda affärsrelationer och ett bredare samhällsintresse.  

Enlig Putnam (2001) karaktäriseras samhällen av formella och informella nätverk som 

bygger på utbyte och kommunikation. Sju av studiens åtta respondenter uttalade sig om 

att kommunikationen var betydelsefull för relationen mellan respondenten och dennes 

revisor. Sarapaivanich och Patterson (2015) menar att SME:s syn på revisionskvalitet kan 

öka baserat på kommunikationens art, förekomst och effektivitet. När det gäller 

kommunikationens art så var samtliga respondenter överens om att deras revisorer besatt 

en god kommunikationsförmåga. Den goda kommunikationsförmågan visade sig vara 

beroende av revisorernas pedagogiska sida. 

Vi kan vår bransch men vi kan inte siffrornas språk så att säga. Då pratar 

dom på ett sånt sätt så att vi begriper ”aha” det är så vi ska göra. Det är 

viktigt att man inte bara så ska du sätta den på K10 och hej och hå, det är 

kinesiska för oss. Vi måste liksom ha förklarat för oss… – Respondent C  

Att respondenterna ansåg revisorernas pedagogiska sida som betydelsefull, kan bero på 

att respondenterna hade en avsaknad av kunskap inom revisionsområdet (Sarapaivanich 

& Patterson, 2015). När terminologin blir svår att förstå finns det risk att det bidrar till 

osäkerhet och förvirring hos klienten. Det kan således antas att revisorns pedagogiska 
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sida kompenserar för informationsasymmetrin och stärker små aktiebolags syn på 

revisionskvalitet. Enligt Boone et al. (2010) är uppfattningen att Big 4:s revisionskvalitet 

är bättre än second-tiers, även om det tekniskt sett inte behöver vara så. Följaktligen kan 

kommunikationens karaktär påverka uppfattningen av revisionskvaliteten, men trots detta 

behöver den tekniska kvaliteten inte skilja sig åt mellan byråerna. Sammanfattningsvis 

tyder resultatet på att det finns ett samspel mellan den organisatoriska faktorn kvalitet och 

det sociala kapitlet.  

Som nämnts tidigare påverkas tilliten av hur kunnig revisorn visar sig vara. Empirin ger 

stöd för att kommunikationen var nyckeln till att respondenterna upplevde revisorn som 

kunnig. Detta antagande styrks av studiens samtliga respondenter. Precis som 

Sarapaivanich och Patterson (2015) pratar om att kommunikationen bidrar till en ökad 

syn på revisionskvalitet, styrker empirin att kommunikationen dessutom bidrar till ökad 

tillit. Att små aktiebolag är okomplicerade och fokuserar mindre på det tekniska och mer 

på det personliga (Sarapaivanich & Patterson, 2015) kan vara anledningen till att 

aktiebolagen antyder att kommunikationen har en inverkan på tilliten.   

Vidare redogör empirin för att kommunikationen dessutom bidrar till den personliga 

relationen mellan revisorn och klienten. Enligt en studie av Magri och Baldacchino 

(2004) främjar små företagare den personliga relationen med revisorn mer än vad större 

företag gör. Samtliga respondenter utom respondent H, belyste att en god relation till 

revisorn var av prioritet. Detta styrks av respondent F:s uttalande om att revisorn och 

relationen till denne var viktigare än byråns varumärke. Vidare värdesatte även 

respondent B att ha en god relation till revisorn och menade att detta var direkt avgörande 

för valet av revisionsbyrå. 

Ja, en personlig relation ökar ju förtroendet. Väldigt mycket… om man 

känner honom på privat plan så vet man hur han är på ett personligt plan, 

om han är redig och ordentlig och sådär. Så det vägde in mycket. Det var 

direkt avgörande. – Respondent B  

Vidare indikerade resultatet att sex av åtta respondenter ansåg tilliten som en del av 

definitionen av en bra relation. Tilliten mellan revisorn och SME-klienten har i tidigare 

forskning visat sig vara betydelsefull för utvecklandet av relationen (Cherry et al., 2018; 
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Blackburn et al., 2010). I takt med att relationen utvecklas ökar tilliten (Blackburn et al., 

2010), vilket större delen av respondenterna styrkte genom att hänvisa till hur vardagsprat 

med revisorn utvecklat relationen och därmed stärkt förtroendet. Att kunna föra dialoger 

om mer än bara siffror och jobbrelaterade ärenden, menade respondent A och B, var 

betydelsefullt för relationen. Detta styrker det faktum att små aktiebolag anser att tilliten, 

som en del av det sociala kapitalet (Putnam, 2001), är en viktig beståndsdel för relationen 

med revisorn.  

Vidare ifrågasätts varför respondenterna understryker just relationen som en viktig faktor. 

En bakomliggande faktor till att små aktiebolag anser den sociala faktorn relation som 

betydelsefull, kan grundas i det faktum att små aktiebolag, som tidigare nämnts, besitter 

en låg grad av kunskap om revision. Detta leder till att aktiebolagen anförtror sig till 

revisorn och litar på att denne ser till företagets bästa. För många små aktiebolag vore 

förmodligen felaktigheter förödande för verksamheten. Genom att bygga upp en god 

relation som i ett nästa steg kan skapa ett gott förtroende, kan klienten i fråga lita på att 

revisorn är uppmärksam och att aktiebolagets marginaler ej överskrids. Ytterligare en 

anledning till att relationen med revisorn värdesätts, kan vara precis som Margi och 

Baldacchino (2004) säger, att små företag i allt större utsträckning prioriterar relationen 

på ett mer personligt plan. Att det personliga planet värdesätts hos mindre aktiebolag kan 

bero på att bolagen är mer sårbara och utsatta, eftersom de inte har lika stora resurser att 

falla tillbaka på som större aktiebolag. Resultatet av empirin redogör för att relationen är 

av betydelse när ett litet aktiebolag väljer revisionsbyrå.  

Slutligen synliggör resultatet av empirin att relationen med revisorn var av betydelse hos 

sju av studiens åtta respondenter. Respondenterna värdesatte relationen eftersom den 

bidrog till ett ökat förtroende för revisorn. Däremot går det att ifrågasätta huruvida 

relationen påverkar revisorns oberoende (SFS 2001:883). Respondent B belyste att den 

privata relationen med revisorn var direkt avgörande för dennes val. Den privata 

relationen sågs som en fördel för respondent B, eftersom revisorn blev tillgänglig även 

på fritiden när de umgicks. Den privata relationen såg respondent B som en tillgång 

snarare än ett hot mot revisorns oberoende. Sju av studiens respondenter antydde att de 

förutsatte en bra relation med revisorn, troligtvis utan att någon reflekterat över huruvida 

revisorns oberoende kan ifrågasättas när relationen utvecklas med tiden. Vidare åligger 

det revisorn att pröva om oberoendet äventyras, inte klienterna (IFAC, 2009). Därmed 
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kan det uppstå ett dilemma för revisorn som å ena sidan ska förhålla sig till oberoendet, 

å andra sidan leva upp till de små aktiebolagens förväntningar om en bra relation.  
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7 Slutsats  

I studiens sjunde och sista kapitel besvaras studiens syfte och forskningsfråga genom 

en summering av studiens huvudsakliga resultat. Vidare presenteras studiens 

empiriska och praktiska bidrag följt av begräsningar där studiens olika val kritiseras. 

Slutsatsen avrundas med tips om framtida forskning.  

7.1 Resultat 
Denna kvalitativa studie erbjuder nya insikter i vilka faktorer som är av betydelse när små 

aktiebolag väljer revisionsbyrå. Studiens syfte var att undersöka och analysera om och 

hur organisatoriska faktorer och det sociala kapitalet spelar en avgörande roll när små 

aktiebolag väljer revisionsbyrå. Detta syfte bygger vidare på tidigare kvantitativa studier 

(Boone et al., 2010; Sundgren & Svanström, 2013; Weber et al., 2008) gällande de 

organisatoriska faktorerna rykte och kvalitet. Undersökningen antydde att majoriteten av 

respondenterna delar uppfattningen om att rykte och kvalitet är av liten betydelse. 

Resultatet indikerade att små aktiebolag inte väljer revisionsbyrå utefter byråns rykte och 

inte heller reflekterat över byråns tekniska revisionskvalitet. Det faktum att den 

organisatoriska faktorn rykte visade sig vara obetydlig, står i konstrast till studier som 

menar att ryktet påverkar valet av revisionsbyrå (Weber et al., 2008). Av den anledning 

att börsnoterade bolag låg till grund för studien av Weber et al. (2008), indikerar detta att 

det föreligger en viss skillnad i vilka faktorer som spelar roll beroende på om det är ett 

litet eller stort aktiebolag som väljer revisionsbyrå.  

Den organisatoriska faktorn pris visade sig däremot vara av betydelse för hälften av 

studiens respondenter, men inte direkt avgörande för valet av revisionsbyrå. Trots ett visst 

missnöje kring ett högt revisionsarvode var detta inte tillräckligt övervägande för att 

studiens små aktiebolag skulle välja en annan revisionsbyrå. Detta resultat står i kontrast 

till studier som visar att revisionskostnaden var en bakomliggande faktor (Beattie & 

Fearnley, 1995), men också en anledning till varför företag väljer att byta byrå (Hay, 

2013). Anledningen till varför priset inte var avgörande visade sig i empirin bero på att 

sociala faktorer ansågs mer betydelsefulla.  
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Resultatet antydde att det sociala kapitalet bestående av tillit, kommunikation, sociala 

nätverk och relationer, var av betydelse för studiens små aktiebolag. Sociala nätverk 

bestående av tidigare relationer mellan revisorn och majoriteten av studiens respondenter, 

visade sig vara direkt avgörande för aktiebolagens val av revisionsbyrå. Detta stämmer 

väl överens med studier som menar att relationen mellan små aktiebolag och revisorn är 

av stor vikt, eftersom små bolag främjar relationen på ett mer personligt plan (Magri & 

Baldacchino, 2004). Studiens resultat indikerade att relationen samspelar med tilliten och 

beroende på hur bra revisorn var på att kommunicera stärkte förtroendet i relationen. 

Faktorerna sociala nätverk, relationer, tillit och kommunikation är således beroende av 

varandra. I förhållande till det sociala kapitalet gick det av resultatet att tolka hur den 

geografiska placeringen visade sig vara av betydelse för studiens små aktiebolag. 

Anledningen till varför revisionsbyråernas närhet värdesattes, berodde till stor del på att 

aktiebolagen prefererade att ha en face-to-face kontakt med revisorn. Att små aktiebolag 

är okomplicerade och fokuserar mindre på det tekniska och mer på det personliga 

(Sarapaivanich & Patterson, 2015), kan vara anledningen till att aktiebolagen värdesätter 

faktorerna inom det sociala kapitalet mer än de organisatoriska faktorerna.  

 

Tidigare studier visar att kvalitet är beroende av byråns storlek (Choi et al., 2010; 

DeAngelo, 1981; Sundgren & Svanström, 2013), vilket studiens resultat motsade 

eftersom resultatet indikerade att revisionskvaliteten istället är beroende av det sociala 

kapitalet. Främst antyder empirin att revisorns kommunikationsförmåga påverkade hur 

små aktiebolag uppfattar revisionskvaliteten. Detta antas bero på att små aktiebolag 

besitter lite kunskap och därför har svårt för att bilda sig en grundad åsikt om vad som är 

bra kvalitet. Med det anförda går det således att förtolka ett samspel mellan den 

organisatoriska faktorn kvalitet och socialt kapital.  

 

Utifrån det samlade resultatet går det att konstatera att socialt kapital är av större betydelse 

än studiens organisatoriska faktorer rykte, pris samt kvalitet, när ett litet aktiebolag väljer 

revisionsbyrå. De attribut som visat sig påverka små aktiebolags val av revisionsbyrå var 

framförallt relationen i kombination med övriga sociala faktorer som nätverk, tillit samt 

kommunikation. Avslutningsvis tydde studiens resultat på att storleken på revisionsbyrån, 

det vill säga om aktiebolaget revideras av Big 4, second-tier eller SMP, inte påverkar hur 

aktiebolag värdesätter sociala och organisatoriska faktorer.  



	

 56 

7.2 Bidrag  
Studiens empiriska resultat bidrar till en djupare förståelse för vilka faktorer som är av 

betydelse när ett litet aktiebolag väljer revisionsbyrå, vilket har efterfrågats av tidigare 

forskare (Carrera & Trombetta, 2018). Med hänsyn till att små aktiebolag är mindre 

komplexa och således inte var i behov av stora revisionsbyråers resurser, var det aktuellt 

att undersöka vilka faktorer som istället påverkade valet av revisionsbyrå. Följaktligen 

var det av intresse att belysa ämnet för att skapa förståelse för fenomenet.  

 

Studiens empiriska bidrag är det resultat som indikerade att faktorer från det sociala 

kapitalet påverkar små aktiebolags val av revisionsbyrå. Studien kompletterar tidigare 

kvantitativa studier (Boone et al., 2010; Sundgren & Svanström, 2013; Weber et al., 

2008), med hjälp av en kvalitativ ansats i form av intervjuer, som möjliggjorde för en 

djupare förståelse för faktorernas värde. Med hjälp av en kvalitativ forskningsansats 

uppdagades att faktorn relation i kombination med övriga sociala faktorer som tillit, 

sociala nätverk och kommunikation var direkt avgörande för majoriteten av studiens små 

aktiebolag. Vidare tydliggjorde resultatet av empirin att faktorerna som påverkar valet av 

revisionsbyrå är oberoende av revisionsbyråns storlek.   

Vidare är det praktiska bidraget för denna studie det resultat som indikerade att 

revisionsbyråns geografiska placering är värdefull för små aktiebolag. Geografisk närhet 

är av prioritet hos små aktiebolag, eftersom de efterfrågar en face-to-face kontakt när 

viktiga beslut rörande aktiebolaget ska diskuteras. Trots att revisionsyrket blir en allt mer 

digitaliserad bransch, kommer klienter förmodligen fortsätta efterfråga personlig kontakt 

vilken är oersättlig av digitala medel. Det är således av stor vikt att bibehålla 

revisionsverksamheter i mindre samhällen och städer. Skulle revisionsbranschen 

urbaniseras kan byråerna riskera att förlora en viktig affärsrelation med mindre företag 

på landsbygden. Ytterligare ett praktiskt bidrag för studien är att det kan vara av vikt för 

revisionsbranschen att få en bättre förståelse för relationens betydelse i förhållande till 

deras kundrelation. Genom att byråerna blir medvetna om relationens betydelse för 

mindre företag, kan byråerna troligtvis utöka eller behålla sin bas av mindre kunder.  
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7.3 Begränsningar och framtida forskning   
Av den anledning att studien byggde på en kvalitativ forskningsansats kan kritik riktas 

mot resultatets generaliserbarhet (Denscombe, 2018). Eftersom studien enbart byggde på 

få detaljerade djupstudier, i form av åtta semistrukturerade intervjuer, var det svårt för 

resultatet att representera Sveriges samtliga små aktiebolag. För att styrka studiens 

resultat, kunde empirin kompletterats med ytterligare intervjuer eller enkäter för att öka 

generaliserbarheten. Faktumet att intervjuerna var semistrukturerade möjliggjorde för att 

intervjuarna mer eller mindre kunde styra intervjuerna, vilket gör att studien blir svårare 

att replikera. Vidare baserades resultatet på respondenternas tolkningar och upplevelser 

av den sociala verkligenheten, vilket innebär att om studien replikeras riskerar således 

resultatet att skilja sig åt med anledning av nya subjektiva åsikter. Det faktum att 

majoriteten av studiens intervjuade aktiebolag var stationerade i små orter och städer (se 

tabell 1), kan påverka vikten av det sociala kapitalets betydelse när aktiebolagen väljer 

revisionsbyrå. Ett aktiebolag stationerat i norra Sverige, där det råder lägre 

befolkningstäthet, kanske inte värderar det sociala kapitalets faktorer överhuvudtaget 

eller tvärtemot värdesätter dem än mer.  

Studiens resultat indikerade att relationen var av betydelse när ett litet aktiebolag väljer 

revisionsbyrå. Relationen utgjorde en central del av det sociala kapitalet och en bra 

relation mellan revisorn och klienten skulle kunna äventyra revisorns oberoende. Ett 

förslag till framtida forskning är således att undersöka huruvida oberoendet påverkas hos 

revisorer som reviderar mindre aktiebolag. För att urskilja ett bredare perspektiv skulle 

framtida forskning kunna undersöka revisorns oberoende, genom att komplettera en 

kvalitativ ansats med enkäter och på så sätt nå en ökad svarsfrekvens.  Vidare kan det 

vara intressant att belysa hur och om större företag också värdesätter det sociala kapitalet. 

För att undersöka detta skulle framtida forskning kunna nyttja metoden i denna studie, 

men bredda perspektivet och utöka med fler intervjuer som bygger på större företag i 

större städer. Således skulle det vara möjligt att undersöka om även större företag 

värdesätter en bra relation med sin revisor eller om de större företagen hellre prioriterar 

det organisatoriska på grund av företagens komplexitet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

• Hur gammal är du? 

• Vad är din arbetsposition i företaget? 

o Hur länge? 

• Vad bedriver företaget för verksamhet?  

Val av revisor 

• Vilken revisionsbyrå revideras ni av?  

• Hur länge har ni haft denna revisionsbyrå?  

• Gjorde ni en marknadsundersökning innan valet av er nuvarande revisor?  

• Var där något specifikt som var avgörande när ni valde dessa? 

o Finns där någon annan anledning till varför ni anställer dessa?  

§ NAS  

• Har den geografiska placeringen av eran revisionsbyrå någon betydelse? 

• Har ni bytt från en revisor till en annan?  

o Om ja, varför och när?  

§ Vad letade ni hos den nya byrån? 

o Om nej, funderar ni på att byta nu? 

• Har du träffat din revisor innan du anlitade denne? 

o I vilket sammanhang? 

o Om nej, hade du hört talas om revisorn innan ni anlitade denne? 

• Var det du ensam som gjorde valet?  

o Om nej, vilka mer?  

Frågor i relation till olika faktorer 

• Är revisionskvalitet något ni överväger vid valet av revisor?  

o Hur definierar ni kvalitet?  

• Vilken roll spelar relationen med individerna i revisionsverksamheten versus, 

t.ex. revisionsverksamheten som ett legitimt ’brand’? (Big 4) 

• Vilka byråer tror du genererar bäst kvalitet?  

o Varför?  

• Spelar revisorns rykte någon roll?  
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Frågor i relation till socialt kapital 

• Värderar du att ha en bra relation till din revisor, anser du detta som något viktigt?  

• Vad är en bra relation för dig?  

• Vad får dig att lita på revisorn? 

• Vad är din uppfattning av en bra revisor?  

o Fördjupa vidare 

• Anser du att din revisor är bra på att kommunicera? 

o Om din revisor är bra på att kommunicera, hur gör detta sig i uttryck? 
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Bilaga 2. Operationaliseringstabell  

Frågor Teoretisk motivering 

Bakgrund 

Hur gammal är du?  

Vad är din arbetsposition?  

Hur länge har du haft den?  

Vad bedrivet företaget för verksamhet? 

Ge respondenten en möjlighet till att finna sig 

till rätta och slappna av (Denscombe, 2018). 

 

Val av revisor 

Vilken revisionsbyrå revideras företaget av?  Explorativ 

Hur länge har företaget reviderats av denna 

firman?  
Explorativ 

Gjorde du/ni en marknadsundersökning innan 

valet av er nuvarande revisor?  
Explorativ 

Var där något specifikt som var avgörande vi valet 

av den nuvarande revisorn? 
Explorativ 

Har den geografiska placeringen av 

revisionsbyrån någon betydelse? 
Explorativ 

Har ni bytt från en revisor till en annan?  

Om ja, varför och när? Vad sökte du/ni hos den 

nya byrån? 

Om nej, funderar du/ni på att byta nu? 

Explorativa 

Var det du ensam som gjorde valet?  

Om nej, vilka mer?  
Explorativ 

Hur definierar du kvalitet?  Explorativ 

Faktorer från tidigare studier 

Är revisionskvaliteten något som du/ni överväger 

vid val av revisor?  

Studier visar att byråns storlek är en stor 

bidragande faktor till kvalitet (Choi et al,. 

2010; DeAngelo, 1981; Sundgren & 
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Svanström, 2013), och enligt Weber et. al., 

(2008) väljer företag den byrå som har bäst 

rykte för att få bäst kvalitet. 

Spelar revisorns rykte någon roll? Större revisionsbyråer, framför allt Big 4, 

påstås ha ett bättre rykte än mindre 

revisionsverksamheter (Choi et al., 2010). 

Vilken roll spelar relationen med individerna i 

revisionsbyrån versus revisionsbyråns 

varumärke? 

Små företag tenderar att i allt större 

utsträckning främja relationen med revisorn 

på en mer personlig nivå (Magri & 

Baldacchino, 2004). 

Vilka byråer tror du genererar bäst kvalitet?  
Större byråer erbjuder bättre revisionskvalitet 

än mindre byråer (DeAngelo, 1981). 

Om din revisor är bra på att kommunicera, hur 

gör detta sig i uttryck? 

 

I SME:s uppfattning av 

kvalitet har forskning visat att den personliga 

kommunikationen spelar en avgörande roll 

(Sarapaivanich & Patterson, 2015).  

Socialt kapital 

Vad är en bra relation med revisorn för dig?  

 

Socialt kapital är en produkt av att människor 

ingår i sociala nätverk, har gemensamma 

normer och värderingar med andra och tillit 

till andra människor (Putnam, 1996). 

Är relationen viktig för dig? Socialt kapital utmynnar i att förstå normer så 

som förtroende och ömsesidighet mellan 

människor i ett samhälle (Putnam, 1996).  

Vad får dig att lita på revisorn? Tillförlitlighet är en avgörande beståndsdel i 

det sociala kapitalet (Putnam, 2001). 

Har du träffat din revisor innan du anlitade 

denne? 

Om ja, i vilket sammanhang? 

Om nej, hade du/ni hört talas om revisorn innan 

ni anlitade denne? 

Socialt kapital är en produkt av att människor 

ingår i sociala nätverk (Putnam, 1996). 
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Hur viktigt är det att revisorn är bra på att 

kommunicera?   

Enligt Putnam (1996) karaktäriseras 

samhällen av formella så som informella 

nätverk som bygger på utbyte och 

kommunikation. 
 


